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ПРЕДГОВОР 

Уџбеник „Транспорт расутих материјала на површинским коповима садржи све неопходне 
информације за студенте Рударског факултета Приједор у којем се постижу основни циљеви 
изучавања предмета-курса „Транспорт у рударству“. Савладавањем овог курса студенти стичу 
способност разумијевања значаја транспорта који представља једну од најважнијих фаза у 
експлоатацији и припреми минералних сировина, при чему највећи удио у трошковима читавог 
процеса добијања корисне супстанце настају управо при транспорту. Уз то студенти бивају обучени у 
довољној мјери за управљање, одржавање и унапријеђење транспорта минералних сировина. Као 
један од исхода јесте и практична примјена метода и процедура за избор и димензионисање система 
транспорта.  

У уџбенику су објашњени и приказани најважнији елементи и проблематика рада и управљања 
транспорта транспортерима са тракама, хидрауличког транспорта, камионског транспорта и 
жељезничког транспорта, при чему је аутор књиге имао намјеру да студентима, али и инжењерима 
који раде у пракси, сублимира најважније елементе, услове и параметре рада најчешћих и 
најкоришћенијих дисконтинуалних и континуалних транспортних система на рудницима . 

Велике количине материјала требају бити брзо транспортоване коришћењем енергије. Отуда су 
ефикасна енергетска рjешења потребна како би се суочили са саобраћајним изазовима садашњости и 
будућности и смањењу трошкова тог транспорта.   

Данас ,,руковање рударским материјалом“ значи управљање минералним сировинама. Главни задатак 
је да се у одређеном тренутку произведе потребна количина сировина потребног квалитета. 
Перформансе подземног рудника зависе понајвише од способности опреме за извоз окнима. 
Подземно рударство зависи критично од способности, поузданости и сигурности опреме за извоз 

Свакако да је акценат у уџбенику дат на основну материју, односно теорију у мјери у којој је 
приказан практичан инжењерски приступ приликом прорачуна и дефинисања основних структура 
појединих транспортних система. 

Послије завршетка овог курса, а користећи и остала знања из области рударства, студенти су 
способни да се баве наведеном проблематиком у привредним, пројектантским и научно-
истраживачким организацијама. 

Велику захвалност аутор дугује рецензентима, при чему су сугестије у смислу усмјеравања и 
одређивања „довољног“ нивоа обраде појединих транспортних система, биле од велике помоћи да 
уџбеник има овакву форму. 
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1. КОНСТРУКЦИОНЕ И ТЕХНИЧКО - ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ КАРАКТЕ-
РИСТИКЕ КАМИОНА  

1.1. Услови примјене, предности и недостаци камионског транспорта 

Камионски транспорт на површинским коповима примјењује се при отварању и површинској 
експлоатацији свих врста лежишта чврстих минералних сировина. Конструкција и техничко-
експлоатационе карактеристике камиона омогућавају превоз свих врста стијена од меких, лаких и 
растреситих до врло чврстих, тешких и компактних. Камиони су практично универзална транспортна 
средства за рад у свим условима и за превоз свих врста терета.  

Транспорт камионима самоистресачима (дамперима) има велику примјену на површинским коповима 
захваљујући низу предности у односу на остале начине транспорта као и примјени серијски 
произведених специјалних конструкција камиона. Употребљава се као основни начин транспорта или 
у комбинацији с другим транспортним средствима. Све већу употребу камионског транспорта 
омогућавао је стални пораст њихове носивости која је код обичних дампера превазишла 300 t, а код 
тегљача 500 t. Дакле када причамо о камионском транспорту можемо нагласити широку 
примјењивост на површинским коповима али и у подземној експлоатацији, примјењивост у свим 
фазама експлоатације и веома широку производну палету у погледу носивости 25 – 350 t. 

Главне предности камионског транспорта су: 

• изванредне маневарске способности камиона због малих радијуса окретања (15 дo 20, пa и 10 
m), савлађивање релативно великих нагиба путева (10 до 12, па и 15%), релативно мале 
контурне димензије камиона и независност од извора енергије; 

• могућност коришћења нестационарних и привремених путева без посебних трошкова њихове 
изградње - чиме се омогућава флексибилнији развој фронта радова, етапна експлоатација, 
скраћење рока изградње, смањење цијена коштања и сл.; 

• мања специфична инвестициона улагања у путеве за 1,2 до 1,5 пута у односу на пруге 
нормалног колосјека; 

• бржа и једноставнија израда усјека отварања, што знатно скраћује вријеме отварања 
појединих етажа, па тиме брже постижемо продубљавање копа и повећање капацитета 
експлоатације; 

• повећање учинка багера за 20 до 30%, у односу на жељезнички транспорт, смањењем чекања 
празних вагона и краћег циклуса багеровања; 

• једноставније одлагање - примјена булдозерског одлагања откривке, па се цијена одлагања 
смањује за 4-5 пута у односу на багерско или плужно одлагање код транспорта возовима; 

• квар једног камиона не изазива застој транспорта и не утиче на прекид технолошког процеса; 
• простија и краћа траса пута у односу на пругу при истим условима припреме копа, јефтинија 

израда, одржавање и оправке; 
• једноставнији превоз радника, снабдијевање радилишта материјалом и опремом; 
• лакше селективно откопавање. 
 

Главни недостаци транспорта камионима су: 

• врло скуп транспорт, због чега је његова примјена рационална на даљинама 1 - 8 km у 
зависности од носивости возне јединице; 

• велики утицај климатско-атмосферских прилика (кише, снијега, мраза) на ефективност рада и 
капацитет превоза; 

• знатни погонски трошкови као и трошкови одржавања и ремонта; 
• ангажовање релативно великог броја радника, најквалификованијих, за вожњу и одржавање 

возног парка; 
• сложена организација транспорта; 
• врло велико загађивање радне и животне средине издизањем прашине, стварањем буке, 

испуштањем штетних гасова итд. 
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Полазећи од карактеристика дампера, података из праксе и истраживачких резултата камионски 
транспорт може имати првенство у следећим условима: 

• у фази отварања површинских копова због могућности бржег отварања; 
• при селективном откопавању корисне супстанце; 
• при краћем радном вијеку експлоатације; 
• у брдовитим теренима где је израда пруге тешка и 4 - 5 пута дужа; 
• при откопавању тањих слојева, хоризонталних, или благо нагнутих, где је велика брзина 

напредовања фронта рударских радова, која би захтијевала често помјерање других 
транспортних траса; 

• при експлоатацији малих лежишта која имају сложену или неправилну конфигурацију; 
• за транспорт на врло кратким растојањима од откопа до пријемних уређаја, при честом 

помијерању утоварног мјеста; 
• за дубоке површинске копове при експлоатацији врло стрмих лежишта у комбинацији са 

другим транспортним средствима.  
 

1.2. Врсте камиона и специфичности њихове примјене 

1.2.1. Врсте транспортних средстава 

За транспорт путевима средње чврстих и врло чврстих ископина користе се најчешће транспортна 
средства на пнеуматицима (точковима) са гумама: 

- камиони самоистресачи (аутокипери или дампери), слика 1.а; 
- камиони тегљачи са приколицом или полуприколицом, слика 1.б; 
- аутовозови, слика 1.в. 

 

Слика 1.1.: Камиони: а- тегљачи са полуприколицом; б- тегљач са приколицом; в- 
дампери/самоистресачи 

Наведена транспортна средства користе се за унутрашњи руднички транспорт. За превоз лаких и 
средње тешких корисних минералних сировина често се, за дужине преко 5 km, користе камиони за 
њихов транспорт путевима јавног саобраћаја. Није ријеткост да тегљачи са приколицама или 
полуприколицама превозе све врсте растреситих терета. За транспорт растреситих, чврстих и врло 
чврстих материјала неки типови камиона имају ојачане (робустне) каросерије. То су, уствари, 
прелазни типови камиона према дамперима - полудампери. 

Недостаци камиона тегљача са полуприколицама и приколицама су да нагиби путева за кретање ових 
врста камиона треба бити мањи јер је њихова вучна способност мања али и полупречници кривина 
путева требају бити већи што повећава дужине путева, површине које су потребне за изградњу истих 
и др.. Врло често камиони опште намјене вуку за собом и приколице, или полуприколице, па се 
називају вучним возовима.  

Основни критеријуми при избору камиона су: 

- носивост тла, 
- ограничење ширине за транспортне путеве, 
- техничко-технолошки услови маневрисања транспортних средстава, 
- величина нагиба пута нарочито за вожњу пуних транспортних средстава, 
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- однос запремине сандука и кашике утоварача, 
- степен искоришћења опреме у конкретним условима експлоатације.  

 

1.2.2. Конструкције камиона и утицај на дизајн путева 

Постоји неколико типова камиона за руднички транспорт од којих зависи и дизајн пута те 
започињањем разматрања основних спецификација камиона и начина рада се димензионишу и 
основни елемнти рудничких путева.  

Зглобни дампер (Articulated Dump truck- ADT) 

Ови камиони се често користе на рудраским проијектима који кратко трају, најчешће на одређеним 
врстама земљаних радова и као такви се могу кориистити на путевима лошијих карактеристика. 
Њихова конструкција/артикулација, погонски систем и мала оптерећења точкова од 7-12 тона по 
точку те велика контактна површина точкова са тлом условљава да се путеви могу вишемјесечно 
користити без великих конструктивних радова па чак и са повећаним отптором котрљања.  
Недостатак формално функционалног дизајна тих камиона доводи до повећаног отпора котрљања а 
уз то се појављују и други недостаци попут повећане количине прашине али и у суштини нешто мањи 
капацитет рада такве флоте камиона. Приликом анализе потребно је процијенити трошкове и користи 
од јефтине (или скупе) изградње путева због смањене ефикасности возног парка и високих трошкова 
по тони у случају лошијих конструктивних карактеристика пута односно јефтиније изградње. У 
ширем смислу, што је вијек експлоатације и рада камиона дужи, потребно је уложити више напора у 
пројекат пута и програм одржавања путева. 

Самоистресач/дампер назад са тешком носивом конструкцијом (Rigid dump truck-RDT) 

Тип камиона са чврстом/тешком каросеријом, обично дампер са двије и више погонских осовина који 
је много више зависан о добрим путевима и путним карактеристикама. Шасија/носива конструкција 
је крута и због тога може доћи до одређеног савијања приликом вожње по лошим и неравним 
путевима. Међутим, на добро изграђеном и одржаваном путу они су веома исплативи тамо гдје је 
дужина транспортног циклуса ограничена. 

Камион/дампер са истресањем надоље (Bottom Dump Truck- BDT) 

Овај тип/конструција има посебну приколицу или полуприколицу коју вуче камион-тегљач или 
трактор, са сличном констукцијом као RDT без сандука. И код ове конструкције добри путеви су 
услов економичности употребе а њихова примјена се користи када тегљачи имају мању вучну силу 
него тешки дампери док путеви требају имати мање успоне, веће полупречнике кривина и др.. Лоше 
перформансе се показују управо на стрмим рампама код високог отпора котрљања. 

Путни возови 

То су модификовани камиони дизајнирани за употребу на јавним путевима или намјенски изграђене 
јединице са више погона специјално дизајниране за дуге вожње у рударству. Главни циљ ових 
камиона је да искористе своју економичност и брзину на великим удаљеностима. Дизајн путева који 
се користи са овим камионима, иако очигледно захтјевају структурални капацитет, мора такође имати 
одличан функционалан дизајн, јер лоши услови кретања повећавају оштећење камиона - и било који 
квар на путу који би успорио његово кретање (нпр. прашина, нечистоће/просути материјла и сл.) или 
присутна опасност по брзину кретања (клизавост када је пут мокар, чести радови на одржавању, и 
сл.) смањују сврху коришћења ових камиона. 
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1.2.3. Типови дампера 

Ради савлађивања веће носивости све се више примењују камиони тегљачи са полуприколицама на 
дизел-електтични погон. Због тога се принципијелно камиони могу класифиовати, поред горе 
наведеног начина превоза материјала и према: начину истресања материјала: истресање назад (rear 
dump), истресање на дну (bottom dump), и истресање на страну (side dump)  слика 2. а,б и в. 

- врсти погона који користи: дизел, дизел електрични и дизел-тролни –слика 3 а,б,в 
- броју погонских осовина и точкова : једна, двије или три осовине односно 2, 4 или 6 точкова 
- према врсти материјала који превози: тврде/тешке стијене, земља или угаљ, односно стијене 

са великом, средњом или малом насипном запреминском масом и абразивне или неабразивне 
материјале; 

- према типу конструкције: чврста и тешка конструкција (rigid), лакше и за маневар повољније 
конструкције са способношћу кретања и по слабије носивим теренима (articulated); 

- према запремини сандука/капацитету 

У наредном тексту ће бити говора о типовима камиона и карактеристикама које су довеле до 
наведених класификација. 

Дампери су данас најкоришћеније транспортно средство за превоз терета путевима на површинским 
коповима у дисконтинуалној технологији експлоатације. Специфични услови експлоатације 
захтјевају да њихове конструкционе карактеристике омогућавају: 

- задовољавајуће маневарске способности да би могли ефикасно да маневришу у стијешњеним 
просторима при изради усјека отварања, на откопним и одлагалишним етажама, 

- велику стабилност и добру проходност при кретању по лошим путевима и сложеним          
конфигурацијама терена, 

- развијање потребне брзине кретања ради што краћег трајања вожње по свим деоницама путева, а 
нарочито по великим успонима и падовима,  

- врло ефикасно и сигурно кочење, 

- подношење врло великих динамичких удара при утовару ископине, 
- потпуно утоварање и истовар материјала из сандука дампера, уз минимално трајање тих операција 
итд.  

 

Слика 1.2. Начини истресања материјала код камиона: а- назад;б- на дну; в- на страни 

  

Слика 1.3: Погон камиона: а- дизел; б- дизел електирчни, б- дизел тролни 
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Наведени критеријуми одређују избор конструкције и основних параметара камиона у зависности од 
његове намјене. Полазећи од осовинског притиска показала се врло рационалном конструкција 
дампера са двије погонске осовине, која омогућава висок степен сигурности и искоришћења вучно-
динамичке карактеристике, кочне карактеристике и маневарске способности. Зато се све мање 
примјењују дампери са једном погонском осовином. Конструкција шасије камиона у великом степену 
одређује његову масу и омогућава његове маневарске карактеристике. Код дампера мале носивости 
још увијек се користи конструкција са једном погонском осовином гдје су управљачки (водећи) 
точкови са формулом точкова 4 x 2 -  док се велика носивост остварује са погоном двије или три 
осовине осовине и формулом 4x4(6). Употреба већег броја погонских точкова омогућила је велико 
повећање носивости камиона. 

Носећа конструкција/шасија код неких типова дампера има рам од два дијела, зглобно повезана, чиме 
је побољшано њихово маневрисање, а уз то и тежина тих конструција је мања па се могу користи на 
јавним путевима али на слабије носивим теренима. 

Управљање дампером са двије или три погонске осовине остварује се једновременим окретањем 
точкова на  осовинама  помоћу система хидроцилиндара, али уградња треће осовине, поред тога што 
омогућава повећање носивости и пролазности, повећава истовремено и масу возила, компликује 
конструкцију и отежава маневрисање. 

Код употребе тегљача са приколиоцм или полуприколицом на камиону има 10 точкова, слика 1. а и б. 
Поред наведеног знатно се повећава његова дужина, чиме су горе наведени недостаци дошли до 
изражаја. 

Дампери претежно имају кабину поред мотора ради мањих димензија машине и испуњавања услова 
комфорбилности за возача иако је отежан приступ до појединих дијелова мотора. Спољашње 
димензије врло битно утичу на стабилност камиона. Висока а кратка возила, због високог тежишта, 
нису стабилна, Зато се настоји да буду што дужа, а нижа. Повећање стабилности дампера омогућава 
коритасти облик сандука са нагибом предњег и задњег дијела према средини с циљем спуштања 
тежишта возила ближе путу. 

Код дампера носивости преко 80 t побољшање маневарских способности и стабилности при кретању 
постиже се независним радом сваког од 4 комплета точкова, слика 1.4.. При изради возила настоји се 
да се максимално унифицирају њихови дијелови, склопови и уређаји ради јефтиније производње 
више њихових модела, лакшег снабдијевања резервним дијеловима, јефтинијег ремонта и 
опслуживања. Дампере покрећу брзоходни мотори са унутрашњим сагоријевањем. Као гориво 
најчешће се користи нафта.  

Дампери могу имати класичне дизел моторе, дизел-електричне и на комбиновани погон дизел-тролне 
моторе. Снага мотора зависи од њиховог типа па дампери мале носивости имају моторе релативно 
мале снаге, а средње носивости (70 do 90 t) имају моторе снаге 600 дo 800 kW. За савладавање већих 
капацитета и успона у примјени су мотори снаге 1000 дo 1700 kW. Њихова специфична снага износи 
6 - 7 kW/t и раде на успонима 8 до 10%. Новији модели имају специфичну снагу 9 - 10 kW/t, који на 
краћим дионицама могу савладати успоне пуни до 15%  а - празни  нагибе 12 -15% - у изузетним 
случајевима и до 20%. 

Једна од најзначајнијих конструкционо-експлоатационих карактеристика дампера је њихова 
носивост, која зависи од врсте погона, односно снаге мотора и запремине сандука. Ради повећања 
носивости класични погон замијењен је са дизел-електричним, са варијантом и дизел-тролног погона.  
Стално повећање носивости диктирало је израду све снажнијих и масивнијих мотора што има за 
посљедицу проблем њихове уградње у машине и повећање експлоатационих трошкова. Зато се све 
више примјењују гасне турбине умјесто мотора с унутрашњим сагоријевањем - због мањих 
димензија, тежине, лакше монтаже и ремонта. 
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Слика 1.4. Конструкционе шеме дампера 

Главне предности комбинације електричне вуче и индивидуалног погона точкова су сљедеће: 

- континуално регулисање брзине у широким границама уз очување сталности снаге мотора и 
његове вучне карактеристике, 

- могућност покретања више погонских осовина без тешкоћа, 
- висок степен сигурности и трајности елемената погона, 
- једноставност и лакоћа управљања, 
- упрошћени пренос обртног момента и др.. 

Примјена транспорта дамперима има предности у односу на остала транспортна средства, при: 

- транспорту ископина различите и велике крупноће, 
- очекивању великих удара, 
- потреби брзог постављања за утовар, 
- селективној експлоатацији лежишта, 

       - транспорту различитих материјала у променљивим условима експлоатације итд.. 

 

1.2.4. Тегљачи с полуприколицама и приколицама 

Примјена, усавршавање и израда тегљача с полуприколицама и приколицама одвија се са развојем 
самих камиона дампера јер се базни модели дампера одговарајуће снаге или врло снажни трактори 
користе као тегљачке јединице код ових типова камиона.  

Полуприколице немају рамску конструкцију као камиони већ се раде с једном, две или више задњих 
осовина које су основни ослонци. Као први ослонац служи задњи дио тегљача. Тегљачи се израђују 
као једноосовински и двоосовински. Једноосовински тегљач има најповољније маневарске 
способности - због чега је изузетно погодан за рад у врло стијешњеном простору. Двоосовински 
тегљач са полуприколицом има неповољније маневарске карактеристике од једноосовинског, али је 
врло подобан за веће транспортне дужине. 

Тегљачи са полуприколицама и приколицама у односу на камионе имају следеће предности: 

- мању сопствену масу, а већу носивост у односу на властиту масу камиона, 
- могућност коришћења тегљача за вучу скрепера и других прикључних возила, 
- једноставнију конструкцију, лакши и јефтинији ремонт, 
- могућност замјене полуприколице или приколице чиме се искључује застој тегљача, 
- мању површину гаража, јер се гаражирају само тегљачи. 

 
 У недостатке ових транспортних средстава спадају: 

- мање маневарске способности од дампера, нарочито при вучи приколица, 
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- захтјевају путеве мањих успона и већих радијуса, 
- мања вучна способност, јер је тежина тегљача сразмјерно мала, а тежина полуприколице 

учествује у атхезионој сили возила само дијелом тежине коју носе точкови тегљача. 

Пражњење полуприколица и приколица може бити бочно, кроз дно или назад, слика 2 а, б и в. 
Највећа носивост и стабилност постиже се код полуприколица које се празне кроз дно због 
могућности примјене већих сандука и спуштања тежишта, па се могу достићи брзине кретања и до 70 
km/h. Доста велику примјену, при превозу корисне сировине, имају тегљачи који вуку полуприколице 
или приколице са бочним истресањем, које се врши сопственим, или спољашњим уређајима 
постављеним на бункерима или другим истоварним мјестима. 

Тегљачи са полуприколицом препоручују се за: 

- транспорт сипких материјала; 
- мале нагибе путева кад се могу развити релативно велике брзине вожње; 
- истовар у бункер или на депо. 

Тегљачи који вуку полуприколице с доњим пражњењем, или двоструким бочним, имају носивост 
преко 100 t и врло успјешно се примјењују за превоз угља и других средње тешких и лаких 
материјала. Најчешће су у примјени приколице и полуприколице са пражњењем назад. Имају 
предност над уским радним површинама или у тунелима кад су неопходне велике маневарске 
способности, на мањим нагибима путева када вучна сила не представља ограничење за вучу и у 
условима када није потребна већа вучна сила и када се технолошки скрепер мијења овим типом 
камиона.  

При пражњењу приколица назад њихови задњи точкови потискују се према предњим. Коефицијент, 
или степен, попуњености геометријске запремине сандука приколице креће се од 1,15 - 1,25 у 
зависности од њене величине. Електромеханичка трансмисија омогућила је израду полуприколица 
велике носивости са двије и три погонске осовине чиме је омогућено повећање специфичне снаге и 
савладавање успона од 7 - 8%. 

Предњи дио сандука, код приколица са доњим пражњењем, израђен је у облику пирамиде и служи за 
смјештај ослоних, кочиних и других уређаја, а задњи за смјештај регулационих уређаја. 

 

1.2.5. Возила на комбиновани погон 

На рудничким камионима стално се истражују и унапређују конструкционе карактеристике које 
имају за циљ:  

1. смањење потрошње горива,  
2. повећање трајности возила,  
3. повећање брзине кретања,  
4. савладавање већих успона,  
5. повећање носивости у односу на сопствену тежину,  
6. поједностављење конструкције,  
7. смањење трошкова одржавања,  
8. повећање степена поузданости,  
9. коришчење јефтиније енергије итд.,  
10. нижа цијену транспорта. 
 
Једна од најпозитивнијих измјена је израда моторизованих задњих точкова, односно примјена 
електро вуче за кретање дампера велике носивости, слика 3.б и слика 4.. Пресудни утицај на примјену 
дампера на комбиновани погон имао је високи пораст цијена енргената - нафте и њених деривата. 
Последњих деценија двадестог вијека али и данас цијена нафте се веома брзо мијења и генерално има 
тренд раста уз генерлано бржи раст у односу на електричну енергију. Зато се интензивно истражују 
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мотори за мању потрошњу нафте, електрични мотори, гасни турбо мотори, мотори на течни водоник, 
контактно-акумулаторски дампери.  

Дампери на комбиновани погон - дизел-тролна возила, слика 3.в и слика 5., користе струју док се 
крећу стационарним путевима, а при вожњи по нестационарним (на откопним и одлагалишним 
етажама) користе струју коју производи сопствени дизел погон на дамперу.  Електрични погон дизел-
тролног возила састоји се из електрогенератора везаног за кољенасто вратило дизел мотора и 
електричних мотора, који су непосредно механички спојени са погонским моторним точковима или 
са погонским мостом. Електрични тролни вод, слика 5.а, састоји се од стубова, који могу бити 
стационарни и преносни, и тролног вода, постављеног изнад стационарног дела пута, који може бити 
од ужади и профилисаних носача. 

 

Слика 1.5. : Дизел електрични дампер (www.liebherr.com/en/gbr/products/components/applications/mining.html) 

 

а  б  

Слика 1.6.. Дампер на комбиновани погон: a- Дизел-тролни камион; б- моторизовани точак, који 
обухвата: електромотор, смјештен у рукавцу точка, и планетарни редуктор - преко кога се преноси 

торзиони момент од елекромотора на точак 

Додатна електрична опрема на дамперу спроводи струју од тролног вода до моторизованих точкова, 
слика 5.б,  преко степенастог отпорника.  Пантографи или тролни одузимачи монтирани су на носећој 
конструкцији, која је инсталисана на главној шасији или заштитној плочи  кабине. Управљачка кутија 
тролног погона смјештена је непосредно иза кабине и садржи електронске управљаче, релеје и 



- 17 - 

контакторе снаге. Комплет за тролни погон може се уградити на нова возила или возила у 
експлоатацији. 

Енергија коју ствара дизел погон искључена је при тролној вучи из главног погонског кола и служи 
само да обезбиједи рад свих мотором погоњених додатних система као и довољне количине ваздуха 
за хлађење моторизованих точкова. Трансформаторско-исправљачке станице зависе од фреквенције 
камионског саобраћаја, дужине тролног вода и планиране учесталости његовог премјештања. За рад 
дампера на комбиновани погон користи се једносмјерна струја јер захтјева мање простора, мање 
метала, лакше одржавање постројења, која су једноставније конструкције и са већим степеном 
поузданости у односу на постројења за наизмјеничну струју. 

Најбитније разлике дампера на комбиновани погон, у односу на остале типове, су у конструкцији 
мотора и његовој динамичкој карактеристици. Електрични погон омогућио је: повећање снаге 
мотора, боље кочење, већи степен механичке спремности возила, већи ккд мотора, већу носивост, 
већи капацитет, смањење коефицијента таре, побољшање конструкционих карактеристика, 
побољшање свеукупног квалитета возила и др. Примјеном двојних диск-кочница с уљним хлађењем 
постигнуто је ефикасније и сигурније кочење и на падовима 15 до 20%.  За вожњу по великим 
падовима уграђују се кочиони успоривачи хидрауличког или електродинамичког дејства, који 
омогућавају вожњу брзином 40 км/х - умјесто 20 до 25 км/х. Примјеном кочних успоривача постиже 
се уштеда у потрошњи кочних папуча и гума - због мањег клизања точкова при кочењу. 

Електро погон омогућава рационално коришчење снаге мотора, равномјернију промјену оптерећења 
и олакшано управљање возилом. Електро трансмисија има већи ккд , омогућава реализацију 
оптималне динамичке карактеристике при вучном и кочном режиму, омогућава да механичка 
спремност возила износи 80 до 93% - у односу на 70 до 75% код камиона на дизел погон.  Уз то, 
одржавање електро трансмисије мање кошта за 20 - 30% од механичке трансмисије. Једна од 
најбитнијих предности дампера на комбиновани погон, дизел-тролна вуча, је могућност савладавања 
великих дужина са највећим успоном и до 20% .  Истакнуте предности електро вуче утичу да дубина 
копа има мањи утицај на ефективност  у односу на дампере са дизел погоном. 

Да би се употребили дампери на комбиновани погон, треба набавити и уградити: степенасте 
отпорнике за снагу, отпорнике за електродинамичко кочење, пантограф и остале електроуредаје који 
се уграђују на камион, тролни вод са осталим уређајима и прибором, стубове, стубне прекидаче, 
главне и линијске подстанице и сл.. Да би се очувала флексибилност транспорта камионима, 
задржала његова преходност, и маневарска својства, да би се продужио радни вијек, искористиле 
динамичке и економске предности - примјењује се комбинација погона: 

- на стационарном, односно путу са квалитетном коловозном конструкцијом, примјењује се 
тролна вуча, а 

- на нестационарном путу, где би се саобраћај одвијао под знатно тежим условима, укључује се 
дизел погон 

Најбитније предности вуче са тролним водом су: 
- уштеда дизел горива- нижи трошкови рада, 
- брже савладавање великих дужина са успоном 15 до 20%, 
- већа ефективност транспорта због брже вожње за 15 до 20%, 
- дужи радни вијек мотора и уређаја за пренос вучне силе, 
- нижи трошкови одржавања мотора, због знатно мањег рада (јер га на стационарним путевима 

мијењају електромотори), знатно нижи трошкви одржавања уређаја за пренос, јер нема 
дијелове за механичку трансмисију, па је ремонт једноставнији и др.. 

Најбитнији недостаци вуче са тролним водом су: 

- одржавање додатне електро опреме на дамперу, 
- одржавање тролног вода и исправљачких станица, 
- додатна улагања за електро опрему и тролни вод, 
- ограниченост кретања у кривини, јер дозвољено бочно скретање са пантографорн износи ± 90 

cm 
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Треба истаћи чињеницу да су дампери на комбиновани погон и потребна електроопрема скупљи за 
приближно 30% од класичних - али се та разлика компензује дужим радним вијеком мотора, пратећих 
уређаја и дијелова за око 20%, мањим издацима за техничко одржавање и опслуживање машинских 
склопова и агрегата за пренос обртног момента за 15-20% и посебно већом ефективошћу транспорта 
која је најважнији параметар за смањење цијене транспорта. 

1.3.  Конструкционе и технчко-експлоатационе карактеристике возила 

1.3.1.  Конструкционе карактеристке 

За избор и рад возила врло је битно и значајно познавати њихове конструкционе и техничко-
експлоатационе особине.  

 Међу најзначајније конструкционе податке спадају:  

- Снага и тип мотора, 
- Коначне димензије, 
- Носивост, 
- Сопствена маса, 
- Атхезиона маса, 
- Запремина корпе/сандука, 
- Радијус окретања, 
- Максимална брзина кретања, 
- Специфична потрошња горива, l/t km; l/t, 
-      Специфична снага, kW/t.  

 

 

Слика 1.7.  Димензије камиона 

Снага и тип мотора је у директној зависности од запремине сандука камиона и шпто је већа 
запремина сандука односно носивост камиона то имплицира и већу снагу мотора: 

-  25 - 70 t → 200 - 500 kW  

-  70 - 100 t → 600 - 800 kW  

- 100 - 200 t → 1000 - 1700 kW  

-   > 200 t → 1800 - 2500 kW (350 t)  

Осим контурних димензија возила: дужине, ширине и висине - карактеристичне су и следеће 
димензије: растојање предњих, односно зањих точкова, дужина предњег и задњег препуста, углови 
препуста, висина најниже тачке возила или приколице од равни гажења, унутрашње димензије 
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сандука (дужина, ширина и висина), утоварна и истоварна висина. Најбитнији димензиони елементи 
возила за његов избор означени су на слици 6. 

Тежински подаци које даје произвођач о возилима су: номинална носивост, сопствена маса (сa 
урачунатом масом опреме и посаде), укупна тежина возила, коефицијент таре (однос сопствне тежине 
и тежине терета), атхезиона маса пуног, односно празног возила (тј. маса коју носе погонски 
точкови). Коефицијент таре одређује степен квалитета конструкције дампера. Његова величина опада 
с порастом носивости.  Код дампера носивост 25 -80 тона коефицијент таре износи 0,75 - 0,70, а за 
носивост 110 - 150 тона има вриједност 0,65 - 0,60.  У зависности од чврстоће и насипне запреминске 
масе терета његове вриједности износе за растресите и получврсте 0,5 - 0,8, а за чврсте 0,65 -1,1. 

Запремина сандука дампера и специфична носивост су веома значајне карактеристике, при чему  
носивост m3 запремине сандука  карактерише способност возила за превоз ископине различите 
насипне запреминске масе. Специфична носивост дефинише степен искоришчења носивости и 
запремине сандука дампера. Запремина сандука даје се за: равно напуњен сандук, напуњен са купом 
2:1 и 3:1. Запремина купе најчешће износи 0,20 - 0,25 запремине сандука.  

Радијус окретања возила је растојање од центра обртања до одређене тачке возила при највећем 
заокретању управљачких точкова. Разликује се спољашњи и унутрашњи радијус који се односи на: 
најистуренију спољашњу тачку возила тј предњи спољашњи угао возила, предњи спољашњи точак, 
односно најистуренију тачку унутрашњег лука на возилу, тј. тачку на лињи задњих точкова, слика 7. 

 

Слика 1.8.: Радијуси окретања камиона 

Максимална брзина кретања возила је брзина коју може остварити возило по хоризонталном путу 
са глатким, равним и тврдим покривачем/насипним слојем. 

Техничка брзина је средња брзина кретања возила израчуната дјелењем предње дужине пута са 
ефективним временом вожње без застоја, 

Критична брзина је брзина која одговара максималној вриједности динамичког фактора у директном 
преносу. 

Економична брзина (по утрошку горива) је брзина при којој се постиже најмања цијена превоза. 

Специфична потрошња горива одређује количину горива по јединици извршеног рада или по тони 
превезеног терета на одређено растојање и приказује се у  l/t km ; l/ t. 

Специфична снага је однос инсталисане снаге мотора и укупне масе возила, приказује се у kW/t. 
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1.3.2.   Техничко-експлоатационе особине 

Техничко-експлоатационе особине камиона карактеришу његову способност да ради у одређеним, 
експлоатационим условима са највећом ефикасношћу, и туе спадају: динамичност, трајност, возна 
пролазност, стабилност, способност маневрисања, лакоћа управљања и економичност. 

Динамичке особине возила одређују његову способност превожења терета са максималном брзном 
вожње и карактеришу се способношћу развијања велике брзине при окретању, брзим покретањем, 
савлађивањем великих успона, брзим и сигурним кочењем. Динамичке особине се могу условно 
оцјењивати специфичном снагом. 

Трајност или радни вијек (издржљивост) возила одређује се пређеном километражом у 
експлоатационом циклусу - од почетка рада до генералне оправке или пређеном километражом 
између двије генералне оправке, или  пуним радним вијеком и учесталошћу оправки. 

Маневарска способност возила одређена је брзом промјеном правца кретања на малој површини 
маневрисања, а која зависи од радијуса окретања, спољашњих димензија возила и брзине вожње при 
окретању. Маневарска способност полуприколица је мања од дампера због мањег унутрашњег 
радијуса окретања и тежег маневрисања при вожњи уназад. 

Стабилност возила дефинише способност кретања без губљења правца, без заношења и превртања. 
Одређује се брзином кретања по максималном нагибу, радијусом окретања и брзином вожње без 
заношења и превртања односно величином сигурне брзине кретања возила. 

Лакоћа управљања возилом, која утиче на брзину и сигурност, карактерише се степеном 
комодитета возача и потребним напором за управљање возилом, 

Експлоатациона брзина представља остварену брзину кретања/вожње у специфичним условима 
одређеног рудника и на нашим рудницима се креће од 16-20 km/h. 

Економске особине оцјењују се трошковима по једној тони превезеног терета или тонакилометру 
извршеног рада.  Економичност возила изражавамо у KM/t (čm3); KM/ tkm. 

 

1.4. Избор и коришћење одговарајућих података о камиону у смjерницама за 
пројектовање путева 

Када се одреде категорије путева, кључни подаци о перформансама за те типове камиона потребно је 
пројектовати и конструисати пут. Битне компоненте пројектовањ апутева повезане са 
карактеристикама камиона су:  

Могућности савладавања успона 

Карактеристике као што су мотор, погон мотора, трансмисија/опције погонских точкова и корекције 
висине, разврставају камионе приликом одређивања нагиба пута и пројектовања рудничких путева.  
Дуги равни извизни путеви могу бити једнако спори (у смислу укупног времена вожње) као и кратки 
стрми путеви, и потребно је дефинисати оптимачни нагиб сходно типу камиона којим располажемо 
(специфицирано у смислу ефективне отпорности – нагиб + отпор котрљања) што смањује укупно 
вријеме вожње  пуног камиона у односу на нагиб пута. Овај оптимални нагиб се пројектује приликом 
геометријсог дефинисања параметара путева уз придавање пажње  његовој осјетљивости на промјене 
отпора котрљања. У рударској пракси је уочено да  1% повећање отпора котрљања на нагибу од 10% 
одговара губитку брзине од око 10% -13%.  Поред тога  се дефинише и  максимална брзина пуног и 
празног камиона и при чему услови кочење нису ограничавајући фактори брзине за трасе које имају 
нагиб односно трасе узбрдо. 
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Снага мотора је потребна за остварење кретања камиона уз неопходна ограничења брзине у 
одређеним радним околностима и на било којој путној мрежи.  

Могућности и услови кочења 

Карактеристике и перформансе кочионог система камиона су кључни аспекти конструкције путева, 
посебно када се камион користи у конфигурацији која је повољна за утовар  (трасе пута углавном у 
паду). За конфигурације са оптерећењем (трасе узбрдо) перформансе кочница се разматрају само у 
циљу оптимизације геометрије пута. У овом случају, ефективни укупни отпор је угао нагиба - отпор 
котрљања. 

У односу на перформансе камиона кочење се постиже успоравањем и механичким кочењем. Са 
механичким погонским камионима камион ће се спустити рампом у брзини која одржава број обртаја 
мотора на највишем дозвољеном нивоу, без прегријавања мотора. Ако се уље за хлађење кочнице 
прегрије, брзина се смањује избором нижег степена преноса брзине. Када се користе дијаграм 
кочионих сила камиона неопходн је водити рачуна и о дужини дионице или трасе приликом 
дефинисањ сигурне брзине. 

Димензије возила 

Неколико кључних димензија камиона је потребно приликом пројектовања графичких параметара 
путева:   

- пречник  окретања- clearance diameter - користи се за одређивање минималног радијуса окретања 
(који би у идеалном случају требао бити најмање 150% од ове минималне вриједности клиренса); 

- висина очију/погледа возача - користи се при оцјењивању видне удаљености возача у вертикалним 
кривинама (нарочито кривине надоље) и у односу на минимални зауставни пут; када пут заустављања 
прекорачује прегледну удаљеност, примјењују се ограничења брзине како би се зауставни пут вратио 
унутар ограничења прегледне удаљености; 

-укупна дужина возила - за краће дампер обично није кључна димезијаприликом пројектовања  пута - 
али за веће дампере веће носивости, дужина јединице се мора узети у обзир у геометријском 
пројектовању кривина и раскрсница; 

- укупна ширина возила - користи се за одређивање ширине траке пута и пута и 

- Величина гума које су одређујуће код дефинисања висине берми (насипа против удара вјетра). 

Код дефинисања квалитета подлоге пута и конструкције пута неопходно је знати следеће податке о 
камиону, поготов ако се ради о дуплим пнеуматицима: 

- радна ширина, 

- ширина средине предњих гума, 

- ширина растојања између средине двоструких гума, 

- тип гуме која је уграђена и притисак, и 

- укупна ширина гуме и/или контактна површина/радијус оптерећења (из података произвођача). 

Тежинa возила 

Из перспективе пројектовања конструкције пута неопхдно је познавати које оптерећење се 
примјењује на путу: 
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- бруто радна тежина машине (GrossVechicleMass-GVM) - опционо коришћењем властите масе возила 
+ 1.2х  носивости (да се прилагоде границе утовара камиона 10:10:20) - то би били ограничавајући 
параметри при пропјектовању структуре путе и одређивање максималног оптерећења точкова на 
путу, заједно са; 

- Расподјелом тежине између предње и задње осовине (натоварен и празан дампер); 

- ефект нагиба на било који додатни пренос оптерећења. На примјер за дампере велике носивости и 
тешке шасије то је око 1,6% додатног оптерећења које се преноси на предњу осовину, на сваких 1% 
нагиба. Тако на 10%  нагиба низбрдо додатно оптерећење од 6,25% преноси се на (предњу) осовину 
или обрнуто. 

- дневни број циклуса/тура камиона - на основу превежених тона и капацитета камиона, подаци се 
користе за одређивање категорије потребног путног тока, као и за моделирање промјене отпора 
котрљања повезаног са оштећењем пута односно његове подлоге. 
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2. КРАТАК ОПИС КОНСТРУКТИВНИХ ДИЈЕЛОВА КАМИОНА  

Оснповпи конструктивни дијелови камиона су: 

1. Погонски механизам-унутар овог склопа се налазе мотор СУС, трансмисија, уређаји за 
управљање и кочење, 

2. Ходни дио камиона – склоп камиона који чине точкови, осовине, носећи рам/конструција и 
систем вјешања,  

3. Сандук камиона-радни орган. 

2.1. Погонски мехнаизам 

2.1.1. Основно о моторима СУС 

Под погоном се подразумијева уређај који саопштава кретања машини. У општем случају, то је склоп 
одређених уређаја - енергетског извора, преноса (трансмисије) и уређаја управљања. При овоме, у 
појам преноса или трансмисије такође улазе укупни уређаји за пренос механичке енергије од мотора 
на радни орган, укључујући међупогоне. Савремене рударске машине представљају обично агрегате 
машина. Ради тога, оне могу да имају неколико погона истих или различитих типова. У вези са овим, 
разликују се основни погон и помоћни погон. Свака врста погона има своје предности и недостаке па 
тако и мотори са унутррашњим сагријевањем имају следеће: 

Предности мотора СУС: 

-независност од спољњег извора енергије,  

-мала маса по јединици снаге (kg/kW),  

-сразмјерно висок коефицијент корисног дејства (к.к.д),  

-поузданост и једноставност у експлоатацији. 

Недостаци са друге стране су: 

-осјетљиви су на преоптерећења,  

-њихова експлоатација зависи од температурних услова,  

-трајност (вијек трајања) им је мала,  

-не могу се непосредно реверзирати,  

-захтјевају снабдијевање горивом 

Мотор је извор механичке енергије која покреће возило. Под топлотним моторима подразумијевамо 
машине које трансформишу топлотну енергију добијену сагоревањем неког горива у механичку 
енергију.  Све топлотне моторе дијелимо у двије основне групе: 

 1. мотори са унутрашњим сагоревањем (СУС мотори) 

 2. мотори са спољашњим сагоревањем (ССС мотори) 
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2.1.2. Подјела СУС мотора 

Постоји читав низ подјела мотора СУС у зависности од својства, намјене, конструкције или 
карактеристичних особина, али су двије основне: по начину остваривања радног циклуса и по 
принципу паљења. 

Подјела по начину остваривања радног циклуса -  Сви мотори СУС по начину остваривања радног 
циклуса могу се подијелити у двије основне групе: четворотактне и двотактне. Четворотактним 
мотором се назива мотор у коме се радни циклус оствари у току четири такта, односно хода клипа, 
чему одговарају два обрта кољенастог вратила. Код двотактних мотора се радни циклус обави за два 
хода клипа, чему одговара један обрт кољенастог вратила. 

Подјела по принципу паљења - По принципу упаљења смјеше све моторе СУС дијелимо на ''ото'' и 
дизел моторе. Код ото мотора паљење се врши страном енергијом, електричном варницом, која се 
ствара између електрода свјећице и у потребном тренутку пали већ припремљену смјешу. Код дизел 
мотора упаљење смјеше се врши на принципу самоупаљења, тј. без страног извора енергије. У високо 
сабијени ваздух убризгава се дизел гориво које се само пали. Данас постоје неке конструкције мотора 
које представљају прелаз између ото и дизел мотора, полудизел мотори, код којих се сабијање не 
врши до притиска самоупаљења, већ нешто нижег те се паљење мора да изврши страном енергијом. 

Подјела мотора по конструктивним и експлоатационим карактеристикама -  У зависности од 
конструкционих и експлоатационих карактеристика постоји читав низ подјела од којих ћемо навести 
најважније: 

Подјела према месту образовања смјеше - Према мјесту образовања смјеше имамо моторе са 
спољним образовањем смјеше (карбураторски и гасни ''ото'' мотори) и моторе са унутрашњим 
образовањем смјеше (дизел и полудизел мотори). 

Подјела према начину пуњења -  Према начину пуњења цилиндра свјежом радном материјом, сви 
мотори се дијеле на моторе са природним и са вјештачким пуњењем. Код мотора са природним 
пуњењем, оно се остварује на основу створене депресије у цилиндру мотора при кретању клипа од 
спољне ка унутрашњој мртвој тачки и ту спадају сви неприхрањивани четворотактни мотори. Код 
вјештачки пуњених мотора, радна материја се претходно сабија, како би се омогућило повећање 
снаге мотора, и затим шаље у цилиндар. Ту спадају сви двотактни мотори и прехрањивани 
четворотактни мотори. 

Подјела мотора по конструкцији  

• У зависности од положаја оса цилиндара сви мотори могу бити вертикални, хоризонтални, V-
мотори, боксер мотори, W-motori, звјездасти мотори итд., 

• у зависности од броја цилиндара- једноцилиндрични и вишецилиндрични мотори, 
• у зависности од конструкције моторног механизма на моторе без укрсне главе и моторе са 

укрсном главом. 
 

Мотори једноструког и двоструког дејства - Код мотора једноструког дејства радни циклус се 
обавља само са спољне стране клипа, док се код мотора двоструког дејства (увек се изводе са 
укрсном главом) за обављање радног циклуса користе обе стране клипа, те се на тај начин постижу 
знатно веће снаге. 

Подјела према намјени - Сви мотори по намјени се дијеле на стационарне и транспортне. Уколико 
су мотори постављени на постојаном фундаменту, називају се стационарни, а уколико се налазе 
уграђени у неком покретном средству називају се транспортни. Транспортни мотори се даље дијеле 
на: бродске, жељезничке, авионске и за моторна возила. 
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Подјела према смјеру окретања кољенастог вратила - Дијеле се на нереверсивне (једног смјера) и 
реверсивне (који мијењају смјер окретања) моторе. 

Подјела по степену сабијања - Дијеле се на моторе ниског и високог степена компресије. У моторе 
ниског степена компресије спадају ото бензински и гасни мотори, док у моторе високог степена 
компресије спадају дизел мотори. 

Подјела према врсти коришћеног горива - У зависности од примјењеног горива сви мотори се 
дијеле на: 

• мотори на погон гасним горивом, 
• мотори на погон течним горивом, 
• двогоривни мотори на погон са гасним или течним горивом,и 
• вишегоривни мотори. 
 

Подјела према начину хлађења - Према начину хлађења термички оптерећених површина мотора 
сви мотори се дијеле: 

• мотори са воденим хлађењем и 
• мотори са ваздушним хлађењем. 

 

Поред ових већ наведених, у специјалној литератури везаној за моторе са унутрашњим сагоријевањем 
постоје још неке подјеле у зависности од ненаведених конструктивних или експлоатационих особина 
мотора. 

Код камиона су углавном у употреби дизел мотори, као што је већ раније наведено са могућности 
додатних електропогона ради повећавања вучних карактеристика.  

2.1.3. Карактеристике рада мотора 

За оцјену рада мотора примјењују се одређени техно-економски параметри. Они одређују могућности 
мотора у погледу развијања снаге, његове ефикасности и економичности при различитим условима 
рада. Постоје три основне групе параметара: 

А) Индикаторски показатељи рада мотора су: 

– Средњи индикаторски притисак 
– Индикаторска снага 
– Индикаторски степен корисности 
– Специфична индикаторска потрошња горива 

 

Б) Ефективни показатељи рада мотора су: 

– Средњи ефективни притисак 
– Ефективна снага 
– Ефективни степен корисности 
– Специфична ефективна потрошња горива 

 

В) Комплексни показатељи рада мотора су: 

– Литарска снага 
– Клипна снага 
– Специфична снага 
– Специфична маса 
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2.1.4. Конструкција мотора 

Главни дијелови мотора, сврставају се у групу непокретних и групу покретних дијелова, слика 2.1. 

У непокретне дијелове мотора спадају: цилиндарски блок, глава и картер. Цилиндарски блок треба 
да је погодан за монтажу, да добро одводи топлоту, да омогућава једноставну регулацију и контролу 
механизма који се налазе на мотору. Цилиндарска глава затвара мотор са горње стране. Њена 
конструкција зависи од облика коморе сагоријевања, броја и распореда: вентила, свећица или 
бризгача и система хлађења. Картер затвара мотор са доње стране, служи као резевоар за уље и штити 
ммотор од прашине и нечистоћа. 

Покретни дијелови мотора (моторни механизам) састоје се од кољенастог вратила, клипа и 
клипњаче. Ови дијелови претварају транлаторно кретање клипа у ротационо кривајног механизма. За 
нормалан рад мотора неопходни су следећи уређаји (системи): 

• Систем за развод радне материје који омогућује одстрањивање продуката сагоријевања и 
пуњење свјежом радном материјом 

• Систем за напајање мотора кој служи за припрему гориве смјеше и напајање  ото мотора, 
односно за допрему горива и ваздуха за цилиндре дизел мотора 

• Систем за хлађење који служи за одвођење топлоте од зидова цилиндра, цилиндарске главе и 
осталих термички оптерећених мјеста мотора, 

• Систем за паљење (код ото мотора) који обезбјеђује сигурно и благовремено паљење смјеше, 
• Систем за подмазивање који обезбјеђује сигурно подмазивање свих покретних дијелова 
• Систем стартовања мотора 

 

 

Слика 2.1. Попречни пресјек дизел мотора 

Савремене тенденције у развоју дизел мотора за потребе рударства иду у два правца: изградња што 
лакших мотора са већом снагом  и изградња мотора са повећаним степеном заштите животне средине 
(смањена емисија штетних гасова). 

Лакше конструкције мотора постижу се примјеном специјалних материјала за изградњу елемената 
мотора. Такође, конструисани су нови облици клипа и коморе за сагоријевање уз тежњу за 
максималним смањењем хабајућих површина. Посебна пажња посвећује се убризгавању горива. 
Притисак убризгавања креће се и до 2300 бара чиме се постиже боља дисперзија горива и потпуније 
сагоријевање, а тиме се и смањује емисија штетних гасова. Други важан фактор је регулација 
количине и температуре ваздуха. То се постиже уградњом турбокомпресора и међухладњака чиме се 
омогућава усисавање оптималне количине ваздуха у свим режимима рада мотора. Посебно мјесто у 
надзору и регулацији рада мотора има електроника. У моторе се уграђују сензори који перманентно 
прате стање рада мотора (температура, притисак, усис горива и вадуха, емисија гасова и др.) а помоћу 
електронике врше се корекције параметара рада мотора при различитим режимима рада. 
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Данас су највећи произвођачи мотора Cummins, Caterpillar, Detroit Disel и други. Caterpillar је развио 
моторе за рударску  опрему у серијама 3000, 3100, 3200, 3300, 3400 i 3500. У дозере Caterpillar 
уграђује моторe снаге од 52 kW (70 HP) дo 574 kW (770 HP), a у камионе од 194 kW (260 HP) до 1534 
kW (2057 HP). 

Електрични погон  

У зависности од мјеста постављања мотора могуће су двије шеме: 

– вучни   електромотори   постављени   у   точковима   возила, у такозваном 
моторизованом точку, па сваки точак покреће се самостално и 

– вучни електромотор смјештен у картеру задњег моста од којег се торзиони момент до 
погонских точкова преноси вишестепеним зупчастим преносом, групно 
покретање, те се код дампера ријеђе примјењује.  

 

Електропогон може покретати једносмјерна или наизмјенична струја, као и њихова комбинација. 
Врста струје у великом степену одређује какактеристике електроопреме и возила  Главни елемент 
електро-механичке трансмисије је моторизовани точак, слика 5.б, који обухвата: електромотор, 
смештен у рукавцу точка, и планетарни редуктор - преко кога се преноси торзиони момент од 
елекромотора на точак. Ради боље доступности унутрашњим склоповима моторизованог точка, са 
циљем једноставнијег и бржег прегледа и ремонта као и бржег хлађења - настоји се изнијети ван 
рукавца што више дијелова електро-механичке трансмисије. 

2.1.5. Трансмисија (преносници снаге) и њени дијелови 

Преносници снаге су уређаји који су намијењени да снагу, добијену од погонског мотора пренесу на 
радни орган гоњене машине. Они морају да испуне следеће задатке:  

- да регулишу обртни момент, број обртаја, смјер обртаја, итд. у зависности од врсте 
спољашњег оптерећења;  

- да регулишу радне карактеристике (проток, напор) пумпи, компресора, итд.  
- да изврше сумирање потребне снаге мотора при групном погону више различитих уређаја  
- да обезбиједе миран старт и заштиту од преоптерећења погонског мотора 

 

Код групног и код индивидуалног погона преносници снаге морају да обезбиједе оптималну 
дистрибуцију снаге уз минималне губитке. Они такође морају да буду:  

- поуздани у раду,  
- лаки за управљање, транспорт, одржавање, опслуживање, итд.  

 

Да би се то постигло најчешће се изводе као вишецјелински агрегати, прилагођени потребама погона 
урђаја за који су намијењени, специфичностима транспорта, експлоатације и одржавања у тешким 
теренским условима. 
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Слика  2.2. Преносни механизам на камиону 

По начину трансформације обртног момента погонског система,  системи преноса могу бити:  

А)  механички преносници - су по својој конструкцији најпростији преносници. Постоје Механички 
преносник снаге (редуктор) са константним преносним односом и Механички преносник снаге 
(редуктор) са промјенљивим преносним односом (мијењач). Под појмом преносник снаге (редуктор) 
подразумијева се зупчасти или пужни преносник смјештен у засебну кућицу. Задатак: да пренесе 
снагу од неке моторне (извор обртног момента) на конзумну машину (радни орган), уз  одговарајућу 
промјену обртног момента. 

Посједују: 

 - висок степен корисног дејства 

  - лака је промена броја и смера обртаја 

  - поуздани су у раду, итд. 

Недостаци су: 

 - ограничен број гоњених машина, које се могу прикључити на ове преноснике 

- немогућност континуалне промјене броја обртаја, итд. 

Механичлка трансмисија се примјењује код дампера  мале носивости до 20 t. Обухвата дијелове: 
квачило , које преноси торзиони момент у мијењач брзина , да би га за даље прихватио кардански 

пренос  (карданско вратило и два кардана), пренио до главног преноса , смјештеног у кардану задњих 
точкова и, преко диференцијала , на полуосовине погонских точкова , слика 2.2. 

Б)  хидраулични преносници – Под хидрауличним преносом подразумијевамо механизме који 
служе за пренос механичке енергије и трансформацију кретања помоћу уља, а састоје се од 
хидропреносника, управљачког система и помоћних уређаја. Хидраулични преносници су сложене 
машине са елементима које се могу сврстати у три групе:  хидрауличне радне машине ,  хидрауличне 
моторне машине и компоненте за напајање и управљање. 

Основне компоненте хидропреносника су:  

 - пумпа,  

 - хидромотор или турбина и  

 - елементи везе.  
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Пумпа служи да механичку енергију преобрази у енергију уља, а хидромотор пак да расположиву 
хидроенергију  преобрази у механичку енергију извршног органа. Као радни флуид, у овим 
машинама, користе се хидраулична уља. Уља за хидрауличке системе нису мазива уља, у ужем 
смислу ријечи, већ су то уља која се користе као носиоци енергије (мада обављају и функцију 
подмазивања). Поред подмазивања учествују и у расхлађивању и штите од корозије. Од њих се 
захтјева да посједују добра: механичка, физичка и хемијска својства. Хидраулични преносници се 
према принципу дејства могу подијелити на:  

 - хидростатичке  

 - хидродинамичке 

Хидрауличка трансмисија камиона , слиак 2.3. а, обухвата : специјални редуктор R, поверзан са 
мотором M, хидротрансформатор HT, мијењач брзинаa MB, кардански пренос KP и задњи мост  ZM 
који обртни момент предаје погонским точковима  

В) електрични преносници – електро-механичка трансмисија, слика 2.3. б, састоји се од: дизел 
мотора с унутрашњим сагоревањем DM, који покреће електрогенератор G, вучних електромотора 
EM, апаратуре за управљање AU. У зависности од мјеста постављања мотора могуће су двије шеме: 

– вучни   електромотори   постављени   у   точковима   возила, у такозваном моторизованом 
точку, па сваки точак покреће се самостално и 

– вучни електромотор смјештен у картеру задњег моста од којег се торзиони момент до 
погонских точкова преноси вишестепеним зупчастим преносом,групно покретање, те се код 
дампера ријеђе примјењује.  

 

Слика 2.3: Шематски приказ: а-хидрауличка трансмисија;б-електро-механичка трансмисија 

Електропогон може покретати једносмјерна или наизмјенична струја, као и њихова комбинација. 
Врста струје у великом степену одређује какактеристике електроопреме и возила Електро 
трансмисија једносмјеме струје је најједноставнија јер су мотори са генератором директно повезани, 
па се регулисање електропогона остварује промјеном побудне струје генератора и електромотора. 
Пошто снага побуђивања износи свега 1 до 2,5% од номиналне снаге електричне машине - губици 
струје у уређајима за побуђивање су безначајни.  

Електро-механичка трансмисија има велику примјену код возила носивости изнад 60 t. Она 
омогућава три могуће изведбе возила: 

-дизел електрична, код којих дизел мотор покреће генератор, 
-дизел тролна возила, возила на комбиновани погон која би по сталним путевима 
користила струју из контактне мреже и 
-електрична возила која би покретали електромотори напајани само из контактне 
мреже. 
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2.1.6. Уређаји за управљање 

Управљачки уређај служи за одржавање или контролисану промјену правца кретања возила. По 
правилу овај уређај треба да задовољи следеће захтјеве:  

 - минимално бочно и тангенцијално клизање точкова при заокретању;  

 - минимални утрошак енергије возача за управљање  

 - пригушивање и спречавање преношења удара и вибрација од точкова којима се  

   управља на уређај за  управљање (код камиона);  

 - сигуран пренос команде управљања и притом лако котрљање управљаних  

   точкова у свим положајима возила при управљању. 

Управљачки уређај тегљача са пнеуматицима састоји се из управљачког и преносног  механизма, а у 
зависности од конструкције уређаја може имати појачивач или  да је без њега. На слици 2.4. је 
приказана је принципијелна шема управљачког уређаја  без појачивача преносног механизма. Кроз 
цилиндар  управљача 3, који је учвршћен за носач кабине возила,  пролази вратило волана 2 на чији 
горњи крај односно врх  је постављен управљачки точак (волан)1, а доњи крај је  повезан за 
управљачки преносни механизам и смјештен  у кућиште 4 причвршћен за рам возила са којим је 
чврсто  спојен и цилиндар управљача. На излазном вратилу  управљачког механизма постављена је 
ралица 5  (обично зупчасти сегмент) која је преко полуге 6  везана путем споне (обртног рукавца) 8 за 
полугу 7. Овај рукавац се може да обрће око непокретног  заворња 9, који је уграђен у прорез предње 
осовине  (10). Трапез 11 обезбјеђује одређени однос углова  окретања точкова којима се управља. 

Управљачки механизми по конструкцији редуктора/појациваца, могу се класификовати на:  

пужасте, цилиндрично пужасте (са цилиндричним пужем), хеликоидне итд. Постоје различите 
конструктивне шеме комбинација уређаја за управљање са хидрауличним  појачивачима, које се 
разликују по распореду механизама за управљање, разводног  односно раздјелног уређаја и извршног 
хидро-цилиндра преносног механизма за  управљање. У принципу се разликују четири шеме ових 
комбинација. 

 

Слика 2.4. Управљачки уређај: а- без појачивача; б-са појачивачем; в- управљачка кабина камиона 
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2.1.7. Кочиони системи 

Кочиони систем обухвата кочни механизам и погон кочница и може да дејствује непосредно на 
елементе погона или на елементе трансмисије. Кочиони системи треба да обезбиједи:  

- минимални пут кочења или максимално успорење при кочењу у случају хаварије 

- очување стабилности тегљача при кочењу - равномјерну расподјелу сила између елемената    
погона. 

Обезбјеђење високе поузданости кочионог система постиже се уграђивањем више  система, који раде 
независно један од другог или који поседују независне погоне за  један исти кочни механизам. 
Зависно од намјене кочница и елемената, на који дејствују  кочиони системи, разликују се: 

 - радни кочиони системи,  

 - кочиони системи механизма окретања (који истовремено могу бити радни),  

 - сигурносни и  

 - при стајању. 

Кочиони механизми представљају у основи извршне органе кочионих система. Ови механизми треба 
да посједују, прије свега, способност очувања кочионих својстава  при дужем кочењу (овај захтјев је 
везан за загријевање кочница и могуће отказивање  дејстава), а затим стабилност квалитета кочења у 
процесу експлоатације. Ради тога  хабање тарних површина треба да буде мало и равномјерно, а 
регулисање радних зазора  једноставно.  

Према мјесту уградње на возилу, кочнице могу бити непосредне и посредне.  Непосредне кочнице се 
уграђјују у точковима и непосредно дјелују на њих.  Посредне или трансмисионе кочнице се уграђују 
на трансмисији и делују на једно од вратила  трансмисије.  

Према облику обртних дијелова кочнице могу бити добошасте и плочасте (диск ), док по  изгледу 
кочних елемената могу бити папучасте, појасне, диск и комбиноване, слика 2.5..  Папучасте или 
појасне кочнице могу бити спољне или унутрашње, зависно од тога да ли су  постављене за дејство са 
спољне или унутрашње стране добоша. Диск или плочасте кочнице  посједују плоче, које се обрћу 
или су непокретне. Број ових плоча може бити од 1, 3 и више 

 

Слика 2.5. Кочнице: а- папучасте; б- диск 

Радни елеменат појасне кочнице је трака, која пријањањем на спољну површину  кочионог бубња 
успорава брзину његовог обртања.Њихово основно преимућство је једноставност конструкције,  
подобан смјештај у трансмисији, добра кочна својства и једноставно одржавање.  Добошасте кочнице 
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са унутрашњим папучама данас су најраспрострањаније код свих  врста машина са пнеуматицима. 
Диск кочнице. код којих кочне папуче пријањају (притискују) са две стране на обртни  кочни диск, 
често се користе код кочних система лаких аутомобила, док се код тешких  аутомобила и тегљача 
може рећи практично не употребљавају. У последње вријеме чине  се покушаји да се код неких 
конструкција тегљача примјени ова врста кочница са више  дискова, која ради у уљу и посједује 
пнеуматски погон. Овакве кочнице се уграђују  око главног редуктора, а дејствују на полуосовине. 

Погон кочница служи за преношење рада од кочне педале на кочни механизам. По начину 
преношења погонске силе на механизам кочења, погон кочница може бити:  

 - механички,  

 - пнеуматски и  

 - комбиновани. 

Код механичког погона кочница, сила од педале до механизма кочења се преноси преко система 
шипки, ужади и полуга. Овакав погон се данас примјењује ријетко због ниског коефицијента 
корисног дејства, неопходног честог и доста сложеног регулисања  и тешкоће да се обезбиједи 
истовремено кочење свих точкова при одређеном распореду  кочних сила између предњих и задњих 
точкова. Истовремено механички погон је  практично искључиво примјењен за вријеме стајања, јер 
обезбјеђује сигурност и  омогућава да се тегљач у закоченом стању држи неограничено дуго. 

Пнеуматски систем погона кочница је веома распрострањен на аутокиперима и тегљачима и сматра 
се најефикаснијим због низа преимућстава у односу на друге. 

 

Слика 2.6. : Шематски приказ кочионог система на камиону: 1. секундарни пракинг клип;  2. 
сервисни/кочиони клип, 3.  кочиони диск, 4. челична плоча, 5. покретне опруге, 6. уље за хлађење, 7. 

расхладно уље; 

Хидраулични погон кочница може бити статички (без пумпе) и динамички (са коришћењем пумпе). 
Добра особина хидрауличног погона је једноставност остваривања следећег дејства, могуће 
коришћење кочнице и када мотор не ради (при статичком погону). Основни недостатак је ограничење 
кочне силе, те се ради тога хидраулични погон примјењује веома ријетко код кочних система тешких 
машина. Код статичког хидрауличног  погона возач притиском на педалу кочнице ствара силу, која се 
преноси преко система полуга на клипњачу клипа главног кочионог цилиндра. Клип преноси 
притисак на цилиндре точкова. Сила, коју развија цилиндар точка, је пропорционална притиску у 
систему и пречнику  цилиндра. Ради снижења неопходне силе, којом се дејствује не педалу кочнице, 



- 33 - 

у неким  случајевима се примјењује пнеуматски појачивач (серво уређај), који дејствује на клип  
главног цилиндра. Хидраулични погон са коришћењем пумпе (динамички) по конструкцији  је 
сложенији од статичког или погона са пнеуматским појачивачем, а поузданост му је  унеколико мања. 
Код оваквог погона се обично користи зупчанична пумпа са  максималним притиском до 7,0 MN/m. 
Ради смањења потребне снаге у повећању брзине дејства система код погона кочења тегљача упоредо 
са пумпом може се поставити хидропнеуматски акумулатор, који представљја челичну куглу 
подељену  дијафрагмом на двије шупљине. У једну од шупљина се пумпа течност за кочење, а у 
другој се налази ваздух, који када се сабије до максималног притиска, обезбјеђује  високи притисак у 
магистрали између акумулатора и кочионог крана. Кочница се укључује  помоћу кочионог крана, који 
је по својој конструкцији аналоган пнеуматском кочионом  крану. Притиском на педалу кочнице кран 
активира и спаја акумулатор са кочним цилиндрима. Примјена оваквих кочних шема ограничена је 
недовољно високим притиском. Хидраулични погон са коришћењем пумпе без акумулатора се 
примјењује за кочнице  када је возило у стајању. 

2.2. Ходни дио камиона 

Механизам за кретање транспортног уређаја на пнеуматицима служи за претварање обртног момента 
на погонским точковима у вучну силу и представља комбинацију елемената који имају директно или 
индиректно учешће у међусобном дјеловању транспортног уређаја са путем.  Транспортни уређаји на 
пнеуматицима чине точкови, осовине, носећи рам и вјешање.  

2.2.1. Точкови са пнеуматицима 

Пнеуматици се ослањају на тло, носе односно придржавају мост и осовине на којима се преко 
вјешања ослања носећи рам транспортног уређаја са агрегатима погона, управљања и радног уређаја. 
Транспортни уређај на пнеуматицима треба да обезбједи сигурну атхезију точкова са путем, 
остваривање што је могуће мањих отпора при котрљању точкова за вријеме кретања, ублажење удара 
од неравнина на путу и неопходну равномјерност у кретању. Код модерних тегљача најчешће су сви 
точкови погонски, мада се при кретању по добром терену неки точкови искључују од трансмисије 
односно преводе у гоњене.  

Точкови преносе оптерећење од масе тегљача на пут и састоје се из спољњег – еластичног и 
унутрашњег чврстог дијела, слика 2.7.. Еластични дио точка-пнеуматик или гума врши свој рад у 
условима непосредног и узајамног дејства са путем. Од конструкције пнеуматика зависи проходност, 
динамика вуче, стабилност и економичност транспортних уређаја на пнеуматици. Пнеуматик по 
правилу чини спољна и унутрашња гума. 

Спољна гума има каркас (језгро), који се састоји од неколико слојева исплетене корде (ужета) 
дебљине од 1-1,5 mm чине нитим које имају пречник од 0,6-0,8 mm. Број слојева корде код гума 
транспортног уређаја се креће између 8-28, зависно од квалитета пнеуматика који се захтијева. Као 
материјали за нити корде употребљавају се памучне тканине, вискоза, синтетички полиамидни 
материјали (најлон, перлон, капрон, терилен итд.). У последње вријеме се за корду употребљава 
челично уже - челична корда.  
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Слика 2.7.: Точак са пнеуматиком- конструкција 

 

Постоје двије основне врсте гума, слика 2.8.:  

- дијагоналне гуме са укрштеним слојевима  

- радијалне гуме са упоредно сложеним слојевима 

У производњи пнеуматика савремене конструкције користе се гумене мјешавине са  великом 
отпорношћу на брисање, замарање и старење. Издржљивост пнеуматика дефинише  показатељ ''PR -
ply rating'' који одређује број уложака, оптерећење и притисак ваздуха.  Код вучних машина за 
земљане радове параметар пнеуматика ''PR'' креће се у  границама од 6-28. 

На слици 2.9. је приказана структура пнеуматика тешких машина у зависности од врсте конструкције 

 
Слика 2.8. Основне конструкције гума/пнеуматика 

 

 
Слика 2.9.: Структура пнеуматика на тешким машинама 

 

1. спољна гума  
2.  точак са диском (фелна)  
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Утицај притиска ваздуха у гуми (п0) протектора и подлоге  

Размак истурених дијелова доње стране (протектора) се шири у ситуацији неаекватног притиска 
ваздуха у пнеуматицима и при томе се  појављују супротни аспекти при вожњи на крутој и 
деформисаној подлози. На слици 2.10. је приказан профил пнеуматика у смислу адекватности 
притиска ваздуха у њима. 

 

Слика 2.10. Пртисак ваздуха у пнеуматику 

Неадекватан притиска у гумама скраћује вијек истог а на експлоатациони вијек пнеуматика (али и 
других конструтивних склопова камиона) утиче и адекватан профил утовара камиона. На слици 2.11. 
су приказани правилан и неправилан утовар камиона.  

Ознаке пнеуматика 

Овдје се даје примјер  компаније Continental на лаким камионима са напоменом да су спецификације 
мање више стандардизоване код свих произвођача што олакшава избор пнеуматика 
(https://www.continental-tires.com/specialty). 

Стандардизована ознака – код пнеуматика према димензији гума, гдје се користи  однос димензија 
тзв. aspect ratio- однос висине попречног пресјека гуме према његовој ширини: 

LT 255/85B16 
LT = гума за лаки камион 

255 = Приближна ширина попречног пресека, mm 
85 = Ооднос ширине (висина према ширини) 
В = Конструкција пнеуматика дијагонална (R = радијална конструкција) 
16 = Пречник обруча, inch 
 

Стандардизована ознака пнеуматика дата у инчима код лаких камиона 
 33×12.50R15 LT 

33=Приближан пречник, inch 

12.50=Приближна ширина попречног пресјека, inch 

R=радијална конструкција (B = дијагонална конструкција) 

            15=Пречник обруча, inch 

LT = Гума за лака теретна возила 
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Слика 2.11.. Утицај  коректност утовара материјала према трајности и вијеку експлоатације гуме 

Пнеуматици који се употребљацвају у индустрији, односно на тешким машинама, имају одређену 
стандардизацију ознака које идентификују врсту пнеуматика, његову употребу и димензије: 

 

Напомена:провјерите суфикс  у величини гуме да провјерите да ли одговара димензија обруча вашим 
потребама. Аspect ratio - однос висине попречног пресјека гуме према његовој ширини. Постоје двије 
врсте пнеуматика према овом односу које производи Continental: 

Стандардне.......................0.95 однос 
12.00-24 
14.00-24 
16.00-25 
Шири профил...............0.85 однос 
17.5-25 
20.5-25 
26.5-25 

Скраћенице  ознака које у означавању користе код гума: 

LCM- Уупотреба у грађевинарству,  
ML- употреба у рударству,  
NHS- употреба ван аутопутева,  
PR- ''ply rating'' који одређује број уложака, оптерећење и притисак ваздуха,  
TL- ''tubeless'' (без унутрашњег пнеуматика) 
TT- цјевасти тип, 
FB- равна основа/газиште, 
О – прстенасти заптивач код гума за рударство. 
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Табела 2.1. – Прилог 2 приказује врсте гума компаније Continental  и услове њихове употребе као и 
ознаке код пнеуматика  и генералну класификацију ознака пнеуматика за тешке машине према врсти 
машине на којој се користи.  (https://www.continental-tires.com/specialty). 

 

Слика 2.12. Ознаке пнеуматика произвођача Michelin за тешке машине у рударству 
(www.miningsafety.co.za/dynamiccontent/41/Maintenance-Guide-for-Earthmover-Tyres-Tyre-Use) 

 
Данас се подаци о пнеуматицима могу наћи на великом броју интернет страница произвођача 
Solideal, Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin и могих других произвођача а овдје се даје само 
примјер података које треба наћи и изабрати приликом избора пнеуматика.  
 
Избор гума зависи од: 
1. врсте машина и врсте возног система - величине вертикалних оптерећења, случајеви погонских или 
непогонских осовина;  

2. конструкције машина - точкови по један (дупли) систем за помјерање (разни трагови пролаза 
појединих точкова), услови скретања (са диференцијалом или без), захтјеви у области пролазности, 
услови пољопривредних машина, грађевинских, војних возила, праволинијска вожња (отпорност на 
бочне силе), захтјеви који се односе на осигурање од наглог губитка притиска у гумама (аутомобил, 
трактор, авион у аспекту полијетања и приземљења);  

3. услова рада - вожња на меким и тврдим подлогама, брзина вожње, годишње доба, захтјеви у 
области самочишћења спољне стране гуме;  

4. врсте рада - транспортно средство, брзина вожње;  

5. врсте  подлога - у области меких подлога: пијесак, земљиште различите влажности, подводни 
терени, подлоге покривене слојем растиња (нпр. стрњике). У области тврдих подолога: путне 
површине, подлоге са стијенама (каменоломи)  

6. врсте вјешања - са крутим или амортизационим системом. 

Преглед гума је први корак у одржавању гума. Документована учесталост прегледа и евидентирање и 
анализа резултата помоћи ће у куповини замјенских гума или потврдити избор гуме у примјени у 
руднику. Праћење стања пнеуматика обухвата: 
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 • редовне визуелне прегледе од стране оператера возила-возача, 

 • испитивање на раздвајање, деламинацију и резање, 

 • рутинско мјерење хабања газећег слоја 

 • темељну спољашњу и унутрашњу контролу при свакој промјени гума 

Притисак у гумама - Правилан притисак обезбјеђује оптималан облик пнеуматика са следећим 
карактеристикама и предностима: 

• Максимална површина контакта са земљом 

- Максимална вуча и кочење, 

- Оптимална способност скретања, 

- Максимална флотација. 

• Оптимална флексибилност 

- Оптимално омотавање опасности на путевима, 

- Оптимална флексибилност бочне стране како би се смањили ефекти неправилности на путевима, 

• Смањени нивои топлоте у гуми 

- Минимални нивои топлоте у гуми смањују замор унутар гуме, 

- За употребу најдуже ношене смјесе газнога слоја отпорне на изрезивање, 

• Смањење времена застоја 

- Повећати доступност опреме, 

- Повећање продуктивности и смањење оперативних трошкова. 

 

2.2.2. Носећи рам/конструкација 

Носећи рам камиона са пнеуматицима чине обично двије подужне греде правоугаоног или коритастог 
пресјека. Греде су чврсто међусобно спојене попречним гредама, чији је облик и размјештај учињен  тако да 
се на њих могу размјестити и учврстити поједини агрегати тегљача, слика 2.13.  

На крајевима рама се причвршћују одбојници односно браници, који примају на себе ударе при 
судару са препрекама и тиме штите од оштећења поједине дијелове каросерије. Рам тегљача, обзиром 
да је изложен многим напрезањима (тежинским, торзионим, ударним) због рада тегљача по правилу у 
тешким радним условима, треба да испуни многе захтјеве, као што су:  

 - да омогући удобан и по могућности што нижи размјештај агрегата,  

- да је довољно чврст, да би помицање агрегата у односу један на други било, што је могуће  
мање односно незнатно и у исто вријеме да је на појединим мјестима еластичан тј. да не 
изазива напрезања;  

 - да је једноставан и лак итд.  
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За поједине врсте тегљача,зависно од конструкције и намјене, рам може бити изведен из два или три 
дијела, који су међусобно шарнирно спојени. 

Носећи рам/конструкција служи као основа и носи на себи све дијелове дампера. Састоји се од два 
подужна челична носача, различитих попречних профила и висине у зависности од величине 
оптерећења, међусобно повезаних заваривањем са 2, 4 или 6 попречних носача - који му дају 
чврстину и служе за учвршћивање цилиндара, уређаја за вјешање, механизма за издизање сандука и 
вучу. Носећи рам изложен је врло промјенљивим и великим ударима при утовару са багерима, па се 
његовој конструкцији, изради и отпорности на савијање и торзију - посвећује посебна пажња.  

 

  

Слика 2.13. Носећи рам дампера 

2.2.3. Система вјешања 

Вјешање тегљача са пнеуматицима се изводи еластично, тј. рам тегљача се поставља на мостове и 
осовине еластично, а у сврху да се обезбиједи што мирнији рад свих агрегата тегљача при његовом 
кретању. 

Елементи вјешања или ослонци обезбјеђују могућност релативног помјерања точкова у односу на рам 
тегљача. Када точкови добију ударе од неравнина на путу еластични дио вешања, постављен између 
мостова и рама, апсорбује енергију удара односно већи дио енергије претвара у рад деформације 
еластичног дијела вјешања. Поред тога еластично вјешање обезбјеђује пренос вучних и торзионих 
сила и такође пригушивање насталих осцилација или њихово доводјење у жељене размјере. 

Вјешање дијели укупну масу тегљача на два дијела: огибљени дио који се ослања на еластичну 
основу (вјешање) и неогибљени, који се ослања на тло односно пут. Што је мањи однос неогибљене 
масе према огибљеној, тиме је већа равномјемост односно мирноћа кретања возила. 

Вјешање може бити круто и еластично. Круто вјешање има само усмјеравајуће уређаје, а улогу 
еластичних елемената врше сами пнеуматици. Овај начин вјешања, због многих недостатака, није у 
широј употреби. Еластична вјешања се класифицирају по два осоновна обиљежја: кинематичким 
шемама и по типу еластичних елемената. 

По типу еластичних елемената вјешања могу бити:  

1. са лиснастим опругама,   
2. са спиралним опругама,  
3. торзиона,    
4. са гуменим еластичним елементом,  
5. са пнеуматским, хидрауличним или хидро-пнеуматским гибњевима. 
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Данас су најраспрострањенији хидраулични амортизери, код којих се користи отпор (унутрашње 
трење) вискозне течности, која пролази кроз калибрирани отвор ограниченог пресјека, зазор или 
пригушени вентил. Као радна течност се користи минерално уље. Хидраулични амортизери се 
класифицирају по начину дејства и по конструкцији.  

По начину дејства хидраулични амортизери могу бити једнострани и двострани. 

Уређај за вјешање на камиону обухватају систем амортизационих уређаја који повезују полуосовине 
са носећим рамом. Они ублажавају дејства великих статичких оптерећења на осовине, нарочито при 
утовару, и динамичких удара на дијелове дампера постављене на раму. Помоћу пнеумо-хидрауличког 
вјешања предња и задња осовина су еластично објешене о рам. Овај начин вјешања има веома добру 
амортизациону карактеристику при различитим степенима оптерећења дампера. Пнеуматски 
цилиндар налази се у заједничком склопу са хидрауличким цилиндром, који се назива пнеумо-
хидраулички цилиндар, у којем улогу амортизатора има компримирани ваздух, а улогу радног 
елемента уље. 

Предња осовина вјеша се са два цилиндра, а задња са два или четири у зависности од носивости 
дампера. Предњи и задњи цилиндри имају различите дужине. 

Осовине дампера изложене су великим и промјенљивим оптерећењима. При утовару прираштај 
оптерећења на предње уређаје за вјешање повећава се 1,3, а на задње, чак 3 пута. Динамичко дејство 
од пута увећава оптерећење 2,5 - 3 пута. Ради ублажавања удара, обезбјеђења равномјерности хода 
пригушивањем осцилација и стабилности при кретању, у различитим режимима, уређаји за вјешање 
треба да имају промјенљиву крутост -мању при празном сандуку и већу при кретању пуног сандука.  

Предњи мост, слика 2.14. а,  прихвата одређени дио оптерећења и преко еластичног вјешања преноси 
га на предње точкове. Точкови се постављају под извјесним углом према вертикали због конвексног 
попречног профила пута. Имају и конвергенцију, тј. мање растојање између предњих дијелова у 
односу на задње, јер теже да се котрљају по дивергентним луковима у страну од камиона - због 
дејства момената сила тангенцијалне реакције који настоје да заокрену возило.  

 

 

Слика 2.14.: Систем вјешања камиона: а-предњи мост; б- задњи мост; в- приказ задњег моста на 
дамперу 

Задњи мост (слика 2.14. б) прима највећи дио оптерећења. Он представља шупљу греду у којој су 
смјештени главни пренос, диференцијал и погон за погонске точкове.  

 

2.3. Сандук камиона-радни орган 

Садук камиона служи за смјештај материјала при утовару. Предња страна заштитном плочом изнад 
кабине, дно и бочне стране/зидови су спојени варењем. При конструкцији сандука настоји се дда 
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буду што лакши у циљу смањења коефијента таре, што чвршћи да би подносили динамичке ударе 
при утовау крупних и тешких комада материјала и да имају што дужи радни вијек. Зато се при изради 
у зависности од употребе односно карактеристика материјала које пrевозе, начина утовара, и др. Ради 
лакшег навођења кашике утовбар у сандук исти имају квадратичне форме.  

Сандук се најчешће празни уназад што има за посљедицу слоеније маневрисање ходом уназад при 
истовару. Повећање чврстоће, смањењем сопствене тежине и бољ заштита од корозије се постижу 
употребом легура и легираних челика гдје је то потребно. 

Трошкови одржавања сандука од легираних челика алумијумом су  значајно нижи од чисто челичних 
а уз то су погоднији за рад на нижим температурама.  На тај начин се повећава корисна носивост 
камиона за 10-15 %. При избору сандука неопходно је анализирати: запремину односно нивост, 
контурне димензије, масу, нагибе при истерсању и облику сандука који одређује висину тежишта 
камиона, и правилан избор утиче на амортизацију удара материјала и генерaлно на  кретање камиона. 
.  

 

 

Слика 2.15. Типови конструкције сандука камиона 

Тијело/сандука камиона се бира у одоварајућем односу са носивом конструкцијом према условима 
употребе самог камиона. Постоји више врста сандука које доприносе правилној расподјели 
оптерећња камиона према устаљеном односу 10/10/20 корисне носивости  што помаже у постизању 
равнотеже ношења довољне количине терета и безбједног рада.  

Опције сандука могу бити: 

 1) Х каросерија - тијело је тешко теретно са различитим опцијама ивица и нагиба дна сандука како 
би се задовољили специфични захтјеви рада на руднику. Као и Dual Slope - Х тијело је дизајнирано за 
издржљивост у широком распону примјена. 

 2) Посебне конструкције - за руднике са добром оргабизацијом и праксом рада и одржавања, сандук 
је лакше конструкције и за сваки камион се ради у неолико величина. Омогућава максимализацију 
перформанси и корисну носивост, пружа добру издржљивост и може се конфигурисати са 
различитим опцијама лајнера-оцлика како би се задовољили специфични захтјеви рудника. 

3) конструкција без отвора  – Ова врста специјалне конструкције сандука велике запремине  и ради се 
такође у више велиина. Намјењена је за транспорт угља или других материјала са малом насипном 
запреминском масом. Дизајн пода даје потребну запремину за задовољење потребне носивости. 
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4) Комбинована конструкција сандука - је вишенамјенска конструкција велике запремине за лагане 
материјале. Базиран је на дизајну двоструког нагиба гдје је потребно флексибилан сандук за 
транспорт лаких материјала (нпр. угаљ) и лаке добро уситњене јаловинске материјале. 

5) Сандук са двоструким нагибом дна - оригинално стандардно кућиште - Dual Slope обезбјеђује 
одлично задржавање оптерећења, одржава низско тежиште са оптималном расподјелом оптерећења, 
смањује ударно оптерећење и доступно је у обложеним и необложеним израдама. Сандук са 
двоструким нагибом је намијењен за тешке услове рада, укључујући отаварања рудника гдје нема 
добро формираних путева. 

Могуће су опције израде и прилагођених форми сандука, укључујући продужетак задњег дијела 
сандука, бочних плоча, шипки за превртање, простори за комаде стијена истресање стијене како би се 
одржало називно оптерећење, смањила брзина/неконтролисано истресање и побољшали ефикасност 
истресања. 

Поред конструкције сандука Камиони су опремљени са системом за стално загријавање сандука 
гасовима из ауспуха што зими спријечава лијепљење и мржњење материјала на зидовима сандука, 
слика 2.13. Вентилација издувних гасова кроз водове на сандуку такође обезбјеђује чист ваздух око 
кабине 

 

Слика 2.16. Конструкција сандука камиона и система спровођења издувних гасова кроз водове 
сандука (www.austineng.com/wp-content/uploads/Customised-Bodies-Product-Brochure.pdf) 

 

2.4. Остали конструктивни дијелови камиона 

Систем за хлађење је затворени расхладни систем са течношћу која принудно циркулише путем 
пумпе. Хладе се: блок мотора, главе цилиндара  односно сви покретни дјелови на мотору.  

Заштитна структура за кабину ROPS (Rollover Protective Structure) се изводи према стандардним 
извођењима ISO 3471: 2008, слика 2.17. 

Заштитна структура код падајућих објеката FOPS (Falling Objects Protective Structure) задовољава 
ISO  3449: 2005 II . 
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Слика 2.17. ROPS / FOPS код дампера 

Уређаји за аутоматску контролу контролишу, региструју и инфрмишу о стању главних дијелова и 
њихове радне по казатеље, слика 2.15. Сви подаци се приказују на дисплеју у кабини руковаоца и 
прослијеђују до диспечерског центра на руднику.Више ријечи о значају уређаја за аутоматску 
контролу у поглављу 8. 

 

Слика 2.18. : Систем контроле и управљања дампером 

2.5.  Одржавање и оправке возила 

Tрошкови превоза у руднику често представљају и до 50% укупних трошкова у рударству, а понекад 
и до 25% од укупних оперативних,  режијских и других трошкова цјелокупне рударске операције и 
због тога заслужује и углавном добија, већину пажње одржавања. Већина рударских компанија 
генерално обезбјеђује редовне, опсежне инспекције одржавања камиона. Неке од њих захтјевају 
свакодневну инспекцију, притиска пнеуматика, нивоа флуида, континуитет електричног система, 
затегнутост и стање преноса, итд. Периодично одржавање (дневно, недељно или по радним сатима) 
врши се ради замјене филтера, промјене уља, вентила у систему за подмазивање, филтера ваздуха и 
одушака, чишћења и пуњења батерија, итд. Периодични преглед је потребан за контролу притиска у 
кочионим системима, облога кочница, лежајева точкова, контролих и управљачких уређаја у кабини 
итд. Поправак и замјена компоненти као што су мотор, мијењач, задњи крај носеће конструкције, 
осовина, итд., се обавља по потреби. Многе компаније захтјевају од возача камиона да подносе 
дневне извјештаје о стању возила - кроз попуњавање контролне листе. 
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Oд почетка експлоатације возила и повећањем броја пређених километара смањују се динамичке 
карактеристике и сигурност рада, повећава се утрошак горива и мазива као и вријеме оправки и 
одржавања. Разлози промјене техничких особина поред самог хабања дијелова камиона су и услови 
експлоатације, квалитет горива и мазива, квалитет одржавања и поправки као и стручност руковаоца 
и радника на одржавању.  

Служба одржавања и ремонта треба да открива узроке и појаве неправилности итклања кварове и 
обезбјеђује потребуну техничку исправност возног парка. Одражавање обухвата: контролу, техничко 
сервисирање и поправке возила.  

Свакодневно се врши контрола и преглед које обављају сами руковаоци камиона између смјена а 
састоје се од: провјеравања општег стања возила, контроле стања и количине уља, прегледа мјеста 
подмазивања, контролу расхладне течности, сигналних уређаја и др. Недостаке који се не могу 
отклонити пријављују се и отклањају их стручна лица.  

Током провјера одржавања, посебну пажњу треба посветити свим компонентама кочионог система 
како би се утврдило да ли су правилно прилагођени спецификацијама произвођача. Возило са 
неправилно одржаваним и сервисираним кочницама (кроз губитка притиска у кочионим 
компонентама)  узрокује активирање система за кочење у нужди, може довести до неједнаке примјене 
кочница и прекомјерног загријавања једног од кочионих бубњева. Будући да паљење компоненти 
кочионог система и ширење пламена на друга подручја камиона није неуобичајено, апарати за 
гашење пожара постали су стандардна опрема. Поред тога, неправилно подешавање једне или више 
облога доводи до потпуне зависности од других. Ако се не коригује, кочнице које правилно 
функционишу ће искусити прекомјерно и непотребно хабање. 

Иако ова контролна листа адекватно покрива оне ставке одржавања које треба провјeрити на 
одређени број сати ефективног рада возила, за сваки камион  треба водити дневник. Овај дневник 
служи за биљежење свих потешкоћа или неправилности код опреме које сваки возач доживљава. 
Ставке које захтјевају поправку или подешавање треба да буду забиљежене у дневнику како би 
следећи возач био информисан. Ако је ставка за одржавање довољна велика да утиче на радни 
интегритет опреме, записник треба да се унесе у дневник и да се поднесе обавјештење надзорнику за 
одржавање. Кроз ову процедуру, возач  који започиње смјену је упознат са стањем опреме и може 
провјерити да ли су извршене поправке. Након поправке било каквог квара опреме, коју обављају 
механичар или електричар потребно је урадити унос у дневник и поднијети независни извјештај свом 
надзорнику са копијом надзорнику производње, ако је примјењиво. На крају одређеног периода (од 1 
до 2 седмице), надзорник за одржавање треба да прегледа књиге дневника опреме како би се упознао 
са мањим проблемима које су уочили возачи. Странице дневника треба да буду потписане, са 
датумом и похрањене унутар главног дневника који се води за сваку машину. 

Tехничко сервисирање - (одржавање) обухвата први и други сервис као и сезонске сервисе. Обим 
радова и перидоичност најчешће дефинише произвођач опреме уз честу корекцију у зависности од 
специфичних услова рада и експлоатације на неком површинском копу. Сервисирање се врши 
послије одређеног броја пређених километара или оставрених сати рада - ефективне вожње. 
Технички сервис се обавља у гарантном року уз стручни надзор произвођача када се отклањају сви 
примјећени недостаци.  

Први и други сервис обухватају: контролни пеглед возила, провјеру учвршћености свих агрегата, 
спојеве свих спољних носача, провјеру и успoстављање свих нормалних зазора између дијелова, 
притезање завртњева, регулисање свих уређаја, подмазивање дијелова, допуна уља гдје је потребно и 
др.  

Tехничко одржавање камиона треба организовати по систему планске превентиве којом се 
дефинише радно вријеме сваког возила послије којег врше прегледи у циљу утврђивања његовог 
стања исправности, уз замјену неисправних дијелова по потреби. При измјени годишњих доба 
обављају се сезонски прегледи да би се машине припремиле за рад у отежаним условима. На многим 
површинским коповима се поред свакодневних прегледа обављају детаљни седмодневни прегледи, 
односно послије сваких 100 радних сати. Првјерава се рад мотора и агрегата испојева мотороа, стање 
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трансмисије, систем горива и мазива, стање гума и др. Први технички сервис се ради након 500 сати 
рада и то мјерно контролним апаратима а други сервис се ради након 2500 ефективних сати рада 
(4800-5000 сати рада полуприколице и приколице).   

У зависности од броја пређених километара сервиси се раде: 

-први између 1000-5000 km са трајањем од 60 радних сати,  

- други између 5000 - 6000 km са трајањем од 120 радних сати, 

Поправке возила  се у зависности од обима и врсте операција, дијеле на: текуће, средње и генералне 
ремонте.  

Текуће поправке се изводе при утврђивању кварова на возилу током контроле и експлоатације. Ради 
их дежурна екипа између смјена која мијења неисправне склопове и дијелове и агрегате  уколико не 
може да их поправи. Застоји камиона при овим поравкама износе 8-10% укупни застоја због поправки 
у сервисним просторијама. Норматив се креће око 15, час на 100 km. 

Средњи и генерални ремонт се у зависнсоти од оствареног норматива пређених километара, 
контрукционих и техничко експлоатационих карактеристика возила, услова рада, квалитета поправки 
и доржавања врше; срдењи ремонт на 35-50000 km и траје 600-700 радних часова а генерлани ремонт 
на пређених 60000-90000 km и траје 1500-2500 радних часова.  

Ремонт се обично организује по систему замјене неисправних агрегата и склопова новим који су 
лагеровани у складиштима и то искуствено у нивоу 6-8 % вриједности возила. Овим поступком се 
скраћује вријеме за ремонт, повећава техничка спремност и учинак камиона и возног парка.  

Генерални ремонт подразумијева замјену свих дијелова на дамперу да би се постигла сигурност рада 
и обезбиједило техничко стање возила приближно једнако новом. Зато се препоручује да исте 
обављају специјализоване радионе и компаније.  

Досадашњи показатељи показују: 

- 20-30 % календарског времена припада одржавању и ремонту; 
- Трошкови техничког одржавања и ремонта износе 35-40 % трошкова транспорта. 
 

Сваки програм одржавања опреме мора се регулисати појединачним радом. Одговорност за 
одржавање опреме може се дистрибуисати како би се гарантовале адекватне провјере и подузеле 
одговарајуће мјере. Међутим, крајња одговорност за сигуран свакодневни рад транспортне опреме 
зависи од самог корисника опреме. Пошто ће било који недостак утицати на сигурност, возач треба 
да се лично побрине да његова машина правилно функционише прије почетка рада. Свако рудник 
дакле има и програм едукације возача о учинку предоперативног рада провјере опреме. За већину 
врста камиона, предоперативна провјера ће захтјевати не више од 15 до 20 минута прије сваке радне 
смене. Преоперативна провјера компоненти машине од стране возача ће бити ограничена на 
предмете који су критични за безбједан рад, а минимални временски трошкови биће компензовани 
сигурнијим радом возила. Општа назнака начина на који се може спровести програм одржавања али и 
прецизан начин на који би требало обавити предоперативне провјере за сваки тип опреме може се 
утврдити преко произвођача и надзорника за одржавање. 

У Прилогу 2 се даје Списак – листа предоператвине провјере исправности рудничког камиона које 
треба сматрати оквирним јер неке ставке не морају да се односе на одређене типове опреме и није у 
потпуности свеобухватна али илуструје већину потребних корака. 
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3. ПОКАЗАТЕЉИ ТРАНСПОРТА КАМИОНИМА  

3.1. Основни и допунски показатељи транспорта  

Показатељи транспорта камионима могу се сврстати у техничке и економске. Исто тако постоји 
подјела и на основне и допунске при чему се на основу основних показатеља камиони упоређују са 
другим транспортним средствима:  капацитет/учинак или извршени рад у тона километрима, цијена 
превоза терета, цијена тоне километра извршеног рада, цијена 1 km вожње, учинак 1 радника на 
транспорт и у цјелини на руднику.  

Анализом ових фактора учинка могуће је донијети одређене закључке: 

- Повећањем носивостти камиона дампера са 60 t па 120 t повећава се његов капацитет за 3,5 до 
4,5 пута, 

- Повећање брзине вожње показује највеће утицаје код дугачких транспротних траса, па се код 
просјечних радних услова у таквим ситуацијама,  повећава ефективност и капацитет за 3 до 4%, 

- повећавањем коефицијента искоришћења километраже, носивости или смјенског времена за 10 
% учинак возила расте за 10-15 %, 

- Смањењем застоја камиона у току циклуса повећава се продуктивност за 10 до 15%. 

Коефицијенти техничке спремности и искоришћења возног парка представљају степен његовог 
искоришћења за корисну вожњу. Вриједност ових коефицијената се креће на коповима у границама 
0,65 ~ 0,75  а  код боље организације рада, квалитетнијих возила и бољег одржавања од  0,85 до 0,90. 
Величина искоришћења возног парка машина износи у данима употребе 0,6 - 0,7, односно код боље 
организације 0,75 - 0,80. Повећање ових коефицијената се постиже бољим и квалитетнијим 
одржавањем машина и путева и бољом организацијом рада. 

Коефицијент искоришћцња носивости је однос тежине утовареног терета и властите тежине камиона. 
Његова величина се креће 0,95 до 1,05. Код врло квалитетних путева може износити изнимно и 1,10. 
Недовољно пуњење сандука камиона смањује ефективност возила а претоварање знатно повећава 
потрошњу гума и скраћује радни вијек радних дијeлoва, мотора и трансмисије. Искоришћење 
носивости може да се постигне утоваром рационалног броја кашика, контролом њиховог пуњења и 
контролом пуњења сандука камиона о чему ће бити ријечи у наредним поглављима.   

Коефицијент искоришћења километраже, односно реализована километража је однос дужине пута 
коју пређе пун камион и укупне дужине пређеног пута камиона (пун, празан камион и тзв. нулта 
вожња од гараже до копа и назад - одпосно примјењено за цио возни парк - однос остварене 
километраже са теретом према укупном броју пређених километара). 

Коефицијент временског искоришћења је однос броја сати ефективног рада и радног времена возила 
које обухвата вријеме од изласка на почетку до уласка у гаражу на крају не рачунајући вријеме 
одмора возача.  Дужина ефективног радног времена у двосмјенском раду износи око 12-12,5 часова а 
у тросмјенском 15 до 16 часова. Коефицијент искоришћења времена карактерише организацију рада 
на копу и транспорту и код добре организације он износи 0,80 до 0,85, код двосмјенског рада и 0,70 - 
0,75 - код тросмјенског рада. 

Основни показатељи камионског транспорта су:  

        - учинак– t/god; t km/god, 

        - цијена транспорта – KM/t; KM/t km, 

                    - носивост камиона ⇒ 60/120 t ⇒ 3 дo 4 пута већи учинак, 
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                    - брзина ⇒ 1 km/h повећава зa 3 - 4 % учинак, 

                    - организација (управљање) ⇒ 10 - 20 % већи учинак. 

Допунски покзатаељи камионског транспорта су представљени са:  

                 - коефицијентом техничке спремности⇒0,65 – 0,75  просјечно, 

     - коефицијентом искоришћења возила (возног парка) ⇒ 0,55 – 0,70 просјечно, 

                 - коефицијентом искоришћења носивости ⇒ 0,90-1,05 

                 - коефицијентом временског искоришћења ⇒ 2 смјене ............... 0,8-0,85 

                                                                                                3 смјене................0,7-0,75 

                  - средњом експлоатационом брзином 

                  - оствареним мото сатима рада камиона ⇒ 25.000-30.000 h за амортизациони период 

                  - оствареном просјечном километражом- у амортизационом периоду 40.000-60.000 km  

 

3.2. Економски покзатаељи рада камиона 

Eкономски покзатељи рада камиона представљају дефинисање и прорачун цијене рада камионског 
транспорта.  
 
Капитални трошкови за транспорт се могу категоризовати у двије области.  

-Иницијални основни капитал - који представља улагања у протеклом периоду прије вршења 
анализе а ради се о руднику који ради. 
-Капитал одржавања - трошкови замјене похабане или додатне нове опреме у тренутку анализе 
цијене рада и трошкова   

 
Капитални трошкови  представљају трошкове посједовања, амортизацију, осигурање, порезе и сл. и 
дефинишу се као трошкови током вијека рудника за покривање замјене опреме и поврата уложених 
средстава. 
 
Обртни капитал флоте се прорачунава на моделу трошкова коришћењем стандардних животних 
вијекова опреме, који се дефинишу према интерним прописима рударске компаније или се одређују 
искуствено на онсову аналогије или искустава из праксе. Распоред замјене опреме се обично уграђује 
у модел трошкова за утврђивање временског распореда трошкова. 
 
Капитални трошкови рударске опреме су засновани на вијеку експлоатације рудника и на бази цијена 
опреме сличних величина на тржишту. 
 
Оперативни трошкови укључују плате руковаоца, гориво, електричну енергију, мазива (уља, масти, 
филтери), гуме, резервне дијелове и друге трошкове везане директно за рад опреме и експлоатацију. 
Трошкови рада потребне флоте у временском периоду се рачунају на основу количине потрошње 
горива, ГЕТ, мазива, радне снаге, одржавања, дијелова и радних услова. 
 
Оперативни трошкови опреме се утврђују калкулацијама или примјеном софтвера за симулацију и 
генерисање времена циклуса и ограничења продуктивности рударске флоте. Резултати симулације се 
потом користе са захтјевима пратеће флоте за израчунавање потребног броја опреме. 
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Трошкови радне снаге су засновани на информацијама о платама у одређеној рударској компанији. 
Број радника је израчунат на основу величине главне флоте/броја машина и потребних сервисних за 
одвијање производње. Потребни степен одржавања и трошкови везани за то се процјењује на основу 
тренутних трошкова на руднику. 
 
При калкулисању трошкова је могуће користити и преосталу вриједност опреме добијену од продаје 
опреме/имовине на крају предвиђеног вијека уптребе (у принципу односно у већини прорачуна то 
износи 10% од првобитне цијене). 
 
У структури трошкова доминантну улогу имају оперативних трошкови - OPEX мада однос 
капиталних CAPEX и опертавиних трошкова OPEX умногоме зависи од чињенице да ли се ради о 
„green field“ инвестицији, или о руднику у којем се експлоатација одвија и искључиво се ради о 
допуни или замјени опреме/промјени технологије транспорта. Други фактор је начин финансирања, 
који искључује цијену капитала потребног за инвестирање. 
 
                                                Трошкови инвестиција + Трошкови рада 
ЦИЈЕНА ТРАНСПОРТА =-----------------------------------------------------------  , КМ/t (КМ/m3) 
                                                    Остварен капацитет 

 

Капитални трошкови 

Инвестициони трошкови представљају фиксне трошкове са циљем да се дефинише износ 
амортизације поједине машине односно просјечно годишње „улагање“ - одвајање новаца за потребе 
занављања опреме у будућем периоду.  

 

 

 

Набавна цијена камиона = фабричка цијена + царина + осигурање + транспорт + гуме. 

Амортизациони период, као што је већ раније наведено се дефинише на основу интерних прописа 
компаније или аналогије и искуствених података из праксе за сличне машине и зависи од услова 
експлоатације, трошкова и квалитета одржавања и сл. У прилогу 3. је дат табеларни преглед 
искуственог броја ефектвиних радних часова поједине врсте рударске опреме, при чему се тај износ 
дијели са планираним годишњеим фондом ефективних сати поједине машине на одређеном руднику, 
што даје оквирни амортизациони период за поједину машину па тако  и за камионе Табела 3.1.  
Прилог3. (https://www.etsiviaggiarecisl.it/mine_and_mill_equipment_costs_an_estimators_guide_pdf_448). 

Постоје и неки други искуствени подаци за амортизационе периоде камиона: 

* 20.000 – 30.000 h– за камион мање носивости и класични механички погон 

* 30.000 – 40.000 h –камиони веће носивости са електро-механичким погоном 

* > 40.000 – за услове квалитетног генералног ремонта  

*  5 – 6 (8) година (ако просјечно ради 4.000 – 5.000 сати годишње)  

 

 

 

год , камиона вијек ониамортизаци – N

2N

1N
камиона Цијена = улагање годишње Просјечно

+
⋅
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Оперативни трошкови 

Ови трошкови представљају пројенљиве трошкове и у директној су вези са капацитетом прозводње и 
сачињавају их следећи трошкови: 

• Гориво 
 

                                                      

                                                   литара/h                                                                           (3.1). 

 

            Csf = специфична потрошња горива, kg/kWh (0.213 – 0.268 kg/kWh) 

            P – снага, kW 

            ρnf – густина нафте, kg/l (0.84 -0.96 kg/l) 

            F1 – кеофицијент искоришћења носивости, 

            P – ангажована снага у kW: 

- при коћењу и раду на празно - 10% номиналне снаге, 
- при убрзању - 100% номиналне снаге, 
- оптерећен (у зависности од отпора, носивости и сл.) – 80 -90% номиналне снаге. 

 

Трошкове дизел горива (часовне) можемо дефинисати и: 

               Тg = P * F * D                                                                                                      (3.2.) 

Гдје је: P – снага мотора, KS 

              F – искуствени коефицијент (Csf), 

              D – цијена дизел горива , КМ/литру. 

Tрошкови бензина  

               Тg = P * F * D                                                                                                               (3.3.) 

Гдје је: P – снага мотора, KS 

              F – искуствени коефицијент (Csf), 

              D – цијена бензина, КМ/литру. 

Tрошкови електирчне енргије 

Те = P * F * 0,746 kW/KS * E                                                                                             (3.4.) 

Гдје је: P – снага мотора, KS 

              F – просјечна снага електро погона 

              D – цијена електричне енргије, КМ/kWh 

1

nf

sf
l F
ρ

PC
q ⋅

⋅
=
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Гуме и поправка гума 

Трошкови гума (часовни) се рачунају: 

 

 

• тешки услови рада: 
 

E3 – 45.000 – 55.000 km (2.500 –3.500 h) 

E4– 55.000 – 75.000 km (3.500 – 4.500 h) 

• за све услове рада: 
RADIAL – 65.000 – 80.000 km (4.000 – 5.000 h) 

Ако се ради о могућности вилканизирања гума постоји следећа формула: 

Tg = ((N * T) + (2 вулканизације * (0,75 *T*N))) + (L / ((2 вулканизације * L)/1,1)) 

Гдје је:   N – број гума по возилу 

                T – цијена гуме, КМ 

                 L – очекивани вијек гуме, h 

У табели 3.2.-Прилог 3 се даје очекивани вијек гума у површинској експлоатацији према врсти 
машина (Western Mine-Mine and Mill Equipment Costs- An estimators Guide -
https://www.etsiviaggiarecisl.it/mine_and_mill_equipment_costs_an_estimators_guide_pdf_448). 

Трошкови мазива и уља, филтера (превентивно одржавање) 

Часовни трошкови износе: 

 Tu = (капитални трошкови /Fl) / (((P/Fc) * L)/ I) 

гдје је: Fl – исксутвени коефицијент подмазивања, 

              Fc – искутвени фактор количине уља у картеру, 

              L – цијена уља, КМ 

              Р – снага мотора, KS 

              I  - интервал замјене уља, h 

Поред тога постоје и други искуствени показатељи трошкова уља, филтера, заптивача и др. у склопу 
текућег и превентивног одржжавања који износе 20 % цијене горива.  

Трошкови одржавање и поправки 

У ове трошкове спадају трошпкови поправки у смислу резервних дијелоба, потребне радне снаге на 
одржавању и поправкама, ремонтима и сл.  Могу се израчунати искуственим обрасцем: 

    

 

h

€
 ,

4000

Цијена

T

Цијена

u

=

rF
10.000

камиона Цијена
R ⋅=
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Fr – фактор поправки (0.3 – 1.0), у зависности од услова експлоатације,  

Fr – фактор поправки : 0,3 – за повољне услове, 

                                       1,0 –  за тешке, неповољне услове. 

 
Трошкови резервних дијелова на одржавању (часовни) 
 

Тоrd =  (капитални трошкови * F)/H 

Гдје је: F – искуствени фактор поправки, 

        H – просјечни број ефективних сати рада машине. 

Tрошкови допремања дијелова (царина, транспорт и др.)  
 

Тdrd = (капитални трошкови * F)/H 

Гдје је: F – искуствени фактор поправки 

             H – просјечни број ефективних сати рада машине 

Трошкови основних дијелова машина  
 

  Тdrd = Р *  H                                                                                                                 (3.5.) 

Гдје је: Р - трошкови дијелова,КМ 

             H – коефицијент који показује број дијелова потрошених на час 

Трошкови радне снаге на одржавању 
 
          Тrso = трошкови резерниx дијелова на одржавању * F *  L                                          (3.6.) 

Гдје је: F –  искуствени коефицијент 

             L – просјечна плата радника на одржавању, KM/h 

Трошкови руковаоца – возача 

  T v =  трошкови дијелова на транспорту * F * L                                                          (3.7.) 

Гдје је: F –  искуствени коефицијент 

             L – просјечна плата возача, KM/h 

Укупни трошкови рада камиона се добијају сабирањем инвестиционих и оперативних трошкова 
односно: 

                Укупни трошкови = Капитални трошкови + Оперативни трошкови, KM/t, KM/h 

У табели 3.3. – Прилог 3. су приказани табеларни прикази трошкова рада камиона од 120 тона 
носивости  а у табели 3.4. структура трошкова рада камиона коју је искуствено дефинисао B.S. 
Gregory. На сликама 2.15. и 2.16, су дате струткуре трошкова на рудницима са површинском 
експлоатацијом и структура трошкова камионског транспорта које је дефинисао B.S. Gregory. 
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Слика 3.1. Учешће појединих трошкова у рудницима по B.S. Gregory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика3.2. Учешће појединих трошкова у систему транспорта  камионима по B.S. Gregory 
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4. ПУТЕВИ НА ПОВРШИНСКИМ КОПОВИМА 

4.1. Специфичности рудничких путева 

Услови рада и кретања возила у површинским коповима врло су специфични и знатно се разликују од 
услова који се односе на путеве јавног саобраћаја.  Услови вожње обухватају дужину транспортне 
трасе, конфигурацију путева  (профиле, план траса), тип и конструкцију коловозне конструкције, 
отпоре кретању, освјетљеност путева и друге факторе. 

Возила се крећу по стационарним и нестационарним (привременим) путевима, који имају или немају 
коловизну конструкцију, чији квалкитет умногоме зависи од атмосферских прилика  (падавина, 
температуре ваздуха, годишњег доба). Као негативни утицаји јављају се превише суви путеви и 
прашина, код превеликих падавина површине постају коизаве и блатњаве, код ниских температура 
површине су такође клизаве са поледицом.  

 У зависности од промјена стања возних трака мијењају се параметри вожње: брзина, 
интензивност саобраћаја, размак између возила и  услови сигурног кретања. 

Транспортне дионице и дужина пута као и уздужни профили са конфигурацијом успона и падова са 
различити нагибима, као рјешење са честим измјенама вертикалног профила пута значајно смањују 
брзину вожње, поред  недовољно квалитетно нивелисаних попречних падова пута као и  постојање 
неравнина, испупчења, просутих крупних комада материјала.  

На плану трасе пута смјењују се праволинијски и криволинијски дијелови, односно хоризонталне 
кривине су присутне а учешће таквих конфигурација зна да буде 15 до 30% од укупне дужине пуита. 
Унутрашњи путеви у конструкцији површинског копа имају одређени број силазно-узлазних рампи , 
етажни путеви и доста оштре кривине које смањују видљивост пута и брзину кретања која се 
ограничава. На површинским коповима малог капацитета раде се путеви само са једном возном 
траком, при чему се формирају кружне шеме кретања камиона а у таквим ситуацијама се формирају 
мимоилазнице за лакше мимоилажење возила. Мимоилазнице се формирају на одређеним 
растојањима при чему се врши проширење пута. При томе се користи правило вожње да празна 
возила сачекују пуна поготову на успонима и испред кривина. 

Брзина вожње треба да се прилагоди свим наведеним специфичностима и радним условима. 
Транспортни путеви су или највећа вриједност или извор највећих трошкова у раду рудника 
сакамионским транспортом. 

Улагање у изградњу пута је добра инвестиција која се смањењем оперативних трошкова враћа у току 
експлоатације а посебно код дужих временских период. 

Велики утицај на трошкове и производњу – при чему слаба конструкција пута повећава оперативне 
трошкове и свакако свеукупне трошкове транспорта и експлоатације због свих додатних радова на 
одржавању пута, опреме и сл.. 

У  површинској експлоатацији, лоше дизајнирани и одржавани путеви могу довести до драматично 
повећаних трошкова 

• Смањење производње/капацитета 

• Увећани трошкови генералних ремонта/замјена опреме 

• Вијек експлоатације гума 

• Потрошњу горива 

• Безбједност 
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Сви путеви у површинској експлоатацији сврставају се принципијелно  у двије групе: 

- путеве јавног саобаћаја за превоз рудничких терета до потрошача и свих произвођача од 
објеката рудника и 

- рудничке путеве за транспорт откривке и корисне минералне сировине од мјеста откопавања 
до истоварних мјеста. 

Путеви на површинским коповима одликују се низом специфичности: 

- носивошћу према максималном осовинском притиску возила и великим динамичким 
оптерећењима која далеко надмашује ту вриједност у односу на јавне путеве; 

- врло сложеном конфигурацијом (велики успони, оштре кривине); 
- различитим коловозним конструкцијама на појединим дионицама пута; 
- интензивним транпортом и др. 

 

Слика 4.1. Површински коп са приказом радних локација и путева (Извор: RJ Thompson: Principles of 
Mine haul rad design and construction) 

 

Основне карактеристике путева и критеријуми за њихово пројектовање и изградњу су: 

• прорачунска брзина кретања; 
• брзина према којој су прорачунати елементи трасе и објекти у трупу пута; 
• прорачунска маса и габарити возила, односно носивости пута према којима су 

димензионисани коловозна конструкција и објекти пута; 
• проходност, која одређује могућност кретања возила са прорачунском брзином у различитим 

годишњим периодима; 
• ефикасност; 
• количина терета (најчешће у t или m3) која се може транспортовати у јединици времена; 
• интензивност креtања; 
• број транспортних јединица које могу проћи кроз карактеристичне дионице пута у јединици 

времена. 
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4.2. Класификација путева и критеријуми за њихово пројектовање 

 
Према дужини временског периода у којем се користе путеви могу бити: 

- Стални- који служе у дужем временском периоду а некада и у цијелом вијеку површинског 
копа, 
- Полутрајни – путеви који трају неколико година и не прате фронт рударских радова 
-  Привремени – путеви који се користе у краћем временском периоду   и углавном прате 
    фронт рударских радова и раде у зависности од развоја копа и одлагалишта 

 
Приступни путеви, путеви у усјецима отварања, вишим и средњим дијеловима дубоких копова, 
односно магистрални путеви, најчешће имају двије саобраћајне траке, квалитени коловоз прорачунат 
и изграђен за дужи радни вијек. 
 
Путеви на дубљм дијеловима копова могу бити једносмјерни, ради вожње пуних или празних 
камиона, без коловоза, као и привремени путеви на силазним и приступним рампама и откопним 
етажама. 
 
Привремени путеви изграђују се у завсности од развоја радова и имају ограничену трајност. Због 
знатно мање фреквенције камиона ови путеви имају једноставнију конструкцију, мању ширину - у 
односу на сталне путеве Најчешће немају коловозну конструкцију Побољшавају се насипањем танког 
слоја туцаника, шљунка, шљаке или ситним фракцијама стијена откривке Њихова површина планира 
се, профилира и ваља, а у посебним случајевима и импрегнише  везивним материјалом. 
 
Према свом положају у односу на коп руднички путеви могу бити:  

- приступни путеви до копа, 
- путеви у усјецима отварања,  
- путеви по  косинама копа – извозни,  
-  путеви на откопним етажама – етажни, 
-  приступни до одлагалишта,  
- на етажама одлагалишта- одлагалишни  итд.  

 
У зависности од броја саобраћајних трака путеви могу имати:  

- једну траку, 
-  путеви кружног кретања,  
- двије или више трака  

 
Према смјеру  кретања возила путеви могу бити  

- једносмјерни и 
-  двосмјерни. 

 
С аспекта конструкционих особина постоје путеви са и без коловозне конструкције, односно горњег 
строја пута. 
 
Типични систем класификације и категоризација путева се користе као основе приликом 
пројектовања путева са својим потребним карактеристикама о перформансама путева . многи од 
произвођача опреме могу дати информације о категорији путева по којима се могу кретати њихови 
типови камиона иуз њихове производно-техничке карактеристике, техничко-конструктивне и др. 
представљају улазну основу за пројектоивање рудничких путева.  

Када се говори о класификацији путева потребно је имати на уму да се мрежа рудничких путева често  
састоји од различитих путева, од којих сваки има специфичну функцију. При томе  неки путеви ће 
бити стални путеви, неки полутрајни, док су други само привремени. Јасно, нису сви путеви 
"једнаки" и зато сваки приступ пројектовању  и управљању мора бити прилагођен према принципу да 
код путева којима се превозе веће колине материјала и који стварају веће трошкове у производњи 
требају бити урађени са више ресурса и на квалитетнији начин у цјелокупној мрежи рудничких 
путева.   
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Вријеме инвестирања, радови  и ресурси на свим рудничким  путевима требају одговарати захтјевима 
експлоатације истих  али је неопходно много више улагати и посветити пажње приликом 
пројектоивања у сегменте путева који имају велики утицај на трошкове широм путне мреже .  
 
У систему камионског транспорта  путеви се сматрају имовином сличној самим камионима који раде 
на њима. Пошто путеви који чине рударску мрежу не испуњавају исту функцију, као основа за 
економично доношење одлука при развоју и пројектовању путева, побољшању или управљању 
одржавањем, нека основна/оквирна  питања у смислу  поређења и спецификација  путева могу бити: 

- обим промета који се очекује током живота; 
- тип возила (највећи очекивани камион потпуно оптерећен на путу); 
- трајност (вијек трајања цесте); и 
- потребан ниво (или услуга). 

 
Приликом дефинисања квалитета пута једна од основних особине јесте ниво отпора котрљања које 
тај пут, са својим пројектованим параметрима ставара приликом кретања камиона. Недостаци 
увећаног отпора котрљања у смислу брзине, продуктивности и радног вијека  возила и потребе 
побољшања услова кретања у циљу самог унапријеђења  ових параметра , налажу  потребу стварања  
бољих услова кретања у складу  са идентификацијом  недостатака вентуалних у пројектовању али и 
одржавању путева и  управљању саобраћајем и безбједности. 
 
У циљу веће продуктивности флоте камиона на одређеној конфигурацији путева се може урадити   
кориштењем дизел тролног погона  на критичним дионицама што скраћује вријеме циклуса и 
трошкове по тони, али је прво потребно прегледати пројектне параметре пута и  организацију 
транспорта прије него се таква одлука донесе, јер се таквим рјешењем бавимо  директно узроцима 
недостатака  параметара путева –велики отпор котрљања доводи до смањене продуктивности са 
постојећом  опремом.  

 
Слика 4.2. Структура трошкова камионског транспорта 

Према томе, када је познат обим саобраћаја одређеног дијела пута, одређују се параметри који утичу 
на повећање трошкова повезаних са повећаним отпором котрљања за сваку дионицу путне  мреже. У 
табели 4.1.-Прилог 4 је приказан типичан систем класификације (I до III категорије путева), при чему 
у овој конкретној примјени, типичној за методу пребацивања материјала у откопани простор са 
релативно дугим, равим путевима до ивице копа (или врха депоа), што доводи до закључка  да путеви 
на одлагалишту стварају веће трошкове од путева и рампи у копу које су у правилу краће и мање 
прометне (RJ Thompson). 

За стандардан  рад унутар површинских копова постоји класификација при чему се већина руде и 
јаловине транспортује из копа преко рампи на депое или одлагалишта и подразумијевају се путеви I 
категорије , пошто је утицај ових врста путева на трошкове изузетно висок a продуктивност и 
трошкови би се драматично промјенили ако би  ти путеви били нижих категорија (брзо се погоршава 
са посљедичним повећањем отпора котрљања - RJ Thompson). У табели 4.2. се даје категоризација 
рудничких путева унутар површшинског копа. 
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Према проф Боровићу се руднички путеви, у зависности од наведених карактеристика, сврставају у 
три категорије Оријентационе вриједности најбитијих критеријума рудничких путева је приказано у 
табели 4.3.-Прилог 4. 

4.3. Пројектовање и извођење рудничких путева 

Током протеклих 30 година, опрема за камионски транспорт у рударству се развила од камиона који 
могу да превезу 20 тона материјала у возила која превозе чак 350 тона и више. Нажалост, техника и 
технологија  пројектовања путева које ова опрема мора прећи није напредовала истом брзином. У 
многим областима, технологија изградње путева која одговара возилима од три деценије старости се 
и данас практикује. Као резултат тога, сваке године се појављују бројне непотребне саобраћајне 
несреће. Одређени број ових несрећа може се приписати грешци возача. Међутим, превише их је 
узроковано условима на путевима који су изван могућности возила. Имајући то у  виду веома је 
битно успоставити одређене процедуре и правила при пројектовању  путева у руднику који ће у 
коначном омогућити сигурније и ефикасније камионске транспортне системе.  

Кључни концепти и принципи пројектовања рудничких путева су поред законских одредби, 
дефинисање оптималног отпора котрљање и смањивање трошкова због лоших перформанси пута, 
избор и карактеризација грађевинског материјала, анализа захтјева корисника путева (камион и 
саобраћај), пројектовање параметара пута и др. 

Пројекнти концепти и принципи, а не употреба „локалних успостављених“ искустава и праксе, при 
чему је неопхдно напоменути да и  и локална административна и регулаторна политика, климатске 
варијације или оперативни налози имају утицаја у  већини случајева и биће неопходно да се одреде и 
разумију у контексту схватања основних концепата. Неопходно је у процесу пројектовања путева 
дати одговоре на одређена питања као што су; 

- зашто су потребни добри путеви - које су користи од побољшане путне инфраструктуре? 

-  које критичне оперативне аспекте треба размотрити при пројектовању пута? 

-  која опрема, материјали и методе су потребни? 

-  како пројектна рјешења реализовати на терену у току градње? 

* Захтјеви геометријског дизајна 

* захтјеви и методе пројектовања конструкција 

* функционалност (носиви слојеви,) 

* управљање и одржавање 

- како дефинисати пројектна рјешења и на основу чегаа? 

- како рута/траса утиче на квалитет транспорта? 

-како одредити отпор котрљања и начин да га смањите? 

Пратећи општи увод у терминологију, ресурсе и класификацију путева, пројектовањем путева 
дефинишемо следеће; 

-Геометријски дизајн за оптималне перформансе возног парка и пута, 

- конструкцију и носиве слојеве пута- конструкциони дизајн  

-функционални дизајн, који укључује избор материјала за насипање и смањивање прашине и 
управљање  и кнтролу исте, 
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- дизјан одржавања - технике оцјењивања и процјењивања начина спровођења одржавања или 
реконструције путева . 

У камионским транспортним системима, путна мрежа рудника је критична и витална компонента 
процеса производње. Недовољно добро пројетовање или извођење радова на изградњи  ће одмах 
утицати на мању продуктивност и повећање трошкова. Сигурност рада, продуктивност и 
дуговјечност опреме умногоме зависе од добро пројектованих, изграђених и одржаваних путева. 
Путеви требају да омогућавају  одређени ниво производње и сигуран и ефикасан рад камиона.  Лоши 
путеви представљају проблем сигурности не само за возила, већ и за све кориснике путева. Добро 
осмишљен, изграђени и одржавани пут има значајне предности на рудницима: 

- обезбјеђивање сигурних услова вожње и смањење саобраћајних опасности; 

- смањени оперативних трошкова камиона, бржи циклуси: већа продуктивност и нижи трошкови 
по тони; 

- смањени трошкови одржавања путева, мање расипања, мање штете од акумулације воде на 
саобраћајницама ради прсакња и дужи животни вијек пута; 

- смањење напрезања на погону, гумама, носивој конструкцији: веће искориштење средстава и 
вијек трајања компоненти, 

-  ниже трошкове амортизације у животном вијеку; 

-  продужен вијек гума и наплатака/фелни. 

Kонструкције пута се прилагођавају пројектним рјешењима, условима изградње и начину управљања 
истим. Руднички путеви се раде у широком опсегу квалитета и величина и умногоме пројектна 
рјешења зависе од количина терета које се превозе, интензитета саобраћаја, квалитета материјала који 
су доступни за изградњу, животног вијека експлоатације, могућности и нивоа инвестирања, значаја 
пута у цјелокупном контексту производње рудника.  Већина која се бави рударским пројектовањем 
али и производњом се слаже да добро конструисани и одржавани путеви директно утичу на сигурну и 
ефикасну рударску производњу.  

Развојем експлоатације односно формирањем све већих и дубљих површинских копова са високим 
стандардима пројектовања и изградње путева имплицирају послије једноставније одржавање истих. 
Опет са друге стране мањи површински копови гдје интензитет саобраћаја није висок и количине 
маса које се превозе нису велике, приступ рјешавања путних комуникација није у жижи 
интересовања инжењера јер су генерално трошкови транспорта нижи па је и филозофија рјешавања 
ових питања и другачија. Високопродуктивне произвдње полажу велику пажњу на рјешавање питања 
транспорта па тиме и изградњи путева те и њихвоом управљању и одржавању.  

Економија обима и повећање камионског транспорта набоде на употребу камиона великих носивости 
(преко 200 тона). Са повећаном величином, перформансе путева могу бити угрожене, и то доводи до 
непотребно увећаних тршкова транспорта. То доводи до повећање цијена транспорта изражене по 
јединици масе или тежини терета, али се такође индиректно посматрају као смањење продуктивности 
и животном вијеку и доступности возила, што увећава и капиталне трошкове возила односно самог 
транспорта.  Камионски транспорт може изности и до 50% укупних оперативних трошкова насталих 
површинским копом и било каквом уштедом путем бољег избора камионских јединица или пак 
побољшањем дизјана, управљања или одржавања путева доноси користи рударској компанији 
директно кроз смањене трошкове транспорта. 

У условима слабо пројектованих или изграђениг путева, односно гдје се путеви раде према аналогији 
или искуству инжењера, које се веома споро стиче и релативно „скупо плаћа“, доводе о напријед 
наведених повећавања трошкова али и угрожавања безбједност саобраћаја кроз несигурне услове 
експлоатације и повећава шансе за учесталије појаве несрећа.   
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У пракси САД једна од првих, и вјеројатно најважнијих иницијатива за стандардизацију приступа 
дизајну и управљање путевима је креирање америчког стандарда USBM Information Circular 8758 - 
Design of Surface Rudnik Haulage Roads - A Manual, Valter Kaufman i James Ault. У том стандарду је 
приказан сет позитивних и препоручених пракси за  сигурнији и ефикаснији транспорт. 

Развој опреме за камионски транспорт на површинским коповима надмашио је технологијом 
процеудре пројектовања путева, што може довести до бројних несрећа узрокованим условима 
експлоатацције истих, које су биле неприлагођене могућностима возила и возача. 

Питања као што су дефинисање трасе пута (дефинисање у вертикалном и хоризонталном смислу), 
попречног пресјека пута, грађевински материјали за изградњу, материјали за насипање, 
ширина пута, попречни нагиб и дизјан берме у комбинацији са рјешењима о контроли, управљању 
и државању  саобраћаја ( нпр одводњавању) у смислу безбједности саобраћаја су нека од основних 
пројектних рјешења прииликом дефинисања рудничких путева. 

Питања која се морају рјешавати приликом дизајна рундичких путева узимају у обзир:  

- Геометријски дизајн – представља прву фазу пројектовања путева и односи се на: 

* изглед и пружање трасе пута и у хоризонталној и вертикалној равни, у циљу сигурности и 
ефективности рада, 

* Дужина пута видљивости и заустављања, 

*Нагиб/пад пута (траса) или рампе, 

* ширина пута, 

*дефинисање кривина 

* попречни пад/нагиб пута, 

*дизajн раскрсница и укључења, 

* димензинисање и обезбјеђење берми- издизања и проширења пута,  

* дренирање - вода на путу која ће увијек оштетити цесту. Одводити воду са пута што је пре 
могуће без без изазивања контрпродуктивне ерозије носивог слоја. 

и то све у складу са технолгијом, методом и ситемом експлоатације на одређеном руднику. Крајњи 
циљ је да се изгради  ефикасан и сигуран пут и то складу са оптималним конструкционим, 
функционалним рјешењима и рјешењем одржавања. Када се утврде основни пројектни задаци и 
подаци о путевима, класификација и оперативни параметри, геометријски дизајн је полазна тачка 
'интегрисаног' приступа дизајну путева.  

Основа пројективања је ситуациона карта терена која приказује надморске висине и правце одводње 
у околини пута. Побрините се да вода буде одведена са пута и не пуштајте је да продре у носиву 
конструцију пута или подлога пута. Као што ће се касније видјети - вода хабајући/насипни слој и 
може бити извор многих кварова и застоја на путу. 

- Конструкциони дизајн – Обезбеђује носивост пута према дефинисаним оптерећењима током 
животног вијека пута, без потребе за прекомјерним одржавањем, узрокованим деформацијом једног 
или више слојева на путу. Углавном се ту ради о уградњи меких, слабих или мокрих материјала који 
се налазе у околини рудника или јаловинским слојевима  материјала који се уграђују у конструкцију 
пута или се путеви насипају тим материјалима у циљу појефтињења изградње али је то неопходно 
избјегавати приликом пројектовања или изградње пута. 
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Обично се ради по завршетку геометријског дизајна и односи се на пројектовање  основе пута која се 
поставља на подконтрукцију/терен са циљем спријечавања деформације насутог материјала прилком 
кретања камиона и оптерећења точковима. Овај основни слој насипа се и формира у  облик призме 
(са нагибом при формирању круне и попречним падом). Неопходно је дефинисати дебљину насипа, 
потребно збијање и покривање /облагање каменим материјалом ради постизање одговарајуће твроће 
и носивости.  Ова консруктивна рјешења у великој мери зависе од врсте предвиђених материјала за 
изградњу путева. 

-Функционални дизајн - Усредсређен је на избор материјала за носиви слој и подлогу путева гдје је 
потребан најприкладнији избор и примјена. Тиме се смањује могућност појаве оштећења и кварова на 
путу или повећање отпора котрљања на површини пута, што иначе угрожава сигурност и 
перформансе пута. Недостаци на путу који настају усљед лошег функционалног дизајна проузрокују 
оштећење камиона – тијело пнеуматика, наплатка/фелне, предњих носача и евентуално предњих 
попречних носача који су подложни кваровима у таквим условима експлоатације. Пут са много  рупа 
и оштећења често има веома висок отпор котрљања. Због тога се ова фаза пројектовања односи на 
носиви слој у смислу избора материјала за насип да би имали одговарајућу носивост ради камиона 
који се крећу али  и на околину у којој се налзи пут. Овдје су најважнији  негативни ефекти: стварање 
прашине, видљивост свих корисника пута, одржавање адекватних одстојања, адхезија (вуча) и 
отпорност на суво клизање; влажност пута, отпорност на мокро клизање; и минимизовање степена 
погоршања површине (или брзине повећања отпора котрљања) уз рутинско одржавање. 

-Дизајн одржавања - који идентификује оптималну фреквенцију одржавања (углавном рутинско 
одржавање нагиба) за сваки дио путне мреже, тако да се одржавање може планирати, распоређивати 
и одређивати према приоритетима у циљу одржавања оптималних перформанси путева и смањивања 
укупних трошкова (рад возила и одржавање путева). Ово је посебно важно тамо гдје се не располаже 
са довољним бројем и врстама опреме за одржавање путева и треба их користити на најбољи начин. 
Лош пут ће увијек захтјевати много поправки  или одржавања, односно  послова које је потребно 
обавити. Ово ће успорити камионе због лоших услова на путу и самог већег интензитета и 
учесталијег одржавања. Често се користи искуствено правило које каже да лош пут и одржавање 
изискују пет пута више времена да се поправи, него што је било потребно да се у почетку коректно и 
исправно изгради или редовно одржава. Што су путеви боље изграђени, то је мањи интензитет 
пропадања и потребно је мање одржавања. Употреба одговарајуће стратегије за управљање 
одржавањем путева ствара значајне уштеде на основу бољег разумијевања односа између степена 
трошења материјала у конструкцији пута или насипним слојевима, што се манифестује кроз повећање 
отпора котрљања на путу а у коначном исходу се реализују повећани трошкови транспорта.   

Као што је раније речено, не можемо уопште приуштити изградњу пута који не захтијева одржавање 
без прибјегавања врло скупим материјалима и техникама градње. Често укључује битуменске 
заптивке или понекад уградњу асфалтних бетона ови пројекти путева би требали бити процијењени 
од стране рудника за сваки случај посебно како би се утврдило да ли су додатни трошкови оправдани 
повећаном брзином промета и смањеним трошковима одржавања. Дугорочније прометне 
саобраћајнице (идеално у комбинацији са мањим камионима) су често лакше оправдане, али 
краткотрајне, ниско прометне цесте су генерално проблематичне при оваквим процјенама.  За путеве 
са шљунчаним и  грађевинским техничким и материјалим, је потребна  процјена колико је потребно 
одржавања (скидање, наводњавање и обнављање) и колико често. Што се брже пут погоршава, то је 
бржи пораст отпора котрљања. 

Поред напријед наведеног приликом пројектовања рудничких путева неопходно је дефинисати 
изглед/структуру саобраћаја и правила саобраћаја као одређене улазне податке за процес 
дизајнирања. 
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Генерална/ искуствена правила 

- показатељ добрих услова на рудничком путу јесте ако можете удобно да возите тим путевима 60 
km/h (35 mph) у путничком возилу. 

- Транспортни путеви почињу на утоварном мјесту и завршавају на одлагалишту/депонији 

- Одржавати добре подлоге на депонији 

- Одржавати добре подлоге  у утварној зони/простору 

- Возити у разумној/сигурној брзини у зони одлагања/депоније 

 

 

Слика 4.3. Дефинисање баријере:''new jersey'' и дефинисање носивог слоја 

 

Слика 4.4. а) Фунцкионални дизајн: Дизање великих количина прашине на путу приликом кретања 
камиона и б) Дизајн одржавања Дијаграм међусобног односа одржавања и вриједности кефицијента 
отпора котрљања (RJ Thompson PRINCIPLES OF MINE HAUL ROAD DESIGN AND CONSTRUCTION) 

Колико је то економски изводљиво, сви геометријски елементи транспортних путева треба да буду 
пројектовани тако да обезбиjеде безбjедно и ефикасно кретање при нормалним радним брзинама. 
Могућност руковаоца  возила да види удаљеност која је једнака или већа од потребног зауставног 
пута је примарна. Овдје се анализира утицај брзине, нагиба и тежине возила на пут заустављања, као 
и критеријуме дизајна за дефинисање вертикалних и хоризонталних параметара пута. 

4.3.1. Изглед и пружање трасе пута и у хоризонталној и вертикалној равни, у циљу сигурности 
и ефективности рада 

Геометријски изглед рудничких путева је у великој мјери диктиран кориштењем технологије, методе 
и система експлоатације као и геометријском конструкцијом копа и рудног тијела. Компјутерски 
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програми за планирање рудника омогућавају различите геометријске опције путних праваца које 
треба узети у обзир и изабрати оптимални изглед мреже рудничких путева у техно-економском 
смислу. Основни концепт геометријског дизајна се анализира при било којој измјени конструкције 
површинског копа, промјене капацитета експлоатације или промејни распореда рударских објеката 
(одлагалишта, депоа и сл.).  

Изглед трасе пута или хоризонтално и вертикално дефинисање је генерално полазна тачка. 
Практично, често је потребно усвојити компромисно рјешење између идеалне трасе према просторно-
техничким условима или и економским аспектима рада. Свако такво рјешење можда доводи до 
смањења техничких  перформанси пута  и транспортне опреме, али неопходно је узимати у обзир и 
специфичности сваког рудника у социолошком, културолошком, локалном правно-
административном смислу ради постизања бољих економских ефеката производње. Већ постоје 
добре инжењерске праксе у геометријском дизајну, а примењују се многи локални стандарди, 
посебно развијени за локално радно окружење. Користе се генерички концепти као основа за развој 
стандардизованих  критеријума пројектовања. 

Процес геометријског дизајна почиње једноставним циљем повезивања двије тачке, и постепено се 
разија кроз примјену одређених стандардних процедура и прорачуна свих геометријских параметара 
пута. Зато се на почетку овог поглавља дају основни описи појединих параметара и појмова који 
дефинишу иглед трасе а о истима ће бити даље појединчано више ријечи и у следећим дијеловима 
текста. 

Подужни нагиб пута један је од најважнијих његових параметара који битно утиче на брзину и 
сигурност вожње, на потрошњу горива и учинак, обим земљаних радова, локације логистике 
изградње и одржавања што утиче на цијену самог пута.  

Уздужни профил пута приказује све његове елементе и дијелове: хоризонталне, под нагибом, у 
хоризонталним и вертикалним кривинама, дионице међусобно повезаним различитим нагибима. Ради 
се према елементима уцртане трасе и на геодетскох подлози – ситуационој карти са различитом 
размјерама за дужину и висину. На њему су реално приказани положаји усјека, насипа и осталих 
грађевинских објеката као и сви битни елементи за израду трасе пута. Уздужни профил пута има 
промјенљив нагиб. За кретање пуних дампера успон не треба да буде већи од 10% јер се знатно 
умањује брзина вожње, брзо страдају покретни дијелови возила, интензивно се хаба коловоз, нагло 
расте потрошња горива и гума. У кривинама, нарочито малог полупречника, нагиб се смањује за 1 - 
2%. Код дугачких траса с великим успоном, на сваких 500 - 600 m треба предвидјети дионице пута 
дужине 50 -60 m, са успоном највише до 2% ради краткотрајног растерећења мотора. За превоз угља с 
тегљачима велике носивости успон износи 4 - 6%, да би остварили потребну брзину и остале 
показатеље транспорта. 

Нагиб пута зависи од конфигурације терена, дубине копа, интензивности кретања, вучних 
способности возила, климатских услова подручја итд. Већи нагиби знатно смањују обим земљаних 
радова, али знатно умањују сигурност вожње, брзину и пропусну способност пута. Зато се оптимални 
нагиб пута одређује у зависности од свих утицајних фактора на основу детаљне техничко-економске 
анализе. Максимална величина уздужних нагиба путева на површинском копу зависи од правца 
кретања пуних и празних возила, односно шеме њиховог кретања, врсте коловоза, модела возила, 
очекиване брзине кретања итд. При кружном кретању возила на примјер, празна возила крећу се 
наниже једном страном копа, а пуна навише другом страном, па нагиб пута може бити различит. За 
вучу навише максимални успон одређује се у зависности од адхезионе и вучне силе на ободу погон-
ских точкова а при кретању наниже гранични нагиб рачуна се према критеријуму сигурног 
заустављања возила. 

Уздужни нагиб сталног или привременог пута, ограничен је сигурном брзином вожње и 
заустављањем камиона, па се законском регулативом прописује његова вриједност и код нас рецимо 
износи 8 - 10% - за пуна возила и до 15% - за празна возила. Стални земљани путеви  имају успон 7 - 
9% при вожњи по подлога са чврстим стијенама, а при превозу по клизавом и материјалу мале 
носивости до 6%. 
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На прелазној дужини пута, прје кривине  пут се постепено издиже за релативну висинску разлику 
између унутрашње и спољашње ивице кривине, јер је пут у кривини једностран према центру 
кривине а спољашња ивица константно је издигнута цијелом дужином ради поништавања дејства 
центрифугалне силе на возило.  

4.3.2. Дужина пута заустављања и пута видљивости 

Разматрање пута заустављања и пута видљивости - Дефинсање адекватног зауставног пута је 
једна од  критичних компоненти дизајна. Заједно са дужином видљивог пута има значајан утицај на 
оперативну сигурност пута. Произвођачи камиона би у идеалном случају увек требало да дефинишу 
пут засутављања према стандардима ISO 3450:1996, који одређује кочење и услове и перформансе 
кочионог система са поступцима тестирања машине за земљане радове и машине са пнеуматицима. 
Овај стандард се често користи за пројектовање од стране произвођача опреме, како би се омогућила 
униформност процјене способности кочења машина на радилиштима или на јавним 
просторима/путевима. Овај стандард дефинише зауставни пут од 114 m при 10% нагиба трасе у паду 
на 50 km/h и 73m при 40 km/h. Ови услови задовољавају већину извозних рудничких путева којима се 
користе каmиони, али треба водити рачуна када се користи овај приступ за зглобне кипаре. Стрмије 
трасе/дионице могу бити коришћене код ових камиона, јер обично имају бољу способност кретања 
узбрдо. Са путем који има нагиб већи од 10%, зауставни пут не мора испуњавати услове стандарда а 
који нагиб тачно може бити дефинисан зависиће од коефицијента уздужног отпора клизања камиона 
на одређеној површини коловоза. Чак и ако је кочни систем способан да испуни или превазиђе 
захтјеве овог стандарда то не значи да ће се возило зауставити на том растојању, јер постоје и други 
фактори који утичу на то. Уопштено, кочиони пут може се одредити укључујући вријеме реакције 
возача и важније, вријеме активирања кочионог систеmа, извршно кочење, хитно кочење и сл.   

Ова анализа је веома битна приликом пројектовања путева из разлога што се конфигурација пута 
мора поставити према карактеристикама возила која се користе и која постоје у возном парку 
компаније при чему се конструкција прилагођава најдужем путу заустављања одређеног типа 
камиона а пут видљивости мора бити већи од највећег пута заустављања. Зато се у овом уџбенику у 
поглављу дефнише механизам кочења камиона а у поглављу 6.3.2. дефинише и сигурна брзина према 
путу видљивости и путу кочења. Зато се овдје даје образложење и основе на који се начин ове 
вриједности дефинишу у смислу пројектовања геометријских параметара рудничких путева. 

Пут заустављања- нагиб пута и кочење 

Са становишта безбjедности, типови путева за превоз материјала морају бити пројектовани тако да 
одговарају способностима кочења оних возила која имају најмањи потенцијал кочења а који у исто 
вријем користе тај пут. У већини случајева, сви типови рудничких камиона (са истресањем назад, на 
дну или са стране) који се најчешће користе због екстремне тежине и обично високих оперативних 
брзина у односу на другу опрему, имају смањену способност успоравања кочењем у односу на остале 
кориснике путева. Дизајн путева који обухватају системе за кочење теретних камиона треба да остави 
довољну маргину/сигурносни простор и за другу опрему која се ријеђе користи, као што су дозери, 
утоваривачи, скрепери, гредери итд. 

Већина спецификација произвођача камиона даје графички илустроване дијаграме перформанси 
кочионих система према брзини кретања која се може остварити и кроз динамичко или хидрауличко 
успоравање. Иако је успоравање кроз погонске компоненте ефикасан начин контроле брзине 
спуштања или кочења, то не може замијенити ефекте кочница. У случају квара система за 
успоравање, кочнице на точковима постају одлучујући фактор између заустављеног или возила ван 
контроле. Ипак, мали број произвођача камиона, ако их уопште има, дефинише способности својих 
кочница и система за кочење у хитним случајевима у смислу перформанси. Обично се описују 
површином облоге, величином кочионог бубња или диска, методом активирања и системским 
притиском. Због тога оператер не зна да ли ће кочнице задржати возило у случају квара ретардера. 
Због могуће потребе да се користе радне кочнице као једино средство за заустављање или успоравање 
камиона, њихове перформансе морају бити дефинисане и узете у обзир приликом дизајнирања 
безбједних путева за превоз терета. Удружење саобраћајних инжењера у Америци (САЕ), схватајући 
потребу за ефикасним стандардима кочења, развило је процедуре тестирања и критеријуме 
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минималног зауставног пута за неколико тежинских категорија великих рудничких камиона. 
Препоручена пракса САЕ Ј166 описује сљедеће вриједности као максимални дозвољени зауставни 
пут радне кочнице при брзини од 30 km/h, на сувој, равној, чистој бетонској површини (W. Kaufman 
and J C. Ault) 

          Возило, тежина, t         Максимална кочна сила,   Вријеме реакције возача,t1,s 

                                                                  пут заустављања, m 

                     < 45……………………………………….18………………………………………..0,5 

       45-90………………………………………28……………………………………….1,5 

        90-180……………………………………..38………………………………………..2,75 

       > 180………………………………………56………………………………………..4,5 

Док већина произвођача транспортних возила опрема своје производе кочионим системима који 
задовољавају или премашују ове критеријуме, нема назнака о томе како се перформансе кочница 
могу мијењати с промјенама у нагибу, површини пута или почетној брзини. Међутим, постављена 
ограничења зауставног пута пружају основне податке из којих се математички могу извести 
перформансе под различитим условима. 

Једнаћина за израчунавање зауставног пута за различите нагибе и брзине у свакој категорији тежине 
гласи: 

                                                                                                                                                          (4.1.) 

 

 

                                                                                                                                                                       (4.2.) 

                                                            

Гдје је: Vo –почетна брзина камиона прије кочења, m/s 

            V-SAE тест брзина, 31,6 km/h или 8,8, m/s 

           g- убрзање силе земљине теже, 9,81 m/s2 

           S – SAE стварна дужина пута кочења (прорачуната t1 x 8,8 m/s према SAE препорученом путу 
заустављања према класификацији на основу тежине возила), 

           umin - у свим случајевима формула користи просјечно 0,30 са успоравањем возила око 2,94 m/s2, 

           t – вријеме од уочавања потребе за кочењем и егзактног кочења, s 

          Ө – нагиб пута. 

Iако значај САЕ заустављања није лако уочљив у једначини, то је било средство за постизање и 
дефинисање вриједности umin у неком времену t. Вриједност t је састављено из двије вриједности - t1 и 
t2. 

Вријеме потребно за притисак и постизање кочионе компоненте послије приитиска педале кочнице у 
кабини је вријеме t1. Подаци су скупљани искуствено са терена и износе као што је дато у напријед 
(верификовани подацима са рудника). Вријеме t2 је вријеме приписано перцепцијама и реакцијама 
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возача или изгубљено вријеме од тренутка када возач  види опасност до тренутка када нога стварно 
почне притискати педалу кочнице и усвојено је за све случајеве 1,5 s. 

Са идентификованим вриједностима t и umin, могуће је користити једначину и доћи до вриједности за 
различите радне услове при различитим брзинама. Ова формула, међутим, не омогућава одређивање 
удаљености на којој ће константна примјена кочнице резултовати прекомјерним загријавањем и, 
посљедично, узроковати нестајање или потпуни квар кочнице. Пошто је нереално претпоставити да 
кочнице могу да остану примјењене претјерано дуго без прекидања дејства јер се мора узети у обзир 
стварање топлоте. Нажалост, фактори који утичу на способност кочионог система да одводи топлоту 
варирају до те мјере да је тачна математичка симулација практично немогућа. Не постоји 
дефинитивни закључак о томе колику максималну температуру кочиони систем mоже да издржи 
прије него што се уоче негативни ефекти. Очигледна потреба да се ограниче путеви заустављања како 
би се спријечило прекомјерно загријавање кочнице, у комбинацији са немогућношћу реалне 
симулације топлотних карактеристика, представља проблем. 

Укључивање овог ограничења зауставног пута „комплетира“ дијаграме кочионх сила/механизама. 
Максимална радна брзина и степен успоравања могу се наћи за познату тежину камиона тако што се 
очитавају вертикално дуж максимално дозвољене линије ограничења зауставног пута. На пресјецима 
криве степена преноса, очитава се лиева страна како би се дефинисала брзина. На тај начин се указује 
на ограничења брзине и нагиба која се узимају у обзир за опште величине камиона приликом 
пројектовања путева за транспорт.  

Препоручује се да се оперативна ограничења добијена на овај начин буду коришћена за доношење 
општих одлука у прелиминарној фази планирања и пројектовања рудничких путева. Прије него што 
почне стварна изградња путева, потребно је извршити консултације са произвођачима предвиђених  
возила за употребу, како би провјерили могућности рада њихових кочница. У сваком случају, 
верификација треба да одражава могућности кочионих компоненти точкова без помоћи динамичког 
или хидрауличног успоравања. Дисконтинуитет између теоријских и емпиријских резултата 
потврђује потребу за интензивним и свеобухватним програмима евалуације кочница, који 
подразумијевају стално праћење, снимање података на терену.  

Дужина видљивог пута 

Дужина видљивог пута је дефинисана као "обим периферне области видљив возачу возила". 
Неопходно је да прегледна зона буде довољна да омогући возилу које се креће одређеном брзином 
заустављање прије него што дође до опасности. Растојање између возачевог ока и опасности испред 
увијек мора бити једнако или веће од потребног зауставног пута. 

На врховима траса у успону, видљивост је ограничена површином пута. Слика 4.5 случај А, илуструје 
небезбједно стање. Видљивост је ограничена кратком вертикалном кривом и возило се не може 
зауставити на вријеме да би се избјегла опасност. Случај Б показује рјешење за безбједно стање. 
Вертикална крива је продужена, чиме се ствара видљива удаљеност једнака потребном зауставном 
путу. 

На хоризонталним кривинама, прегледност је ограничена околним насипима, литицама, дрвећем, 
структурама итд. Случај В илуструје хоризонталну криву са растојањем видљивости ограниченим 
дрвећем и стрмим бочним резом. Случај Г показује да се уклањањем дрвећа и спуштањем нагиба, али 
и повећавањем полупречника хоризонталне кривине, видна удаљеност може продужити тако да 
одговара потребном зауставном путу. Видно поље за хоризонталне и вертикалне криве; 

• Мора бити довољно велико да се возило заустави прије него што дође до опасности или 
препреке, 

• Удаљеност од ока оператера мора бити једнака или већа од потребног зауставног пута. 

Возач мора бити у стању да опази опасност или препреку на путу и да одлучи о току акције. Што се 
возило брже креће, већа је удаљеност коју возач треба да види и анализира. Ово се назива дужина 
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видљивог пута, која се мјери из кабине возача односно висине очију возача. Концепт је илустрован на 
слици 4.5,  гдје се на почетку приближавањем хоризонталној кривини, ограничава поглед возача у 
кривини. Неопходно је дефинисати  гдје је камион и гдје возач не види опасност. У овом тренутку, 
ако се возило заустави прије него што дође до опасности, возач треба да активира кочнице. 
Дефинисање минималног зауставног пута Lz и дефинисање полупречника кривне унутрашње траке 
пута R:   

                                              (4.3.) 

 

Слика 4.5. Дужина видљивог пута на вертикалним и хоризонталним кривинама (Извор: W.W. 
Kaufman, J.C. Ault  Design of Surface Mine Haulage Roads - A Manual) 

Дужина вертикалних кривина може се одредити у два случаја:  

Гдје је пут заустављања већи од дужине вертикалне кривине 

                                                                                  (4.4.) 

Гдје је пут засутављања мањи од дужине вертиклане кривине слиједи:  

                                                                                             (4.5.) 

Гдје је: h1 - обзир висину нивоа очију возача, у кабини, m 

              h2 - висину објекта, m (обично 0,15 m и  представља скраћену фигуру на путу), 

               Lz -  минимални пут заустављања, m и  

              ∆G - алгебарска разлика нагиба. (%); 

 
Свака ситуација у којој је дужина видљивог пута смањена испод вриједности дужине пута 
заустављања је опасна а као резултат тога су драстична ограничења брзине или  примјена 
рјешења које ту дужину повећава. 
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Видно поље возача камиона  

Поред захтјева за дужином видљивог пута  и утицаја геометрије пута на ту величину, неопходно је 
имати на уму да у великом рударском камиону, возач нема пуни угао видљивости од 360°. Ово се 
назива „слијепим тачкама“ – видним пољем и разликује се од камиона до камиона. Важно је 
процијенити видокруг у смислу  позиционирања камиона на путу и геометрије пута што ће  олакшати 
потребну прегледност. 

  

Слика  4.6. Поглед из кабине возача 

Типичан поглед возачевог сједишта из кабине великог камиона је приказан на слици  4.6. што указује 
на смањену видљивост самог возача у самој близини машине, а посебно иза заштитне конструкције-
''ROPS-a''. Ова  зона је приказана на слици 4.6. са приказом дијаграма видног поља возача. На слици је 
приказана зона видокруга код великих камиона (John Steele - Colorado School of Mines). Мјере 
одговарају стандарду  ISO 5006, машина за земљане радове. Ови подаци су корисни код дефинисања 
геометрије пута у смислу процјене и предвиђања гдје и када могу постојати огранићења видног поља 
возача.  

 

Слика 4.7.  Дијаграм видног поља возача (RJ Thompson PRINCIPLES OF MINE HAUL ROAD DESIGN AND 
CONSTRUCTION) 
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Слика 4.8. Примјер видокруга возача камиона носивости 150 тона 

 

4.3.3. Нагиб/пад пута 

У склопу вертикалне геометризације рудничких путева потребно је дефинисати максимални и 
дорживи нагиб пута/трасе, како би цјелокупни техно-еконосмки ефекти и аспекти безједности у 
саобраћају били постигнути.  

Вертикална геометризација је успостављање нагиба и вертикалних кривина које омогућавају 
адекватно заустављање и прегледност на свим сегментима транспортног пута. Безбједно превозно 
окружење не може се створити ако се нагиби дизајнирају без ограничења везаних за кочења опреме 
која се користи. Исто важи и за ситуације када највише тачке на трасама пута отежавају видљивост 
возача до те мјере да пут заустављања возила премашује дужину видљивог пута. Досадашња пракса 
пројектовања повезују напријед наведене параметре који се детаљније приказују овдје. 

При пројектовању рудничких путева, важно је да се хоризонталне и вертикалне равнине међусобно 
допуњују. Лоше дизајниране комбинације могу нагласити недостатке пута и произвести неочекиване 
опасности. Овдје наводимо нека генерална правила при деифнисању транспортне трасе на 
површинском копу: 

- Потребно је избјегавати постављање оштре хоризонталне кривине на или близу врха брда. 
Возачу је тешко да сагледа кривину, нарочито ноћу када свјетла његовог возила сијају 
напријед у простор. Ако је кривина неопходна, нека почиње прије вертикалне кривине.  

- Избјегавајте оштре хоризонталне кривине у близини подножја брда или након дугих 
низбрдица. Камиони обично достижу највећу брзину на овим локацијама, 

- Ако се очекује мимоилажење, предвидите дијелове транспортног пута са дугим правцима и 
константним нагибима. Ово је посебно важно на рудничким путевима са двије траке.  

- Избјегавајте раскрснице у близини вертикалних превоја и оштрих хоризонталних кривина. 
Раскрснице треба да буду што је могуће равније.  

 

Оптимални нагиб, поготово на равним путевима или путевим/трасама са константним нагибом имају 
низ предности:  

• Смањују на минимум мијењање степена преноса, 

• Одржавају вишу просјечну брзину, 
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• Дозвољавају више константног кочења у повратку, 

• Смањују просипање, 

• Смањују потрошњу горива. 

 

 

Слика 4.9. Дефинисање уздужног профила трасе рудничког пута. (Извор: W.W. Kaufman, J.C. Ault  
Design of Surface Mine Haulage Roads - A Manual) 

 

Избор оптималног нагиба захтјева одређене послове и активности: 

• разматрање геометрије транспортног пута и перформанси камиона на нагибу, 

• анализу фактор времена и удаљености, 

• дефинисање основних показатеља оптималног нагиба и трајање циклуса, 

• анализе дужине транспорта у смислу оптимизације дефинисања хоризонталнох и вертикалних 
параметара пута.   

Док максимални нагиби могу бити ограничени локалним прописима, идеално би било, како је 
непријед речено,  да нагиб  буде  равномјеран, без много вертикалних ломљења трасе и промјена 
нагиба па чак и са равним дијеловима пута, слика 4.9. Тешки  камиони се најбоље крећу и раде под  
нагибом 8-11% гледајући ефективност и отпоре кретања (нагиб + отпор котрљања). Свака 
комбинација камиона и погонског система има карактеристичан „дијаграм оптималног нагиба“ и 
добра је геометријска почетна тачка за одређивање оптималног нагиба за одабрани камион у руднику. 
Треба напоменути да, иако су времена вожње пуних камиона осјетљива на нагиб у односу на 
оптерећење, потребно је водити рачуна о избору нагиба из  перспективе ограничења брзине кретања 
камиона на неоптерећеном дијелу/дионици у паду. Дефинисање сигурне брзине кретања као 
ограничавајући критеријум при одређивању оптималног нагиба за одређени камион, мотор и 
погонски систем лежи између двије крајности: 

- Превише дуга рампа са малим нагибом даје ситуације да је камион брз због малих отпора 
кретању али је дужина саме рампе/пута велика, и вријеме вожње се продужава,  

- Прекратка рампа са великим нагибом даје ситуацију да је камион спор због већих отпора 
кретању, па иако је рампа краћа опет имамо велико вријем вожње.   

 

Слични ефекти се виде и на спуштање празног камиона, али у овом случају брзина камиона је 
повезана са опцијом кочења или успоравања и дужином транспорта. Отпор котрљања не игра 
значајну улогу у овом случају. 

Теоријски максимални дозвољени нагиб за различите категорије тежине камиона у ситуацијама 
хитног заустављања дефинисани су дијаграмима кочионих сила али елемнт економичности 
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производње није узет у обизр. Тако прорачуната и предвиђена смањења брзине на дионицама у паду 
и у кривинама и честе промјене брзине представљају честа смањења степена преноса и сличне 
губитке брзине. То значи изгубљено вријеме производње, додатну потрошњу горива, трошење 
компоненти и евентуално повећане трошкове одржавања. 

Према томе, временски циклус транспорта, потрошња горива и напрезање механичких компоненти, 
што доводи до повећане потребе за одржавањем, могу се у одређеној мјери умањити ограничавањем 
нагиба. 

Смањење нагиба и дужине зауставног пута чине безбедност вожње и перфорmансе камиона 
комплементарним, а не супротстављеним факторима.  

Флексибилност пројектовања путева на рудницима је ограничена ограниченим власништвом над 
имовином и физичким ограничењима као што су неповољни геолошки и топографски услови. 
Препоручити један оптималан максимални нагиб који би одговарао свим рудницима није изводљиво.  

Једине смјернице које се дефинитивно могу утврдити за критеријуме максималног нагиба су 
рударски закони и/или прописи који су тренутно на снази у некој држави. Тренутно, неколико држава 
дозвољава максимални нагиб од 20%. Међутим, већина држава је утврдила 15% (поготово код 
кретања празних камиона) као максимални нагиб. 

Дужина одрживог нагиба за сегменте транспортног пута је још један фактор који се мора узети у 
обзир у вертикалној параметризацији. Многи рударски оператери су пронашли оптималне услове 
рада који се одражавају на максимално одрживе нагибе не веће од 7% до 9%. Такође, многи државни 
закони и прописи утврђују 10% као максимално дозвољен непрекидни нагиб (за кретање пуних 
камиона), што је случај и код нас. Међутим, то не значи да се возилом не може безбједно управљати  
привремено већим нагибима. 

Дефинисање вертикалних параметара пута се врши на основу конструкције површинског копа и 
припадајућих нагиба пута. Максимални нагиби би се требали темељити на типу и моделу камиона 
(електрични или механички погон). Значајна побољшања су направљена код контроле брзине 
спуштања кроз хидрауличко и динамичко успоравање погонских компоненти, коришћењем дијаграма 
вучних сила или кочионих сила појединог модела камиона , што је детаљније објашњено у поглављу 
6.3.2. уџбеника. Свако возило има специфичну брзину промјене карактеристика које се односе на 
савладавање отпора кретања (нагиб ± отпор котрљања). Поред тога, карактеристике кочионих 
перформанси такође треба да се узимају у обзир, мада кочење празних камиона омогућава велике 
брзине кретањем низбрдо, и практично често је неопходно и пожељно да се брзина празног или пуног 
камиона на дионицама у паду ограничава специфичним условима путева и отпора кретања возила. 

При сусретном/двосмјерном кретању возила се крећу истим путем у супротним смјеровима, па се 
гранични нагиб пута мора рачунати - према оба критеријума за максимални дозвољени успон и пад. 

Максимални успон у функцији вучне силе мотора f (N- снаге мотора камиона), може се прорачунати 
по формули у развијеном облику.  
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                                                                                                                                   (4.6.) 

Максимални пад пута ограничен је сигурношћу кочења при одређеној брзини вожње. Послије 
трансформације формула за прорачун максималног пада пута - према критеријуму сигурног 
заустављања возила, f ( Lz - пут заустављања): 
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- Пут кочења 
 

                                                                                                 (4.8.) 

Гдје је : Lz – дужина пута заустављања, 

tp-вријеме прекочења, 

lp- дужина преосталог пута заустављања (10 m), 

v- брзина камиона, 

ku - уздужни прорачунски коефицијент клизања точкова, 

f – коефицијент отпора котрљању точкова. 

 

4.3.4. Вертикалне кривине 

Код вертикалног дефинисања параметара рудничких путева неопходно је дефинисати и услове 
конструкције вертикалних кривина.  Вертикалне кривине се користе за обезбјеђивање финих прелаза 
са једног нагиба на други. Њихова дужина би требало да буду адекватна за удобно кретање и 
пружање одређене/потребне видљивости при одређеној брзини. Генерално, пожељне су веће дужине 
вертикалних кривина од минималних вриједности што резултује већом видљивости. Опет са друге 
стране прекомјерне дужине могу резултовати дугим, релативно равним дијеловима, што лоше утиче 
на добру дренажу пута и често доводи до стварања тзв "меких тачака" и депресија и рупа. Дужина 
кривина која је потребна да би се обезбједила адекватна видљивост пута, па према неведеним 
обрасцима у поглављу које објашњава дужину видљивог пута могуће је израчунати дужину 
вертикалних кривина. 

Код вертикалних кривина се могу израчунати препоручене минималне дужине истих према путу 
заустављања за различите алгебарске разлике углова нагиба (зависи од висине ока возача од 1,8 - 6 m, 
а та величина опет зависи од величине камиона и његове конструкције и носивости). 

Висина објекта коришћена за рачунање вертикалних кривина се може приликом прорачуна  усвајати 
као еквивалент  висини задњег светла возила, мада  је релативно мало повећање дужине вертикалне 
кривине у случајевима када имамо фигуру у лежећем положају (односно још мање висине), или  је у 
питању животиња или одбачена/просута опрема или резрвни дио на површини пута. 

Да би се дефинисала вертикална кривина, неопходно је изабрати најнижу висину возачевог ока за 
возила у транспортној флоти. Затим се израчунава потребан зауставни пут за одговарајућу радну 
брзину, тежину возила и степен оптерећења.  

Као закључак можемо навести да величина полупречника вертикалних кривина свакако утиче на 
безбједност и фреквенцију возила и према проф. Боровићу код конвексних вертикалних кривина 
минимални полупреник износи 200 метара а код конкавних износи до 100 метара.  

4.3.5. Ширина пута 

Хоризонтална параметризација путева у току пројектовања и изградње се првенствено односи на 
елементе потребне за сигуран рад возила у кривинама. Потребна је дефинисати услове промјена 
правца кретања, ширине пута, издизања пута у кривини, полупречника окретања возила и видљивог 
пута. Исправно дефинисање поменутих параметара је неопходно како за сигурност тако и за 
ефикасност у току транспортног циклуса. Неопходно је нагласити да се рјешења заснивају на 
претпоставци да се осигура максимална сигурност без узимања у обзир економичности изградње. 
Због физичких ограничења која су посебна за многе руднике, трошкови изградње могу значајно 
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порасти. Безбједност, међутим не би требало да допушта компромисе, и свака измјена треба да буде 
праћена компензационим смањењем брзине кретања возила. 

Пројектант транспортних путева мора водити рачуна о ширини пута. Мора се омогућити довољно 
простора за маневрисање у сваком тренутку како би се обезбиједила сигурност и одржао континуитет 
у циклусу транспорта. За разлику од путничких и комерцијалних возила која имају донекле 
"стандардизоване" димензије, машине за површинске копове међусобно се увелико разликују по 
величини производног капацитета. Стога, захтјеви морају бити дефинисани за одређене величине, а 
не за опште типове. Проблем је потреба да се одреди додатно проширење на равним дионицама до 
кривина. Због великог броја промјенљивих које утичу, могуће је дефинисати неке основне смјернице 
за одређивање ширине. Приказане препоруке су вриједности за предвиђену величину путне траке и 
не узимају у обзир додатне димензије које су потребне за конструкцију нпр. подземних, дренажних 
објеката, банкина, зауставних трака итд. Ове ставке се разматрају засебно а њихове димензије морају 
се додати оним димензијама трака за одређивање укупне ширине коловоза.  

Критеријуми ширине за коловоз сегмента равног пута/трасе треба да буду засновани на најширем 
возилу у употреби. Пројектовање испод од ове димензије ће створити опасност због недостатка 
одговарајућег простора. Поред тога, уске траке често стварају неугодно окружење у вожњи, што 
резултује споријим саобраћајем, а тиме и ометањем производње. 

Правила за одређивање димензија транспортних путева значајно варирају од једног до другог 
референтног извора. Многе смјернице наводе константну ширину која се додаје ширини возила за 
транспорт. Ова метода је довољна за мања возила, али није препоручљива за рачунање распона трака 
за веће машине. Да би се надокнадило повећање удаљености за реакцију код возила веће ширине, 
простор додјељен за бочно растојање треба да варира у зависности од величине возила. Практична 
смјерница за успостављање односа између ширине траке и ширине возила садржана је у AASHO 
приручнику гдје се препоручује да свака трака за кретање треба да обезбиједи простор, лијево и 
десно од најширег возила у употреби, што је еквивалентно једној половини ширине возила. 

Укључивањем ових смерница, побољшаће се и сигурност и ефикасност. Слика 4.10. илуструје 
препоручене ширине које би требало да буду обезбеђене за различите конфигурације трака на основу 
пројектне димензије возила, заједно са типичним одељком који приказује како расту димензије трака. 
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Слика 4.10. Одређивање ширине пута према условима коришћења (RJ Thompson PRINCIPLES OF MINE 
HAUL ROAD DESIGN AND CONSTRUCTION) 

Подаци приказани на слици су намијењени да служе као критеријум за навођење примарних 
корисника друмског саобраћаја. Посебно треба обратити пажњу на сегменте путева који треба да 
прихвате већу опрему као што су багери, вучне линије, бушилице, итд..  

Опасност по безбједност ће постојати ако је пројектована ширина пута мања од оне потребне за 
кретање такве опреме. Прије него што изаберете коначну ширину пута, неопходно је процијенити и 
дефинисати довољну ширину за све могуће потенцијалне кориснике пута: 

1. дефинишити ширину опреме која ће користити предметну трасу пута, 

2. дефинисати податке о димензијама за све предвиђене машине, 

3. одредити укупну ширину било које комбинације опреmе која може бити у ситуацији у   

    међусобном мимоилажењу. 

4. одредити локацију сегмената/диноица пута које захтјевају већу ширину од нормалне. 

У случајевима када је пролаз необично широких машина повремен, нема разлога да се успостави 
додатна ширина траке која је једнака половини возила.  

Ширине трака приказаних за једносмјерни саобраћај приmјењују се саmо када је зауставни пут 
возила већи од пута заустављања. На транспортним дионицама где је супротна ситуација, 
препоручује се да распон једне траке буде еквивалентан 2,5 пута ширини возила. Ово ће омогућити 
довољно простора за кретање возила како би се избјегли судари са другима који би могли бити 
заустављени или на други начин онеспособљени на путу транспорта. Пројектанти транспортних 
путева такође узимају у обзир чињеницу да препоруке о минималној ширини за путеве са једноm 
траком, чак и када је прегледност довољна, не дозвољавају довољно простора за пролазак. Ако би 
возило постало неупотребљиво на путу, то би ограничило кретање било којег возила једнаке 
величине. Да би се спријечила ова појава, препоручује се да се обезбиједи најмање 1,2 метра додатне 
ширине траке на цијелој рути транспорта. Ширина пута/коловоза треба да буде довољна за потребан 
број трака. Додатна проширења /засставне траке се уграђују у ширину коловоза, а поред тога и 
дренажни канали и површине такође сачињавају ширину простора потребног за пут, слика 4.3.8.. како 
је напријед наведено најшире возило која се користи на путевима одређује ширину пута. Као што је 
речено на слици 4.3.8. је приказана ширина траке гдје се предвиђа најмање 3.5 ширине возила  за 
двосмјерно кретање. Ова ширина не узима у обзир проширења/банике/зауставне траке , берме и 
дренажне канале. Треба имати на уму да ова методологија пројектовања (3,5 ширине возила) захтејва 
'дијељење' простора на тракама у одређеним ситуацијама (кривине,серпентине и сл), што захтијева 
добре возачке вјештине а посебно са већим камионима (да би се процијенило одступање од нормалне 
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путање кретања приликом промјене правца тзв бочни „clearance“). Тамо гдје је обим саобраћаја висок 
или видљива ограничења, сигурна ширина пута била би 4 ширине возила. Типичан комплетан дизајн 
путева прве категорије којим се крећу камиони класе 220 тона и више приказан је на слици 4.10 (са 
опцијом конструкције средњих берми). 

Минималне ширине путева у копу, силазно-узлазних рампије на слици шредставља простор од доње 
ивице горње етаже до горње ивице доње етаже. Ова ширина садржи; 

• сигурносно растојање од ивице етаже (ерозија ивица, оштећења од минирања и сл.) , 1-3 mm 

• берма према вањској страни пута, 3-5 m 

• Трапезоидни одводни канал 3-5 m 

• засутавна трака/простор,  2 m 

• ширина пута =3.5 ширине возила, m 

• засутавна трака/простор 2 m 

• Трапезоидни дренажни одвод 3-5 m 

У неким случајевима се сигурносно растојање ка доњој ивици етаже може смањити ако имамо 
гребене/остатке од минирања или утицај вода и доток вода није значајан. Када су зауставне траке 
заузете возилима која стоје због квара на путу, потребна је привремена контрола саобраћаја док се 
ситуација не промијени и уклони препека са пута. Берма за средишњи дио пута се не користе осим 
траса у насипу и траса са нагибом већим од 1V:4H, и код  падова са стране пута у насипу већим од 0.5 
метара са  неприхватљиво великом  опасношћу од судара између возила или препрека на путу. 

У нашој пракси, према проф. Боровићу, ширина коловоза, за пут са једном коловозном траком, 
oдрeђуje сe пo oбрасцу: 

- Пут са jeдном траком 
                                                                                                                                                                      (4.9.) 

 

- Пут са двије траке 
                                                                                                                                                                    (4.10.) 

 

 

 

гдје је:  v – брзина вожње у km/h 

           x , bš – сигурносна растојања, m 

 

Ширина коловозне конструкције са двије возне траке није мања од Š2t = 3a, m. 

mvabaŠ št ,01,00,121 ++=+=

mvabxaŠ št ,02,00,22)(22 ++=++=

mvabx š 5,11005,02/1 ÷≈⋅+≈=
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Слика 4.11. Приказ компленте конструкције рудничког пута (RJ Thompson PRINCIPLES OF MINE HAUL 
ROAD DESIGN AND CONSTRUCTION) 

 

Ширина коловоза у зависности од брзине и носивости дампера, за сталне путеве према проф 
Боровићу, дата је у табелама 4.4. и 4.5.-  Прилог 4.   

У усјецима отварања минимална ширина пута с двије возне траке, за дампере носивости преко 150 t, 
према проф. Боровићу,  износи 30 m. 

4.3.6. Дефинисање хоризонталних кривина/серпентина 

Приликом пројектовања  кривина и серпентина неопходно је: 

- Укључити перформансе камиона као дио једначине, 
- Тежити  ка константној брзини камиона при оптималним перформансама, 
- Имати на уму да лоше пројектоване  кривине изазивају спорије вријеме циклуса и веће укупне 

трошкове, 
- Размотрати рјешења у којима се камиони крећу у оба смијера, 
- Користити највећи могући радијус, 
- Користити максимални практични радијус, 
- Димензионисати издизања у кривини (али не преко 10 %),  
- Користити дијаграме ако брзине прелазе 15 km/h. 

 

Било која кривина или раскрсница при пројектовању могућег максималног полупречника (мада се у у 
основи полупречник> 200 m сматра генерално идеалним) треба да омогућава већу сигурну брзину 
пута и повећану стабилност камиона. Оштре кривине или серпентине  или раскрснице повећавају  
вријеме циклуса камиона, трошкове вожње и трошкове гума. Камиони са погонима са дуплим 
точковима су посебно склоне трошењу гума на оштрим кривинама. У пракси је серпентина  са 
унутрашњом депресијом, насталом клизањем гуме, уобичајена и ако депресија расте долази до 
оштећења гума. Међутим, неки модели камиона нуде "диференцијални радијус", што омогућава 
различите брзине окретања пнеуматика, што смањује утицај оштрих кривина на гуме. Ова 
побољшања продужавају  вијек трајања диференцијала и компоненти с два точка у условима пута са 
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више оптрих кривина и серпентина.  Минимални радијус кривине  (R (m)) може се одредити на 
почетку; 

                                                                                                                          (4.11.) 

Гдје је; е = величина издизања пута у кривини  (m/m  ширина пута) 

              Umin  = коефицијент бочног трења 

               vo = брзина возила (km / h) 

 

Umin, коефицијент бочног  трења, обично се узима као 0,0 до  0,25 (нулта вриједност гдје нема 
расположивих података мјерења). Тамо гдје конструкција копа  захтјева мањи  радијус од 
минималног радијуса наведеног за одређену брзину камиона, потребно је примијенити ограничења 
брзине. Такође треба водити рачуна када се претпоставља вриједност коефицијента бочног трења - 
многи од фактора који утичу на коефицијент уздужног отпора  се примењују и на овај коефицијент. 

Полупречник кривине не смије имати мању вриједностод : 

m
ik

v
R

kp

 ,
2

+
=

                                                                                                                          (4.12.) 

 

гдје је:  

v   -  прорачунска брзина вожње, m/s; 

 ik=2–6 %- попречни нагиб, 

 kp – коефицијент отпора попречном клизању.    

 

Слика 4.12.: Оштра кривина на површинском копу 
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Серпентине треба да буду пројектоване са радијусом унутрашње ивице пута како би се добио 
минималан пут унутрашње гуме са полупречником од најмање 150%  минималног радијуса окретања 
камиона. Ширина серпентине укључујући неравну и подводну берму и мали одводни канал,  варира у 
зависности од ширине пута. Могуће је изоставити берме са вањске стране кривине ако је то сигурно, 
али не и берме са унутрашње стране које  возачима камиона помажу да се крећу на серпентини. 
Раздјелна или средишња берма се  користи тамо гдје постоји могућност клизања камиона. 
Серпентине би требало да имају не више од  3%  нагиба за најмање полукружне са издизањем које се 
примјењује на цијелој кривини. 

Могуће је прдвидјети  високе стопе хабања и деградације путева на оштрим кривинама уз додатне 
захтјеве за чишћењем и захтјеве за кочењем возила на приступу. Ако се пут ради на самом терену 
(без усјека и насипа) максимални нагиб треба да је до 10%  ка унутрашњем полупречнику кривине а и 
ограничења брзине се примјењују и при поовратку возила. Одводњавање служи за одвођење воде са 
пута  на узлазној страни серпентине. Дренаже на вањској страни кривине нема када се користи 
издизање пута у кривини. Конструкција серпентине је пиказана на следећој слици 4.13. 

 

 

Слика 4.13.  Конструкција серпентине. Извор: W.W. Kaufman , J.C. Ault  Design of Surface Mine 
Haulage Roads - A Manual 

У табели 4.6 - Прилог 4 дају се полупречници кривина и попречни нагиби у серпентинама према 
брзини кретања камиона. Извор: P. Holman  Caterpillar® Haul Road Design and Management. 

 

Проширење на кривинама 

Серпентине или друга подручја транспортног пута који захтевају оштре кривине морају бити 
пројектовани тако да узимају у обзир минималну способност окретања возила. Слика 4.13.  приказује 
радијус окретања возила у свакој класи тежине. Радијуси приказани у табелама 4.7. и 4.8. - прилог 4,  
су минимални дозвољени за сва возила у свакој класификацији. Рјешења дају величине за најтеже 
услове рада  . на слици је приказана и  додатна ширина коловоза која је потребна за камион који 
мијења правац кретања. Ширина која је потрбна возилу у свакој категорији тежине варира са углом  
кривине. У наведеним табелама се дају препоручене ширине путева у кривини и ширине  до четири 
траке. 

Проширење  кривинама се може дефинисати и на друге начине а према проф Боровићу проширење 
може бити:  
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- код пута с једном саобраћајном траком 

      m            (4.13.) 

гдје је: 

R - полупречник кривине, m, 

1 - растојање од предњег браника до задње осовине камиона, m; 

- код пута с двије саобраћајне сраке: 
 

                            (4.14.) 

 

 

Слика 4.14.  Ширина пута у кривини (Извор: P Holman Haul Road Design and Management) 

Да се не би смањивала брзина вожње, да се не би интензивније хабала коловозна конструкција и 
гуме, а да би се одржала фреквенција возила  проширује се коловоз у кривинама за савремене 
дампере  проширење  за двије возне траке, може да износи 0,3 - 3,5 m. Коловоз се проширује 
постепено на растојанју  већем  од 20 m - смањењем ширине банкина  с тим да она не смије остати 
мања од 1 m. 

У табели 4.9. - Прилог 4 дате су вриједности проширења у кривинама  према носивости камиона, 
проф Боровић 

Радијус окретање камиона и радијус кривине 

Полазна тачка за било које пројектовање хоризонталне кривине било би разматрање радијуса 
окретања највећег, или ограничавајућег, возила намијењеног за коришћење предметног пута. Стаза 
окретања типичног  2-осовинског камиона  се заснива на спољној предњој (управљачкој) путањи која 
прати кружни лук брзином кретања испод  16 km/h. Карактеристике као што су укупна тежина возила 
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, пнеуматици и ограничења имају занемарљив ефекат код малих брзина. Међутим, у анализи се 
разматра чист пут или је потребно урачунавање  разлике у полупречнику окретања најближе  и 
крајње пројекције каросерије возила , као што је приказано на следећој слици 4.14. .На слици се 
користе следећи појмови: 

Кружни  простор за кретање камиона у кривини (ISO 7457: 1997), (радијус окретања -  SAE       J 
695: 2011) - Радијус најмањег круга који ће обухватити најудаљеније тачке пројекција машине и њене 
опреме и прикључака када се изврши најоштрије скретање у кривини. 

Радијус окретања камиона  (ISO 7457: 1997) – Полупречник  кружне стазе описане средиштем 
гуме- контакт када точак описује највећи круг када машина изводи најоштрији заокрет.  

Центар  кривине  - Тачка око које се изводе сви окрети константног радијуса. За идеално 
управљање, без прочишћавање гума, проширена осовина свих осовина точкова пролази кроз овај 
центар. У случају дуплих точкова на осовинама  у којима су осовине ограничене на паралелност, 
сматра се да је центар за окретање  линија паралелна са  средином  између централних линија 
осовине. 

Пречник  окретања - двоструки полупречник круга окретања описаног горе. Трагови  се односе на 
разлику у путањама централних тачака узастопних путева осовина које се не подударају и гдје 
постоји помак између стаза осовина. Величина увлачења трагова ( унутра према окретном центру), 
утиче  на стазу кретања (разлика између унутрашњег и вањског радијуса зазора), слика_____. 

 

Слика 4.15.  Pадијус окретања камиона и потребан простор за кретање у кривини 

Извор: P Holman Haul Road Design and Management 

 

Растојање које представља разлику у траовима редњихи задњих точкова рудничког камиона 
приликом кретања у кривини се може израчунати: 

                                                                                                       (4.15.) 

гдје је; R = полупречник кривине, m 

            WB – основа точкова камиона, m 

На примјер, одступање трагова точкова код камиона носивости 220 тона , који имају минимални 
радијус аокретања 16,5 метара износи око 1.1метар. 



- 80 - 

Ради ефикаснијег транспорта у зависности од најбитнијих утицајних фактора, према проф Боровићу,  
радијуси хоризонталних кривина могу имати величине наведене у табели 4.10- Прилог 4. 

4.3.7. Попречни нагиб пута 

Дефинисање попречног пресјека пута разматра попречни нагиб пута, банкине, дренажне канале, 
односно димензије истих.  

Величина попречног нагиба креће се до 2 % за асфалтну и бетонску коловозни  конструкцију до 6% 
за коловозне конструкције изграђене од  туцаника или шљунка.  Бочни пад банкина мањи је за око 
2% од попречног нагиба пута. 
 

Дефинисање попречног нагиба пута на равним дијеловима транспортне трасе има одређена 
правила: 

• Одржавати минимални нагиб за одводњавање 

• Одржавати константни попречни нагиб до  2%  (ако је mогуће), поготово акосе пуни камиони 
крећу узврдо, слика 4.15. , 

• Ако није могуће конструисати једнострани нагиб онда се пројектује двострани нагиб са  
минималним углом нагиба 

Попречни нагиб пута на дионицама под уздужним нагибом може бити минималан осим  ако су 
количине падавина велике, па је потрбеан већи нагиб за дренињае пута и одвођење већих количина 
воде. 

Попречни нагиб пута са разликом у  висинама  између ивица пута се разматра прилком пројектовања 
у циљу смањења напора управљања за возача. Равна површина би била најкориснија, али захтјеви за 
дренирањем пута узрокују конструисање попречног нагиба. Да би се задовољила и дренажа и 
управљивост, мора се успоставити равнотежа између конфигурације нивоа и нагнутости. Мора се 
одредити величина попречног нагиба која ће омогућити брзо уклањање површинске воде без 
негативног утицаја на контролу возила. И теоријски и практични аспекти израде сталног попречног 
нагиба пута  дефинишу  критеријуме подједнако примјенљиве и  на површинске путеве у руднициmа. 
Препоручени попречни нагиб за површине које су нормално конструисане на рудничким  путевима 
износе  од 0,6 до 1,3 cm на сваких 30 cm ширине (2-4 %). То би могао да буе и ограничавајући 
критеријум јер је дефинисање максималних и минималних нагиба осјетљиво питање и зависи од 
текстуре површине. 

 

Слика 4.16. једнострани попречни нагиб пут Извор: W.W. Kaufman , J.C. Ault  Design of Surface Mine 
Haulage Roads - A Manual 
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Овакви попречни нагиби се примјењују на релативно глатке површине путева које могу брзо 
оциједити површинске воде. У већини случајева, већи  нагиби се предвиђају за квалитетније путеве 
али  постоје услови који оправдавају употребу  већих нагиба и код површине мањег квалитета. Када 
су лед или блато стални проблеm, прекомјерни попречни нагиб mоже проузроковати клизање возила. 
Ова mогућност је посебно изражена при спорим радним брзинама на уздужним нагибима преко 5%. 
Путеви на којима може бити проблем леда или блата попречни нагиби  треба да буду ограничени на 
минималну вриједност. Одржавање путева треба да осигура да се површина пута одржава глатком да 
би се вода правилно одводила. 

У ситуацијама када је површина релативно груба или гдје лед или блато нису проблем, препоручује 
се попречни нагиб од 4 %. Већи нагиб оmогућава бржу дренажу и смањује појаву локви и водом 
засићене подлоге, што слаби стабилност пута. На добро изграђеним шљунчаним и путевима од 
дробљеног камена, пожељан је критеријуm од 4 % попречног нагиба пута.Од једнаке важности код 
угла нагиба je правац који ће имати у односу на разне конфигурације пута. Пошто постављање смјера 
нагиба пута, потребно је дефинисати околности под којиmа једна страна пута је виша у односу на 
другу или обрнуто. У случају изградње пута са више трака, обје стране пута  могу бити равне,. са 
највишом тачкоm или "круноm" на једној од ивица средњих трака. 

Смјер попречног нагиба за изградњу једне траке регулисан је околним карактеристикама земљишта. 
У случајевиmа када је транспортни пут усјечен у постојеће тло, ивица више траке може бити 
постављена на обје стране. Међутиm, на насутиm дионицаmа, највиша тачка пута треба да буде на 
страни косине етаже , односно у „здравом“ терену. За површине са двије, три и четири траке, 
двострани попречни нагиб је добро рјешење, јер би у случају једностраног нагиба висинска разлика 
између двије ивисе пута била велика. На путевима са двије и четири траке, попречни нагиб треба да 
буде конструисан тако да обезбиједи константан пад под одређеним углом од централне тачке 
коловоза, слика 4.3.12.  . Положај круне на путу са три транспортне траке мора осигурати константни 
пад преко двије траке у једном правцу и исти нагиб преко треће у супротном смјеру. Двије траке које 
се спуштају према истој ивици пута- једнострани попречни нагиб, слика 4.16.,  треба да буду траке за 
возила која се крећу у истом смјеру. 

Попречни нагиб са највишом тачком у седини пута (круна), као што је приказано на слици 4.16.  је 
стандардно рјешење при пројектовању и успјешном функционисању рудничких путева. Приликом 
постављања попречног нагиба са  круном, вода се не скупља и не продире у површину пута. У 
случају стајања воде на путу могу настати оштећења па зато треба покушати да се вода што прије 
одведе  са пута  али без изазивања прекомјерне ерозије узроковане великим брзинама отицања. На 
сиалзно-извозним дионицама путева треба користити смањени попречни пад, круну или нагиб. Ако је 
нема, вода ће се дренирати кроз конструкцију пута, а не ван зоне пута у одвод. Ако се вода не 
одведе/дренира  са пута, на крају ће скупити довољно воде  да проузрокује озбиљну ерозију носивог 
слоја и спира материјал на ниже тачке дионице под нагибом. 

 

Слика 4.17. Попречни нагиб-униформни и формирање двостраног нагиба- круне са ломљењем 
попречног профила пута 
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Идеалан нагиб- једнострани или двострани износи 2 до 3% према америчкој литератури , и он 
обезбјеђује адекватну дренажу без изазивања услова за негативно оптерећење пнеуматика возила. У 
доста случајева, како је напријед наведено,  се преферира двострани попречни нагиб трасе пута ради  
изједначавање расподјеле терета и смањено праљање гума. Попречни нагиб треба користити с 
опрезом, када се формира нагиб према вањској страни етаже насупрот страни ножице етаже. У тим 
случајевима се на вањској страни пута формирају берме, слике 4.15. и 4.16. Посебна пажња се мора 
посветити одређивању када треба користити максималне и минималне нагибе у попречном смислу 
при чему се мањи нагиби коросте код глатких, компактних конструкција путева које брзо одводе воде  
са пута без продирања воде у конструкцију. 

У ситуацијама када је површина рудничког пута релативно груба, препоручује се већи попречни 
нагиб. На добро конструисаним путевима од шљунка и дробљеног камена, са уздужним нагибом 
већим  од 3%, попречни нагиб од  2% је задовољавајући. Прекомјерни нагиби воде до ерозије носивог 
слоја - што се обично више истиче на вањским  ивицама/крајевима пута (због веће брзине отицања) - 
и често се поклапа са спољашњим путем гуме камиона. Треба водити рачуна да већи попречни нагиб 
заједно са уздужним нагибом пута доводи доста често до клизање возила, посебно код мањих брзина 
кретања. 

а  б  

в   г  

Слика 4.18.   Приказ  пута:а- са једностраним ;б-  двостраним попречним нагибом пута :в Погрешан 
двострани пад; в- превелик једнострани попречни пад Извор: RJ Thompson PRINCIPLES OF MINE HAUL 

ROAD DESIGN AND CONSTRUCTION 

 

4.3.8. Пројектовање раскрсница и укључења 

Доминантна врста незгоде која се јавља на раскрсницама рудничких путева је између  камиона и 
лаких /мањих теретних возила. Кључно питање је неусклађеност других возила и видокруга/“мртве 
тачке“  камиона на раскрсници . У идеалном случају, угао  под којим се укрштају путеви треба да 
буде између 70-90 °. На слици 4.18.  приказано је слабо усклађена раскрсницак, како из 
хоризонталних тако и из вертикалних перспектива. Неопходно је избјегавати  раскрснице у близини 
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врха вертикалних кривина или оштрих хоризонталних кривина (са великим издизањем у кривини), 
али и постављање пресјецања путања  на унутрашњој страни хоризонталне кривине.  

Раскрснице би требале бити што је могуће равније, с обзиром да је потребно уочавање и видљивост  у 
сва четири правца. Тако је потребно, код случаја када  раскрсница лежи на врху извозног пута, 
превидјети 100-200 метара равног пута прије раскрснице и избјегавати  заустављање и покретање 
оптерећеног вучног камиона. Употреба раздјелног  острва на приступу раскрсница ће помоћи у 
каналисању саобраћаја и смањити смањењу углова видљивости. То помаже разграничењу подручја 
без претицања на прилазу раскрсници. 

Захтјеви за дужинама видљивости пута на раскрсницама,произилазе из:   

-потребе приступног пута видљивости када возач камиона треба да има адекватну удаљеност за 
процјену, реаговање , и ако јепотребно, довољно дужине за заустављање камона прије уласка у 
подручје раскрснице у којима постоји опасност од судара; 

- потреба минимално прикључног пута као дужине пута потребне  за прикључење камиона ( са 
главног извозног пута) на галвни везни пут ван копа  без ометања саобраћаја на раскрсници и 
главном извозном путу; 

-потреб постојања сигурног растојања за преглед раскрснице; минимални стандард за 
пројектовање јесте  обезбеђење довољне дужине пута да возач камиона на „главном“ путном 
правцу процијени, реагује и ,ако је потребно, заустави камион а прије раскрснице 

а  б в  

Слика 4.19. Раскрсница: а.неправилна; б- правилна ; в-кружна 

Кружне раскрснице,слика 4.18. в,  као алтернатива сложенијим вишеструким раскрсницама за улаз и 
излаз са копа, требало би да буду позициониран на сигурним мјестима далеко од хоризонталних и 
вертикалних промјена правца/кривина. Острва за раздвајање саобраћаја треба да се инсталирају како 
би се смањила брзина возила која улазе у кружну раскрсницу са знаком „остани на лијевој страни“ 
постављеним  на крајевима острва. Као алтернатива се могу користити гуме за теретна возила обојена 
у бијело  али треба обратити пажњу на повећани ризик опасности за путеве који је повезан са овом 
опцијом. 

4.3.9. Димензионисање берми 

Употреба насипа/берми  је одавно прихваћена као стандардна сигурносна карактеристика у 
областима у којима би возило могло случајно да пређе ван  путне мреже. Примјењивост и 
дјелотворност насипа је анализирана како би се утврдили критеријуми за управљање њиховом 
конструкцијом и распоређивањем у типичном рудничком саобраћају.  Рађена су многа исзтраживања 
понашања возила када  дође у контакт са насипом. Истраживања су показала да интеракција 
динамике возила и карактеристика насипа одређују да ли ће возило ударити у насип, одбити се од 
њега или ће се попети и прећи преко њега. У табели 4.11-прилог 4 се дају неки основни паранметри 
између путничких возила и тешких рударских камиона.  

Користећи ове и друге прихваћене податке као основу за рационализацију, могуће је урадити 
процјене  како тешки камиони  реагују  при контакту са насипом/бермом. Велика тежина типичног 
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рударског камиона  је главни предмет  разmатрања, јер иста има значајан деформациони ефекат на 
насип, што резултује  реакцијом која је атипична за норmални пресјек насипа/берме. Високо тежиште 
камиона у коmбинацији са непропорционално малом ширином  зколовоза чини транспортна возила 
подложнија превртању него друга или путничка возила. Разлике у величини гума и управљачком 
механизму смањују тенденцију да  транспортна возила промијене правац кретања када наиђу на 
насип. Други фактори као што су инерцијалне карактеристике, разлике у односу оптерећења и 
карактеристике вјешања указују на значајно различите обрасце реакције и понашања. Под 
претпоставком да би руднички камион са мањим пропорцијама реаговао на сличан начин као 
путнички аутомобил, насип пропорционалне величине би био око 6 mетара висок за просјечно 
теретно возило. Није mогуће  такав насип буде физички и  економски прихватљиво рјешење. За 
нормалну бочну страну насипа  од 1,5: 1, додатни простор  који је потребна да би се смјестио насип 
ове величине би био 18 метара. 

Поједностављени приступ димензионисања берме на рудничким путевима који не узима у  обзир 
динамику возила захтјева значајна испитивања на терену. Алтернативни приступ  би укључивао 
дубинску анализу динамике камиона  и накнадну анализу кроз компјутерске симулације. Овај 
приступ би омогућио предиктивну анализу различитих интеракција између возила и насипа/берме  и 
захтјевао би онолико тестирања колико је потребно за верификацију резултата моделовања.  С 
обзиром да је ниво настојања да се адекватно дефинише како руднички камион  реагује у контакту са 
насипом далеко испод оног значаја овог конструктивног елемента у односу на дужину поменуте 
процедуре. Овдје се углавном користе емпиријски подаци који сасвим довољно добро дефинишу 
димензије берми.    

Овдје приказани стандардизовани приступи димензионисању берми су довољно успјешни  и показују 
добру употребљивст на већини рудника.. Осим тога, подаци о бермама су прикупљени из више 
иностраних извора и литературе (америчких, асутралских, канадских, руских и др) тако да можемо 
констатовати да постоје два основна приступа димензионисању  берми који су у уобичајеној 
употреби.  

Један од њих је типична троугласти или трапезоидни насип који се формира стандардно од 
неконсолидованог, релативно хомогеног материјала добијеног приликом уклањања јаловине или 
материјала који је настао као резултат саме изградње путева. Ефикасност овог типа насипа у 
преусмјеравању возила зависи првенствено од природног угла који материјал заузима послије 
уградње и депоновања. Што је бочна косина насипа стрмија 1.5V: 1H, то је ефективнија код 
преусмјеравања возила, док су сви остали фактори једнаки. Инхерентна тенденција ових насипа да 
преусмјеравају возило радије него да дође до удара и одбијања је дефинитивна предност у смислу 
потенцијалног оштећења возила у случају контакта. Треба, међутим, нагласити да се способност 
ефективног преусмјеравања насипа сmањује како се повећава угао удара, и да ова врста насипа има 
тенденцију да преврне камион ако би се точкови наставили пењати по насипу. Такође, одржавање 
ових насипа може бити проблематично ако је материјал насипа подложан ерозији. 

Друга најчешћа врста насипа се састоји од великих комада камена/бетона са земљаном подлогом који 
се налазе дуж пута. Овај тип насипа дочекује возило скоро вертикалном страном која одбија возило 
при малим угловима удара. Иако га је теже градити, ова врста насипа нуди различите предности у 
смислу одржавања. Основна ограничења наметнута овоm конфигурацијоm су:  

(1) значајна штета на возилу која може настати усљед контакта,  

(2) возило би имало тенденцију да удара насип под оштрим угловима (могуће повреде возача), 
и  

(3) локалне геолошке и топографске карактеристике рударског подручја морају бити 
одговарајуће за изградњу насипа. 

Висина је главни фактор који се мора узети у обзир при дизајнирању насипа. За конвенционалне 
насипе, искуствена генерална  правила су , да би насип имао било какву мјерљиву тенденцију да 
преусмјери транспортно возило, његова висина ,ора бити једнака или већа од радијуса пнеуматика 
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возила. При умјерениm брзинама возила, ова висина омогућава довољно времена возачу возила да 
примјени корективне мјере прије него што се каmион преврне или се попне на насип. 

Дакле, функција "насипа" или берме на ободу може се сматрати "насипом за заустављање", или 
"преусмјеравање" за погрешно постављене камионе. Берма неће до краја  зауставити камионе 
(поготово велике или веће камионе) да напусте пут. У најбољем случају, она ће обезбиједити 
ограничено отклањање и упозорење возачу да му је потребна корекција кретања камиона.  Потребно 
је обезбиједити стабилност и одржавање висине, јер ће равна или ниска берма такође проузроковати 
превртање камиона. Такође треба имати на уму да са овим "преусмјеравањем", сам камион може 
постати опасност на путу када га берма враћа и преусмјерава назад на пут. За велике камионе , 
висина берме треба да буде најмање 60% од пречника точка камиона. Типичан дизајн приказан је у 
наставку - првенствено за преусмјеравање а не  заустављање, слика 4.19. Са овим дизајном, можда ће 
бити потребна већа количина везног материјала. Укупна тежина камиона,  угао брзине и брзина 
прилаза имају значајан деформациони ефекат на берму, која је типично израђена од 
неконсолидованог материјала. Способност берме да преусмјерава троши исту и повећава угао 
прилаза камиону. Осим тога, велике величине гума и механизми  управљања смањују тенденцију да 
се камион преусмјерава када наиђе на берму. Са погоном 4х6 и 6х6 зглобни дампери  требају  
димензије берми веће од поменутих  60% пречника точка, због способности камиона да се попне на 
мање берме. Остали фактори као што је инерционе карактеристике, осовински  масени однос и 
карактеристике вјешања показују значајно различите шеме понашања камиона у контакту са 
бермама. 

 

  

Слика 4.20.  Приказ берми на копу и димензије берми 

Када се средња берма користи за раздвајање двије траке саобраћаја, или у близини раскрсница 
(раздвајајућа острва), треба примијенити исте принципе дизајна (изузев острва раздвајања чворишта), 
смањити висину берми тако да се не ограничи видни пресјек. Треба такође узети у обзир одређене 
тешкоће употребе средње берме .Додатни трошкови изградње и додатну ширину простора која је 
потребна (што може имати утицаја уклањањем воде), услове рада грејдера на одржавању путева, 
одвођење воде из централног дијела пута (уклањање попречног пада неће бити прикладно - мора се 
користити круна). 

4.3.10.  Дефинисање димензија дренажних система 

Вода на путу увијек доноси штету конструкцији ута и због тога је одвођење исте са пута потребно  
што је прије могуће без изазивања контрапродуктивне ерозије носивог слоја. 

Пројектовање дренажног система је проблематично на рудничким путевима. Вода на путу или у 
слојевима пута ће брзо довести до лоших услова на путу. У оквиру процеса геометријског 
пројектовања пута, прије изградње треба испитати контуре у близини предложене цесте како би се 
утврдила подручја потенцијалног слива, смјер одводњавања и отицања те потребе и локације 
пропуста, итд. Дренажа на ивици  пута треба да буде димензионисана  тако да води воду са пута без 
изазивања ерозије. Не треба радити канале у висини  основног слоја-основе а поред тога је неопходно  
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осигурати  да су одводи обложени "водонепропусним" компактним материјалом, чиме се спријечава 
продирање воде у доње слојеве конструкцијемпута. Лоша дренажа доводи до дефекта пута у близини 
ивице етаже гдје је могуће скупљање воде и њено дренирање у    конструкцију пута.  У том случају 
потребан је пропуст  и канал  преко пута. На слици 4.21. дат је приказ кошег дренирања и појава 
„лежања“ воде на путу,  и приказ класичног троугаоног дренажног канала са основним 
конструктивним параметрима.  

   

Слика 4.21.  „Лежање“ воде на путу у дијелу према доњој ивици горње  етаже; конструкција и 
параметри дренажних канала 

4.3.11. Димензионисаљње издизања и проширења пута у кривинама   

Возила која пролазе кроз кривине малог радијуса су под утицајем центрифугалне силе и радијално су 
потиснута напоље. Супротне силе су трење између гума и површине пута и компонента тежине 
возила усљед издизања пута у кривини. Основна формула, према P Holman,  за одређивање издизања 
пута у кривни је: 

                ,                                                                                            (4.16.) 

гдје је: е – додатно издизање, m/m ширине пута 

            f- бочни коефицијент трења 

            v -  брзина возила, km/h 

            R- полупречник кривине, m 

 

Теоретски, захваљујући издизању пута у кривини, фактор бочног трења би био нула када би 
центрифугална сила била уравнотежена са компонентоm тежине возила. У овим условима управљање 
би било без напора.Издизања пута се конструишу сличну попречном нагибу пута и омогућава 
генерално веће брзине кретања у кривини. Уз смањујусе оптерећења носиве конструкције камиона 
као и ризи од просипања материјала. Ограничено је већиm оптерећењиmа унутрашњих точкова, 
додатниm напрезањиmа оквира и могућим клизањеm у клизавим условима. 

Издизање пута у кривини омогућава додатно  бочно трење између гума и пута и не прелази 5% -7%, 
осим ако се не ради о транспорту  великих брзина и потребама  минимизирања клизања. На слици 
4.22. је приказано издизање пута у кривни. На слици се уочава издизање у кривини у циљу 
уравнотеења цетрифугалних сила а поред тога без издизања пута долази до неравномјерног 
оптерећења осовина и точкова, што доводи до потенцијалних проблема са оптерећењем пнеуматика и 
оптерећењем шасије (као и оштећења површине пута) . 
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Слика 4.22. Приказ издизања пута у кривни на рудницима 

Ипак, постоји практично ограничење величине издизања пута у кривини. У регионима који су под 
снијегом и ледом, спора  возила могла би склизнути низ попречни нагиб. Регије које не подлежу 
неповољним временским условима могу имати нешто веће издизање. Међутим, чак и у овим 
регионима, возач возила које се креће у кривини при брзини мањој од пројектоване брзине, наилази 
на одређене потешкоће  да одржи одговарајућу путању. Он би осјетио потребу за неприродним 
маневром, управљајући уз нагиб, у супротном правцу од правца кривине. 

Још једна ствар коју треба узети у обзир при утврђивању високог издизања јесте  проценат 
оптерећења које носе унутрашњи точкови камиона који су заустављени или се крећу полако у 
кривини. Као што је приказано формулом, постоје два фактора који смањују центрифугалну силу: 
издизање пута у кривини  и фактор бочног трења. Постоје различити приступи при усвајању 
коефицијент бочног трења па одређени број истраживача и државних рударских агенција препоручује 
фактор од 0,21 за брзине од 30 km/h и mање. Америчка асоцијација државних службеника за 
аутопутеве (AASHO) стандардизовала је брзине возила на раскрсницама и у кривинама малог 
радијуса. Логично, просјечна брзина кретања се смањила како се радијус смањивао. И како се брзина 
смањивала, фактор бочног трења се повећавао, стварајући фактор од 0.27 при 30 km/h на кривини 
радијуса 30 m, и фактор 0.32 при 25 km/h на кривини радијуса од 15 m. У оба случаја не постоји  
потреба за додатним издизањем пута у кривни у односу на пројектовани попречни нагиб пута. Ови 
подаци, плус призната чињеница да су оштрије кривине краће по дужини и да остављају мање 
могућности за издизање пута  и развој истог дају могућност табеларног прегледа препоручени 
издизања путева према пречнику кривине и брзини кретања камиона- табела 4.12 -Прилог 4 (P. 
Holman Haul Road Design and Management). 

Табела има двојаку употребу јер не предлаже само додатно издизање него и препоручује однос 
полупречника кривина и брзине кретања (примјер: возило које се креће 48 km/h у кривини 50 m 
полупречника са издизањем 0,04 f/f (0,3m/0,3m)- 2%  треба да успори на 32 km/h) . 

У табели 4.13 -Прилог 4 , према  R.J. Thompson-у , су приказане показује типичне нагибе издизања на 
бази  брзине возила и радијуса кривине са нултом вриједношћу коефицијента бочног трења. Висина 
издизања у засјенченим пољима треба да буде примјењена  као комбинована издизања  са путном 
(средњом) раздјелном бермом која се користи за одвајање спорих и брзих трака пута (свака са својим 
издизањем према брзини кретања), због могуће нестабилности спорих возила која требају веће нагибе 
издизања (посебно у условима мокрих коловоза). Тамо гдје се захтјевају оштрије кривине или је 
брзина камиона већа при прилазу кривини, треба примијенити ограничење брзине. 

Развој издизања  - Дио транспортног пута који се користи за трансформацију нормалног пресјека у 
додатно издигнут дио се сматра дужином одступања. Генерално спорије брзине у рудницима чине 
позиционирање одступања мање критичним, али сврха остаје иста - да помогне возачу у маневрисању 
возилом кроз кривину. Методе примјене развоја издизања варирају од државе до државе. Неки га 
примјењују у потпуности на правцу транспортног пута, тако да се до уласка у кривину достигне пуно 
издизање. Већина држава примјењује развој издизања дијелом на правцу и дијелом у кривини. За 
критеријуме пројектовања мое с еусвојити искуствено-генерално правило: једна трећина ће бити у 
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кривини и двије трећине на правцу, слика 4.22 . Дужине развоја издизања се разликује  у зависности 
од брзине возила и укупне промјене попречног пада или нагиба и могу се процијенити из једначине   

                                                                                                        (4.17.) 

где је CSх-  максимална промјена у попречном паду на 30 m дужине пута 

             v0 - брзина камиона (km/h). 

Препоручена издизања -  Промјене  попречног нагиба приказане су у табели 4.14-Прилог 4. (проф. 
Боровић) 

Како би се илустровала употреба ове табеле, претпоставља се да возило путује брзиноm од 55 km/h 
(35 mph)  на правцу са нормалним попречним нагибоm од 2%  на десно. Налази се на лијевој страни 
кривине која захјтева издизање од 3 % на лијево. Укупна потребна промјена нагиба кривине је 
препоручена на 5 %. 

Генерално, дужина пута од 0,02 m (издизања)/ m (ширине пута)/10m (дужине пута) је добро правило 
за максималну брзину развоја издизања. Рјешење се може конструисати и визуелним запажањем 
евентуалних грешака у прорачунавању. Треба имати на уму  да пут не треба дражти поптуно равним 
са попречним нагибом 0% јер увијек посотји могућност задржавања воде и могућност стварања 
лошијих услова кретања возила.  

 

Слика 4.23. Развој издизања пута у кривни 

Код нас се још примјењује приступ укојем се, у циљу спречавања попречног клизања камиона, усваја 
попречни нагиб у вриједностима 2-6 % према центру кривине  (проф. Р. Боровић).  

 

4.3.12. Конструкциони дизајн 

На попречном пресјеку пута, могу се уочити генерално два најважнија дијела конструкција: труп 
пута (земљани планум) који обухвата све грађевинске објекте за одводњавање и заштиту пута и 
коловозна конструкција (возни дио пута). С обје стране коловозне конструкције налазе се банкине, 
канали или риголе за одводњавање. 
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Труп пута треба да је стабилан независно од режима вода и температурних промјена и приликом 
конструкционог дизајана се дефинишу поједини слојеви који сачињавају труп пута. Труп се израђује 
од стијена добре носивости и сигурним одвођењем површинских и подземних вода. Труп пута ради 
се у насипима, усјецима и по терену са карактеристичним попречним профилима. Нагиб косина 
насипа, висине до 1 м износи 1:1,5 до 1:3, а преко лм износи и  1 : 1,5.  Пожељно је да су насипи од 
једнородног материјала у више слојева Ако се раде од различитих стијена слабије пропустљивости 
онда је неопходан пад према дренирајућим објектима. За израду насипа најчешће се користи 
материјал откопан при изради усјека или јаловински материјал са површинског копа, а у изузетним 
случајевима користи се туцаник или шљунак. 

Банкине служ  као упоришта коловозној конструкцији, као заштита од зарушавања косина за 
принудна заустављања возила, за пролаз ширих машина, за усклађиштење материјала при оправкама 
пута итд Њихова ширина износи оријентационо  до 3 м. 

Водоводни канали, различитих попречних пресјека, раде се у тлу  код непропусних материјала, а код 
пропусних у бетону или се облаже водонепропусним материјалима. .  

Бочне стране пута у усјеку морају имати завршни нагиб косина који не омогућава њихово 
обрушавање и у најнеповољнијим условирна. На дијеловима трасе гдје се очекује клизање терена 
израђују се потпорни зидови који могу бити бетонски, армиранобетонски и зидани од камена или 
бетонских блокова 

Укупна ширина трупа зависи од ширине коловоза, ширине банкина, ширине канала за одводњавање, 
величина завршних нагиба косина усека и насипа 

 

Слика  4.24.  Класичне конструкције рудничких путева на различитим морфологијама тереан: 
усјек,насип и комбинација  
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На слици 4.23. наведене су следеће карактеристике путева:  

1 – Ивица коловоза до средишње линије канала. Димензије варирају са дубином дна канала (6) и 
потребним нагибом (7),  

2 - Ширина коловоза. На основу димензија највећег возила и броја жељених трака,  

3 - Попречни нагиб за ископану подлогу и завршну површину, у зависности од материјала површине, 

 4 - Комбинована дебљина коловзне кнструкције и варира са концентрацијом оптерећења точка,  

5– Нагиб канала. Природни угао мировања у стијени, 2: 1 у свим тлима,  

6 - Дубина на средишњој линији-дну канала. Потребно је да буде испод доњег строја и довољно 
дубок да прихвати укупну запремину отицања воде са површине дренаже,  

7 - Нагиб канала уз коловоз варира од 4: 1 до 2А, 

8 - Проширење путева ради прилагођавања сигурносној берми. Димензије варирају са потребном 
величином берми,  

9 - Сигурносна берма. Израђена са скоро вертикалним нагибом уз ивицу коловоза, коначна висина и 
вањска ширина берме зависи о пречнику највећих гума које ће проћи путем,  

10 – Подлога/основа берме. Израђена само од материјала од које јеи зрађена и основа,  

11 - Нагиб материјала насипа. Спуштајући се под природним углом мировања, испуњава се 
материјалом који је откопан из постојећег терена/тла или јаловински амтеријал копа,  

12 – Етажа попуњавања. Потребно када је првобитни нагиб тла/терена 1:1 или већи, потребно засјећи 
етаже ширине 2,5-4 метра и висине 2,5-4 метра нагиба 1/2:1; почети од најниже тачке терена и до 
нивоа пута који се гради. 

 

Критеријуми и параметри конструкције пута 

По сталним путевима на површинским коповима обавезно се израђују коловозне конструкције зато 
што омогућавају брже кретање возила, штите пут од разарања усљед дејства: великих оптерећења, 
температурних промена. атмосферских падавина, омогућавају дужи радни век возилима и знатно 
смањују потрошњу горива и гума. 

Тип коловозне конструкције зависи од: обима превоза терета, радног вијека, геомеханичких 
карактеристика подлоге пута, расположивих грађевинских материјала, климатских фактора, 
финансијских могућности итд . При њеном избору највише се води рачуна о носивости и трајности. 

У зависности од најхитнијих својстава коловозне конструкције путеви могу бити: врло квалитетни 
(од асфалтног бетона, бетона и армираног бетона); средње квалитетни (импрегнисани шљунчано-
туцанични); квалитетни уваљани шљунчано-туцанични и неквалитетни (неуваљани шљунчано-
туцанични). Коловоз или траса пута мора да обезбиједи коловоз (или траке) за камионе и проширења 
(за кварове, паркирана возила, итд.), берме и дренажу пута. На следећој слици 4.24.  приказане су 
двије опције конструкције рудничког пута:  

-Попречни пресјек пута у површинском копу; 
-Попречни пресјек пута ван површинског копа 

 
Појмови који се користе на слици  су: 
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Ширина поростора за пут - је радни простор на којем се изводе земљани радови. Ширина потребног 
простора  је директно повезана са дубином  земљаних радова изнад или испод природног  тла или 
површинских нивоа, потребних нагиба и потребне ширине коловоза. 
 
Носива ширина пута - је дио пута којим се крећу возила, укључујући ширину пута и проширења 
(ако је потребно).   
 
Ширина пута/Коловоз  
 
- је пирина пута изнад  подлоге који обезбјеђује површине за вожњу. Мора да обезбиједи површину 
прихватљивог квалитета вожње са одговарајућом отпорношћу на клизање. 
 

 
Слика 4.25. Конструкције рудничких путева 

 
Посматрајући слојеве у конструкцији пута сваки од њих има своје карактеристике и функцију, слика 
4.24.   
 
Доњи строј  -  терен/тло  -  Припремљени дио простора путе  на природном тлу назива се доњи 
пад/нагиб. То је материјал постојећег терена/тла (in-situ) на коме је изграђен пут. Што је мекши 
материјал на лицу мјеста, потребни  су дебљи слојеви као “заштита” тла.  Лоша заштита или мала 
дебљина слојева  значи да ће се подлога  на крају деформисати и истиснути под оптерећењем точкова  
камиона и пут ће постати врло нераван, натопљен водом  и избраздан. Пошто је овај слој на дну пута, 
скупо је поправити овај слој када се појаве проблеми. Приликом пројектовања пута неопходно је 
дефинисати која врста материјала може бити у доњем строју пута  или се кроз пројектовање виших 
слојева „поправљају“ карактеристике тла.  
 
Попуна - Понекад се назива доњи строј поготов када се ради попуњавање и  изравнавање површине  
конструкције прије почетка изградње пута. Лакше је изградити пут када се користи конфигурација 
терена или запуњавање депресија, а облик попречног пресјека или путна призма  успостављена већ на 
овом нивоу (зато де зове и доњи нагин терена). 
  
Подлога - ово је слој који се поставља на претходни и пружа радну платформу на којој се могу 
сабијати следећи  слојеви конструкције пута. Добро исушена стабилна основа/база пута је једна од 
најважнијих основа у конструкцији путева. Ако слојеви испод пута нису довољно јаки или чврсти, 
увијек ће се појавити колотрази, трагови кретања точкова, потонуће и деформација, чији се примјер 
приказани на слици 4.25 Када се конструишу неасфалтирани руднички путеви, основа и подлога  се 
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могу радити у једном слоју који се састоји од изабраних х стијена отркивке и јаловине. Када се 
користи контрола сабијености материјала  CBR онда би се подлога радила од нешто "мекших"  
материјала него у основи, али "чвршћим" од материјала у доњем строју/самом терну/тлу. 
Карактерисање материјала који се уграђују у конструкцију пута се дефинишу конструктивним 
дизајном. СКод ове методе не могу се користити стијене откривке и јаловине . 
 
Основа - Ово је слој одмах испод носивог слоја. То је важно зато што "штити" мекши материјал 
испод (на исти начин као и подлога) од оптерећења наметнутог камионом који се креће на носивом 
слоју. Тежина (или оптерећење) пуног камиона, на самом терену/рлу или попуни проузрокује 
истискивање материјала  и деформације, што резултује траговима точкова(колотразима), рупама и 
другим кваровима конструкције пута. Избор и постављање слоја основе треба да прати 
конструкциона рјешења пута и задовољава потребне спецификације квалитета. 

 
Терен/тло    Подлога   Основа 

Слика 4.26. Слојеви конструкциоје пута 

 

Застор (Носиви/хабајући слој) - Ово је горњи слој материјала на путу, који се назива и површински 
слој. За путеве је то често (невезана) мјешавина шљунка - али управо оно што садржи та мјешавина је 
важно – јер носиви слој контролише како се пут користи  и како корисник пута „комуницира“ са 
путем (отпорност на клизање, вуча, итд.). На сликама су приказани утицају слабије одабраних 
материјала и пројектованих конструкционих слојева пута у смислу безбједност и продуктивност 
односно "перформансе" камионског транспортног система. Пут је клизав када је мокар, постојање 
превелике запрашености и др. Када се пут "одржава" одржава грејдерима или скреперима неопходно 
је обновити носиви слој како би се   уклонили  површинске "дефекти" и побољшали услови кретањ 
авозила. Избор материјала и димензионисање овог слоја се ради у склопу финкционалног дизајна.  

 Све врсте коловозних конструкција могу се сврстати у три основна типа; 

- флексибилне, асфалтне, код којих су материјали повезани битуменом; 
- круте, бетонске, код којих су материјали повезани цементом и 
- коловозне конструкције од приручних материјала 
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Слика 4.27. Конструкција пута са приказом слојева конструkције 
 

Врста коловоза зависи од количине терета који треба да се превози и према Боровићу могуће је 
урадити грубу подјелу када се граде квалтетији или мање квалитетни коловози, односно хабајући 
слојеви у конструкцији путева,  с обзиром на интензитет саобраћаја и капацитет производње -табела 
4.15. - Прилог 4. 

Дебљина коловоза, према проф Боровићу,  зависи од количине терета, интензитета саобраћаја, укупне 
тежине возила, односно осовинског притиска и геомеханичких карактеристика, односно носивости 
подлоге. Оријентационе вриједности дебљине кречњачког коловоза наведене су у табели 4.16. - 
Прилог 4. 

Вертикалне колоне, за исту масу возила, с већим вриједностима односе се на меке стијене, које се не 
минирају, а мање вриједности на чврсте стијене - које се минирају По теренима слабе носивости 
постављају се синтетичке траке - преко којих се поставља кречњачки коловоз. Оне спријечавају 
продирање глинених фракција у коловоз, онемогућавају бујање подлоге и одликују се високим 
изолационим својствима. 

Конструкциони дизајн - методологија 

Метода коришћење индекса носивости тла  CBR (California Bearing Ratio) за путеве рудника, развијен 
од стране Kaufmann i Ault (USBM) широко су примјењени на пројектовање саобраћајница у којима се 
необрађени материјали користи и заснива се на пенетрацији-  CBR тесту, гдје се врши дефинисање 
носивости одређеног материјала према носивости  за дробљени камен. Вриједност се обично изводи 
из лабораторијских испитивања, иако тестирање утицаја и пенетрације на терену такође даје 
индиректне  вредности. У свим, осим у сушним и полусушним срединама, CBR вриједност усвојена у 
пројектовању треба да се заснива на функцији односа примењеног оптерећења точка камиона  и 
носивости материјала. Ова техника се користи за све конструктивне слојеве пута уз услов да носивост 
следећег слоја мора бити већа од претходног.  

Иако је приступ CBR  индекса-криве  углавном замијењен у рударству  механичким приступом, 
постоје неки случајеви када се још увијек рационално може користити овај метод – код путева мањег 
оптерећења и путева  треће категорије . Ова метода не узима у обзир вијек коловиза или колико се 
камиона очекује на путу - отуда и кратак привремени пут се пројектује као стационарни пут са 
високим интензитетом саобраћаја. Иако потенцијални недостатак, десетоструко повећање обима 
саобраћаја може захтевати само повећање дебљине коловоза од 10-20%, у поређењу са сличним 
приступима техникама дизајнирања аеродрома у Америци. Табела на следећој страници приказује 
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ажурирану верзију пројектантских  табела USBM CBR, Одговарајуће оптерећење на точковима које 
генерише типичан тро-осовински камион, заједно са приближним носивим капацитетима различитих 
типова земљишта дефинисане Унификованом класификацијом земљишта (USCS) и Америчком 
асоцијацијом државних путева и (AASHTO). Укупни покривач коловоза се користи у овој табели, за 
разлику од оригинални критеријум дебљине подлоге. 

Уобичајено, улога заштитног слоја или хабајућег слоја се не разматра у кривој  CBR-а код 
пројектовања. Међутим, са рудничким путевима, због препоручене дебљине овог слоја (200 mm) и 
редовно одржавање путева, изостављање овог слоја можда је донекле „конзервативна“ претпоставка. 
Следећа једначина се алтернативно може користити за процјену дебљине слоја (ZCBR (m)) за 
материјале према  калифорнијском индексу  носивости (CBR%); 

                  (4.18.) 

 

Гдје је :  tw – атхезиона маса возила, t  

               P – притисак у гумама, kPa  

               CBR- калифорнијски идекс носивости слоја материјала, % 

Првобитно оптерећење точка  камиона повећава се за 20% како би се поновили ефекти повећаног 
напрезања створених задњом  осовином са дуплим точковима која се појављује у дубљим слојевима 
пута – концепт Еквивалентна појединачна оптерећења точкова (ESVL). Следећа једначина се може 
користити за процјену насипног слоја ZESVL (m) поузданије као; 

                                        (4.19.) 

НАПОМЕНА: приликом примјене горњих формула за одређивање дебљине слојева у онструкцији 
пута, због формула које имају карактеристику процјене, реалнија коначна дебљина слоја је пронађена 
одузимањем збира претходних слојева из укупних потреба насипања. Коначни дизајн би онда 
укључио насипни слој већи него вриједност добијена формулама или из дијaграма- табеле 4. 17 –
прилог 4. 

Примјер: Користећи ову технику, можемо дфинисати насипни слој за камион носивости  384-тона са 
64.3 тоне атхезионом тежином. Ако је тло/терен има CBR 5% (приближно Eeff = 50MPa), дебљина 
коловоза треба да буде  1420mm. Ако је тло/терен био рипован имнаново сабијен подлога и основа 
могу имати  CBR 16%, па је сада потребна дебљина насипног слоја (при дебљини основе  688mm)  = 
(1420-688) = 732mm . Постављање подлоге  са  CBR = 28% резултује дебљину тог слоја од  443mm па 
тако дебљина насипног слоја сада износи (688-443) = 245mm. Понекад је потребно да се користе 
материјали са  CBR> 80% и онда је дебљина 197 mm (практично заобљена до 200 mm) дубина, након 
чега слиједи слој насипног слоја од 200 mm. Употребом ESVL апроксимације оптерећења од 1.2х 
атхезиона маса од 77 тона и са CBR 5%, потребна дебљина је 1922 mm. Дефинисање дебљине 
појединих слојева се ради на сити начин као што је нарпијед приказано.   

Како  је уочљиво конструкција пута може бити скупа када се користе слабији материјали јер дебљине 
слојева расту а тиме и колиине материјала које треба насути. Слабији материјали у дубљим слојевима  
посебно су склони високом напрезању и напрезању усљед интеракције и преклапања ових ефеката на 
дубини. Међутим, када се разматрају вишеслојни путеви у вези са основним слојем одабране стијене, 
механистички приступ је прикладнији и често јефтинији за изградњу. Такође, будући да методологија 
CBR не може адекватно да узме у обзир високу снагу коју нуди  слојевита конструкција, чешће је 
погодан механистички приступ у конструисању. Међутим, то захтјева знатно више података од CBR 
методе. 
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Механистички конструктивни дизајн 

Користећи овај начин конструисања пута, спецификација дебљине слојева и збијања је заснована на 
ограничавању оптерећења изазваних оптерећењем у мекшем  тлу /терену испод одређених критичних 
вриједности. Ове вриједности су повезане са категоријом пута који се пројектује, величином камиона, 
перформансама, захтјевима и животним  вијеком пута. Што је веће оптерећење и интензитет  
саобраћаја (кт / дан) и што је дужи радни вијек и пратећи захтјеви за перформансама на путу, то је 
нижа критична вриједност деформације, односн критеријуми пројектовања су оштрији. Ови подаци 
се затим користе за одређивање дебљине слоја дробљеног камена да се постави на терен, 
основу,подлогу или попуну  тако дапут  задовољава услове рада.  

Када се изаберу критеријуми деформације, примјењено оптерећење се израчунава у складу са масом 
возила и задњим двоструким расподјелама оптерећења осовине точка, из којих се добија оптерећење 
појединог  точка. Примјена оптерећења се одређује из геометрије дуплог  точка и заједно са 
притиском пнеуматика се израчунава контактни напон. Одређивање геометрије оптерећења је, 
углавном заснована на једном двоструком склопу за одговарајуће оптерећење возила. Потребно је 
познавати размак између два точка до центра (Sd (m)) gdje je  Sd = (укупна ширина точкова на 
задњој осовини са два точка – растојање центара два точка)- ширина гуме 

 

Слика 4.28. Величине/димензије камиона неопходне за механистичку конструкцију пута 

У одсуству специфичних геометријских детаља, Sd (m) се може проциjенити коришћењем ширине 
гуме и двострукog клиренсa cca 0.2-0.4 m. Алтернативно, доња једначина одређује Sd за већину 
модела рударских камиона са истресањем уназад; 

 

                                                                                (4.21.) 
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4.3.13.  Функционални дизајн  

Код ове фазе пројектовања пута, како је напријед у увуодном дијелу овог поглавља речено, врши се 
избор материјала за предвиђене слојеве контсрукције и израда оснвнох тла/терена. Правиланн избор 
свакако утиче на боље услове одржавања рудничких путева у смислу негативних аспеката заштите 
животне и радне средине- контрола прашине, побољшану видљивост свих кориснка пута и могућност 
бзебједност експлоатације путева у смислу одржавања адекватних одстојања, растојања и сл.   

A) Површински материјали – доста често руднички путеви се раде једноставним чишћењем трасе 
пута преко постојећег терена. Иако је ова пракса несумњиво најекономичнији начин изградње путева 
у смислу почетних трошкова, корист не траје дуго. Недовољно добра површине за транспортне 
путеве резултује повећаним трошковима одржавања возила и путва и озбиљно успорава возила да се 
безбједно крећу по њима. Ове потешкоће су обично највеће на земљи и на стијенама. Веће одржавање 
возила је потребно на површинама стијена као резултат прекомјерног трошења гума. Готово је 
немогуће конструисати површину од стијенских без оштих ивица комада, чиме се гуме троше и 
засјецају. 

Земљани путеви, осим ако нису темељно збијени и стабилизовани, могу изазвати потешкоће у 
одржавању возила и  пута. Проблеми са прашином су чести у сушним сезонама и, ако се не 
контролишу, прашина може да загади компоненте за филтрирање ваздуха, кочнице и друге покретне 
дијелове, што захтјева честу замјену ових дијелова. Штавише, прашина представља велику опасност 
за возача у смислу да може постати тако густа да је видљивост знатно смањена. 

Уклањање прашине захтјева стално влажење површине, што представља још један трошак 
одржавања. Када се подвргну снажном влажењу, нестабилизовани земљани путеви постају изузетно 
клизави и озбиљно оштећени ерозијом. На тај начин, смањена управљивост возила на клизавим 
површинама ствара опасност по сигурност, а одржавање мора бити повећано како би се елиминисали 
ерозииони јарци. При конструкцији сигурног транспортног пута увијек треба избјегавати оштре стене 
и растресите земљане површине. 

Многи од доступних материјала за посипање путева могу се користити како би се обезбједила 
максимална сигурност и смањење потребе за одржавањем путева. Међутим, поље се значајно може 
сузити утврђивањем оних који су најпогоднији за употребу у изградњи рудничког пута. Ово 
одређивање се заснива на факторима трења и отпора котрљања карактеристичним за различите 
типове површина; односно  факторима отпора који дјелују између пута и гуме. Коефицијенти трења 
на путевима играју важну улогу у одређивању потенцијалног клизања возила. Пошто је главна брига 
безбједност пута, примарни нагласак треба ставити на ове карактеристике. Табела 4.18--Прилог 4 
(Pete Holman) приказује коефицијенте трења путева за различите површине. Мора се напоменути да 
како се вриједности смањују, потенцијал гуме да почне да клизи се повећава. 

Корисни пропратни ефекат избора површине пута која има висок коефицијент трења за сигурност је 
да ће се повећати и ефикасност рада. Отпор котрљања има директан утицај на перформансе возила. 
Обично се дефинише као "комбинација сила које возило мора савладати да би се кретало на 
одређеној површини". Овај фактор се обично изражава у килограмима отпора по тони укупне тежине 
возила због губитака трења лежајева које настаје усљед потонућа гума у растреситом материјалу. За 
већину површинских материјала пута, повећање коефицијента адхезије на путу може се директно 
повезати са смањењем отпора котрљања. Табела 4.19 - Прилог 4, илуструје ово приказујући 
вриједности отпорa котрљања које се односе на неколико површинских материјала пута и њихове 
карактеристике трења. Подаци у табели  показују да ће добра путна површина, у многим случајевима, 
смањити оперативне трошкове смањењем отпора при путовању. Дакле, неопходно је увијек водити 
рачуна о безбједности али и економији. Асфалтни бетон, дробљени камен или шљунак и 
стабилизована земља су најпрактичнији грађевински материјали за изградњу пута која ће осигурати 
максималну сигурност и оперативну ефикасност. Сваки од ових материјала има одлике које су 
примјењиве на специфичне транспортне ситуације.  
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Б) Асфалтни бетон - Са аспекта безjбедности, асфалтни бетон се чини најпожељнијим површинским 
материјалом за пут. Пружа висок коефицијент адхезије на путу и ствара површину која смањује 
проблеме са прашином. Поред тога, карактеристична стабилност овог материјала ствара глатку 
транспортну површину којом може да се превози са малим ризиком да се сусрећу дубоки траговим и 
рупе које би ометале управљивост возила. Ако се појаве рупе или бразде, оне се могу лако исправити 
крпљењем. Ове површине су једнако атрактивне са становишта производње. Док све већи број 
рудника почиње да користи асфалтни бетон због нижих трошкова одржавања путева, глатка 
површина такође омогућава возилима да се безбједно крећу већим брзинама. То убрзава производни 
циклус. 

Међутим, сезонски недостатак код ове конструције открива се током првог снијега или ледене кише. 
Карактеристично глатка површина асфалта пружа малу отпорност на развој леденог или сњежног 
слоја. Дакле, пут може постати изузетно клизав и остати такав све док се не предузму корективне 
мјере. То би могло представљати озбиљну пријетњу за оперативну сигурност у рударским 
подручјима са честим мразевима. Ако је асфалтни бетон одабрани површински материјал, он се мора 
примијенити унутар ограничења добре инжењерске праксе. Да би био стабилан, мора бити састављен 
од асфалтног везива, агрегата и асфалтног цемента. Тачна смјеша расположивог материјала на датом 
локалитету може се добити од локалних извођача радова на асфалтирањима. Прије постављања 
асфалта, мора се поставити одговарајућа подлога, након чега слиједи додатни слој основне. Основни 
слој је појам који означава слој стабилног материјала који мора лежати директно испод асфалтног 
бетона. 

Иако се за ту сврху може користити било који материјал са CBR≥ 80 или више, препоручује се 
дробљени камен. Потребна дубина базе ће у потпуности зависити од услова подлоге и може се 
одредити са задовољавајућим  степеном тачности. Нажалост, високи трошкови асфалтне путне 
површине озбиљно ограничавају његову практичност на краткорочним путевима. Због екстремне 
тежине на точковима возила која непрестано прелазе површину транспортног пута, слој од 10 cm 
може бити прихваћен као минимум потребан у већини случајева. Цијена израде слоја дебљине од 10 
cm варира од регије до регије.Постављање површине асфалтног бетона је изузетно детаљан процес 
који зависи од многих варијабли. Температура мјешавине, поступци збијања, влажење, спајање и 
контрола густине су само неки од критичних елемената који се морају узети у обзир током изградње. 
Рударски инжењери могу бити упознати са том технологијом рада и може да прати поступке 
изградњу путева, потребно је ангажовати поузданог извођача радова асфалтирања. Прије изградње 
пута, асфалтни бетон треба тестирати на малој парцели како би се уочила његова прилагодљивост 
нормалним условима околине и условима путовања у подручју предвиђене примјене. Неопходни  
основни слој је такође трошак који треба узети у обзир у укупним трошковима изградње. Многи 
ридници су способни да покрију ову операцију сопственим радом, материјалима и опремом, чиме 
смањују њене трошкове. 

Због релативно високе цјене површина од асфалтног бетона, сваки рудник  мора утврдити да ли ће 
користи повећане брзине и да ли ће смањени трошкови  одржавања пута надокнадити инвестицију. У 
већини случајева, одлучујући фактори ће бити дужина транспорта и потребно трајање пута. Ако је 
пут потребан на релативно кратак период, асфалтна површина тешко може бити оправдана. Ако, с 
друге стране, транспортни пут треба да буде знатно дужи и да буде у употреби дужи низ година, 
постављање асфалтног бетона може бити прилично оправдано. 

В) Компактни шљунак и дробљени камен - Велики број површинских копова тренутно користи 
транспортне путеве од шљунка и дробљеног камена. Када се конструишу и одржавају на 
одговарајући начин, оба материјала пружају стабилан коловоз који је отпоран на деформације и 
обезбјеђује релативно висок коефицијент трења пута са малим отпором котрљања. Највећа предност 
шљунчаних и камених површина је у томе што се сигуран и ефикасан пут може брзо изградити уз 
релативно ниске трошкове. У областима гдје је траса превоза подложна премјештању или ће тешке 
машине на гусјеницама саобраћати њом, било би непрактично користити сталну површину као што је 
асфалтни бетон. 
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Одређивање дубине материјала који се поставља прати исту процедуру као и за асфалтни бетон. 

Дубина од површине која је потребна за финални материјал подлоге одређује дебљину шљунка или 
дробљеног камена неопходног за базу и површину(описано у онструктивном дизјану). 

У неким случајевима, основна и носећа површина могу се састојати од истог типа материјала. Носећа 
површина од дробљеног камена често прекрва базу од дробљеног камена. Међутим, док се 
материјали основе могу састојати од честица величине до 10 cm, површински морају бити доста 
уситњенији. У тавбели 4.20 - Прилог, дате су спецификације гранулометријског састава које  
представљају примјер носеће површине од камена која се доказала као погодна на путевима у 
руднику. Сваки дробљени камен или шљунак који задовољава или премашује спецификације 
приказане у табели ће се сматрати адекватним материјалом за насипни/хабајући слој. 

Међутим, треба пазити да се природни камен, вегетација и други непожељни материјали уклоне прије 
насипања шљунка или камена. Други слични материјали погодни за површинско облагање су фине 
стијене добијене минирањем, стијене вулканског поријекла, дезинтегрисани гранит и шкриљац, 
пепео, туфови, јаловина и шљака. 

Проценат ситних честица у материјалу ће утицати на стабилност површине при хладном или врућем, 
сувом времену. Према томе, путеви који су подложни смрзавању не би требало да имају више од 10% 
ситног материјала како би се спријечили блатњаве и неуредне услови при одмрзавању. Они који су 
изложени топлом и сувом времену не смију имати мање од 5% ситних честица како би се спријечило 
сушење и отпуштање. Ако се прије постављања површинског материјала постави одговарајући слој 
агрегатног материјала у основни слој, дeбљина повшинског материјала не треба да прелази 15 cm. Да 
би се постигао уједначен слој, постављање треба обавити помоћу грејдера или сличне опреме. Након 
постављања, материјал мора бити темељно збијен до дубине од 10 cm. Препоручује се употреба 
гумених или челичних ваљака за збијање. Тешка возила са гумама на точковима могу се користити 
када ваљци нису доступни. Међутим, тешка возила са гумама на точковима морају прелазити трасу у 
више наврата како би се покрила цијела ширина пута, а ни збијање неће бити тако добро 

Г) Збијена/Стабилизована земља - је дефинисана као свако тло које је, преко посебних поступака 
или адитива, трансформисано из природно неконсолидованог стања у степен стабилности који ће 
бити прилагођен тежини транспортних возила. Постизање овог нивоа стабилизације подразумијева 
уградњу везива за земљиште као што су цемент, асфалт, калцијум хлорид, лигносулфати или гашени 
креч. Иако ови материјали неће створити довољну површину транспортног пута, они могу значајно 
смањити потребну количину основног материјала. У ствари, често се различита везива за земљиште 
могу мијешати директно са подлогом да би се створила платформа за површину пута, што би 
конструкцију слоја агрегатног материјала  учинило непотребним. У другим случајевима везива за 
земљиште ће смањити количину потребне подлоге или основног материјала. Потенцијал 
специфичног везива да смањи или направи непотребним слој агрегатног материјала или материјал 
основног слоја зависи од везивне снаге материјала који ће бити употријебљен и тежине возила која ће 
користити транспортни пут. Коначна одлука изводљивости мора бити извршена од стране 
квалификованог геолошког инжењера који процијењује ефекте који ће везиво имати на земљиште 
или слој основног материјала на одређеној локацији транспортног пута. Међутим, примјена 
различитих адитива може се разматрати уопштено 

Импрегнација асфалтом и цементирање тла, због својих нешто виших трошкова, требало би 
првенствено да се користе за сталне транспортне путеве. Повремено, могу се показати корисним у 
подручјима гдје је подлога изузетно слаба и захтјева велике количине додатног материјала за 
стабилизацију, који није на располагању у окружењу. У тим случајевима, додавање асфалта и 
портланд цемента малим количинама материјала за попуњавање може створити стабилну базу. 

Калцијум хлорид, лигносулфати и гашени креч су економичнији од импрегнације асфалта и цемента 
тла, али нису ни приближно ефикасни. Ове супстанце се најбоље користе за допуну дробљеног 
камена или шљунчаних база ради повећања њихове механичке стабилности. Иако ће изградња било 
каквих транспортних путева имати користи од употребе ових адитива, они су најпогоднији за 
сегменте путева који су подложни сталном премјештању. 
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4.4. Одржавање и оправке путева и потребна механизација 

Без обзира на то колико је планиран и грађен транспортни пут, његова површина ће бити 
деформисана сталним циркулисањем рудничких камиона и возила. Иако се погоршање може у 
великој мјери контролисати типом употребљеног површинског материјала, рудник мора имати план 
одржавања пута као потребу сигурности економичности. Прашина, рупе, бразде, удубљења, 
неравнине и други лоши услови експлоатације пута могу се појавити на било којој површини и 
дионици. Ако се не поправе, могу ометати управљање  возила и оштетити опрему. Када гума наиђе на 
површинско оштећење, постоји тенденција да возило промијени нормалан правца кретања. 

Због тога је возач присиљен да надокнади промјену повећањем вучне силе и степена преноса  при 
управљању. Ако је површинска деформација превелика или ако возач није свјестан претходног 
ударца, може доћи до потпуног губитка контроле. Често, иако возач може неутралисати оштећење на 
површини пута управљањем, склоност прекомјерној компензацији одмах након што је опасност 
прошла могла би опет резултовати губитком контроле. Поред тога што смањује сигурност, 
погоршање стања путева може бити скупо са становишта одржавања. Иако је опрема за површинску 
експлоатацију пројектована да поднесе значајну „злоупотребу“, њен животни вијек се може повећати 
ако се грубо руковање сведе на минимум. Хабање на готово свакој компоненти значајно се повећава 
када се возило брзо креће преко грубе површине. Ако возило мора непрестано кочити како би 
савладало лоша подручја, долази и до непотребног трошења облоге. Када машине морају да раде у 
прашњавим подручјима, проблеми одржавања су сложени. Прашина може продријети у кочнице, 
филтере за ваздух. хидрауличне цилиндре  и друге критичне компоненте. Абразивни ефекат  ситног 
материјала може да резултује  честим и скупим чишћењем или замјеном ових дијлеова. У суштини, 
фактори који утичу на погоршање површине путева су вријеме, транспортна возила која користе 
путеве по истој транспортној траци и просипање материјала. Пошто се ови фактори могу дефинисати, 
одржавање путева требало би занивати на  превентиви, а не на корективним мјерама. 

Канали  и пропусти  на путу треба бити периодично прегледани и очишћени  како би се осигурао 
несметан  ток воде. Ако се објекти за одводњавање не чисте, вода може прелијевати у влажним 
условима са интензивним падавинама те  проузроковати ерозију површине пута или засићење 
материјала подлоге. Посаде одржавања опремљене ручним алатом или машинама као што су дозери, 
утоваривачи и грејдери треба да се користе унапријед у одређеним интервалима да би се видјело да 
ли су све линије протока канала без закрчења. Ако тешка теретна возила наставе да користе исти пут 
у истим  тракама за транспорт, концентрација терета ће на крају створити колотраге или бразде. Да би 
се ово стање спријечило, инжењеи руководиоци  би требало да подстакну возаче да користе 
различите дијелове саобраћајне траке. 

Просипање материјала из преоптерећених возила за превоз терета представља значајан проблем у 
многим рудницима. Уколико се не спријечи просипање или ако је материјал остављен на рути 
транспорта, непотребне избочине  или гомиле материјала се формирају. Због тога се мора уложити 
напор на тачки утовара како би се спријечило претоварање возила. 

Током периода сувог времена, или у сувом окружењу, прашина може постати проблем, нарочито на 
површинама од шљунка или дробљеног камена. Да би се ова ситуација ублажила, треба користити 
цистерне опремљене посебним системима за прскање. Ако су проблеми са прашином озбиљни, 
оператер треба да размотри примјену хемијских адитива. Мијешање хлоридних соли са шљунком или 
дробљеним каменим површинама ће побољшати задржавање влаге и елиминисати потребу за честим 
прскањем пута. 

Поштовање разматраних превентивних мјера може значајно смањити проблеме у одржавању путева. 

Међутим, они нису потпуно рјешење. Повремено ће се јавити неповољни површински услови који 
захтјевају додатне процедуре одржавања пута. На трајнијим површинама, као што су асфалтни бетон, 
површинске депресије треба исправити асфалтним фластерима и ручно набити или уваљати на тим 
мјестима. Када су велике, депресије се јављају на добро набијеним шљунковитим површинама, 
околно подручје треба да се исјече, попуни и поново равномјерно набије. 



- 100 - 

Моторни грејдер треба користити непрекидно како би се одржавале попречни нагиби путева, 
уклањао просути материјал и како би се испуниле и поравнале површинске неравнине како се оне 
појављују. Кад год се користи грејдер, мора се водити рачуна да се избјегне гурање материјала 
посебно у означена дренажна подручја.  

Лед и снијег, кад год се појаве, морају се у потпуности уклонити са пута помоћу моторног грејдера 
или друге одговарајуће опреме. На асфалтном бетону и другим глатким површинама потребна је 
посебна пажња за уклањање снијега и леда. Глатка  текстура ових материјала чини их подложним 
поледици у леденом времену. Сходно томе, они постају клизави и дефинитивно опасни по нормално 
управљање возилом. Мјере као што су посипање соли или пепела/шљаке неопходно је применити у 
таквим условима. Треба периодично провјеравати чврстину зона/дионица путева на којима се 
користи растресити материјал ради  повећање отпора котрљања и успоравање возила (зауставне 
траке, средњи насипи). Ако се ове области збијају, за растресање  површине треба користити дозер 
опремљен опремом за риперовање. 

Коловоз на путевима разара се врло интензивно усљед дејства точкова, воде и температурних 
осцилација Да би се путеви одржали у добром стању, према условима коришчења возила, треба их 
квалиетно одржавати и поправљати. За то се организује посебна служба која врши текућа одржавања, 
средње и генералне поправке. 

Одржавање путева обухвата надзор кроз рутинске прегледе и мање текуће оправке и интервенције: 
чишћење путева од просутог материјала, нарочито крупних комада, блата, снијега и леда, посипање 
путева пијеском, шљаком прекривених ледом, прскање путева током љета ради обарања прашине. 

Ситније поправке коловоза кроз обнављање површинског слоја пута обухватају запуњавање мањих 
удубљења и пукотина, отклањање мањих оштећења и неравнина и профилисање етажних путева - 
обављају се свакодневно као једна од операција текућег одржавања. 

При средњим поправкама поред операција наведених за текуће одржавање, дјелимично  илои 
комплетно се обнавља насипни слој коловозна конструкције и отклањају мања оштећења трупа пута 
Средњи ремонт омогућава радни вијек путева оријентационо за двије до три године. 

При главним поправакама у смислу побољшања карактеристика путева ради се поравак свих слоојева 
и трупа пута  уколико је оштећен Оне се обављају  послије одређеног броја година експлоатације (8 - 
12 година), Табела 4.21. – Прилог 4 даје Табеларни преглед врсте послова и поправки на одржавању 
путева. 

Периодичност средњих и главних поправки зависи од количине превезеног терета, врсте коловоза и 
одређени оријентациони периоди, који зависе од квалитета пута и коловоза, интензитета саобраћаја, 
носивости возила, климатских услова, према професиру Боровићу су дати у табели 4.22-Прилог 4. 

Кроз фазу пројектовања одржавања се дефинишу услови и организација одржавања путева, али 
свакако да се видови одржавања према пословима који се обављају и ниовима управљања у 
рударским компанијама,  могу подијелити према приказу у табели 4.23.- Прилог 4.  Према томе се 
одржавања дијеле на послове на самом терену у тренутку примјећивања оштећења и циљу 
побољшања, планиране послове према одређеном распореду без обзира на тренутно стање 
фунцкионалности и активности на унапријеђењу фунцкионалности појединих дионица тзв. 
руковођено одржавање. 

Као што је већ раније наведено боље доржавање побољшава услове експлоатације путева односно у 
суштини смањује отпоре котрљању код кретања возила па се на наредном дијагрмау приказује однос 
учесталости одржавања путева и вриједности отпрора котрљања на путевима. Из дијадрама, слика 
4.28. се види да свако улагање у одржавање смањује отпоре односно добијају се бољи ефекти рада 
транспортне опреме и обратно.  
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Потреба и ефекти одржавања рудничких путева се огледа у обезјеђивању оптималне продуктивности 
опреме, минимизација негативних и штетних утицаја на конструктивне склопове машина, 
продужавање вијека гума али самог пута, обезбјеђивање безбједности рада. 

 

 

Слика 4.29. Дизајн одржавања - Дијаграм међусобног односа одржавања и вриједности кефицијента 
отпора котрљања 

 

   
Грејдери                    Дозери              Ваљак 

         
Цистерне                               Трактор са вибро плочом              Трактор са тањирачом 

Слика 4.30. Машине за изградњу и одржавање рудничких путева 
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4.4.1. Изградња путева   

При изградњи путева је неопходно дефинисати потребне послове и активности у складу са 
пројектним рјешењима: конструкцтионим препорукама (шта треба да се уради),и  спецификацији  
предмјеру и предрачуну послова. 

Ресурси потреби за изградњу пута су обично:  

-вријеме - потребно за изградњу доброг пута. Све зависи како се користи вријеме и  да ли се 
поштују пројектна рјешења,  

- радна снага – дио радне снаге за пројектовање и планирање и организацију послова и дио за 
реализацију послова са  способностима неопходним за те врсте послова,  

- опрема - погрешна опрема значи да  ће реализација посла трајати дуго или послови неће бити 
адекватно урађени,  

- материјали - материјали граде конструкцију пута. Лоши материјали могу изгледати 
задовољавајуће, али када је пут изграђен и камиони крену, тек тада се виде квалитети материјала 
и његова прикладност за уградњу. Могуће је бирати материјале горњих слојева али подлога/тло 
се не можо бирати, па је стога потребно бити пажљив.  

Класичну опрему потребну за изградњу и одржавање путева чине, слика 4.29.: 

- Дозер, 
- Машине за набијање материјале/комапкторе: вибро ављке, ваљке за зубима и сл., 
- Грејдери, 
- Циостерне за воду, 
- Трактори са прикључцима- тањираче, плугови или вибро плоче. 

 

Материјали за изградњу путева - Пут може бити изграђен на готово свим теренима и тлима 
8доњим стројевима) и од било које материјала, али ако је материјал у тлу посебно слаб (деформише 
се лако када се примјењује оптерећење), или ако је камион посебно тежак, онда  је потребно уградити 
много дебљи слој ради заштите подлоге од терета точкова камиона. Слично томе, ако је материјал 
који користимо за израду слојева у конструкцији пута слаб, неопходни су такође дебљи слојеви 
прогресивно јачих/чврсшћих материјала. У спецификацији материјала имамо практично три врсте 
материјали којесе користе при изградњи путева:  

А) материјал тла/доњег строја на коме се гради пут, и ако је потребно, често попуњаван - када 
се планира нови пут, први задатак је да сазнате како је тврд или мек материјал на ком ћемо  градити. 
То могу бити оригинални терен/тло, растресити и врменом оштећени јаловински материјали 

Б) материјале подлоге и основе (или као један, комбиновани у једном слоју изабраног 
материјала нпр. јаловинских серија) - коришћење механистичу методологију конструктивног дизајна, 
где је доступан добар квалитет (неоштећен) јаловинских материјала, овај материјал се може 
користити као комбиновани. Важно је да изабрани стијенски материјал  као извор за ове слојеве не 
садржи оштећени камен, глину или земљу, јер за ове слојеве треба коцкаст, тврд материјал, са само 
мало (мање од 20%) ситногматеријала. Највећа величина комада је идеално 2/3 дебљине дизајнираног 
слоја, који се прдвиђа обично у дебљини 200-300 mm максимално. Тешко је уклопити камење које 
стрши  у слој меког растреситог материјала.  

В) материјали за насипни/хабајући слој - практично представља горњи у контрукцији пута. 
Овај слој је направљен од једног или мјешавине материјала. У стандардизованим спецификацијама 
дају се двије врсте и квалитети материјала. Када се одреде параметри хабања, резултат (једне или 
мјешавине материјала) треба да буде у оквиру ових препорука. Да би се постигла добра чврстоћа 
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слоја, материјали за овај слој морају бити пажљиво одабрани. Високо истрошена стијена направиће 
превише ситног материјала, што ће дати врло лоше резултате и превише мекани слој. 

 Карактеристике материјала ће се јасно разликовати од локације до локације, али постоје нека 
основна правила која  се односе на широке палете самих материјала. 

4.4.2. Одржавање и поправка путева 

Лоше одржавани путни правци повећавају оперативне трошкове у смислу повећаних трошкова 
одржавања машина и конструктивних склопова и гума.  

Основне мјере за одржавање рудничких путева 

• Одржавати канале  и пропусте чисте да бисте смањили потенцијалне факторе ерозије, 

• Користити различите дијелове траке за транспорт како бисте избјегли настанак колотрага, 

• Не претоварати возила како бисте спријечили просипање, 

• Смањити проблем прашине цистернама или прскалицама, 

• Користити опрему за одржавање (моторни гредери, дозери итд.) за одржавање попречних нагиба, 
уклањање просипања, попуњавање и равнање површинске депресије. 

Када говоримо о одржавању рудничких путева онда је неопходно успоставити одређену 
стандардизацију у уочавању оштећења, како би адекватно у управљаном одржавању могли плански 
одредити приоритетне послове. Тако је могуће поставити прегледно и описно степен и обим 
оштећења, која се јављају на рудничким путевима,  табела 4.24 - Прилог 4. у којој су описани обими 
или степени оштећења (извор  LJ Tomphson). 

Дренажа - Одговарајућа дренажа мора одвести  максималну очекивану количину падавина, са 
минималним стварањем блата,  рупа или продирања воде у насути слој или конструкцију пута , слика 
4.30.  Одговарајући објекти за дренажу су важан састојак добрих путева. 

 

Слика 4.31 Шематски приказ дренажних kанала на путу 

 

Неадекватно дренирање доводи до похаве и „лежања“ воде на путу а то производи нежељене ефекте 
приказане на слици 4.31. 
 
Дренажни канали на површинским коповима су саставни дио конструкције путева а исти се често 
облажу каменом ради спречавања ерозије бочних страна поготов код канала са падом већим од 8 %. 
Канали треба да каналишу и одводе пристигле воде до водосабирника. 
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Контрола прашине – се врши поливањем путева чиме се смањује могућност појаве исте а уз то се 
паралелно врши и збијање хабајућег слојаа. При поливању треба користи шему шаховског поља или 
тачкасто поливање, поготову ако су ограничени извори техничке воде, слика 4.32. 
 

Током квашења путева могу се користи напријед помути стабилизатори насипних слојева  - 
Емулгирани асфалт, Калцијум хлорид, Калцијум лигносулфонат, Сурфактанте који смањују појаву 
прашине поред саме стабилизације хабајућег слоја а дијелом врше и функцију хидроизолације.  

 

 

Слика 4.32. Нежељене ситуације на површинским копоивма узроковане неадекватном одводњом 
вода са радних површина, путева 
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Слика 4.33. Принцип прскања путева и ситуације када је коришћена превелика количина воде 

Одржавање путева на одлагалиштима – путеве и правце кретања камиона на одлагалиштима треба 
држати чистим, без крупних комада стијене, хрпа материјала, нивелисане у задовољавајућој мјери и 
сл. На слици 4.34. су приказани добри услови истресања камиона на одлагалиштима и добри услови 
одлагалишних комуникација. 

 

 

Слика 4.34. Одлагалишни путеви и радна мјеста камиона са добрим одржавањем 

Овдје се даје на сликама 4.35. и 4.36. приказ оштећења површине и конструкције рудничких путева са 
визуелним описом и оцјенама степена оштећења према напријед наведеној градацијама и табелаама у 
прилогу 4.  
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Слика 4.35 : Приказ оштећења површуне рудничких путева 
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Слика 4.36. Приказ оштећења конструкције рудничких путева 
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4.4.3. Безбједност и објекти  на рудничким путевима 

Објекти и опрема рудничких путева 

1.Саобраћајни знакови - Сваки пут који се јавно одржава користи знакове за обиљежавање тачака 
заустављања, кривина, ограничења брзине, раскрсница, и сл. Кроз године практичне примјене, ови 
уређаји су се показали као изузетно ефикасни у спријечавању незгода. Инсталација упозоравајућих и 
инструкционих знакова може бити једнако ефикасна у промовисању безбједности на путевима 
површинских копова. Међутим, за разлику од конвенционалних путева, транспортним рутaма на 
рудницима саобраћају возила којима управљају исти возачи дан за даном. Дакле, возачи су обично 
добро упознати са свим аспектима путева којим путују. Као резултат тога, рудници могу бити много 
селективнији у постављању саобраћајних знакова. У окружењу површинског копа, ове сигурносне 
уређаје треба посматрати као подсјетнике, а не као прве мјере упозорења. Бројни знаци које треба 
узети у обзир за употребу дуж путева површинских копова су: 

А) Ограничења брзине - треба да буду постављена на сегментима рудничких путева који 
захтјевају спорију вожњу од уобичајене како би се безбједно савладала тешки и опсани услови 
вожње. Неке од повољнијих локација за ограничења брзине укључују сегменте путева који 
претходе: 

- Промјенама у нагибу транспортног пута-вертиклане кривине; 

- Улазима у подручја смањеног простора, као што су коп, радне етаже, дробилица, подручја 
одржавања, одлагалишта јаловине, прелази/раскрснице  за друга  возила, итд .; 

- Неуобичајеном распореду путева, као што су оштре вертикалне и хоризонталне кривине, уске 
траке и подручја ограничене видљивости; и 

- Подручјима у којима је просипање материјала или других препрека често. 

Б) Стоп - Знакови заустављања - са гледишта производње, најбоље је избјегавати прекиде у 
циклусу транспорта али то можда није компатибилно са безбједношћу на путу.  Иако се тачке за 
заустављање возила дуж транспортне трасе морају свести на минимум, оне се у неким случајевима 
морају сматрати неопходним за безбједност. Подручја у којима је дефинитивно потребно 
размотрити постављање знакова за заустављање су: 

- Сваки секундарни прилазни пут на месту где се укршта са главним транспортним путем; 

- Раскрснице где растојање не прелази пут заустављања возила за препоручену брзину 
путовања; и 

- Раскрснице путева са јавним путевима. 

В) Знакови упозорења на кривинма и раскрсницама - Ови знакови упозоравају возача о 
предстојећим ситуацијама у којима треба да буде опрезан и најбоље је их је постављати на 
позиције прије најкритичнијих кривина и раскрсница 

Г) Маркери за прелазак преко пропуста - Кад год се уз пут наиђе на заштитни зид или на 
пропуст, треба га означити сталним рефлектором. 

Д) Знакови контроле саобраћаја - Знак мора бити постављен на свим мјестима у транспортном 
циклусу гдје возач мора извршити посебан маневар (држи се десно, један смјер, нема скретања на 
лијево, не пролази, огласи сирену, минирање, пут у два смјера, итд.). 

Ђ) Ограничење приступа - Приватна имовина, Не прилази, или други знакови ове природе су 
потребни на свим рудничким  и јавним раскрсницама како возачи који пролазе не би нехотично 
залутали у приватну или туђу имовину. Мала величина путничких возила у комбинацији са 
ограниченом прегледношћу многих великих теретних возила представља опасност по сигурност. 
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Е) Индикатори сигурности приступа - Положај свих сигурносних елемената, као што су путеви 
за евакуацију и дреишње баријере, треба да буду приказан унапријед прије њиховог положаја. 
Поред означавања непосредног улаза у ове објекте, удаљености треба означавати дуж 
транспортног пута у минималним интервалима од 75 метара.  

Сваки транспортни пут површинског копа показује своје карактеристике и може захтијевати мање 
или више дефиниције сигнала. У сваком случају, мора се водити рачуна о томе да сви знакови буду 
постављени на висини и локацији која је у видном пољу возача који управљају возилима са 
најслабијом прегледношћу. 

2. Дренажни канали - Ерозија тла водом је чест проблем који може угрозити сигурност и 
функционалност транспортних путева. Ерозивно дјеловање на рудничкм путевима може изазвати 
бразде и испирање, а може и заситити тло, узрокујући нестабилност. Правилно коришћење 
дренажних објеката може да ублажи овај проблем, што резултује безбједнијим и ефикаснијим 
путевима. 

Конфигурација и локација дренажних канала - Многи фактори утичу на коначну конфигурацију 
канала, укључујући тип тла, дубину основе пута, локална ограничења фрекветности неповољних и 
олујних временких прилика, нагиба пута, и предвиђена сливна површина дренажа. Међутим, могу се 
дати опште препоруке да се возачима  обезбиједе основни услови безбједности рада.   

Троугаони пресјеци канала тзв V канали се препоручују за скоро све примјене, захваљујући 
релативној лакоћи пројектовања, изградње и одржавања. Попречни нагиб канала  у близини 
транспортног пута треба бити 4: 1 или раван, осим у екстремно рестриктивним условима. Ни у ком 
случају не би требало да пређе нагиб 2: 1. Нагиб вањскњ стране канала варира у зависности од 
материјала на који се наиђе. У стијени се може приближити вертикалном нагибу; у мање 
консолидованом материјалу, нагибу од 2: 1 или равнији. 

Канал би требао бити смјештен у природном тлу/терену/ сијтени;  уз избјегавање постављања канала 
кроз насипе. У пресјеку пута у насипу   дренажа се ради са обје стране а код усјека  на страни веће 
висине усјецања.    

Капацитет и заштита канала -  канали требау  бити пројектовани тако да се адекватно носе са 
очекиваним протоком под различитим условима нагиба. Примарно разматрање је количина воде коју 
ће канал прикупљати  током есктремних падавина. Након израчунавања протока, пројектовање канал 
постаје функција степена нагиба, труогаоног гпресјека (4: 1, 2: 1, итд.) и дубине оквашености 
пресјека  канала. Дубина оквашености профила  зависи од нагиба канала и текстуре материјала који 
облажу канал. Мекане  и порозне облоге и мали нагиб смањују брзину протока и повећавају дубине 
воденог талога; глатке, непропусне облоге и стрмији нагиби стварају супротан ефекат. Да би се 
ублажила прекомјерна ерозија која може настати усљед великих брзина протока, одређени 
материјали за облагање јарка морају бити уграђени са повећањем нагиба, осим када јеканал  у 
материјалу који не еродира. Овдје се могу навести нека општа правила при изради канала за 
различите нагибе у земљишту подложном ерозији. Ово  су "општа искуствена  правила" и ни у ком 
случају се не препоручују да замјене заонски прписане процедуре за прорачун. И 
димензионисањеканала.  

Код нагиба од 0- 3%, канал може бити конструисан без коришћења кошуљице осим у екстремно 
еродабилном материјалу као што је пијесак, или као што су шкриљци и муљ који се лако спирају. 
При нагибу од 3- 5%, канал треба засејати и заштитити тесктилном таком  док се не успостави 
значајна травната подлога. Код нагиба изнад 5%, облога треба да се састоји од насутог стијенског 
материјала који  је равномерно постављен на обје стране на висини не мањој од 15 cm изнад 
израчунате максималне дубине – висине оквашеног профила. 

У неким случајевима може бити потребна додатна дубина. У свим случајевима када се мора 
поставити додатни слој материјала, дубина тока-оквашености ропфила  не смије прећи нижи ниво 
материјала  подлоге. У случајевима када је потребан надградни  вод, дубина сваког канала мора бити 
већа од дубине средњег тока за најмање 15 cm. Када се препоручује постављање материјала за 
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облагање канала, потребно га је повећати са сваке стране за 15 cm. Важно је напоменути да се канал 
треба одржавати слободним од остатака или било којег материјала који би измијенио пројектни 
капацитет –профил . 

3. Пропусти- су најефикаснији и најдјелотворнији  начин преношења вооде из дренажних система са 
једне на другу страну путева и морају бити уграђени како би се ублажио потенцијал преливања воде 
на сегменте пута. Свако накупљање воде на рудничком путу може озбиљно ометати контролу возила 
и изазвати деградацију путева. Да би се постигла најефикаснија дренажна шема, неопходно је 
дефинисати локације и димензије  пропуста и правилно извршити постављање и контролу 
проходности улаза  и излаза пропуста. Бројни фактори утичу на сваки од ових елемнатаа конструјције 
пропуста.  

Локација -  Пропусти се морају налазити на свим ниским тачкама система канала, осим ако су 
присутни природни водени токови. На свим раскрсницама путева и прије оштрих кривина. на 
почетку кривине треба уградити пропуст. Кад год дионица рудничког пута преалзи из усјека у насип 
и обратно или  постоје извозне дионце које сијеку неколико радних етажа на копу, потребно је 
уградити пропуст за пресретање воде из дренаже да не долази до прелијевања . Пропусти би требали 
бити смјештени у природним водотоковима који су пресецани или  затрпани рударским радовима и 
самим путевима. 

У дионицама у којима је вршено попуњавање депресија и насипање материјала , пропусти се могу 
поставити у различитим растојањима дуж  канала  да би се пресјекао дренажни канал и вода 
пренијела  на природни одвод испод насипа и на косини. Ова процедура може значајно смањити 
величину канала потребног за са сакупљање и отицање воде  . У неким случајевима растојање између 
пропуста ће бити процијењено. Међутим, захтјеви за размаком су често посебно одређени кодексима 
грађевинске праксе  а у табели 4.25 - Прилог 4 даје се примјер одређене параметризације растојања 
пропуста с обзиром на нагиб пута (пропис из САД) . 

Тип и величина пропуста - За већину транспортних инсталација на путним каналима 
најприкладнија је валовита метална цијев. Пошто је овај тип цијеви релативно лаган, снажан и 
обично доступан, лако се може прилагодити различитим ситуацијама. Иако се могу користити и 
други материјали, валовити метал се тренутно у великој мјери користи у површинској рударској 
индустрији. Без обзира на материјал, пропуст мора бити у стању да прихвати максимални проток 
отицања из одводног канала  да би био потпуно ефикасан. Такође, пречник цијеви мора бити довољно 
велик да прихвати максимални проток без стварања застоја на његовом улазу. Постоје одређене 
процедуре за дефинисање величине пречника тих цијеви  на основу максималне количине воде у m3 
али у овом уџбенику нећемо детаљније описивати ову процедуру прорачуна јер је то материја везана 
за хидрауличке прорачуне.   

Постављање - Након избора локације и величине цијеви те прирпеме цијеви, треба размотрити 
дубину постављања цијеви у односу на возила која ће користити пут. Предлаже се да се за тежину 
возила мању од 45 тона користи минимални покривач од 60 cm изнад цијеви. За возила тежине преко 
45 тона, минимална дебљина покривача би требала бити 90 cm.  У сваком случају, пуњење треба 
ручно набити у слојевима од 10 cm од дна канала да би се осигурала стабилна, компактна подлога за 
пропуст. 

Контроле проходности улаза и излаза прпуста -  На свим улазима у пропуст треба предвидјети 
заштитни омотач или "главни зид" који се састоји од стабилног нерастегљивог материјала.  Постоје 
прописи које одређују контролу ерозије и седимента који се користе на испустима за одводњавање 
али овдје дајемо два основна искуствена правила :   

- Проток из канала  или пропуста се никада не смије испуштати преко величине испуста. У 
ситуацијама пуњења, пражњења се морају одвести цијевима, жљебовима или рововима 
обложеним материјалима који се не могу растегнути, 

-  На свакој тачки испуштања, где је брзина протока већа од максимално препоручене за 
различите врсте земљишта, мора се обезбиједити заштита од ерозије, облагањем зидова 
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испуста, формирањем заштитних брана на мјесту испуста као ублаживача и успорења тока 
воде  и сл.. 

  
4. Сигурносне берме - Искуствена генерална правила  за конструкцију сигурносних берми на 
површинским коповима у следећа: 

Препоручена висина 

• Најмање половина висине точка за конвенционалне  насипе 

• Једнака висини точка за насипе од крупног камена 

Препоручени положај 

• Дуж ивице подручја истоварања 

• Уздуж свих ивица коловоза са простором за одводњавање 

• Проверите ваше локалне прописе о рударству 

Друге компоненте за сигурносне берме 

• Уређаји за обележавање ивица путева 

• Канали за одводњавање како би се спречила неконтролисана ерозија                                                

• Фиксне референтне тачке за оператере возила 

Сигурносне одредбе када се користе: 

• Средњи или ударни насипи 

• Зауставне траке 

• Одговарајући знакови 

• Намјенски путеви за мала возила 

 

4.37. Шематски приказ висине берме 
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Безбједносне мјере и објекти на рудничким путевима 

А) Сигурносне мјере за возило ван котроле 

Величина транспортних возила искључује употребу конвенционалних уређаја за заустављање возила 
или уређаја за ублажавање удараца да би се зауставило кретање ван контроле. На рудничким 
путевима са лошим нагибима, пропадање ретардера резултује губитак живота и знатну имовинску 
штету. Неке сигурносне мјере би требале бити укључене у конструкцији  путева за руднички 
транспорт  како би се заштитили од возила ван контроле. Примарна конструкција која се разматра за 
заштиту од возила ван контроле је потребан размак између заштитних објеката. Ако дође до 
ситуације у којој је дошло до губитка контроле, возач мора да оствари контакт са безбједносном 
опремом прије него што његов камион превише убрза. Највећа брзина којом возач може да одржава 
контролу (управљање) одређеног возила означава се као "максимална дозвољена брзина возила". 
Једна брзина је могла бити идентификована као препоручена како би се одржала управљивост и 
навођење возила у зависности од дизајна произвођача, стања на путу и искуства оператера. Брзина да 
се прихвати као водећи критеријум за размак постављања заштитних објеката и опреме најбоље се 
може одредити кроз заједнички рад између возача  и руководства рудника. У табелама 4.26 и 4.27-
Прилог 4 дају се размаци између сигурносних објеката за камионе ван контроле за различите нагибе 
путева и максималне дозвољене брзине или максималне брзине возила. Ови подаци се  примjењују на 
било који тип објекта за заштиту, и одређују растојање у метрима/стопама између улаза два 
безбједносна објекта за камион како би се избјегло прекорачење максималне дозвољене брзине 
возила у било којој ситуацији. Табеле илуструју разлике у захтјевима за растојање, јер на њих утиче 
брзина од које почиње успоравање у тренутку када дође до потпуног отказивања кочионог система, и 
прорачунава се преко растојања које возило пређе од тренутка отказивања кочнице или ретардера до 
тренутка уласка у безбједносни објекат за заустављање (Pete Holman). 

  ,                                                                                                     (4.21.) 

Гдје је:  

S – дужина пута коју камион пређе максималном брзином до уласка у безбједносни објекат, m 

             ∆v- разлика у рзинама од тренутка отказа кочница до уласка у безбједносни објекат, m/s 

             Ө – угао нагиба, 0 

             g – сила земљине теже, m/ss 

              b – коефицијент отпотра котрљања ( 0,05 као вриједност која узима у обзир стање пута и                     
гума) 

Када се говори о безбједноснм објектима првенствено се на рудницима говори о бермама за 
заустављање камиона и зауставним тракама.  

А1) Насипи за заустављање возила ван контроле 

Истраживања о заштитним бермама  од камионима ван контроле показују да испрекидани 
троугласти насип/берма  изграђен у средишту пута (први пут корошен у  аустралијским рударским 
компанијама) је у  стању да скоро елиминише проблеме са возилима ван контроле. Ове берме за 
заустављање возила ван контроле изграђени су од неконсолидованих ситних материјала и 
постављени су на кључним тачкама на рудничким путевима. Ако се кочнице и ретардер возила 
покваре током рада, возач поравнава возило тако да опкорачи ударни насип и управља возилом до 
заустављања. Ово рјешење је заправо поједностављен облик неких уређаја за заустављање возила. 
Најкритичнији аспекти дизајна овог типа насипа су размаци између дионица и висине насипа у 
односу на шасију возила. Размак између насипа мора бити довољан да омогући возилу ван контроле 
да се усклади са насипом прије удара. Ако је правилно поравнат, возило ће се одвојити од тог дијела 
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насипа изнад шасије, трошећи енергију кроз пренос импулса, отпор котрљања и трења до 
заустављања. Ако је возило неправилно поравнато, возило се може преврнути. У складу с тим, 
потребно је одржавати одговарајући простор између насипа како би се возачу омогућило да 
позиционира своје возило у односу на насип. Типични дијелови ових троугаоних берми и берми у 
средини пута су дати на слици 4.37.    

Када возила различитих величина истовремено саобраћају на транспортном путу, насип треба бити 
димензионисан првенствено према коловзу за  веће возило, с обзиром да ће мања возила бити 
заустављена на "улазној рампи" насипа. Једноставност и економска привлачност овог дизајна 
погодује практично сваком транспорту. За путеве са мањим степеном саобраћаја и мањим бројем 
проблема са возилима ван контроле, ударни насипи се могу налазити само у критичним подручјима. 
Предуслов за коришћење насипа је могућност економичне изградње пута довољне ширине да би се 
они могли смјестити. Други фактор је неопходност коришћења приказаних одређених материјала  у 
конструкцији.  

Берме у средини путева су најефикаснија рјешења  код мањих брзина возила. Возачи  камиона 
требају бити упознати са правилном употребом средњег насипа и знати како да се ослоне на њега у 
хитним ситуацијама прије него што возило убрза преко разумне брзине, слика 4.37. 

У одређеном руднику са великим нагибима  (8% до 12%), са употребом берми у средини пута 
искуствено дође до губтика контроле кратња камиона на сваких  2 до 3 месеца. Прије изградње 
оаваквих берми потребно је  потребно је пажљиво размотрити климатске услове локације рудника и 
потребно одржавање. У већина земаља које се баве површинском експлоатацијом  долази до 
замрзавања током зимских мјесеци. Ако ударни насипи нису заштићени од стврдњавања у тим 
периодима, возило би могло бити тешко оштећено приликом контакта. При таквим климатским 
условима  ударни насипи се морају стално провјеравати, а тамо гдје дође до смрзавања, насипи 
морају бити враћени у претходно стање растреситости. У случајевима када је замрзавање и / или 
прекомјерна количина кише сталан проблем, препоручује се заштитна облога од материјала као што 
је полиетилен или алтернативна заштита. 

 

Слика 4.38. Безбједносни објекти за камионе ван контроле- берме 
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А2) Зауставне траке 

Зауставне траке за контролу возила ван контроле су у великој мјери кориштене у планинским 
подручјима и релативно су једноставног дизајна и успјешни у примјени. Неопходно је прдвидјети ове 
траке на сионицама са  дугим и констнтним нагибима. 

Зауставне траке се такође користе и за засутављање камиона ван контроле. Међутим. они могу бити 
скупи за конструисање и одржавање у зависности од конкретних експлоатационих услова. Трошкови 
настали у изградњи се првенствено приписују копавању равних дијелова и припреми коловоза. 
Саобраћајне траке за случај нужде имају три основне зоне конструкције и изградње: улазна подручја. 
подручја успоравања. и мјеста заустављања.  

Улазни дио - Улаз са главног пута је можда најзначајнији дио конструкције  и изградње зауставне 
траке. Улазна подручја морају бити распоређена према максимално дозвољеној брзини возила и углу  
нагиба пута. У улазни простор су укључени прелази вертикалне кривине, развој хоризонталне 
кривине (укључујући и издизање једне ивице пута) и развој траке. Мора се водити рачуна да било 
која хоризонтална кривина може бити савладана од стране возила ван контроле. Табела 4.28 -прилог 
4.  максималне хоризонталне кривине које се односе на улазне брзине возила и издигнуте делове пута 
(Pete Holman). Издигнути дијелови пута мањи од 3 % или већи од 10 % се не препоручују због 
потешкоћа у развоју кривине и дренаже. 
 

Други важан елемент правилног дизајна улаза је ширина траке. Трака мора бити довољно широка. За 
смјештај возила, али не тако широко да би се захтјевало претјеране трошкове изградње. Препоручене 
минималне ширине трака за траке за евакуацију приказане су у табели 4.29 - Прилог 4., (Pete Holman)  
за различите категорије возила. 

Дио за успоравање - Главни допринос зауставне траке у успоравању возила ван контроле је због 
супротног нагиба. Што је већи супротни нагиб зауставног пута, мања дужина је потребна. Табела 
4.30. -Прилог 4., (Pete Holman).  приказује односе између дужине зауставних путева, улазних брзина 
возила и степена нагиба зауставне траке. Израчунавању дужине зауставне траке се врши према горе 
наведеном обрасцу задужину пута заустављања возила ван контроле.  
 

Важно је напоменути да је за израчунавање дужину заустављања кориштен коефицијент отпора 
котрљања од 0,2. Ова вриједност је отпор који нуди неконсолидовани површински материјал као што 
је пијесак или растресита земља. Зауставне траке не би требале бити наставак главног пута, а сво 
нормално одржавање пута требало би да престаје на крају улазног простора.Зауставне траке су 
најфункционалније када је отпор котрљања висок. Слабо збијени, дубоки, растресити, зрнасти 
материјали су најпогоднији за употребу на путевима у областима успоравања,  јер ови материјали 
имају тенденцију да успоравају кретање возила. У табели 4.30.-прилог 4. су дате дужине заустављања 
од  краја улазног простора, тј  на крају хоризонталне и вертикалне кривине. Исто тако, на крају ових 
кривина треба користити површински материјал сличан оном који се користи на главном путу 

На овај начин се може постићи сигуран прелаз са тврде на растреситу површину 

Зауставни дио - Након што је возило успорено нагибом за успоравање и материјалом са високом 
отпорношћу на котрљање, остаје зауставити возило и спријечити његово спуштање назад низ 
зауставну траку.На приближно три четвртине пута зауставне траке, треба почети са одредбама за 
заустављање возила. Технике заустављања или  спријечавања кретања уназад  укључују следећа 
конструктивна рјешења и технике:  

- Раван дио коловоза на крају зауставне траке. 

- Средишња берма, изграђена на зауставној траци је једно од најефикаснијих средстава за 
заустављање возила. Користећи исту основу за дизајн као што је приказано у претходном 
тексту, средишњи насипи су погодни за употребу заједно са зауставним тракама.  
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- Пијесак или шљунак или блатни дио -  након што је возило успорено на зауставној 
траци, дубоки пијесак, шљунак или јама са блатом ће узроковати заглављивање точкова, 
чиме ће се спријечити даље кретање до помоћи другог возила. Овај концепт је веома 
ефикасан ако се правилно одржава.  

- Препреке на путу. Препреке на путу, било да су конструисане копањем ровова или 
насипањем преко траке, успоравају кретање возила хватањем у "дизајниране коловзе". 
Насути материјал мора бити темељно збијен како би се осигурао интегритет под теретом 
камиона.  

- Ручно управљање - није практично или могуће да се уради било шта од горе наведеног, 
или ако возило не дође до "зоне заустављања", када се камион заустави, возач треба да 
буде обучен да или постави мијењач у "ParV" положај, или активира кочницу за случај 
опасности (ако је употребљива), или постави мијењач у најмању могућу брзину и окрене 
точкове од насипа зауставне траке. Слика 4.38. приказује примјер  плана са  профилом и 
пресјеком зауставне траке у случају опасности. 

Експлоатација на површинским коповима  је високо конкурентан посао и, као и код  других послова, 
неоходно је  одржати користан однос трошкова и профита. Важно је осигурати да смањење трошкова 
не угрожава нематеријалне аспекте рударства, као што су безбједност људи и ашина  правилном  
употребом опреме. У многим случајевима изградње транспортних путева није узета у обзир 
безбједност возача; не као резултат занемаривања, већ као недостатак свијести о правилним 
принципима конструкције и пројектовања камионског транспортног система. Највише се пропуста и 
вјештачких уштеда ради на ефинисаним нагибима односно геометријској параметризацији рудничких 
путева и на системима за одводњавање путних површина.  

Користи које произилазе из сигурног дизајна и конструкције транспортног путна често леже 
непримећене као нематеријални фактори смањења незгода и повреда. Међутим, у многим 
случајевима, имплементацијом исправних принципа конструисања путева могуће је повећати 
продуктивност рудника. Повећање капацитета транспорта  смањује увелико цјелокупне  оперативне 
трошкове. Штавише, повећана безбједност мреже рудничких путева сигурно ће смањити шансе  за 
несреће. Ако повећани ниво безбједности спријечи макар једну несрећу која би уништила или 
оштетила  камион за 150.000 долара,  повећани трошкови изградње путева би се врло брзо 
надокнадили.  

 

Слика 4.39. План засутавне траке 
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Можда је најрелевантнија ствар у вези са сигурном конструкцијом путева да се без обзира на услове 
локације или економију безбједносне одредбе могу и морају поштивати. На  превеликим нагибима  
које се не могу промијенити, могу се обезбиједити ударни насипи или зауставне траке, кроз мање 
земљане радове, да би се зауставила возила ван контроле. Мало времена је потребно да се дозером 
просјеку канали  и камионима да наспу додоатни стијенски материјал на мјестима гдје се треба 
кориговати ток воде и српијечити даљња  ерозија. Стварање издигнуте стране пута и тангентног 
нагиба у кривини су увијек могући уз  мале трошкове. Ако се не могу добити препоручени 
материјали за површину пута, могу се примијенити најбољи расположиви материјали заједно са 
планом одржавања пута како би се осигурала досљедност и интегритет. 

4.4.4. Мјере сигурности при технолошким операцијама возила 

Мјере сигурности за управљање возилима  

За сваки површински коп, у зависности офд конкретних услова,потребно је написати техничка 
упутства за безњедан рад и одржавање при свим технолошкиммоперацијама- утоварту, вожњи, 
истовару и одржавању.  

Возилом може управљати стручно лице које је здравсвтвено способно за обављање тог посла и има 
квалификације возача тешких возила те стручни испит положен пред техничком комисијом.  

Одабгапим машинама могу руковати стручно оспособљена лица при чему то лице има одговореност 
за безбједан и сигуран рад возила. Возач камиона је дужан да провјети техничку испрвност возила 
прије почетка рада, односно да ли је сва неопходна опрема на свом мјесту И у исправном стању. 
Уколико се установе одређени недостаци или техничка неисправност возач је дужан да обавијести 
надзорно лице или надзореника смјене о евентуалним недостацима, јер није дозвољено радити са 
неисправном машином.  

Сва возила треба да имају потребне заштитне и сигналне уређаје, освјетљење, противпожарни апарат, 
исправне управљачке и контролне уређаје, прибор за прву помоћ и др.  

Забрањено је снабдјевање возила горивом и мазивом када је возило у раду или покрету. При 
престанку рада или паркирању возило се оставља у сигурном положају без могућности приступа 
неовлашћеним лицима. Није дозвољено паркирање у рандом простору багера или на нагибу. 

Возач је обавезан да најави звучним сигналом односно знаком за полазак возила а при кретању назад 
да даје и свјетлосне поред звучних сигнала.  

Возач је дужан прилагођавати брзину кретања возила  условима на путу ради сигурне контроле над 
возилом. Распоред кретања возила на путевима и одлагалиштима се одређује зависно од 
конфигурације путева, врсте и квалитета подлоге, техничких карактеристика возила И климатских 
услова. Ро стационарним путевима забрањено је претисање возила изузев ситуација када су у питању 
различити типови возила, кварови или када се претицање може обавити без угрожавања друих 
учесника у саобраћају.   

Забрањено је коришћење возила без адекватне свјетлосне сигналоизација ноћу, по магли или 
интезнзивним падавинама, јер свјетла морају бити упаљена при вожњи или стајању.  

У току експлоатације возила није дозвољено; прелажење преко високонапонских каблова без 
заштите, кретања са дигнутим сандуком и кретање уназад до мјеста утовара на дужинама већим од 30 
m (изузев специфичних радних услова код израде усјека и сл).  

Мјере заштите на путевима код кретања пјешака  

Путеви се требају одржавати тако да одговарају својој намјени и безједности саобраћаја. Коловзи 
требају бити чисти а у сушним периодима радовно влажени водом због појаве рашине. Зими 
јепотребно путеве чистити од снијега И леда, посипати сољу, пијеском и сл.  Подлога путева треба да 
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буде израеђена тако да у влажним периодима точкови возила не могу стварати колотрагеа поре тога 
мораку бити осигурани од одроњавања материјала.  

Привремени путеви на етажама требају имати заштитне појасеве чија ширина зависи од 
карактеристика материјала бочних страна И подлоге као самог оптерећења. Од доње ививце горње 
етаже до трасе пута то растојање треба бити до 2 m а од горње ивице доње етаже до трасе око 4 
метра.  

Пјешаци се не смију задржаати на коловозима а сва лица су дужна да се крећу лијевом ивицом пута у 
правцу кретања. Пјешак може прелазити коловоз само онда када тиме не доводи у опасност свој 
живот И не омета нормално одвијање саобраћаја.  

Мјере сигугности при утовару и истовару  

Упутства за утовар садрже податке о траси доласка, шему маневра камиона и његовог постављањ за 
утовар, међусобни положај камиона и багера, висину истресања материјала те шему окретање 
стријеле нагера односно приласка кашике камиону. Утовар камиона се врши са бочне или задње 
стране а растојање између багера и камиона треба да обезбиједи равнимјеран утовар сандука. Возило 
не треба претоварати.  

Забрањено је постављати возило док се стријела багера окреће или кашика стоји на мјесту гдје се 
треба поставити камион. Возач поставља камион за утовар према упутству руковаоца багера и то тек 
по добијању звучног сигнала од руоваоца багера а тако И напушта мјесто утовара.   

Као што је напријед већ приказано на камионима треба да постоје заштитне плоче изнад кабине 
(РОПС/ФОПС) јер то омогућава да возач може бити у кабини за вријеме утовара. У супротном он не 
смије бити у кабини за вријеме утовара и у радној зони багера.  

Почетак утовара се најављује дужим звучним сигналом. Приликом утовара кашика багера не смије 
прелазити преко кабине камиона, а истресање треба да се обавља са најмање могуће висине. По 
пуњењу сандука и завршетку утовара и кашика багера одмакне од камиона, даје се кратки сигнал да 
је утовар завршен, сандук пун и да возило мое кренути. 

Возач не смије напуштати кабину све док траје утовар или ситресање материјала као у ситуациј када 
је мотор у раду.  

Упутство за истовар материјала дефинише трасу пута за прилаз ивици одлагалишта гдје се истреса 
материал, односно мјесту истовара, шему маневра прије и пролије истовара, граничну линију при 
одлагању, начин И опрему за планирање и одржавање одлагалишта.  Истоварна мјеста тгебају бити 
планирана, одржавана ради отрбене носивости прикретању пуних камиона а при смањеној 
видљивости И добро освјетљена. Прилажење мјестима истовара се врши малом брзином. У току 
истресања возило се задњим точковима мора ослањати на површину терена.  

Истоварним мјестима се прилази само уз присуство радника који наводи возило при чему возач 
слиједи његова упутства. Забрањено је снадук држати у контакту са мтзеријалом приликом поласка 
камиона, односно сандук се спушта и треба бити у нормалној позицији за вожњу.  

Растојање између задњих точкова и ивице одлагалишта потребно је обезбиједити сигуран истовар, 
односно мора бити на безбједном растојању ради пуцања косине и одроњавања материјала.  Радник 
на одлагалишту прати стање одлагалишта и на крају смјене извјештава непосредног руководиоца, а 
контрола је изузетно битна код лоших временских услова и падавина, јер тада долази до угрожаваања 
радних услова на одлагалишту и отежжава истресање материјала. Радник на одлагалишту је дужан да 
о стању обавјештава надлежне и предузима мјере на равнању и нивелисању одлагалишних етажа и 
површина, чисти плате од просутог материјала и атмосферских падавина. Иза исправни истресање 
возила одговорност је радницима на одлагалишту, возачима и руководиоцима смјена.  
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4.5. Врсте транспортних траса, шеме кретања камиона и димензионисање ширина 
радних површина 

Положај спољашњих путева зависи од географских карактеристика подручја, локације рудничких 
објеката, геолошких особина терена итд Положај унутрашњих путева зависи од геолошких 
карактеристика лежишта, простирања лежишта, рударско-геолошких фактора: залијегања и 
простирања лежишта, начина отварања и припремања, одабраних праваца и дужина тианспорта 
откиивке и корисне сировине. 

Главне специфичности унутрашњих путева су:  

- неопходност продужавања до привремених и коначних контура блокова откопавања,  
- развијање трасе у сложенм условима, нарочито у рудницима метала,  
- потреба израде великог броја приступних путева (највише привремених) за различит 

интензитет транспорта,  
- настојање да сви ти путеви буду што краћи. 
-  

Етаже се повезују са површином правим, серпентинским и комбинованим трасама. 

Права траса примјењује се код плитких, хоризонталних и благо нагнутих издужених лежиша која 
имају знатно већу дужину од дубине као и код брдских лежишта. Због малог броја кривина овај 
облик трасе, у односу на остале, има најмању дужину. 

Спирална траса је погодна за лежишта велике дубине која имају релативно мале димензије на плану 
Њени радијуси кривина су велики, па се возила могу кретати врло брзо и могу бити различитих 
карактеристика 

Траса са серпентинама  се користи се код копова средње дубине (100 - 450 m), а такође и код 
брдских копова код којих се не може употријебити права траса због великих нагиба. Површински 
копови брдског типа отварају се серпентинским усјецима Њихова примјена  је најцјелисходнија при 
експлоатацији нагнутих лежишт.а Код брдских типова површинских копова лоцирају се по подини 
лежишта тј по дијелу лежишта који се привремено не откопава . Праволинијски дијелови 
серпентинске трасе повезују се петљама (хоризонталним кривинама малог радијуса 15 - 20 m )  или 
окукама одређеног успона које се постепено уздижу ради скраћења трасе и смањења обима земљаних 
радова. Нагиб пута на вишим етажама креће се од 10 - 12%, а на нижим, односно дубљим, 7 - 9%. 

Комбиноване трасе се користе најчешће јер су најподобније за различите рударско-геолошке и 
рударско-техничке услове. Отварање и развој траса је  у функцији развоја експлоатације лежишта и 
смјера напредовања откопавања. Положај унутрашњих траса у копу може бити концентричан, 
паралелан или радијалан: 

-Концентрични положај (кружни или елипсасти) примјењује се код рудних тијела велике 
дебљине и одликује се брзом промејном дужине транспорта и броја етажа по дубини, 

-Паралелан положај траса (једнокрилан иии двокрилан) је врло погодан за хоризонтална и благо 
нагнута лежишта већих дужина по пружању. Двокрилно откопавање (двокрилно и подинско) 
примјењје се код издужених стрмих рудних тијела, 

-Радијални положај  се користи при експлоатацији плитких лежишта. 

 

4.5.1.  Транспортне шеме кретања дампера на површинским коповима 

Избор транспортне шеме кретања возила и развој путева у површинском копу зависи од;  

-геомеханичких карактеристика стијенског масива,  
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-рударско-геолошких фактора,  

-рударско-техничких фактора,  

-конструкционих и експлоатационих особина опреме за транспорт и утовар, 

- шеме постављања камиона на мјесту за утовар,  

-интензивности и сигурности саобраћаја,  

-висине инвестиционих улагања за изградњу копа и путева, као и њиховог одржавања итд 

Доминантан утицај на избор транспортне шеме имају величина лежишта и начин његовог залијегања. 
Камионски транспорт, као најмобилнији начин транспорта, најчешће се примјењује при 
експлоатацији средње и врло стрмих лежишта метала, неметала и угљева где је неопходна примјена 
минирања откривке и корисне минералне сировине. Откривка се најчешће превози на спољашња 
одлагалишта Код хоризонталних, па и благо нагнутих лежишта, откри вка се одлаже на унутрашњим 
одлагалиштима. 

Уздужни откопни блокови, постављани по правцу пружања лежишта,  одликују се великом дужином, 
спорим напредовањем откопавања (30 - 60 m/god) ријетким премјештањем траса, могућношу 
селективног откопавања, повећања капацитета, обезбјеђења великих откривених резерви. Главни им 
је недостатак скидање великих количина инвестиционе откривке. 

Откопни блокови могу бити и попречни са релативно малом дужином, великом брзином напредовања 
(60 - 500 m/god), брзом промјеном траса путева, отежаном селективном експлоатацијом и 
ограниченим могућностима повећања капацитета Главне предности оваквог положаја блокова су брзо 
припремање површинских копова и мала инвестициона откривка. 

Код камионског транспорта етаже површинског копа повезују се са површинским комплексом 
путевима лоцираним по етажама и усјецима отварања. Шема кретања камиона у копу може бити са 
петљом  или кружна, односно спирална, слика 4.40. 

 

Слика 4.40. Шеме кретања камиона 

Шема кретања са петљом, односно сусретна вожња камиона у односу на смјер откопавања, је 
рационалнија кад је дужина транспорта краћа у односу на кружну вожњу. При избору шеме кретања 
треба водити рачуна и о димензијама радних платформи за маневрисање са возилима. Код кружне 
вожње, гдје нема маневрисања, површина може да буде минимална - док при вожњи по петљи 
ширина мора да буде знатно већа. 
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Прилажење камиона багеру може да буде сусретно или истосмјерно, слика 4.40. Сусретни 
подилазак има супротни смјер правцу откопавања, односно напредовању радног чела, а истосмјерни 
је долажење возила у истом смјеру као и напредовање откопавања. Сусретни подилазак се 
примјењује чешће јер омогућава примјену најрационалнијих шема постављања возила за утовар.  Код 
сусретног подиласка могу се примijениtи све основне шеме постављања камиона: паралелно са 
челом, под углом са осом чела, двострано и групно постављање. Истосмјерни подилазак примjењује 
се у оним случајевима кад се не може, или није цjелисходно, примиjенити сусретни подилазак, на 
примjер код кружног кретања камиона у истом смjеru као и напредовање чела, или код петље кад се 
камионом маневрише иза багера, При истосмjерном прилажењукамиони се постављају под углом 
према оси чела, двострано или групно. 

Шеме постављања камиона на етажама за утовар - избор шеме постављања камиона на етажама за 
утовар зависи од шеме кретања на површинском копу, носивости тла, технологије растресања, 
ширине и висине радног чела, модела багера и модела дампера. Положај возила за утовар треба да 
омогући најпогоднији рад багера, најкраће трајање циклуса кашике багера, једноставно и сигурно 
маневрисање са возилом. 

При избору шеме постављања возила за утовар за одређивање димензија радне платформе треба 
узимати у обзир, поред трајања циклуса багерске кашике, и вријеме трајања замјене пуних и празних 
возила, слика 4.41.  

Трајање замјене зависи од шеме прилажења возила утоварној јединиц  и постављања за утовар. Све 
шеме постављања за утовар возила сврставају се у групе:  

-паралелно с осом чеиа,  

-под угиом с осом чела, 

- једнострано или двострано постављање,  

-појединачно или групно постављање,  

 

Слика 4.41. Шеме приласка камиона на утовар  
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Погодност шеме се провјерава трајањем утовара кашике утоварача у возила tu - које садржи 
трајање циклуса кашике tc  и времена замјене по кашици tx:nk: 

 

Слика 4.42. Шеме постављања камиона код багера за утовар 

4.5.2. Димензионисање ширина радне површине  

Ширина етажних радних платформи зависи од ширине возила, ширине захвата багера, положаја 
возила при утовару, начина маневрисања и параметара сигурности . Радна ширина етаже за рад 
багера кашикара и камиона зависи од технолошке шеме рада и принципијелоно се дефинише на 
следећи наћин: 

Код радa утоварне јединице  у откoпу пo технолoшкој шеми при окретању камионa ван контуре 
изминираног материјaлa 

Š = x + C + 2R + b + Z, (m), ........................................................................................ (слика 4.42.a.) 

Код радa утоварне јединице  у откoпу пo технолoшкој шеми при окретању камионa ван и унутар 
контуре изминираног материјaлa 

Š = x + Т + Z, (m),....................................................................................................(слике 4.42.б и в.) 

гдје јe: 

R - најмaњи рaдиjус окретaњa камионa,  

b - габaритнa ширинa кaмионa  

Т- зона кретања камиона, 

C – сигурно растојање до ивице горње етаже, 

Z – сигурно растојање до горње ивице доње етаже. 
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Слика 4.43. Технолошке шеме рада утоварних јединици и постављања камиона 

Код рада утоварне јединице и по шеми кретањa парaлелно фронту етажe: 

 Š = x + C + l + Z ........................................................................................................... (слика 4.43. г) 

             гдје јe: l - габaритнa дужинa кaмионa, (m).  

Кад окретaњa камиона  у oткoпу: 

 S = A + C + 2R + Z ............................................................................................ (слика слика 4.43. д) 

гдје јe: A - ширина блокa у мaсиву  

Код истосмјерног прилазa утоварној јединици  у oткoп без oкрeтaњa:  

S = x + C + b + Z............. (слика слика 4.43. ђ) 

 

Слика 4.44. Технолошке шеме рада утоварних јединици и постављања камиона 
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Слика 4.45. Шема кретања камиона; а. Кружно по меким стијенама; б- радијално по чврстим 
стијенама  

 

На слици 4.45. је приказана шема кретања и постављања камиона наистовар на одлагалиштима 
открицке и јаловине. Као што се може видјети најчешће се примјењују кружна и радијалана шема 
кретања. Избор исте зависи од физичко механичким карактеристика астијена откривке и јаловине као 
и од диемнзија одлагалишта односно висине етажа и укупне висине одлагања. 

 

 

 

 



- 124 - 

5. ТЕОРИЈА КРЕТАЊА И ВУЧЕ КАМИОНА - УСЛОВИ КРЕТАЊА, 
ПРОРАЧУНИ ОТПОРА КРЕТАЊУ, ДЕЈСТВУЈУЋИХ СИЛА И КОЧЕЊА  

Када причамо о условима вуче и кретања камиона тада се пројектна рјешења рудничких путева, 
организација саобраћаја и све карактеристике возила требају максимално усагласити. У претходном 
поглављу је дат преглед свих процедура дефинисања параметара рудничких путева и они се умогоме 
заснивају на условима рада/вуче и кретања камиона.  

5.1.Услови вуче и кретања возииа у површинском копу 

У поглављу 4.1. су наведене специфичности рудничких путева при чему је констатовано да се брзина 
вожње треба прилагодити свим наведеним специфичностима и радним условима. Возачи нпр треба да 
настоје да оптимално користе снагу мотора у функцији елемената пута и да њима прилагоде степен 
преноса, односно брзину вожње При вожњи наниже возило се може кретати с укљученим мотором уз 
коришчењем кочница. Велики нагиби усјека и силазних рампи најчешће се савладавају уз рад мотора. 
У тим случајевима мотор ради са мањим степеном преноса, односно мањим бројем обртаја, па се 
инерција возила и обртних делова користи као допунска кочна сила. Кочење мотором је сигурније од 
употребе кочница. 

Тако у овом поглављу дефинишемо услове кретање камиона и све силе које се појављују при томе, 
отпоре који се јављају приликом кретања, као и услове за безбједно заустаљање самог камиона, чиме 
практично одређујемо, поред услова пројектовања рудничких путева из поглавља 4,  и услове за сва 
потребне прорачуне камионског транспорта. 

5.1.1. Једначина кретања камиона 

При кретању на камион дејствују, у супротним смјеровима, вучна сила и сума отпора. Да би се 
камион кретао неопходно је испуњење следећег правила – сила отпора клизања/адхезиона сила треба 
да је већа  од ободне/расположиве силе, а ободна сила треба да је већа од суме сила отпора тј 
потребне вучне силе – што се дефинише једначином кретања камиона, слика 5.1.: 

 

Fa ≥  Fo ≥ Fp ≥ ∑ R                                   (5.1.) 

Камион може имати моћан и ефикасан мотор али његова расположива вучна сила на  точковима  
неће увијек бити доступна због могућности  клизања точкова. Ни расположива вучна сила ни 
атхезиона вучна сила можда нису довољне за савладавање сила отпора због великих нагиба и 
отпора котрљању точкова. 

 

Слика 5.1. Једначина кретања камиона 
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Због овог разлога неопходно је да се јасније дефинишу вучне силе које се у даљем тексту и 
разматрају 

5.1.2. Вучне силе и снага мотора возила 

Као што је већ раније речено, режим кретања камиона зависи од његових конструкционо-
експлоатационих карактеристика, врсте и стања коловоза и контактне површине између гума и пута, 
као и геометријских параметара пута. Кретање камиона омогућавају силе које дејствују на додирној 
површини гума и коловозног застора и оно зависи од односа снаге мотора и трења, односно отпора 
кретању возила 

Вучна сила мотора преко трансмисије предаје се погонским точковима да би се возило кретало у 
одређеном правцу. Вучна карактеристика зависи од снаге мотора, врсте трансмисије и масе возила.  
При прорачуну кретања/динамике камиона неопходно  је разматрати три типа вучних сила : 

  - расположиву,  
  - атхезиону и  
   - ефективну силу. 

 

Разликујемо ободну или ефективну, индикаторску и вучну силу на куки возила или тегљача. 

Када се ради о камионима тегљачима који имају полуприколице или приколице вучна сила на куки 
тегљача или камиона је тангенцијална вучна сила умањена за отпоре кретању самог тегљача. На 
основу ове силе одређује се тежина терета у приколици или полуприколици.  

1. Ефективна, ободна, или расположива вучна сила Fo -  је спољна сила коју развија мотор при узаја-
мном дејству точка са подлогом, а која дејствује на ободу погонских точкова у смјеру кретања 
возила. 

Ова сила дјелује на ободу погонских точкова у правцу кретања и њена вриједност  је промјенљива и 
зависи  од снаге мотора и ефикасности преносног механизма у различитим степенима преноса. 
Вриједност расположиве вучне силе обично није потребно рачунати, него се очитава директно из 
проспеката перформанси возила које даје произвођач.  

 

Уколико желимо да је прорачунавамо користи се следеће формула: 

 
                                           (5.2.) 

гдје је:   

P- снага мотора, kW 

 v - брзина возила, km/h 

η - коефицијент корисног дејства преносног механизма (0,7-0,9) 
 

Коефицијент корисног дејства (ккд) преноса од мотора до точкова  има следеће вриједности:  

0,7 до 0,75 - при механичкој трансмисији,  

0,8 - 0,85 - при хидродинамичкој и 

 0,85 - 0,9 - при електромеханичкој трансмисији  

N
v

xPx
Fo ,

360 η
=
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Овај коефицијент корисног дејства - ккд представља ефикасност трансмисије (редуктора, 
хидротрансформатора, мијењача, диференцијала, лежајева точкова) и губитке снаге за помоћне 
операције (погон компресора, вентилатора, хидропојачивача за управљање возилом). 

2. Атхезиона вучна сила (потисна сила) Fa - ободна вучна сила поред зависности од снаге мотора 
зависи и од отпора клизању точкова по путу, односно од атхезионе вучне силе возила. Да би се 
остварило  кретање неопходно је да атхезиона вучна сила Fa (сила пријањања гума за пут) буде већа 
од ободне вучне силе - Fa > Fo.  

 

Слика 5.2. Расположива вучна сила Fo 

 

Атхезиона вучна сила је производ атхезионе тежине возила на погонским точковима и  
коефицијента отпора  клизању точкова: 
 Fa = Ga x µµµµ, N 
гдје је:  Ga - атхезиона маса возила (тежина возила коју носе погонски точкови), kg (t) 
              µ - коефицијент атхезије (коефицијент трења између подлоге пута и гуме) 
Адхезиона тежина Ga возила се рачуна: 
 Ga = m x G 
гдје је: G – укупна маса возила, kg (t) 
             m – коефицијент прерасподјеле тежине возила по осовинама: 
формула точкова,   4 x2 4x4 6x2 6x4 8x4  
коефијент прерасподјеле m,   0,65 1 0,4 0,7 0,5 
 
Коефицијент атхезије µµµµ  (коефицијент трења између гуме и подлоге) зависи од притиска у  гумама, 
брзине вожње и  стања подлоге пута. О овоме коефицијенту се нешто детаљније говори у поглављу 
5.2.3 а оријентационо се креће у границама  
 0,15 (за врло неповољне услове) до 
  0,7 (за врло повољне услове) 
 

3. Потребна вучна сила - Fp је у суштини једнака укупним отпорима који се супротстављају 
 кретању камиона. Ако је укупни отпор већи од расположиве или атхезионе силе неће доћи до 
кретања 
 
Потребну вучну силу рачунамо помоћу обрасца, слика 5.3.: 
 
 
                                                                                                                                                                    (5.3.) 
гдје је : G - укупна маса возила , kg (t) 
                          
  укупни отпор = f (отпор котрљања) + i (отпор нагиба) , %  

i), N(fG
отпорукупни% 

GFp ±⋅=⋅=
100
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Ако се камион креће константном брзином, онда постоји равнотежа сила између отпора (Fo) 
насупрот кретању камиона и потисне силе (Fa) коју он обавља да би се кретао. С обзиром на то да је 
снага камиона константна, може се закључити да је и притисак за брзину константан. То значи да је 
потребна већа адхезиона сила како би се неутралисали већи отпори кретања који успоравају брзину 
возила. Овај феномен се може посматрати као аналогија са мијењачем код стандардних возила: ако је 
потребна већа снага мотора (мања брзина-мањи степен преноса), брзина коју возило може произвести 
је мања. Може се закључити да је снага мотора (N) једнака сили потиска (Fa) помножена са брзином 
(v), slika 5.3.. 

 
Слика 5.3. Шематски приказ сила при кретању камиона 

 
Ако се камион креће константном брзином, онда постоји равнотежа сила између отпора (Fo) насупрот 
кретању камиона и потисне силе (Fa) коју он обавља да би се кретао. С обзиром на то да је снага 
камиона константна, може се закључити да је и притисак за брзину константан. То значи да је 
потребна већа адхезиона сила како би се неутралисали већи отпори кретања који успоравају брзину 
возила. Овај феномен се може посматрати као аналогија са мијењачем код стандардних возила: ако је 
потребна већа снага мотора (мања брзина-мањи степен преноса), брзина коју возило може произвести 
је мања. Може се закључити да је снага мотора (N) једнака сили потиска (Fa) помножена са брзином 
(v), slika 5.2 i 5.1. 
 
Услови пута одређују величину укупног отпора пута f±i од којег зависи брзина вожње и дијаграми 
динамичког фактора одговарају карактеру дијаграма вучне силе у појединим степенима преноса 
мијењача, при чему  максимални динамички фактор у сваком степену преноса одређује максималну 
величину укупног коефицијента отпора пута који се може савладати равномјерном брзином која се 
назива критичном vk. При најмањим отпорима већа је брзина возила у највишем  степену преноса,  а 
највећа вучна сила у првом степену преноса -савладава максималне отпоре пута. 
 
На праволинијскорн путу, при равномјемој вожњи v=const, познајући динамичке карактеристике 
возила може се израчунати успон пута и убрзање. При покретању возила, поред динамичког  фактора, 
прорачунатог у функцији снаге мотора, треба утврдити његову вриједност и у зависности од 
атхезионе вучне силе Fa која проистиче из изједначавања вучног биланса при одсуству клизања 
точкова  до којег долази при покретању и малој брзини, слика 5.3. Максимални успон се одређује у 
функцији смаге мотора  f (N)  
 

 

                                                                                                                    (5.4.) f
G

v

N

i
p

−=

η
360

(%)
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гдје је:  

Максимални пад се одређује у функцији пута заустављања  f(Lz) 

 

                                                                                                                                                        (5.5.) 

 

Пут кочења, којем ће бити више ријечи у погалављу 5.3., се рачуна на следећи начин: 

                                                                                                                                                         (5.6.) 

 

гдје је: Lz-дужина пута заустављања, m 

tp-вријеме предкочења, s 

lp - дужина преосталог пута заустављања (10 m) 

v- брзина камиона, m/s 

ka  - уздужни прорачунски коефицијент клизања точкова, 

f – коефицијент отпора котрљању точкова. 

 

Једначина кретања користи се за:  
- одређивање брзине кретања возила по појединим дионицама пута,  
- услова и резултата кочења,  
- тежине терета без и са приколицом и сл.  

 
Ободна вучна сила камиона савладава отпоре његовом кретању и развија одређену брзину. Прорачун 
појединих величина омогућава и графо-аналитичку анализу односа укупне вучне силе и појединих 
отпора њиховим наношењем на дијаграм вучне силе. При кретању возила било којом константном 
брзином у интервалу од vmin дo vmax.  
 

5.2. Силе отпора кретању возила и њихов прорачун 

У овом поглављу ће се детаљније приказати свиотпрои кртетању камиона и вриједности појединих 
коефицијентаа који утичу на њихове вриједности. 

 
5.2.1. Укупни отпори кретању камиона 

Кретању возила  се супротставља више спољашњих сила tako da вучнa сила треба да савлада све те  
отпорe:  

- отпоре нагиба пута Ri 
- отпора котрљања, R0 
- отпоре интерног трења (вриједност која је занемарива, па се ова компонента практично узима 

у обзи кроз дефинисање отпора котрљању, слика 5.4.)  
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Слика 5.4. Укупни отпор котрљању 

Отпор котрљању точкова - Jедан од главних параметара који утиче на трошкове камионског 
транспорта јесте правилно дефинисање отпора котрљања (изражава се као проценат бруто масе 
возила - GVM). Отпор котрљања се такође изражава у kg (или N) на тону укупне тежине возила - 
GVM, гдје је  10 kg/t = 1% отпора котрљања.  

Отпор котрљања се дефинише као сила која је потребна за одржавање возила у сталној брзини на 
равној подлози и у функцији је бруто масе возила, карактеристика погона, врсте и стања гума и 
квалитета површине пута на којима ради возило w= f(GVM, N, Гуме, Стање пута), (заједно са 
другим мањим, додатним компонентама тог отпора – нпр. ваздух/вјетар, динамички отпори инерције 
и др). 

Отпор котрљања је величина увећавања отпора на кретање камиона под утицајем утискивања и 
деформације гума, унутрашњег трења и најважније, оптерећења точкова и пута, слика 5.4. У 
литератури се могу наћи одређена искуствена при чему процјене отпора котрљања на основу 
пенетрације пнеуматика обично одређују повећање 0.6% отпора котрљања на центиметарски продор 
пнеуматика у пут, односно до 1,5% додатног отпора (за радијалне гуме и двоструки склопови 
точкова) и до 2% (за дијагоналне пнеуматице/ гуме склопови са једним точком). На слици доље – 
слика 5.5., блато је видљиво до дубине газећег слоја (око 55 mm) што подразумијева удубљење гума 
на површину пута и увећани отпор котрљања. Генерално се данас у пракси користе произвођачки 
подаци и дијаграми за оцјењивање пенетрације гума у циљу снације и  одржавања путева.  

   

Слика 5.5. Трагови тоњења гума/пенетрације точкова на рудничким путевима 

У табели  5.1. – Прилог 5 су приказане типичне вриједности отпора котрљања, према RJ Thompson-у. 
Поред продора пнеуматика, оштећења површине путева или њено савијање такође даје сличне 
ефекте, са пнеуматицима на  теретним возилима која се крећу узбрдо, при чему се талас тоњења и 
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савијање креће испред возила. Алтернативни приступ дефинисању отпора котрљања се користи и у 
процедурама одржавања путева и уоченим оштећењима у циљу квалитетног одређивања отпора 
котрљања. При томе се користе стварни услови на површини пута и могуће је реалније одређивање 
отпора котрљања. 

Отпор котрљању точкова се рачуна према обрасцу:   

                                                                                                                                                                      (5.7.) 

Гдје је: G - маса камиона , N (kg) 

              f - коефицијент отпора котрљању точкова  

             θ - угао нагиба пута , (º) 

 
Отпори котрљању за теке камионе, према W. W. Kaufman и  J. C. Ault  износе: 

• 1.5% за тврде подлоге, добро одржаване путеве, сталног типа 

• 3% за добро одржаване путеве са малим угибањем 

• 4% за путеве са пенетрацијом гума до 25 mm  

• 5% за путеве са пенетрацијом гума до 50 mm 

• 8% за путеве са пенетрацијом гума до 100 mm  

• 14% за путеве са пенетрацијом гума до 200 mm. (Извор: Design of Surface Mine Haulage Roads - 
A Manual) 

Исто тако се могу наћи прегледи отпора котрљању и у  према врстама и квалитету подлоге за 
дијагоналне и радијалне пнеуматике, табела 5.2 - прилог 5(Извор: Caterpillar® Haul Road Design and 
Management, Pete Holman). Ови отпори, према карактеру свог дејства, сврставају се у сталне и 
повремене Стални отпори кретању возила су отпор котрљању точкова и отпор ваздушне струје Сви 
остали отпори су повремени.  

Отпор услијед нагиба пута - на слици 5.6.  шематски је приказано дејство главних сила отпора при 
кретању дампера по успону. Укупна тежина дампера Г разложена је на двије компоненте: управну на 
раван пута - компоненту трења, односно основну компоненту отпора котрљању точкова, и паралелну 
са путем - гравитациону компоненту. Овај отпро се дефинише на следећи начин:  

                                                                                                                                                                        (5.8.) 

 

гдје је : sinθ = tgθ = i, за мале углове  

G – укупна маса возила, N (kg)  

θ – угао нагиба (º) 

i  -  нагиб, % 

i= нагиб пута% 2 4 6 8 10 

θ , 0 10 9` 20 19` 30 26` 40 34` 50 43` 

fGRo ⋅⋅= θcos

iGGRi ⋅=⋅= θsin
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                i(%)=1.75· θ (º)  

Слика 5.6. Приказ дејства главних сила отпора на успону 

 

Укупни отпор кретању сачињавају отпро котрљању и отпор нагиба пута и рачуна се, слика 5.6.:  

 ΣΣΣΣR  = Отпор котрљању + Отпор нагиба пута  

                                                                                                                                                                         (5.9.) 

 

 

Слика 5.6а .: Отпор кретању возила 

 

5.2.2.  Котрљање точка  

Као што је напријед у овом поглавлчју речено кретање возила омогућава дејство сила између 
контактне површине точкова и коловоза. Да би се погонски точак покренуо и одржао у кретању, мора 
да изазива на додирној површини отпор супротног смјера. На режим вожње, поред возача и тока 
саобраћаја, врло битно утичу трење на контакту између пнеуматика и подлоге, снага мотора и отпори 
кретању возила. Пнеуматици на точковима возила су еластични у свим правцима: радијалном, 
бочном и тангенцијалном (уздужном) па пречник точка није константан већ се мијења, при вожњи, 
под дејством сила које дјелују на возило, слика 5.4. Под дејством нормалног оптерећења мијења се 
растојање између осовине точка и површине коловоза, односно мијења се величина динамичког 
полупречника точка. 

Услјед дјеловања нормалног оптерећења, које носи точак пнеуматик се деформише. Деформација 
гуме зависи од њених карактеристика, притиска ваздуха у гуми., брзине кретања, карактеристика 
подлоге и нормалног оптерећења, слика 5.4.. Површина додира са подлогом се повећава све дотле док 
не наступи стање равнотеже између нормалног оптерећења и реакције подлоге. Дужина контактне 
површине се скраћује с повећањем притиска ваздуха и продужује с порастом брзине. У додирној 

θθ sincos ⋅±⋅⋅= GfGRu )( ifGRu ±⋅=
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површини нормални притисак није равномјерно распоређен због конструкције пнеуматика. Средњи 
притисак у контактној површини једнак је притиску ваздуха у пнеуматику. Механика кретања возила 
заснива се на котрљању точкова. Према степену деформација пнеуматика и подлоге издвајају се три 
карактеристична случаја: 

- деформације подлоге су врло мале у односу на деформацију гума (еластични пнеуматик и 
врло чврста подлога); 

- деформације пнеуматика и подлоге су приближно еквивалентне (еластична гума по мекој 
подлози); 

- деформације подлоге знатно веће од деформације пнеуматика (крути пнеуматици и врло 
мекана подлога) 

Узајамно тангенционално дејство точка и подлоге условљено је трењем између гуме и површине 
подлоге, дубином пенетрације (тоњења)  точка у подлогу и супроставијањем помјерању елемената 
подлоге, слика 5.4. Пријањање/адхезија  између точкова и подлоге (отпор клизању точкова) 
омогућава преношење ободне - вучне силе и кретање возила. Трење између гуме и контактне 
површине има пресудан утицај на величину коефицијента атхезије ако је подлога тврђа. Код мекане 
подлоге важнији су елементи: дубина пенетрације точка у подлогу, што истовремено говори о 
нормалном оптерећењу точка, као и супростављање помјерању елемената подлоге. 

Притисак ваздуха у пнеуматику знатно утиче на величину коефицијента отпора котрљању точка, а 
у зависности од тврдоће подлоге. Ако је подлога тврђа, смањење притиска ваздуха повећава 
деформације пнеуматика, па и коефицијента отпора котрљању. Код мекане подлоге повећани 
притисак ваздуха омогућава дубље тоњење точка и повећање отпора подлоге. Са смањењем притиска 
- смањује се укопавање точка и отпори кретању. Како пнеуматици нису апсолутно еластични, нити 
подлога апсолутно тврда  то се за сваки пнеуматик може одредит оптимални притисак ваздуха, у 
функцији носивости подлоге, при којем ће отпори кретању бити најмањи. Карактеристика обртања 
точка зависи од дејствујућих сила, особина носеће подлоге и степена деформације точка. При 
котрљању на точак дјелују све три, или нека од сила: ободна, радијална и бочна. У том смислу даље 
је неопходно дефинисати коефицијенте који даље обликују режим котрљања точка: коефијент отпора 
клизању/коефицијент адхезије, коефијент котрљања  

5.2.3. Коефицијенти отпора клизању точкова 

У току вожнје се остварује потребна величина вучне силе, при чему се не смије дозволити да се 
точкови клизају - већ да се котрљају, нарочито при условима смањеног коефицијента отпора клизању 
на снијегу и леду. На влажном коловозу брже него на сувом се достиже максимална вриједност 
коефицијента отпора клизању точка,  слика 5.7. па настаје клизање или, што је још опасније, 
заношење возила. 

 

Слика 5.7. Вриједности коефицијента отпора клизању точкова К за беонски коловоз и сила отпора 
клизања 
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Коефицијент отпора клизању точкова µµµµ – коефијент адхезије зависи од  врсте подлоге и њеног 
стања, оптерећења точкова, конструкције гума и притиска у њима, слика 5.8.  али и брзине кретања 
возила, температуре подлоге и гума, отпора котрљању итд. 

 

Слика 5.8. Зависност коефицијента атхезије- крива 1, коефицијента отпора котрљању точкова- 
крива 2 и њихове разлике у зависности од притиска ваздуха у гумама 

 

На тврдим покривачима пута, који нису подложни деформацији, његова вриједност зависи од трења 
између гума и подлоге на контактној површини, а код меканих подлога од површинског трења и силе 
смицања подлоге шарама/рељефом гума. Код подлоге подложне деформацији његова вриједност 
опада са порастом влажности у тлу и код путева са квалитетним покривачем њихова влажност 
рапидно смањује његову величину, а минималну вриједност достиже на подлогама прекривеним 
снијегом, а нарочито блатом или ледом. С повећањем брзине кретања смањује се величина 
коефицијента атхезије, а повећава са смањењем притиска у гумама због повећања контактне 
површине и већег трења између протектора гума и подлоге. 

Просјечне вриједности коефицијента атхезије према Р.Боровићу су дате у табели 5.3- Прилог 5, 
усвојене на основу експерименталних података. За прорачуне вучне силе најчешће се уврштавају 
следеће његове средње вриједности: 

µ =0,6 - 0,7 - чист и сув пут (врло повољни услови), 

µ  =0,4 - 0,5 - влажан чист пут (нормални услови), 

µ =0,15 - 0,20 - блатњав пут, поледица (врло неповољни услови за вожњу) 

Да би се возило кретало неопходно је да сила отпора клизању или адхезиона сила Фа буде већа од 
ободне, а ободна од суме сила отпора које се супротстављају кретању напријед дефинисаном  
једначином кретања. Ако је ободна вучна сила већа од адхезионе, возило сц не може кретати због 
проклизаван ја погонских точкова . Ако се прекорачи максимална атхезиона сила наступа клизање 
точкова по подлози. За вријеме клизања, које може наступити при кочењу и при кретању, на 
контактној површини К- коефицијент клизања је обавезно мањи од коефицијента отпора 
клизању точкова-коефицијената атхезије µµµµ, који има максималну вриједност при појави 
проклизавања (20 - 30% већу од просјечне вриједности) При проклизавању све већи и већи дио гума 
на контактној површини почиње да клизи - усљед чега се тангентна сила све више смањује - све до 
потпуног клизања точкова. 

У табели  5.4 - прилог 5, дате су вриједности за µ  и К при брзини 30 km/h за различите врсте 
коловозног застора, добијене експериментално. Горње вриједности су за К ,  а доње за µ . Суви 
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коловози имају задовољавајући коефицијент отпора клизању точкова. До променé његове величине 
долази због хабања коловоза. Климатски и метеоролошки фактори, падавине: суви (прхки) и влажни 
снијег, мјешавина кише и снијега, роса и слана, поледица, магла и влажност ваздуха - смањују 
величину коефицијента атхезије . 

Присуство воде смањује приањање гума уз коловоз при висини водене пресвлаке од свега 0,2 mm и 
при засићености ваздуха влагом - коловоз се влажи, прекрива га роса, а при ниској температури 
слана. У оба случаја смањује се отпор проклизавању точкова. 

На промјену коефицијента атхезије битно утиче брзина вожње, па се његово смањење може рачунати 
из израза: 

                                                      (5.10.) 

где је c  - коефиcијент смањења атхезије при промени брзине од 20 до 120 km/h – табела 5.5-Прилог 5.  

На коловозу прекривеном снијегом или ледом атхезија се мијења и због промјене њиховог стања у 
зависности од температуре ваздуха, снијега и леда, њихове чврстоће и влажности 

 

 

5.2.4. Коефицијент отпора котрљању  

Стална компонента суме сила отпора кретању возила је сила трења, односно сила отпора котрљању 
точкова, која има тангентни положај на површину гума, а дјелује супротно смјеру окретања точкова 
и ралунеа се према напријед анведеном обрасцу. Из тог разлога је битно дефинисати  коефицијент 
отпора котрљању точкова. 

Коефицијент отпора котрљању точкова дакле зависи од врсте и стања покривача пута, степена 
узајамне деформације гума и подлоге, конструкционих карактеристика точкова: особина лежајева, 
пречника точка, притиска у гуми, облика протектора гуме, притиска на точак итд. Његова вриједност 
се смањује са повећањем пречника точка и чврстоће подлоге, поготову при употреби гума са већим 
притиском, а расте са смањењем носивости подлоге - нарочито при великој деформацији гума због 
малог унутрашњег притиска у гумама Зато би требало у зависности од носивости тла одредити 
притисак у гумама - да би коефицијент отпора котрљању точкова имао минималну вриједност. Због 
великог броја утицајних фактора његову величину није могуће аналитички прорачунати. У табели 
5.6-Прилог 6  према проф Боровићу се дају вриједности за гуме с високим притиском - за брзину око 
20 km/h. 

Величина овог коефицијента зависи и од типа точкова  и од њиховог положаја. Погонски точкови су 
оптерећенији, па је његова вриједност око 10% већа у односу на гоњене точкове. С друге стране, при 
праволинијском кретању, по подлози мале носивости код задњих точкова његова вриједност може 
бити мања и за 50%, јер се крећу по трагу предњих точкова, односно по већ сабијеном тлу. Његова 
величина је највећа при покретању точкова - нарочито кад су точкови потонули у подлогу, те при 
изласку из удубљења, при великој деформацији подлоге и његова вриједност се може повећати за 1,5 
до 1,7 пута. Коефицијент отпора котрљању точкова зависи од брзине вожње. Његова средња величина 
за погонске и гоњене сочкове може се приближно прорачунати, према проф Боровићу,  по обрасцу: 

 

                                        (5.11.) 

Коефицијент Cf- усваја се да просјечно износи за теретна возила 0,0002. Експериментално је 
утврђено да се вриједност коефицијента отпора котрљању повећава за 1,2 - 1,4 пута при повећању 
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брзине од 10 - 50 km/h, па се при већим брзинама од 40 km/h треба рачунати отпор кретању са 
његовом увећаном вриједношћу по горе наведеном обрасцу. 

На величину ф утиче висина воденог талога на коловозу, те се повећава 5% за сваки mm повећања 
висине воденог талога, па се може рачунати по обрасцу: 

 

                                        (5.12.) 

 

На величину коефицијента отпора котрљању точкова нарочито утичу сњежне падавине, чак и сув 
снијег повећава његову вриједност за два до три пута по асфалтним и бетонским коловозима, а 
влажни, сабијени снијег и знатно више (Р. Боровић). 

 

5.3.  Кочење камиона и прорачун дужине пута кочења 

У овом потпоглављу се описује механизам кочења камиона и свакако да се налази у директној вези са 
пројектним рјешењима рудничке трасе, која је описана у поглаљу 4.3.2. али и са прорачуном сигурне 
брзине на основу пута видљивости и пута кочења у поглављу 6.3.2. овог уџбеника.  
 
Кочење камиона, односно успоравање његовог кретања, настаје као посљедица дејства кочног 
механизма и отпора кретању по разним путевима. При кочењу возила кочни механизам на точковима 
ствара кочни момент. Због тога се ствара тангентна реакција пута једнака односу кочног момента 
према радијусу точка. Ова реакција је уствари кочна сила усмјерена супротно смјеру кретања а као 
допуске кочне силе јављају се отпор котрљању, отпор нагиба и инерција маса обртних дијелова 
камиона - док се отпор ваздушне струје занемарује због мале брзине кретања при кочењу. 
 
Возило се креће путем све док се кинетичка енергија возила не неутралише са кочном силом која 
настаје при кочењу усљед притиска кочних папуча на кочни цилиндар и отпорима кретању на 
дужини кочења, па једначина кретања при кочењу до потпуног заустављања на правом путу гласи: 
 

                                                                                                                 (5.13.) 
 
гдје је: G - укупна маса возила, n(kg) 
             v- брзина возила, m/s 
  B= mGµ - кочна сила,  
  f+ i - укупни отпор кретању,  
             Sk -  пут кочења, m 
 
При чему је поштовано  праило да је максимална вриједност кочне силе условљена је критеријурном 
прокиизавања и одређује се атхезијом гума на точковима по површини пута тј: 

F a < m G µ                                                                                                                                  (5.14.) 

 
Гдје je; m - коефицијент прерасподјеле тежине по точковима при кочењу, чија вриједност зависи од 
тога да ли се кочи свим, или само задњим точковима.  
 
Максималну вриједност коефицијент атхезије µ  има при покретању точкова, кад је кочна сила мања 
од атхезионе и кад µ  представља коефицијент атхезије у стању мировања. При потпуном блокирању 
точкова, кад почиње њихово клизање по путу, величину кочне силе одређује знатно мањи 
коефицијент атхезије у стању кретања, па се кочни пут камиона знатније повећава. 
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За тачно утврђивање дужине пута кочења треба знати и величину коефицијента искоришћења кочне 
силе који износи 0,85 до 0,90, као и величину дејства инерције обртних маса возила. Ако у формулу 
уврстимо све те утицајне елементе,односно ако узмемо у обзир да је  експериментално  утврђено да 
(0,5-0,6)• µµµµ= ku што називамо коефицијентом уздужног опора клизању точкова, образац за дужину 
пута кочења дефинитивно гласи: 

 

 

                                                                                                                                                                   (5.15.) 

 
 
Дужина пута кочења Sk може се рачунати и преко специфичних отпора кретању возила по обрасцу: 

                                                                                                                                (5.16.) 
гдје је:  b = B/G - специфична кочна сила 
 
Величина кочне силе камиона ограничена је атхезијом између точкова и путне подлоге, односно 
критеријумом спречавања проклизавања точкова, па је дефинисана изразом: 

F k  < 1000 Ga µ                                                                                                                            (5.17.)
  

гдје je Gа - атхезиона тежина возила коју носе погонски тожкови 
 
Сматра се да точкови неће проклизавати ако се рачуна са мањим коефицијентом отпора клизању 
точкова за 5 до 10%, који се може означити са Ku. 
 
У свим обрасцима за прорачун пута кочења, ако су сви точкови заблокирани, не ротирају, 
коефицијент отпора, односно специфични отпор котрљању точкова једнак је нули и не уврштава се у 
обрасце. 
 
Кочење камиона може бити радно, или маневарско, и принудно или изненадно. Маневарско је благо 
кочење при успоравању или заустављању возила у нормалним условима. Изненадно кочење 
примјењује се у критичним околностима кад возило треба зауставити да би се спречио судар, 
несречни случај и сл. 
 
На основу компарације прорачунских параметара и стварних резултата дужина путева кочења 
утврђено је: 

1. Стварна зависност дужине кочног пута од брзине вожње и нагиба пута знатно се разликује 
од рачунске Стварна дужина је мања од рачунске - нарочито код већих нагиба 

2. Формуле за рачунање дужине пута кочења дају већу дужину од стварне - те задовољавају 
киитеријум сигурности, али не дају тачне резултате 

3. Зависност дужине пута кочења од брзине вожње је различита за пуне и празне камионе - 
што онемогућава примјену упроштене формуле. Нарочито велика разлика добију се код брзина већих 
од 20 км/х, јер је дужина пута кочења код пуног камиона већа за л ,5 пут у односу на празни камион 

4. Дужина пута кочења на сувом путу насутом шљунком  нешто је мања од дужине остварене 
у зимским условима 

5. На путевима прекривеним житким блатом дужина пута кочења повећава се незнатно, 
6. Дужина пута кочења по путу прекривеним густим блатом нагло расте  па је сигурно кочење 

практично немогуће. 
 
На сигурност кочења веома битно утиче да ли се кочи само задњим или свим точковима. Принудно 
кочење свим точковима не обезбјеђује довољну сигурност  поготову на клизавом путу, јер у том 
случају, при блокираним предњим и задњм точковима, настаје клизање возила. 

За оцјену ефикасност кочења, поред дужине пута кочења, битно је да се одреди успорење и вријеме 
кочења ради смањења почетне брзине vp на крајњу vk или до потпуног заустављања. Свакако код 
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дефинисања пута кочења постоји још јеан критеријум - видљивост пута и пута заустављања при чему 
видљиви пут мора да буде већи од пута заустављања Sv>Lz .  
 

Пут кочења, према овом критеријуму  се рачуна на следећи начин: 
 
                                                                                                                                                                    (5.18.) 
Lz-дужина пута заустављања, m 
tp-вријеме предкочења, s 
lp - дужина преосталог пута заустављања. (10 m) 
v- брзина камиона, m/s 
ka  - уздужни прорачунски коефицијент клизања точкова, 
f – коефицијент отпора котрљању точкова. 
 

Тако се може прорачунавати и сигурна брзина кретања према критерију видљивости пута: 
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( )

( ) 












−

±+⋅

−⋅
+⋅±+⋅= tk

LStkv p
u

vv

pu

p

s ifg
ifg

22

                                                                          (5.19.)
 Гдје је: 

tp - вријеме преткочења, s,  
L

v - дужина пређеног пута након кочења, која је обично једнака дужини возила, m 

ku - уздужни прорачунски коефицијент отпора клизању точкова (0.5÷0.6) µ, 
S

v - дужина видљивости пута. 

 

ppzk ltvLS −⋅−=
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6. ПРОРАЧУН КОД КАМИОНСКОГ ТРАНСПОРТА  

6.1. Дефинисање транспортне трасе 

Многи руднички путеви су пројектују емпиријски, ослањајући се у великој мјери на  аналогију и 
локална искуства. Такав приступ може довести до пројектовања или изградње пута који ће у почетку 
бити добар али временом усљед било каквих промјена интензитета саобраћаја или настајања 
одређених неочекиваних оштећења исти неће бити адекватно рјешен и дизајниран.  

Као примјер се може навести да рецимо конструисањем константног нагиба (без вертикалног 
ломљења трасе пута) са рецимо просјечним нагибом од око 10 % али уз идентичан отпор котрљања 
од 3 % могуће је остварити већи капацитет камионског транспорта него у случају изломљене трасе и 
то смањењем отпора котрљања на 2 %, слика 6.1. (RJ Thompson).   

Додатно побољшање перформанси флоте камиона сеуправо и  постиже смањењем отпора котрљања. 
Како отпор отпора котрљања утиче на продуктивност возног парка и зависи од различитих фактора, 
укључујући и врсту вуче, тип и модел камиона (електрични или механички погон, тип мотора) и 
врсте материјала  који се превози. Одређено искутвено правило за камионе велике носивсти (са 
специфичном снагом око 4.2 kW /t укупне тежине возила-GVM) гласи: Повећање отпора котрљања 
од 1% утиче на смањење брзине камиона 10% на рампама или укупно смањење брзине флоте за 
26%. 

Дужине рудничких путева варирају и крећу се од 0.5 до 10 km при чему је највећи број у распону 1 дo 
5 km. Геометрија путева зависи од великог броја фактора: максимални нагиб, попречни пад, ширина 
пута и др. Максимални нагиб се ограничава на 10 % мада се и нагиб преко 8 % ријетко користи. 
Максимално издизање пута у кривини не прелази 4 % а брзина кретања се смањује на кривинама са 
малим полупречником, чиме се и само издизање смањује.  

Максимални попречни оад путева се креће од 1,5-4 % и зависи од атносферских прилика и количина 
падавина али и карактеристика тла (при чему је 2 % нека стандардна вриједност). 

Ширина и дубина канала је различита од случаја до случаја и ширина ријетко прелази 3 m а углавном 
се креће око 1 m. Дубина канала се уклапа у неке стандардне односе ½ до ¾ пречника навећег 
пнеуматика који се користи на руднику и то су величине 1,2 do 3,5 m. 

Пут кочења се не узима као ограничавајући фактор на неким рудницима али свакако зависи од трасе 
пута и димензије и параметара вертикалних и хоризонталних кривина и пута видљивости. Геоетрија 
искључне линије је у функцији завршне брзине, нагиба пута, инерције кретања и отпора котрљања и 
варира са дужинама до 100 m i nagibom do 25 %.  

Из тих разлога као један од првих задатака приликом прорачунавања параметара камионског 
транспорта јесте пажљиво дефинисање транспортне трасе, односно уз то и геометрије рудничког пута 
што је већ приказано у поглављу 4 овог уџбеника.  Комплетна транспортна траса се дефинише према 
дефинисаној геометрији и настојањима да дужина буде што краћа, количина земљаних радова 
(усјецања у терен, насипања терена и др) буде што мања.  
 
Послије тога се се траса дијели на карактеристичне дијелове-дионице које имају своје специфичне 
карактеристике у смислу дужине, нагиба, равних дионица, дионица у кривинама и сл., слика 6.2. , и 
табеларно приказују  осовни параметри издвојених дионица. 
 
. 
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Слика 6.1.: приказ вертикално изломљене трасе пута на површинском копу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6.2. Шематски приказ транспортне трасе подијељене на диноице 
 

6.2. Избор модела камиона и багера 

 
Следећи корак у прорачуну камионског транспорта јесте избор модели камиона и багера, који се  
бирају у функцији: 
 - капацитета копа 
 - карактеристика путева 
 - дубине копа 
 - конструкционих особина камиона ( N, v, V) 

 

 

Дионица Дужина,
m  

Нагиб,
% 

Радијус 
кривине, m 

Угао 
кривине, (°) 

Чекање     

Mаневар     

Утовар     

I     

II     

III     

....     

.....     

N     

Чекање     

Mаневрар     

Утовар     

∑      

 



- 140 - 

Дефинисање запремине корпе/сандука камиона је у функцији врсте материјала = f ( γ ). Тако се при 
избору запремине води рачуна у смислу прилагођавања исте са запреминском масом материјала. 
Овдје се даје примјер избора запремине сандука за одређени тип камиона у погледу врсте материјала:  
 
Материјал   Запреминска маса   Тип корпе 
  угаљ        0,9 – 1,2 t/m3         велика запремина 
  откривка         1,5 – 1,7 t/m3                       средња запремина 
  металичне руде    2,0 – 3,0 t/m3           мала запремина 
 
Избор машина се врши на основу следећих фактора 

1) Технички фактори 
- Капацитет копа/рудника 
- Дужина транспорта 
- Елементи радних платформи 
- Конфигурација транспортних путева 

 2) Конструкционе карактеристике 
        - Запремина корпе/сандука камиона 
        - Запремина кашике багера 
        - Брзина камиона 
        - Габаритне димензије 

3) Економски ефекат 
        - Инвестициона улагања 
        - Јединична цијена транспорта , KM/t 

 
О овоме ће бити више ријечи у наредном поглављу 7 уџбеника, јер правилан избор структуре багер-
камион система свакако утиче на свеукупан капацитет рада ових машина а тиме се ставарају услови 
за рационално коришећење утоварних и нтранспортних јединица. 
 
6.3. Брзине вожње и њихов прорачун 

6.3.1. Врсте брзина и утицајни фактори 

Брзина вожње је један од најважнијих показатеља камионског транспорта који одређује 
карактеристике кретања по појединим дионицама пута и вријеме трајања пуног циклуса вожње. При 
транспорту на површинским коповима разликују се конструкциона, техничка, сигурна и 
експлоатациона брзина вожње 
 
Конструкциона или теоретска брзина је максимална дозвољена брзина којом се може кретати 
возило с пуним оптерећењем по хоризонталној асфалтној дионици пута. То је у суштини брзина коју 
произвођачи опреме дају као могућу брзину кретања у добрим условима експлоатације. 
 
Техничка брзина је однос дужине пређене дионице пута и времена трајања вожње Користе се и 
појмови техничких брзина посебно за пуна, посебно за празна возила, или заједно у оба правца Ради 
скраћивања прорачуна често је у употреби појам средња техничка брзина за: смјену, дан или годину. 
Средња техничка брзина представља однос пређене дужине пута и времена вожње. Техничка брзина 
вожње зависи, поред конструкционих карактеристика возила, и од услова експлоатације: 
конфигурације пута (величине успона, радијуса кривина, развоја трасе) квалитета коловозне 
конструкције, удјела стационарних и нестационарних дионица путева, интензивности транспорта, 
поузданости система кочења, квалификованости возача, временских прилика и си 
 
Експлоатациона брзина је однос пређене дужине пута и укупног времена - које обухвата: вријеме 
вожње и свих застоја на утовару, истовару, чекању и маневрисању Средња експлоатациона брзина је 
количник пређеног пута и укупног времена рада - за одређени временски интервал: смјену, дан или 
годину. Експлоатациона брзина, поред наведених фактора за техничку брзину, зависи и од: 
организације рада на површинском копу, начина и организације утоварних и истоварних операција, 
као и организације процеса транспорта Однос средње техничке и експлоатационе брзине креће се од 
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1 , 15 до 1,6, просјечно 1,4. Уколико је њихов однос мањи утолико је боља организација рада односно 
синхронизација транспортно-утоварних операција. 
 
Сигурна брзина вожње је брзина одређена мјеродавним критеријумом сигурности за конкретну 
дионицу пута. 
 
У брзинама вожње постоје врло велике осцилације у зависности од релевантних фактора. По етажним 
путевима, гдје је иначе мања брзина кретања она износи: 15 до 18 km – за добре радне услове, 10 дo 
15 km/h – за средње и 5 do 10 km/h – за лоше радне услове. 
 
На стационарним путевима возила развијају брзину од 20 дo 50 km/h. Ове наведене вриједности 
брзина знатно се разликују у зависности од временских услова и периода вожње При великим 
падавинама, нарочито током пролјећа и јесени, брзина се смањује за 25 до 30%.  При вожњи ноћу и 
по густој магли просјечно се брзина смањује за 10% - код пуних возила и 15% - код празних возила. 
 

 
6.3.2. Прорачун техничких и сигурних брзина вожње 

Велике разлике у конструкцији путева, климатским условима, носивости тла, стању возила и др 
условљавају велике разлике у брзини вожње. За прорачун техничких параметара капацитета 
камионског транспорта неопходно је утврдити брзину вожње у зависности од свих утицајних 
фактора. Ради тога, како је напријед наведено, трасу пута треба подијелити на карактеристичне 
дионице у функцији: њихове конфигурације (нагиба, промјене смјера кретања, радијуса кривина), 
квалитета коловозне конструкције, постојања раскрсница или укључења и сл . Дионице краће од 50 m 
- ако разлика у нагибу пута не прелази 2- 3%, не издвајају се посебно. У најједноставнијем случају 
постоје дионице: на откопној етажи (са неквалитетном путном подлогом и малим нагибом) у усјеку 
отварања (пут квалитетан са великим успоном), ван контуре копа (квалитетан пут са промјенљивим 
нагибом) и деонице по одлагалишту јаловине. 

Дефинитивна брзина вожње за сваку дионицу усваја се према најстрожем критеријуму сигурности. 
Гранична вриједност сигурне брзине вожње је максимална дозвољена брзина одређена најстрожијим 
критеријумом сигурности на конкретном дијелу пута при постојећим условима вожње - при којој не 
смије доћи до квара, удеса и одступања од техничких норми кретања возила. 
  
Максимална техничка брзина на правој хоризонталној дионици одређује се у зависности од сигурног 
заустављања и ,  као и за прав пут са успоном, у функцији снаге мотора, односно потребне вучне силе 
возила из поглавља 5 и  инверзним рјешењем те једначине по вриједности в добија се максимална 
сигурна брзина камиона у функцији снаге: 
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                                                                                                            (6.1.) 

гдје је:   

v - брзина возила, km/h 

P- снага мотора, kW 

f+ i –укупни отпори кретању возила, 

η - коефицијент корисног дејства преносног механизма (0,7-0,9) 
 
G- укупна тежина возила, N (kg) 
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Брзина возила се добија умањењем добијене вриједности коефицијентом пропорционалности који се 
бира према следећим критеријумима:  

             kvv pmakst
⋅= km/h                                                                                                                        (6.2.) 

гдје је: kp - коефицијент пропорционалности који износи: 

 

Критеријум отпора f±i: 0,02-0,04 0,05-0,07 0,08-0,10 0,11-0,12 

Величина Kk 0,92/0,95 0,96/0,87       0,9         1,0 

 

Критеријум дужине, m    50-100    100-250 300-400     450-750     800-1000    1000 

Величина Kk            0,5-0,6     0,6-0,75       0,7-0,8       0,75-0,8     0,8-0,85     0,8-0,9 

 

Критеријум радних услова   добри  средњи  лоши 

Величина Kk 

- до 150 m    0,65     0,60   0,80 

- преко 150 m    0,85     0,80   0,75 

 
Прорачун максималне брзине у зависности од снаге одабраног камиона и техничке брзине кретања 
потребно је направити за све дионице за пуне и празне камионе: 

 

За пуно возило на одређеној дионици: За празно возило на одређеној  дионици: 
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Гдје је: N - снага одабраног возила, W 
Gv -укупна маса возила,  t 

g - убрзање силе теже у m/s2 
f - коефицијент отпора кретању возила (fusv=ftabl x 1000) 
i
0  -нагиб пута,%о  

η - коефицијент корисног дјеловања преносног механизма,  
Pv - властита маса возила , t 

 

Сигурна максимална брзина вожње по хоризонтали и наниже премакритеријуму дужине пута 
заустављања возила, при чему ова дужин треба битии мања од дужине видљивог пута у конкретним 
условима, се заснива на дефинисању геоемтријских параметара пута према овом критеријуму, 
објашњеним у поглављу 4.3. али и према начину дефинисања пута кочења камиона из поглавља 5.3.. 
Дужина пута заустављања одређује се по формули: 
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гдје је:  
Sk - пут кочења  (према једначини из поглавља 4.) 
Spk - пут предкочења, Spk = pktv , m 

Sp - дужина преосталог пута, послије заустављања возила, до искрсле препреке - 5 do 10 m; 
v - брзиона вожње, m/s; 
tpk - вријеме предкочења , 1,3- 1,6 s, реакција возача 0,5 - 0,7 s + вријеме активирања кочница 0,8 
- 1,1 s.   

 
Из ове формуле добијамо једначину за прорачун сигурне брзине вожње у зависности од 
видљивости пута: 
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гдје је: ku - уздужни прорачунски коефицијент отпора клизању точкова (0.5÷0.6) k, 

Sv - дужина видљивости пута,m 

Врло је битно да се сигурна брзина вожње одређује у зависности од дужине видљивог пута Св, стања 
возила, стања површине пута, будности и обучености возача.  Дужина видљивог пута је највеће 
растојање на којем возач може да разликује препреку, на примјер изненадно заустављено возило 
испред возила које се креће. Одређује се експериментално и на основу геометријских параметара пута 
односно на основу критеријума приказаних у поглављу 4 књиге (пут видљивости, видљива зона 
возача, полупречници кривина и др).  Искуствено, према проф Боровићу, средња дужина видљивог 
праволинијског пута износи ноћу и зими 40 дo 45 m.  При великим падавинама кише и снијега, као и 
при густој магли - смањује се на 10 до 20 м, табела 6.1. – Прилог 6. 
 
Према искуственим подацима дампер се може возити наниже следећим брзинама: 

Пад пута, %      0  -  6  7  -  8  9  - 1 0  1 1  - 12 > 13 
v, km/h 45 - 55 35 - 40 25 - 30 20 - 25 < 20 

 

Прије уласка у кривину увијек се смањује брзина вожње. Сигурна брзина у кривини треба 
прорачунати према критеријуму видљивости и критеријуму спријечавања заношења возила усљед 
дејства центрифугалне силе. До обрасца за сигурну брзину долази се на следећи начин: 
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гдје је: k'p - коефицијент отпора попречном клизању точкова: 

                    pk k
'

.= ⋅0 32 . 

k - вриједност коефицијента отпора клизању точкова:  
zа неповољне услове рада (прљав и клизав пут);  
0.4-0.5 за влажан пут и нормалне увјете рада;  
0.6-0.7 за чист и сув пут, врло повољни услови кретања. 

ik - попречни нагиб кривине 0-6% 
             R - radijus krivine, m. 
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Брзине вожње од 12 - 25 km/h при уласку у оштре кривине треба смањити у следећим износима: 
 
Радијус кривине, m Смањење,  % 

12 - 15 20 - 15 

20 - 25 8 - 5  
 
Код вертикалних конвексних кривина видљивост се може одредити: 
 

 , m                                   (6. 8.) 

гдје је:  Rk - радијус конвексне кривине, који за рудничке путеве износи најмање 250 m. 
 
Сигурна брзина по критерију могућности заношења камиона у кривини прорачунава се за пун и 
празан камион и све дионице које имају кривину, којима смо дефинисали полупречнике.   

Према свим прорачунатим брзинама по дионицама (према сугурној техничкој брзини у функцији 
снаге мотора/вучбе силе камиона, према критерију заношења камиона у кривини, према критерију 
видљивости пута), усваја се најмања за ту дионицу, односно бира се мјеродавана сигурна брзина за 
сваку дионицу посебно.  

Резултати свих прорачунатих брзина се приказују табеларно- примјер табела 6.2.-Прилог 6. 

 

6.3.3. Прорачун средње техничке брзине кретања возила коришћењем дијаграма 

Други начин одређивања техничких брзина кретања камиона јесте употребиом дијаграма вучних и 
кочионих сила одређенох модела дампера, за поједине вриједности дужина дионица и њихових 
нагиба. Највећа брзина вожње у функцији вучне силе за сваку дионицу може се одредити из 
дијаграма динамичких карактеристика возила, односно са његових дијаграма вучних и кочних 
карактеристика.  

 

Теоријски максимални дозвољени нагиб за различите категорије и укупне тежине камиона у 
ситуацијама хитног заустављања или  могућности безбједног кретања на успонима дефинишу се 
наведеним дијаграмимау . Међутим, дефинисање максималних дозвољених нагиба само у смислу 
зауставних способности, донекле је погрешно због тога што се не узима у обзир економичност 
производње. Ако је, на примјер, пут дизајниран тако да укључује максимални нагиб, камион који 
тежи између 45 и 90 тона (категорија 2) може се сигурно спустити, брзина на почетку нагиба се мора 
смањити према одређеним брзинама и одржати за вријеме трајања спуштања. По истом принципу, 
камиони који се крећу узбрдо би захтјевала честа смањења степена преноса и сличне губитке брзине. 
Ова промјена брзине значи изгубљено вријеме производње, додатну потрошњу горива, трошење 
компоненти и евентуално одржавање.  

 

Једине смјернице које се дефинитивно могу утврдити за критеријуме максималног нагиба су 
рударски закони или прописи који су тренутно на снази у одређеној земљи. Дијаграми вучних и 
кочионих карактеристика  су доступни  за најсавременију транспортну опрему и илуструју њихову 
могућност контроле на нагибима. Значајна побољшања су направљена код контроле брзине 
спуштања кроз хидрауличко и динамичко успоравање погонских компоненти-  Дужина одрживог 
нагиба за сегменте транспортног пута је још један фактор који се мора узети у обзир у вертикалном 
дизајнирању . Многи русници  су пронашли оптималне услове рада који се одражавају на максимално 
одрживе нагибе не веће од 7% до 9%. У исто вријеме  многи државни закони и прописи утврђују 10% 
као максимално дозвољен непрекидни нагиб. Међутим, то не значи да се возилом не може безбједно 
управљати на већим нагибима. 
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Кориштење дијаграма вучних сила (rimpull-speed-gradeability) и дијаграма кочионих сила 
(retard/brakes)  се приказује у наредном тексту. Kористe се дијаграми за одређивање техничке брзине 
кретања камиона, према одређеном моделу и типу камиона. Напријед прорачунате брзине могу се 
контролисати с обзиром на сигурносне брзине за поједину дионицу. 

Већина произвођача камиона у својим приручницима и брошурама приказује графиконе 
вучних/кочиних карактеристика за своја возила која  омогућавају кориснику да очита максималну 
брзину кретања камиона (''rimpull/breakes''). Ако је укупни отпор кретању камиона (f±i) позитиван 
користи се графикон са вучним карактеристикама.  Ако је укупни отпор кретању негативан користи 
се графикон са кочионим карактеристикама Како би са дијаграма очитали тачне техничке брзине 
морамо узети у обзир дужину дионице за коју се брзина одређује и одређивање техничке брзине 
кретања камиона се врши на дионицама са нагибом  за пун и празан камион.  
 
Овдје се даје примјер кретања пуног камиона узбрдо и низбрдо, мада у пракси ограничавање брзине 
односно дефинисање сигурне брзине кретања ће зависити од прорачуавања али и саме логике: пун 
камион је бржи када се креће низбрдо односно празан камион остварује свакако већу брзину узбрдо 
па ће такве дионице бити мјеродавне приликом дефинисања сигурних брзина. 
 

Овдје се даје примјер:  

 Пун камион (Full/Loaded Truck) узбрдо има укупне отпоре односно Ефективни нагиб 
(отпорност)% (десна страна дијаграма вучних карактеристика) 

 = нагиб одређене дионице/трасе, % + отпор котрљања,% (слика 6.3.) 

 Пун камион низбрдо има укупне отпоре односно Ефективна нагиб (отпорност)%  

             = нагиб % - отпор котрљања%  

 

 

Слика 6.3.  Дијадрам вучних карактеристика 
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Коришћење ових дијаграма подразумијева следеће; 

- Одредити које криве на дијаграму  треба користити – ако је траса узбрдо, очитавају се криве 
погона-вучне силе, а код траса и дионица низбрдо користе се криве кочионих сила. 

- Примјер: код трасе са успоном/узбрдо изграђене у нагибу од 8% са отпором котрљања пута 
2%, камион креће  пун са теретом узбрдо, брзина камиона може се одредити према: 
А)  Израчунавање ефективног нагиба: 8% + 2% = 10% 

Б)  посамтра се линија ефекивног нагиба од 10%, и праћењем ове линије до пресијецања са (у 
овом случају) вертикалном линијом која представља пун камион-GVM; 

В) Користећи равну линију пројектује се хоризонзаллно тачка улијево до пресјецишта са 
кривом погона/пропулзије, слика 6.4. 

Г) вертикално се пројектује тачка пресјека са х осом и очитава брзина камиона 

Д)  У датом примјеру користећи 10% ефективног нагиба у односу на оптерећење и криву 
погона/вуче на дијаграму је дефинисана брзина камиона од 14 km/h , слика 6.4. 

Користећи исту логику, али у овом случају за празан камион кретање са ефективним нагибом у 
паду/низбрдо : 8% -2% = 6%, максимална брзина камиона је 64 km / h (слика 6.4.). Проналази се 
пресјек линије ефективног нагиба/укупних отпора  од 6% са  вертикалном линијом празног камиона, 
па повлачи хоризонтала на криву кочења  (мада се може дискутовати да ли је та брзина сигурна и 
оптимална). 

Као што је претходно речено, графикон са  кочионим карактеристикама се корисити за  одређивање 
максималне брзине камиона  када је укупни отпор негативан. У тим ситуацијама отпор котрљању је 
увијек позитиван и практично значи да отпор нагиба мора бити негативан и већи од отпора 
котрљању. Очитавање са ових номограма је доста  компликовано с обзиром да корисник увијек  има 
више могућности избора брзине. Усвајање максималне брзине се никада не  препоручује и препорука 
је да сигурна брзина  низбрдо износи 40-60 % од максималне очитане  брзине са дијаграма, због 
прегријавања и  ефикасности кочионих механизама на дужим  дистанцама.  

 

Слика 6.4. Дијаграми вучних (propulsion ) и кочионих (retard) карактериика одређеног типа камиона 
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Ове врсте графикона могу се користити, како је у поглваљу 4 кнјиге и наведено,  и за процјену 
утицаја отпора котрљања на перформансе камиона,. тиме се добија прецизнија процјена раније 
поменутог правила гдје се код камиона веће носивости (са око 4.2 kW/t укупне тежине возила-GVM): 
Повећање отпора котрљања од 1% одговара смањењу брзине камиона на рампи за 10%, или смањењу 
брзине флоте од 26% .  

Развијање овог приступа даље омогућава ефекат повећања отпора котрљања да се види за било који 
нагиб  пута (претпостављајући да се камион креће пун узбрдо). На рампи 8-10% (према оптерећењу) 
и основни отпор котрљања од 2%, додатни 1% отпора котрљања ће смањити брзину камиона за 10-
13%, док на равном површинском путу од 0 до 2% (у односу на оптерећење) и основни отпор 
котрљања од 2%, додатни 1% отпора котрљања ће смањити брзину камиона између 18-26%. 

6.3.4.  Прорачун средње брзине вожње 

На основу утврђених брзина вожње по појединим деоницама прорачунава се средња или просечна 
брзина за одређени временски интервал. Трајање вожње и средња брзина кретања камиона, или 
возила, током једног циклуса износе: 
- вријеме кретања за пуна возила: 

 

                                                                                                                                                                      (6.9.) 

 

 

 
- вријеме кретања за празна возила: 
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                                                                                  (6.10.)

 

У обрасцима за прорачун трајања вожње, дужине пута по којима се вози истом брзином уврштене су 
у km, а у именике сигурне брзине кретања које су напријед израчунате према критеријумима 
сигурности и усвојеном најстрожијемкритерију односно најмање брзине у km/h. 
 
Просјечне техничке брзине кретања износе: 

- за пуно возило:    - за празно возило: 

  

hkm
t
Lv
t

t

t
/,

∑
=

                           

hkm
t
L

v
p

p

p
/,

∑
=

                                                  (6.11.)

 

Средња брзина вожње током циклуса - општа средња техничка брзина циклуса износи: 
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Просјечна дневна брзина кретања пуног и празног возила: 
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Гдје је m- коефицијент искоришћења пута за корисну вожњу 
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                                                                                                                (6.14.) 

 

Средња техничка годишња брзина кретања износи: 
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                                                                                                    (6.15.)

 

гдје су: kn - коефицијент смањења брзине кретања возила при ноћној вожњо (0.8-0.92), 
              Td i Tn - број сати дневне и ноћне вожње за вријеме године. 

 

6.4. Прорачун трајања циклуса вожње 

 
Транспортни циклус обухвата низ узастопних радних операција ради превоза терета од места утовара 
до места депоновања (бункера, депоније, одлагалишта и сл) Сваки потпуни транспортни циклус 
обухвата операције: утовара tu, вожње tv, истовара ti и маневрисања tm - при тим операцијама, па се 
његово трајање одређује по формули датој са шематским приказом на слици 6.5. 

У зависности од организације рада, транспортних шема у копу, сихнронизације операција утовара, 
броја камиона и истовара, пропусне способности путева, пријемне способности бункера или 
одлагалишта, радних услова, стања механизације, рада диспечерске службе и др,  често се дешава да 
возила чекају на утовар или истовар, па у трајање циклуса треба обухватити и вријеме чекања. Из тог 
разлога се рачуна практично техничко трајање цилуса које подразумијева дефинисање 
чистог/ефективног времена вожње камиона и свих други времена технолошких операција камиона у 
циклусу,  у складу са напријед наведеним: 

 
Техничко трајање циклуса износи: 

                     
min,

č ttttt mkiu
t ++++=
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Слика 6.5. Шематски приказ цилуса камиона и формула за израчување истог 

 

Трајање утовара зависи од особина материјала, часовног капацитета багера, конструкционих 
карактеристика багера и камиона, гдје се нарочито води пажња о запремини  кашике багера и сандука 
камиона, шеме постављања возила на мјесту утовара, умјешности рада руковаоца багера и камиона, 
технологије откопавања, стања подлоге, површине радне платформе и  др.  
Трајање времена утовара: 

                
stntt pkcu

,+⋅=
                                                                                                                   (6.16.)

 

Гдје је: tc - трајање циклуса утовара кашике багера,s 
             tp - вријеме прилажења дампера од мјеста чекања до мјеста утовара, s 
 
Рационални однос запремине сандука возила и кашике багера подазумијева одређени оптимални број 
кашика за утовар који се креће 4-6 (8) кашика с тим да тај однос код багера дреглајна може бити и 
већи. Већи број кашика сувише задржава возило на мјесту утовара, а мањи број захтјева дуже трајање 
центрирања кашике над сандуком да се не би просипао материјал али и већи број камиона у флоти 
како багер не би имао превелико вријеме чекања на утовар.  При истресању мањег броја кашика 
возило се оптерећује ексцентрично што има посљедицу и  деформисање сандука, отежава кретање 
возила и може бити узрочник ломова 

Трајање утовара највише зависи од трајања циклуса кашике багера, а уз оптимални однос њене 
запремине и запремине сандука возила, максимало зависи од угла окретања стреле багера. Сматра се 
да је најповољнији угао заокретања 90° , па вћина  произвођача даје податке о трајању циклуса при 
том углу . Табеле са вриједностима времена центрирања кашике и трајања циклуса кашике за угао 
закретања од 900 се дају у табелама 6.3 и 6.4 - Прилог 6 (проф Боровић).  
 
Трајање чекања при утовару: 

stu
1252505.05.0tč =⋅=⋅=

                                                                                                                 (6.17.) 

Трајање замјене возила за утовар , на удаљености 10 дo 15 m, износи 5 дo 10 s, а далеко већи значај 
има производ број кашика за пуњење возила  и трајање циклуса кашике багера тц. Трајање утовара 
може се битно смањити вјештим маневрисањем при прилажењу багеру, заузимањем најповољнијег 
положаја за утовар - ради смањења трајања циклуса кашике багера, и благовременим одласком после 
истоварене последње кашике багера 
 
Вријеме замјене возила као и вријеме маневрисања при утовару и истовару зависе углавном од шеме 
постављања возила за утовар, односно истовар, радних услова, каректеристика возила итд - а најдуже 
траје ако се ради без одређене шеме. На трајање маневрисања при утовару велики утицај има начин 
прилажења возила, па најкраће траје, 5 дo 10 s, при праволинијском кретању; 20 дo 25 s - при окре-
тању возила по петљи и 50 дo 60 s - на слијепим радилиштима у усјецима при цик-цак маневрисању. 
У табелама 6.5 и 6.6. – Прилог 6 се дају времена постављања возила на утовару и времена маневра 
камиона на мјесту утовара. 
 
 У суштини ова времена ће се егзактније утврдити снимањем операција у специфичним радним 
условима на руднику а приказана  времена служе за почетне прорачуне и добијање почетне слике 
рада БК система.  
 

У зависности од усвојене транспортне шеме, технологије транспорта и утовара укупно вријеме 
маневрисања оријентационо износи 1,4 до 1,5 минута, од којих по једну трећину трају маневрисања 
на мјесту утовара, дуж трасе вожње и на мјесту истовара. Вријеме маневрисања може се одређивати и 
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као сума временских интервала за савлађивање тих кратких дијелова пута. Вријеме кретања дампера 
при маневрирању: 
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                                                                                (6.18.)  

гдје су: L
1,2,...p 

- дужина дионице при маневрирању (m) 

               v
1,2,...p 

- брзине кретања при маневрирању - 1. брзина , km/h) 

              n - број промјена правца кретања 
              tp - вријеме потребно за промјену брзина, s 
 

Трајање активне вожње - вријеме кретања пуног дампера је сума времена вожње по појединим 
дионицама пуног и празног возила и приближно вријеме трајања активне вожње камиона се може 
израчунати:  
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Гдје су: v - средња техничка брзина кретања каминоа у km/h, 
               Lt - дужина пута којим се крећу пуни дампери, 

              m - коефицијент оскирошења пута за активну вожњу и који се одређује по  
                    формули: 
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                                                                                                                               (6.20.) 

 

 
Трајање истовара зависи од шеме истовара, особина материјала, носивости подлоге, климатских 
услова, стања путцва, организације одлагања, карактеристика возила, механизације на одлагалишту 
итд .Вријеме истовара обухвата 

          
sttttt susvni
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                                                                             (6.21.) 

 

гдје је : tn - вријеме наступања камиона најмањом брзином мјесту истовара до мјеста  

                     чекања или скретања  (доста често и кретање уназад),  s 
                tv - вријеме дизања сандука, s 

               tus - вријеме спуштања сандука, s 

                 ts - вријеме силаска на нормалну трасу-вријеме кретања по одлагалишту, s 
 

При пројектовању најчешће се усваја да вријеме истовара износи 1,0 до 1,2 мин .Трајање истовара 
зависи од начина маневрисања, односно постављања возила према  ивици  одлагалишта. Укупно 
време истовара је збир времена маневрисања на одлагалишту  и истресања. 
 
На трајање истовара и маневрисање при истовару битно утиче носивост тла која се погоршава при 
падавинама, па може бити поред продужења трајања операције истовара, узрочник прекида рада због 
тоњења точкова у подлогу и њиховог проклизавања по путу , поготов при кретању навише као и 
немогућности кочења при кретању наниже. 

 
При истовару корисне сировине смањење истовара постиже се правилним постављањем возила над 
бункером за истовар- уз избјегавање сувишних маневрисања при вожњи уназад.  Табеларни приказ 
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времена маневрисања и времена истресања у зависности од врсте материјала и његове сипкости су 
дати у табелама 6.7. и 6.8.-Прилог 6 (према проф Боровићу). 

 

Досадашња практична искуства показала су да на површинским коповима под истим условима, при 
употреби различитих типова камиона, разлике у брзинама могу бити врло велике, па самим тим и у 
трајањима циклуса вожње. То се дешава и код истог типа дампера у зависности од његових радних 
способности и умјешности возача да правилно користи рад мотора , повећавајући и смањујући 
брзину на дионицама пута у зависности од услова вожње и степена сигурности. 
 
Ради ефективнијег транспорта врло је значајно да се ради хронометријска анализа трајања операција 
циклуса и степена утицаја релевантних фактора, јер пружа могућност да се открију унутрашње 
резерве у његовом трајању, повећа фреквенција возила, а самим тим и продуктивност копа 
 
Током циклуса често се дешавају случајни прекиди вожње, застоји и чекања, из раније наведених 
разлога, који нису неопходни, па их треба отклонити или свести на минимум. Уколико је њихово 
учешће значајно у трајању циклуса треба их прорачуном  обухватити.  Зато је уведен појам 
експлоатационог циклуса који је производ техничког трајања циклуса и коефицијента задржавања 
Kvz 

 

 Tc ex = Tc x Kvz                                                                                                                                  (6.22.)  
 
Коефицијент задржавања, износи 1,05 - 1,10 и обухвата случајне прекиде, задржавања и чекања 
возила при паљењу мотора, заустављању из разних разлога, при ситним оправкама и краткотрајним 
прегледима. Обзиром да су ови прекиди према трајању циклуса краткотрајни - најчешће су у 
прорачунима обухваћени коефицијентом искоришћења сменског времена. 
 
6.5.  Пропусна способност и капацитет путева 

Пропусна способност путева на површинском копу је максимална интензивност саобраћаја 
дозвољена условима сигурности. Интензивност саобраћаја, или фреквенција возила, изражава се 
бројем возила која пролазе кроз одређену тачку у јединици времена у једном смеру. Капацитет пута 
одређује се количином терета који се може превести путем у јединици времена: 

QP =Nv Q, t/h                                                                                                                             (6.23.) 
  

Пропусна способност и капацитет се одређују за најоптерећенију деоницу пута и за траку пута по 
којој се возила крећу наниже. Најоптерећенији дијелови пута су улази главних усјека, мјеста 
укључивања са етажних путева на главни, серпентине са малим радијусима кривина, раскрснице, 
мјеста спајања етажних путева са одлагалишта. Пропусна способност етажних путева на копу и 
одлагалишту најчешће се не прорачунава јер је довољно за једновремени рад неколико багера на 
утовару Фреквенција возила одређује се по обрасцу: 
 
 
 
                                                                                                                                                                    (6.24.)  

 

гдје је  ti - интервал времена између  два возила., s   

 
При прорачуну пропусне способности пута треба водити рачуна о неравномјерном току саобраћаја, 
односно неравномјерном пристизању возила на пут. Због тога,  дефинитивна формула за прорачун 
интензивности саобраћаја гласи: 

i
he t

Q 3600
=  
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       возила/сат    или                         (6.25.) 

              возила/сат или                         (6.26.) 
гдje je:  v – брзина вожње,  m/s (km/h) 
               nst - број саобраћајних трака на путу у једном смјеру; 

kner - коефицијент неравномјерности који, поред већ наведеног, зависи од броја багера за 
утовар и броја камиона. 

Lz – сигурни пут заустављања, m (рачуна се према формулама приаказаним напријед) 
 
За просјечне услове, при утовару једним багером 30 камиона на сат, коефицијент неравномјерности 
има следеће величине: 

Број багера         1        2          3           5        7        10       15          20 
Kner                                  1       0,75    0,67    0,60    0,58    0,55    0,53       0,50 
 

Фреквенција возила расте са повећањем брзине, а пада с повећањем нагиба. Интензивност саобраћаја 
се повећава с побољшањем квалитета коловоза, односно с повећањем коефицијента атхезије точкова 
с коловозом µ - који је у ранијем тескту објашњен.  Према подацима из праксе радна кочница сматра 
се ефикасном ако дужина пута кочења износи 20 m – при брзини вожње 40 km/h и успорењу 4,4 rn/s2. 
 
Сигурносно растојање који се крећу један за другим. Оно не смије бити мање од дужине видљивог 
пута  и израчунава се за принудно (изненадно) кочење Sk (квар машине, изненадно искрсла опасност 
на путу и сл) . Кочни механизам блокира точкове, те такво кочење није сигурно по клизавом путу - 
нарочито по путу са поледицом. Зато се добија велика вриједност за Sk, односно релативно мала 
пропусна способност и капацитет пута. Ово је најстрожи критеријум који се може примијенити у 
најнеповољнијим условима вожње 
 
У оба претходна обрасца прорачунска величина за Kner сманује се 5 до 10 % -јер се при кочењу 
сманује коефицијент отпора проклизавању точкова. Фреквенција возила може се рачунати по горњем 
обрасцу ако се у бројилац уврсти вриједност сигурне брзине вожње одређене по формули које су 
наведене у претходном поглављу), а у именилац сигурно растојање једнако збиру видљиве дужине 
пута Sv и дужине возила с тим да је Sz > Sv + Sp.  Из изложеног произилази да су пропусна способност 
и капацитет пута променљиве величине јер је за различите услове вожње различита дужина сигурног 
растојања између возила Lz . Стварна дужина безбједног растојања између возила износи 50 дo 60 m,  
у зависности од услова вожње, па интензитет кретања износи 200 до 250 возила на сат. 
 

6.6. Прорачун капацитета камиона 

 

Капацитет транспорта је најважнији технички и економски показатељ. Капацитет камиона зависи од: 

- рударско-техничких фактора (капацитета копа, особина терета, носивости подлоге, 
површине радне платформе за утовар и истовар); 

- конструкционих карактеристика саобраћајница (дужине, радијуса кривина, нагиба, 
квалитета коловозне конструкције); 

- технологије откопавања; 
- конструкционих и техничко-експлоатационих особина одабране механизације; 
- организације рада; 
- транспортне шеме у копу; 
- климатских и субјективних фактора итд. 

 

Капацитет возила је производ утоварене масе у његовом сандуку Qt и броја циклуса у јединици 
времена nc за коју се капацитет тражи. Kапaцитет kamiona се рачуна преко следећег обрасца: 
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                                                                                                             (6.27.) 

гдје је: kv - коефицијент искориштења времена у сату (0.75-0.85) 
             Tc -  вријеме циклуса камиона, мин 
            Qt – тежина терета натовареног у сандук камиона, t (израчунава се према  
                   формулама приказаним у поглављу 7) 
 
Разликујемо следеће капацитете: теоретски, технички и експлатациони. 
 
 Теоретски (максимални, конструкциони) је капацитет који би остварило танспортно средство кад би 
радило стално (без задржавања, маневрисања и чекања) Податак о овом капацитету користи се само 
при избору возила упоредујући њихове конструкционе карактеристике. 
 
Технички капацитет је капацитет који се остварује у одређеним радним условима у зависности од 
ефективног радног времена и свих релевантних фактора. Он служи као основа за прорачун 
експлоатационог капацитета, за компарацију различитих шема транспорта, утовара и истовара. 
 
Експлоатациони капацитет је капацитет који се оствари за укупно радно вријеме у одређеним 
радним условима у функцији свих релевантних фактора. Прорачунава се за временске интервале- 
смјена, час, година дана. За прорачун наведених капацитета користе се следеће формуле: 
  
Теоретски часовни капацитет    Технички часовни капацитет: 
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Експлоатациони часовни капацитет према горе већ наведеној формули. 
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                                                                                                            (6.29.) 

Смјенски капацитет дампера износи: 
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                                                                                                 (6.30.) 
 
Дневни капацитет: 
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                                                                                                                (6.31.) 

 
Годишњи капацитет 

godtn QQ
ddd

/
'

⋅=
                                                                                                                  (6.32.) 

 

гдje су : Tc -  вријеме циклуса камиона, мин 

               Tct -  теоретско трајање циклуса, мин 

               Qt – тежина терета натовареног у сандук камиона, t (израчунава се према  
                   формулама приказаним у поглављу 7) 
                Q – конструктивна носивост камиона, t 

   Tsm - број ефективних радних сати у смјени 
Tgod - број ефективних радних сати у години 
nsm – број радних смјена у дану 
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nd – број радних дна у години 
kv  - коефицијент временског искоришћења возног парка 

              Смјенски.........................................0,3-0,4 
              Дневни............................................0,6-0,7 
              Годишњи ..........................................0,25 – 0,75 
 
На основу наведених полазних података транспорт камионима  се прорачунава следећим 
редослједом: 

1Количине ископине, њихов распоред по етажама, просјечне дужине транспорта, нагиб  
 путева итд 
2. Потребни број камиона 
3. Утврђивање коефицијената искоришћења времена 
4. Прорачун просјечног смјенског капацитета транспорта. 
5 Прорачун годишњег капацитета камиона  по списку. 
6 Одређивање укупног броја камиона у возном парку: активних, резервних, на 
    оправкама. 

 
Највећи утицај на сменски капацитет камионског транспорта имају: дужина превоза, дубина копа, 
носивост возила и капацитет откопавања по етажама. Ради сажетијег прорачуна и компарације 
резултата у формуле за прорачун уврштавају се дужине и висине извоза добијене методом 
пондерисаних величина.  Пондерисана дужина транспорта одређује се по формули: 

 

            (6.33.)
  

 

Пондерисани просек извозне висине рачуна се по обрасцу: 

    

                      (6.34.) 

 

Због сталне промјене утицајних фактора годишњи капацитет транспорта камионима се најреалније и 
најлакше одређује преко могућег броја ефективних сати рада свих камиона по списку (цјелокупног 
возног парка)  јер се тако прецизније утврђују: осцилације транспорта, посљедице организационих 
промјена, развоја копа, одржавања и стања возила, застоја усљед климатских фактора итд. 
 

6.7.   Режим рада и временска искоришћења 

Смјенско радно вријеме Tsm дијели се на: 
- ефективно вријеме рада  Te 
- вријеме припремно-завршних радњи tpr и 
- време планских и непланских застоја из разних разлога tz. 

Коефицијент временског искоришћења возила током смјенског радног времена је количник 
активног рада на обављању основних операција утовара, превоза и истовара и укупног смјенског 
времена: 
 
                                                                                                                                                                    (6.35.) 
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Ефективно радно вријеме је вријеме трајања главних операција: утовара, вожње пуних и празних 
возила, истовара и маневрисања. При доброј организацији рада и седмочасовном трајању смјене 
износи 70-80% од смјенског времена. Ефективно радно вријеме добија се кад се од укупног смјенског 
времена одузме трајање помоћних (припремних и завршних) радова: долазак возила са паркиралишта 
на радилиште и повратак (10 до 15 мин) ,  пуњење резервоара горивом (10 до 12 мин)  преглед, 
подмазивање и примопредаја (20 до 25 мин). Укупно трајање ових предвиђених и планираних застоја, 
без трајања прекида за топли оброк, износи 30 до 60 минута. 
 
Непредвиђени застоји настају: 
- из техничких разлога (неисправност на возилу, због климатских разлога, смањене носивости тла, 
отежаног кретања возила, оштећења на путу, чишћење снијега и др)  
-  из организационих разлога (чекање на утовар, истовар, недостатак енергије, неприпремљеност 
радилишта или онемогућен приступ и сл) .   
 
Непредвидени застоји трају, у просјеку, 15 до 20 мин. Ради веће ефикасности транспорта, наведени 
планирани застоји возила и багера треба да се преклапају. За егзактан прорачун експлоатационог 
капацитета веома је битно да се тачно зна колико износи коефицијент временског искоришћења. При 
најповољнијим радним условима његове вриједности се крећу; 

0,85 до 0,90 - при двосмјенском раду и  
0,70 до 0,75 - за тросмјенски рад 

 
 Према условима експлоатације његове пресјечне вриједности износе: 
Услови експлоатације Коефицијент Кvis Ефективних минута у сату  

 добри      0,92       55 

 средњи      0,83       50 

 лоши      0,67       40 

Степен искоришћења камиона током 24 сата зависи од броја смјена, броја сати рада у смјени и 
коефицијента искоришћења смјенског времена, па се дефинише преко коефицијента временског 
искоришћења током дана и ноћи: 
 

                             (6.36.)
  

При повећању броја смјена коефицијент временског искоришћења током 24 сата расте, али не 
пропорционално броју радних смјена, што се објашњава већим степеном искоришћења времена при 
једносмјенском и двосмјенском раду у односу на тросмјенски и бољим техничким одржавањем 
возила. 
 
Кад се вози само у једној смјени, сваки возач задужен је истим дампером те је непосредно 
заинтересован за одржавање возила и његово добро стање, за мању потрошњу горива, гума, скраћење 
свих врста застоја и сл. Зато су знатно повољнији показатељи транспорта при једносменској вожњи. 
Главни недостатак такве организације транспота је низак степен искоришћења номиналног 
капацитета дампера. Са техничког аспекта возила се најрационалније користе ако раде у двије смене 
јер се могу одржавати и оправљати између радних смјена. Степен искоришћења радног капацитета 
возила знатно је виши у односу на једносмјенску вожњу 
 
Тросмјенска вожња је цјелисходна у суровим климатским условима, у зимско вријеме, у периоду 
изградње копа, у случајевима изнимне потребе повећања обима откопавања и у другим случајевима 
кад је пријемни капацитет гаража недовољан да заштити дампере у резерви. При седмочасовном 
смјенском раду коефицијент временског искоришћења за 24 сата у прорачунима се може усвајати из 
табеле 6.9 - Прилог 6 (проф Боровић) 
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Све што је мањи број смјена вожње може се побољшавати квалитет одржавања, руковања, контроле 
експлоатације и одржавања, одговорност возача за чување возила и др. Све то продужује радни вијек 
возила, смањује материјалне трошкове и побољшава показатеље рада транспорта дамперима. Возни 
парк рудника (инвентарски број, број возила на списку) Nsp обухвата технички исправна и возила која 
се налазе на ремонту.  Исправна возила се дијеле се на активна и резервна, а возила на оправци 
ремонтују се или чекају на ремонт. 
 
Број остварених радних дана током године зависи до радних услова, организације рада и техничке 
исправности возила, као и квалитета ниховог одржавања. За прорачуне временских искоришћења 
возила треба установити укупни број временских јединица за које се тражи искоришћење и 
ефективних јединица. Укупан број дана технички исправног возила обухвата број активних дана Dа и 
број дана кад се возило налази у резерви Dr.  Коефицијент искоришћења камиона (или возног 
парка) у траженом временском интервалу, је количник оствареног броја радних камион дана N x Da 
(или сати) и теоретски могућег (календарског) броја дана N х  Dgod  (могуће је то све израчунати на 
час као временску јединицу).  Његове вриједности, при доброј организацији рада, не обухвативши 
нерадне недеље, за карактеристичне временске интервале, је дато у табели 6.10-Прилог 6 према проф 
Боровићу.  

Коефицијент техничке спремности возила (возног парка) је однос броја камион-дана (или часова) 
технички исправних возила Nx Di  и теоретски могућег (календарског) броја камион – дана N x Dgod . 

Коефицијент техничке исправности усваја се да износи, у зависности од услова експлоатације и 
квалитета одржавања: 

          добри   0,90 
                        средњи 0,85 
                        лоши   0,75 
Коефицијент искоришћења технички исправних возила одређује квалитет организације рада, а 
рачуна се по обрасцу: N x Da / Nx Di   
 
Коефицијент техничке исправности и искоришћења возног парка одређују инвентарски број возила - 
што су те вриједности веће - тим је мањи инвентарски број возила. 
 

Коефицијент техничке исправности зависи од времена трајања ремонта и времена измеду ремонта. 
Његова вриједност може се повећати: бољим техничким одржавањем машина, побољшањем 
квалитета ремонтних радова, побољшањем квалитета путева, бољм управљањем возилима, бољом 
организацијом транспорта и одржавања 
 
Коефицијент временског искоришћења возног парка зависи од техничке исправности возила и броја 
изгубљенх дана због времена, празника, слободних дана и отклонљивих узрока: недостатка горива, 
гума, резервних дијелова и сл. Временски застоји из климатских разлога најдуже трају за вријеме 
прољећа и јесени због великих и дуготрајних киша и зими због сњежних падавина и наноса. Због 
нерадних недјеља, државних празника и оправданог одсуствовања с посла - календарски фонд дана 
смајује се 12 до 15%, Број нерадних дана због недостајања репроматеријала износи 3 до 5%.  
 

Мање вриједности односе се на копове са лошијом организацијом транспорта и одржавања, на возила 
са дужим радним веком, неквалитетна возила, на неквалитетно одржавање и руковање, неповољне 
услове итд.  Укупан годишњи број нерадних дана, уклучујући и време прекида због ремонта, износи 
35 до 60% од укупног календарског броја дана, а коефицијент временског искоришћења возног парка 
креће се од 0,25 до 0,75. 

 
6.8. Оријентациони прорачун броја камиона 

Број возила за превоз терета на површинском копу прорачунава се у зависности од: капацитета копа, 
сатног капацитета багера, броја радних смјена багера и возила, очекиваног броја сати ефективног 
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рада утоварног и превозног средства и њиховог капацитета.. Потребан број активних дампера у 
зависности од смјенског капацитета копа и дампера одређује се по обрасцу: 
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                                                                                                                                    (6.37.) 

Гдје је: k - коефицијент неравномјерности производње (1.15-1.30). 
Qsmk – смјенски капацитет копа, t 
Qsmd – смјенски мкапацитет камиона, t 

 

Потребан број возила у радном парку: 
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гдje je: ns
k - број радних смијена копа, 

             ns
v - број радних смјена возила. 

 

Инвентарски број камиона који зависи од броја активних камиона  и броја дампера који се налазе 
на ремонту, у квару или на поправку, рачуна се према изразу: 
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                                                                                                                                   (6.39.) 

гдје је: kip - коефицијент искориштења возног парка (0.75-0.85). 
 

Потребан број камиона за осплуживање багера: 

      
Q
Q

n
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b
=  , камиона                       6.40. 

гдје је: Qhb – часовни капацитет багера, t/h 

             Qhe – часовни капацитет камиона, t/h 

 

При чему је часовни капацитет  багера:  
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⋅⋅=  сатни капацитет багера                                                                     (6.41.) 

 
6.9. Рационално попуњавање возног парка и утицај типизације на капацитет система 

Попуњавање возног парка се врши на основу праћења показатеља рада камиона. Статистичким 
истгаживањима утврђен је случајни карактер промјенљивих при прорачуну попуњавања возних 
паркова на површинским коповима. На слици 6.6.  је приаказана шематски осцилација капацитета 
флота камиона између неких горњих и доњих граница , с тим што временом капацитет опада ако 
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попуњавање возног рагка није довољно и редовно.  У таквим случајевима планирани капацитет се 
остварује пренапрегнутим радом камиона већим број радних дана од планираног. На слици се поред 
тога приказује опадање капацитета у дужем периоду због смањења броја камиона, а тако и његов 
нагли пораст са укључивањем додатних  камиона 

Рационално попуњавање возног парка може се реализовати полазећи од планираног капацитета 
израженог нпр у ткм или количине материјала која треба бити транспортвана и то на основу :  

- добгог познавања стања возног парка и његових радних показатцља, 

 - поузданих експеримепталпих података и 

 - егзактних прорачуна.Ако се зна стварни/реални рок употрцбе камиона у годинама; тип  

   дампера и број комада појединих типова и др, 

 - број камиона и-те године експлоатације ј-тог типа, број камиона у возном парку на   

  почетку планског (прорачунског) периода . 

 

 

Слика 6.6. Приказ оставривања капацитета система багер-камион у дужем временском периоду 

На капацитет возног парка и његову поузданост битно утиче типизација камиона.. Код типизованих 
флота возила увијек су мање залихе резервних дијелова, ипстгумената, прибора, мањи је радионички 
простор и јефтиније одгжавање Рги примјени типизованих камиона разлике у капацитету су 
посљедица само различите изгабљености возила и различитог руковања с њима. Рад камиопа истог 
модела на почетку смјене је шаблонски организован као континуалан ток. На утовар пристижу један 
за другим, ро правилу без претицања, чиме сц успоставља одређени релативпо константан гитам 
производње. На такав начин стварају се пово1јни  психо-физиолошки услови за рад возача и за 
повећану сигурност рада. Снимањем циклуса вожње камиона различитих модела доказана је разлика 
њихових трајања док се код  типизованих флота камиона нпр. може прорачунати повећање 
капацитета доста једноставно преко броја циклуса у смјени. Коефицијент техничке спремности и 
временског искоришћења се рачунају: 

Коефицијент техничке спремности -  
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  Тисп – вријеме техничке исправности камиона 

   Tkal – календарски фонд сати 

Временско искоришћење 

1. Смјенско вријеме рада ( Tsm = 8 h ) 

       * ефективно вријеме рада – Te  

       * организациони застоји (примопредаја смјене, топли оброк, узимање горива) 

       * плански застоји (прегледи возила, сервисне интервенције ) 

 

                                                                                                                                                                    (6.43.) 

       Ki = f ( број радних смјена) 

               2 смјене : Ki = 0,80-0,90 

               3 смјене : Ki = 0,70-0,75 
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7. ЗНАЧАЈ СТЕПЕНА УСАГЛАШЕНОСТИ КАПАЦИТЕТА УТОВАРНО-
ТРАНСПОРТНЕ ОПРЕМЕ  

7.1. Утицајни фактори на  избор система багер- камион  

Питање избора опреме је избор структуре рударске опреме за извођење одређеног задатка односно 
постизање основног циља да се откопа и превезе одређена количина материјала са одређеног броја 
локација на одређени број дестинацијаи у одређеном времену.  
 
Међутим, различити типови опреме имају атрибуте који могу да имају интеракцију на комплексан 
начин у односу на продуктивност. У експлоатацији,  приликом  избора опреме за откопавање и 
утовар материјала, укључујући и јаловину и руду, током животног вијека копа неопходно је 
познавати опште податке и параметре који су важни за избор опреме и њену набавку. 
 
Површински коп садржи одређену количину корисне минералне сировине коју откопавамо одвајајући 
откривку и јаловину. Постоји више метода површинског откопавања, укључујући брдски тип копа, 
откопавање са директним пребацивањем у откопани простор, откопавање са формирањем 
унутрашњег одлагалишта и МТР методу-откопавање скидањем еатажа одозго на доље. Избор опреме 
је најкарактеристичнији и најбитнији код класичних површинских копова брдског/дубинског  типа 
гдје се одлагалишта јаловине налазе ван контуре самог копа, слика 7.1.  
 
Временом, развојем етажа развија се и сам површински коа а технички руководиоци дефинишу 
количине и квалитет материјала који се откопава. Камиони превозе овај материјал на више 
дестинација - постројења за припрему или прераду руде, депое и одлагалишта јаловине. Руда се 
прерађује у постројењима за припрему и прераду, на депоима се складиште готови призводи са 
хомогенизованим квалитетом руде тржишног квалитета. Дугорочни план рудника се оптимизује кроз 
вријеме развојем етажа са циљем максимализације вриједности производње рудника. План, поред 
оптимизације контуре копа, обезбјеђује потребни капацитет, развој етажа у времену и простору 
(укључујући и висине етажа), slika 7.1.. Висина етаже може варирати од 4 до 60 m и диктира врсту 
опреме која се користи а по правилу се могу планирати и резервне опције. 
 
Откопно-утоварна јединица/машина може бити било која врста високопродуктивне машине ове 
врсте- утоваривач, багер циклични или континуални. Ове машине утоварају материјал у камионе у 
циљу транспорта истих на жељено мјесто. Ове машине се принципијелно разликују према: 

- доступности - -вријеме и цијена набавке; 

- потребама за одржавањем - одржавање, ремонт и неочекивано одржавање; 

- компатибилности са различитим типовима камиона – усаглашеност са утоварним јединицама 
(технолошка и капацитивна), 

- трошковима по јединици производње. 

Ове карактеристике утичу на укупну могућу искоришћеност опреме за утовар и утичу на коришћење 
возног парка. Тип утоварне јединице се бира за конкретне радне услове рудника и висине етаже.  
Узимају се у обзир и други фактори у процесу избора опреме а посебно компатибилност утоварне 
јединице са одабраним камионима у возним парковима. На примјер, неке утоварне јединице не могу 
да досезати висину камиона. С друге стране, неки капацитети утоварних јединица не могу постићи 
или умногоме превазилазе капацитет камиона. Ако се жели пронаћи најбоља комбинација камиона и 
утоварне јединице, онда је потребно моделирати проблем тако да истовремено изаберемо типове 
камиона и утоварних јединица. Камиони у рударству, који се називају и дампери- камиони за вучу 
или тешки теренски камиони, транспортују материјал-руду или јаловину од утоварне јединице до 
мјеста одлагања. Њихова носивост најчешће коришћена се креће од 36 до 315 тона а величине могу 
бити и веће што све зависи од радних услова и набавне цијене. Руковање камионима је директно 
пропорционално његовом капацитету, док је брзина којом камион може да се креће јесте обрнуто 
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пропорционално његовом капацитету. Као и код утоварних јединица, различити типови камиона се 
разликују према њиховој поузданости, захтјевима одржавања, продуктивности и трошковима рада. 

 

Слика 7.1 Распоред /динамика откопавања подијељена на планске временске периоде. У сваком 
периоду развоја рудника се дефинише материјал који се откопава на којим мјестима и која врста и 
како се и гдје користи која опрема. Плански периоди су углавном на годишњем ниову. Слика 

адаптирана Immersive Technologies (2012 

 

Радне средина рудника знатно утиче на перформансе камиона. На примјер, "вучна сила- rimpull'' 
утиче на кретање камиона напријед. Вучна сила савладава (и практично представља) природну 
отпорност тла на обртни момент гуме и једнака је производу момента осовине точка и радијуса 
точкова. Произвођачи испоручују унапријед израчунате криве/дијаграме за камионе како би се 
омогућио задовољавајући прорачун времена циклуса камиона. Дијаграми приказују повећање отпора 
пута док камион повећава брзину кретања.Такође, мекоћа тла/подлоге пута ствара ефекат отпора 
котрљања (пнеуматика камиона) што смањује ефикасност камиона. Отпор котрљања значајно варира 
од врсте пута и током времена, а веома је тешко вршити процјену. Редовно поливање и набијање 
подлога путева уз редовну контролу може смањити ефекте отпора котрљања. Квалификованост 
руковаоца, нагиб пута/трасе могу погоршати ефекте отпора котрљања и вуче. Ови параметри, поред 
пређеног пута, су кључни за тачно израчунавање времена циклуса камиона. 

 

Слика 7.2 Вријеме циклуса камиона се мјери од тренутка када је камион постављен на утоварно 
мјесто, а вози пун до одлагалишта/депонија, истовара материјал и путује празан до утварног 

мјеста да би се придружио реду чекања и позиционирао  за следећи утовар. Вријеме циклуса камиона 
укључује вријеме чекања и вријеме истовара и утовара- Слика адаптирана Immersive Technologies 

(2012) 

Вријеме циклуса камиона обухвата вријеме утовара, вријеме вожње пуног камиона, вријеме 
истресања/одлагања, вријеме повратка (вожња празног камиона), чекање у реду (и друга кашњења) и 
вријеме маневра, Слика 7.2 . Циклус може почети на мјесту за утовар, гдје камион добија материјал 
од откопно-утоварне опреме, потом се креће пун до мјеста истовара (депонија, одлагалиште јалвоје и 
др)  преко одређеног пута у рудничкој путној мрежи. Након истресања терета, камион се окреће и 
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путује празан назад до мјеста за утовар. Вријеме неопходно за маневар и измјену камиона на мјесту 
за утовар може потрајати неколико минута. У великим рудницима, вријеме циклуса камиона може 
бити 20-30 минута, и може се значајно мијењати током времена како фронт рударских радова 
напредује и транспортне дистанце се повећавају.  
 
Вријеме циклуса камиона је важан параметар, јер се у њега могу апсорбовати повезани параметри, 
посебно они који не зависе од коначнe изабранe флоте. Потребно је у моделирање избора опреме 
укључити и друге параметре које утичу на циклус камиона - топографија терена/трасе,  отпор 
котрљања. Инжењери рударства могу радити процјене параметара и укључују их у вријеме циклуса 
камиона. На сличан начин, вријеме циклуса камиона може да апсорбује друге параметре као што су 
вучна снага камиона, нагиб траса, дужина траса и др. У другим индустријама, уобичајена метода за 
процјену времена циклуса камиона је количник брзине камиона добијених из каталога произвођача и 
приближне дужине пута. 
 
Дестинације обухватају било које мјесто гдје се материјал може превести и истоварити и ту спадају 
постројења за припрему и концетрацију (укључујући дробилице), депои и одлагалишта јаловине. 
Међутим, у дизајну рудника се често јављају вишеструки извори, одредишта или копови, а 
компликација је у томе што опрема (посебно камиони) може радити на било којем правцу између 
ових локација. Пошто постоји више  мјеста за утовар са различитим захтјевима за утовар, могу бити 
потребни различити и типови утоварних машина. Изабрани камион треба бити компатибилан са тим 
утоварним једицама  које  су му  додијељене  у неком периоду. Ово питање компатибилности 
представља компликовану карактеристику избора опреме за површинску експлоатацију. Поред тога, 
у вријеме куповине опреме може и да постоји дио расположиве флоте камиона, а због промјене 
одређених модела откад је купљен тај старији  дио флоте  или неким критеријумима за оптимизацију, 
долази до мијешања опреме односно  мјешовите -  хетерогене флоте. 
 

Због побољшања ефикасности одржавања и ремонта, оперативни трошкови опреме су нелинеарне 
функције старости опреме (или употребе опреме).  Продуктивност опреме се такође мијења током 
времена, обично због одржавања, ремонта опреме, величине радне способности  камиона и 
способности возача. Сами трошкови су неизвјесни  јер обично садрже неизвјесне банкарске стопе , 
амортизацију и приходе . Присутност неизвјесности отежава цјелокупни проблем и може довести до 
немогућности имплементације појединих стратегија и политика. 

Неизвјесни улазни подаци укључују вријеме циклуса камиона, доступност опреме, груписање 
камиона (описано касније) и варијабилност камиона . У контексту површинског копа, правилан избор 
опреме може обавити потребне задатке на вријеме, без угрожавања производних планова рудника. То 
значи, потребна је довољна количина опреме за одржавање очекиваних стопа продуктивности чак и 
када је вријеме циклуса камиона продужено и дуго. Одређена опрема је отписана и искључена из 
производње  због одржавања. Пошто су трошкови куповине и управљања рударском опремом високи 
- између 40-60% укупних трошкова експлоатације,правилан избор опреме је покретачки фактор за 
профитабилност рударских радова. 

Планери рудника дијеле дугорочни план (или рударски распоред) по периодима планирања ,Слика 
7.1. Величина ових периода може се разликовати у зависности од задатка планирања: годишњи 
распоред опреме а рјеђе планирање куповине опреме. План рудника и динамички диктира вријеме  

и начин манипулације материјала кроз одређени плански временски период. Рударске компаније могу 
радити  дугорочне планове (нпр. до 25 година или према нашим законима и дуже ако је вијек 
експлоатације дужи) и то зовемо стратешким планирањем. У овом временском оквиру, замјенска 
опрема може укључивати и друге типове осим оригиналног избора као одраз новонасталих 
технологија. Уобичајено је да опрема достигне вријеме за замјену , што се најчешће дефинише 
амотизационим периодима појединих врста машина (у зависности од типа и употребе). Улазни 
подаци за избор опреме су у основи:  

- дугорочни рударски план производње и капацитет, укључујући захтјеве производње на 
одређеном броју локација за утовар и одлагање;  
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-  сет типова утоварних јединица и камиона који се могу купити;  
-  информације о продуктивности опреме и шта се то мијења када опрема ради са различитим 

типовима опреме; и  
- информације о трошковима, укључујући камату и стопе амортизације,трошкове набавке, 

одржавања и оперативне трошкове.  
 

Циљ избора опреме  је стратегија или политика куповине, као и помоћне информације као што су 
одговори  како се опрема треба користити у односу на дефинисане задатке. Специфичан примјер 
таквих помоћних информација је расподјела посла за поједину врсту опрему у одређеном периоду. 
 

Проблем избора опреме у рударству предвиђа анализу свих критеријума куповине камиона и багера  
које су изводљиве у односу на период потражње, захтјеве за балансирање продуктивности између 
камиона и утоварних јединица и ограничења компатибилности (са другим машинама  и између 
појединих типова једне опреме). Следећи проблем избора опреме је одабрати политику минималних 
трошкова из овог изводљивог сета. Овај проблем се може ријешити током стратешког планирања, у 
којем случају је дугорочни план рудника полазна основа а касније током рударских радова 
новонастали услови  када је потребна нова опрема. У другом случају, средњорочни планови 
производње могу се користити као улазни подаци умјесто дугјорочног плана. 

Структура механизације на површинским коповима дефинисана је машинама за утовар, транспорт, 
одлагање и помоћне операције које су међусобно повезане капацитетима, а које омогућавају 
остваривање планова скидања откривке и експлоатације корисне сировине.  Избор структуре 
рударских машина- технологије  врло је сложен задатак при чијем рјешавању треба изучавати више 
варијанти структура. Избор зависи од следећег: 

- Природних фактора: физичко-механичких особина стијена, геолошких особина терена, сво-
јстава и намјене корисне сировине, климатских услова и топографије терена 

- Рударско-техничких фактора: капацитета експлоатације, дужине транспорта, димензија 
површинксог копа, интензитета откопавању, усклађености капацитета машина, локације 
одлагалишта и њихових смештајних простора, површине радних платформи, снабдевања 
енергијом и водом, еколошке заштите радне и животне средине, могућности набавке и 
допреме машина итд 

- Конструкционих и експлоатационих карактеристика машина. 
- Организационих аспеката : рокова развоја и изградње копа, освајања пројектованих 

капацитета копа; рокова допреме и монтаже машина, довода енергије и воде, обезбјеђења 
квалификоване радне снаге, временских интензитета радова и експлоатације. 

- Економских параметара и показатеља: висине инвестиционих улагања, кредитних услова, 
цијене утовара и транспорта, износа добити, продуктивност рада и др. 

 
При томе се полази од капацитета површинског копа који највише утиче на избор средстава за 
транспорт и утовар.  Послије оријентационог избора комплекса машина у функцији утицајних 
фактора приступа се њиховом прецизнијем одређивању - избору модела (типова) машина. 

Рационални модел дампера треба да одговара технолошком процесу и да омогући највеће учинке, уз 
пуну радну сигурност, цијелог утоварнo-транспортног система опреме. Рационална носивост и 
запремина сандука камиона  могу се одредити на основу рационалног односа запремине сандука 
дампера и кашике багера, запреминске масе, гранулације и степена уситњености откопаног 

материјала. 

Рационални однос између запремине сандука возила и кашике багера битан је услов за економичан 
рад транспортно-утоварних машина. Неодговарајући однос смањује њихов капацитет и искоришћење 
јер дуже трају помоћне операције и маневрисање да би се смањили удари великих комада за које није 
конструисан мањи камион. 

Запремина сандука возила веома значајно утиче на смањење капацитета багера при малом њеном 
односу према запремини кашике багера. Ако је број потребних кашика за утовар сандука камиона 
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већи од 5 смањује се утицај запремине сандука на учинак багера.   Досадашње искуство показује да се 
највећа продуктивност остварује кад се сандук напуни са 4 до 8 кашика. 

 

7.2. Избор рационалног модела дампера у зависности од запремине кашике багера 

Као што је већ у уводном дијелу овог поглавља речено, димензионисање  камиона и багера у циљу 
синхронизације рада транспортних и утоварних операција и усаглашавање њихових радних 
параметара се ради на основу: 

-капацитета површинског копа, 

-геометријских параметара технолошке шеме рада, 

-транспортних шема, конструкционих карактеристике и пропусне способности путева, 

-носивости тла, 

-дубине копа, 

-конструкционих и техничко-експлоатационих карактеристика багера, капацитета, 

-конструкционих и техничко-експлоатационих карактеристика камиона, носивости, трајања 

 циклуса вожње итд. 

 
Са повећањем запремине кашике багера (или неке друге откопно-утоварне јединице) опада потрошња 
енергије али и цијена утовара са повећањем капацитета. Набавна цијена багера одговара његовом 
капцитету, димензијама и маси, савремности опреме и технологије рада а  капацитет багера 
пропорционалан је запремини кашике. Багер са већом запремином кашике омогућава повољније 
техничко-експлоатационе показатеље. 

Након прорачуна елемената вертикалних кривина и дефинисања подужног профила и осе 
транспортног пута  приступа се  избору рационалног модела дампера за утовар багерима. Основне 
величине од значаја за упоређивање различитих модела камиона а уједно и њихов избор су различити 
коефицијенти искоришћења и однос између запремине сандука камиона и кашике багера. При томе 
се узимају у обзир искоришћења носивости камиона према маси корисног терета kt и коефицијент 
искоришђења запремине сандука kv. При њиховом израчунавању тежи се да број потребних кашика 
багера за утовар у један камион буде од 4 до 8, као и да два наведена коефицијента буду у границама 
од 0,8 до 1,1 и у својим вриједностима што приближнији један другом. 
 
Број кашика потребних за пуњење камиона је однос носивости Q, односно запремине сандука 
камиона Vs и тежине qt, односно запремине материјала у кашици багера Vm. 

Број кашика  багера потребних за утовар према носивости камиона: 

         
qn

t

t

Q
=

 

гдје су: 

Q -  корисни терет у камиону (носивост), t 

qt -  тежина терета у кашици багера,  t 
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Број кашика багера према запремини сандука камиона: 

       Vn
m

v

V
=

                                                                                                                                         (7.1.) 

Гдје су: 

V – запремина сандука камиона, m3 

V
m
- запремина материјала у кашици багера , m3 

Тежина терета у кашици багера qt се рачунају: 

        
ρ

npt kq V ⋅⋅=
             (7.2.)  

гдје су: 

Vk – геометријски запремина кашика,  m3 

ρ  - запреминска маса, насипна густоћа ископине 1.4 t/m3 

 Kp – коефицијент попуњености кашике багера, 0,7-1  

         
ρ

npt kq V ⋅⋅=  t                            (7.3.) 

Запремина материјала у кашици Vm, износи: 

         

,'
k
kkV

r

r

pm
V ⋅⋅= m3                                    (7.4.) 

гдје су: 

Vk - запремина кашике багера, 19,3 m3 

Kp - коефицијент попуњености кашике, 0,7-1  

k'r - коефицијент растреситости материјала у камиону,  

kr - коефицијент растреситости материјала у кашици багера,  

Када дефинишемо тежину терета у кашици багера могуће је израчунати број кашика које требамо за 
пуњење сандука камиона према његовој носивсти. На исти  начин израчунавањем запремине 
материјала у кашици багера можемо утврдити број кашика потребан за пуњење сандука камиона 
сходно запремини самог сандука камиона. На тај начин дефинишемо вриједности nt и  nv. 

Прорачунати број кашика заокружуемо на цијели број и са тим бројем кашика утврђујемо колика ће 
тежина и запремина терета/материјала бити у сандуку камиона на основу увојеног цијелог броја 
кашика, те колики број кашика треба за утовар  
 
Стварна тежина  материјала у камиону ће износити: 

tnqQ ktt
,⋅=

                   (7.5.) 
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Стварна запремина материјала у сандуку камиона износи:  

,VnV mku
⋅= m3                                                                                                                      (7.6.)               

Коефицијент искориштења носивости камиона према маси корисног терета: 

Q

Q
k t

t
=  ( препоручене вриједности 1.02-1.05)                                                                        (7.7.)  

Коефицијент искориштења волумена сандука камиона: 

V
Vk u

v
=

                                                                                                                                        (7.8.)  

Избор рационалног модела камиона у функцији запремине кашике утоварне јединице врши се након 
прорачуна свих напријед наведених параметара за више типова камиона и њиховог међусобног 
упоређиваља, усвајајући оптимални број кашика који омогућава максимално и сигурно искоришћење 
возила. Однос лимитирајућих фактора за избор рационалног модела камиона, у смислу насипне 
запреминске масе материјала дат је у табели 7.1-Прилог 7. (проф. Боровић).   

За боље искоришћење возила данас се раде камиони са неколико типова сандука (објашњено у 
поглављу о конструктивним дијеловима камиона). За прву групу ископине из табеле 7.1. раде се врло 
робусни сандуци који могу прихватити велику носивост, а за другу и трећу групу праве се лакши 
сандуци. При превозу лаких ископина повећава се запремина сандука, односно његова висина при 
фабричкој изради, или се то ради у рудничким радионицама монтирањем посебно израђених 
наплатака изнад фабрички израђеног сандука дампера 
 
Вриједности коефицијената искоришћења носивости и запремине сандука камиона одређују однос 
модела багера и камиона у зависности од физичко-механичких особина ископине, која се утовара, и 
заједно са бројем кашика су главни критеријум за избор рационалног модела возила. У основи што су 
њихове вриједности веће, већи је степен искоришћења камиона и експлоатационог капацитета цијеле 
структуре багер-камион. 
 
 

7.3. Прорачун капацитета багера и камиона 

Један од врло битних критеријума при избору транспортно-утоварне механизације је степен 
усклађености њихових капацитета јер су изразито међузависни и највише утичу на продуктивност и 
економичност тих операција. 
 
Капацитет багера зависи од: особина ископине, димензија радне платформе за утовар, шеме 
постављања дампера на мјесту утовара, конструкционих и техничко-експлоатационих карактеристика 
багера и возила, обучености и искуства руковаиаца машинама, организационих фактора итд. Часовни 
капацитет багера износи: 
 

                 
htk

tk

k
VQ in

ck

p
kh /,

3600
⋅⋅⋅⋅= γ

                                                                                               (7.9.)
 

Поред ове формуле часовни ефективни капацитет багера се рачуна и: 

 

                        Qbe = Qt x n ,  t/h                                                                                                                (7.10.) 
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гдје је: Qt – тежина терета у камиону,t 

 n – број утоварених камиона на час 

tc – циклус кашике багера,  s 

kp – коефицијент попуњености кашике , (0,8-1,1) 

krb – коефицијент растреситости (1,0-1,2) 

ki – коефицијент искоришћења времена (0,7-0,8)  

Оријентационо трајање циклуса утовара једне кашике, зависно од запремине кашике багера je 
приказано у Табели 7.2.-Прилог 7 ( према проф Боровићу). 

Врло крупни блокови, због тежег њиховог захватања и потребе уситњавања код багера с малом 
запремином кашике могу продужити трајање циклуса једне кашике, односно захватања и пујења 
кашике материјалом. Љепљивост материјала утиче на истовар, па самим тим и на циклусе кашике па 
дуже трају. Особине откопаног материјала и носивост подлоге битно утичу на задржавање возила на 
утовару и истовару, а самим тим и на повећање трајања циклуса транпорта. Од карактеристика 
откопаног материјала веома зависи и коефицијент попуњености кашике и сандука возила. 
Оријентационе вриједности коефицијената растреситости, попуњености и багеровања (реализација 
времена циклуса кашике), према проф Боровићу, су приказне у Табели 7.3.-Прилог 7.  

Све врсте суве, зрнасте и ситнокомадасте ископине лако се захватају и пуне кашику па је kp > 1. 
Мање величине наведених вриједности у тавели 7.3. за коефицијент попуњености kp - односе се на 
багер дреглајн, а веће на кашикар. Употреба багера веће запремине кашике захтјева рад возила веће 
запремине сандука. На капацитете багера утичу и : 

-степен утицаја запремине сандука, односно носивости камиона   

-вријеме замјене возила под багером  условљеног шемом постављања камиона на мјесту 

- утовара, карактеристика багера и возила, површине платформе за маневрисање, обучености 

 -багеристе и возача итд.. 

Сви ови параметри су детаљније приказани и појашњени у поглављу 6 код прорачуна камоинског 
транспорта тако да се овдје наводе у смислу њиховог основног утицаја на експлоатациони капацитет 
багера односно камиона и усаглашавање капацитивних могућности откопно-утоварних и 
транспортних јединица. 

 Утицај транспортне дужине на број кашика за утовар камиона је такође уочљив и свакако утиче на 
расподјелу временских интервала за поједине технолошке операције у склопу циклуса камиона, при 
чему веће вријеме вожње пуног и празног камиона „дозовљава“ и имплицира могућност већег броја 
кашика за утовар бегра ради смањења времена чекања на утовар или чеканај багера на камионе.  
Повећање носивости, односно запремине сандука  при константном времену замјене повећава 
временско искоришћење багера.  
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7.4. Прорачун броја камиона потребних за одређени капацитет производње и 
опслуживање багера 

 
Ескполоатациони часовни капaцитет дампера се рачуна преко следећег обрасца: 
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                                                                                                              (7.11.) 
 

гдје је kv - коефицијент искориштења времена у сату (0.75-0.85) 
             tc –  вријеме циклуса камиона (детаљније у поглављу 6.4.), s 
            Qt  - стварна тежина терета у камиону, t 
Смјенски капацитет дампера износи: 
 

            
smjts QQ

hesmjk
/,,

'
⋅=

                                                                                                               (7.12.) 
гдје је:

 

s - број радних сати у смјени 
 
Потребан број активних дампера: 
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гдје је: 

k - коефицијент неравномјерности производње (1.15-1.30). 
Qsmj – потребни капацитет копа у смјени, t 

 
Потребан број возила у радном парку: 
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ns

k
 - број радних смијена копа,

 ns
v - број радних смјена возила.   

Инвентарски број дампера који зависи од броја активних дампера и броја дампера који се налазе на 
ремонту, у квару или на поправку, рачуна се према изразу: 
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Гдје је:

 

kip - коефицијент искориштења возног парка (0.75-0.85). 

Потребан број дампера за осплуживање багера: 

Q
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n
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=  дампера                                                                                                                                   (7.15.)  
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7.5. Степен усклађености капацитета багера и камиона 

Утовар и транспорт терета чине технолошку цјелину односно чине  систем, и потребно је да постоји 
одређен однос између геометријских параметара машина за утовар и транспорт Међузависност 
елемената овог система машина за утовар и возила одређује се техничким, технолошким и 
економским параметрима. 
 
Правилан избор односа запремина радних органа машина у структури директно утиче на трошкове 
рада система. С порастом транспортних дужина треба примјењивати утоварне јединице  веће 
запремине кашике и возила веће запремине сандука. При томе се тежи да однос тих запремина остане 
константан. Већи број кашика од 8 задржавају возило дуже на мјесту утовара и има за посљедицу 
смањење капацитета камиона а мањи од 4 смањује капацитет багера ради чекања багера на 
транспортне јединице.  
 
Утоварно-транспортни систем (багер-камион БК систем) чини технолошки и организационо везане 
машине са  протоком материјала. Међусобна веза између ових машина може бити крута- једноставна 
или флексибилна - сложена. Код круте везе одређен број возила додјељен је багеру стално и она  се 
крећу по одређеној транспортној траси па имјау „ затворени циклус“. Код флексибилне везе камиони 
се крећу по одабраној транспортној траси према слободном багеру или одређеном истоварном мјесту, 
на принципу тренутних потреба тј „отвореног циклуса“. Управљање БК системом са флексибилном 
везом је сложеније у односу на крути систем због знатно веће сложености технолошких веза између 
елемената система. 
 
Код једноставне везе у површинском копу број багер-камион система једнак је броју багера у раду, а 
код флексибилне везе сви багери и дампери чине један сложени БК систем У зависности од 
сложености експлоатације и временских прилика могуће су и комбинације: транспорт откривке по 
сложеном систему, а корисне сировине по једноставном, или обрнуто. У неповољним климатским 
условима, при слабој видљивости и слично могући су и периодични прелази са једног на други 
систем. 
 
За дефинисање дисконтинуалних утоварно-транспортних система на површинским коповима треба да 
се реализују следеће активности: 

- изаберу запремине кашике утоварних јединица и сандука возила; 
- утврди неопходни број возила за тражени обим експлоатације конкретног система уз 

одређивање степена поузданости и укупних трошкова одабране комбинације; 
- установи комбинација која има најниже трошкове рада система уз потпуно испуњавање 

захтјева процеса експлоатације; 
- истражи утицај величине камиона и багера, или њиховог тандема на укупне трошкове система 

 
Прорачун рационалног броја дампера, поред дефинисања потребног капацитета производње – Q и 
експлоатационог часовног капацитета камиона – Qhe , потребно је дефинисати и корективне 
параметре у смислу радних способности возача, експлоатационих услова на копу. Тако су у табелама  
7.4 и 7.5-Прилог 7 (проф Боровић)  дати коефиицјент замора возача и коефицијенти спремности 
камиона сходно карактеристикама пута или организацији рада односно броју радних смјена у дану.  
 
Потребан број камиона се одређује на основу усклађености њиховог капацитета са капацитетом 
утоварне јединице уз узимање у обзир узајамног утицаја на капацитет цијелог комплекса машина. 
Међузависност капацитета  утоварно-транспортног система посотоји и то се може видјети на, слика 
7.3. Губици капацитета генерално настају усљед превеликог броја камиона на мјесту утовара или 
њиховог недовољног броја што условљава чекање багера.  
 
За рационално коришћење возила и утоварних јединица потребно је ускладити њихове капацитете. 
Одређени капацитет багера захтјева одређени број камиона који ће моћи да остваре еквивалентни 
капацитет. Степен усклађености капацитета најједноставније се одређује следећом зависношћу: 
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Степен усклађености система 

             Nk x tu                                                                                                                                             (7.16.) 

        I =    Tc          (0.85-0,95) 

Nk – број камиона у систему 

tu  - вријеме утовара камиона без чекања на камионе 

Tc – циклус камиона без времена чекањ на утовар,  

 
Капацитети багера и камиона су међузависни и треба да су изједначени, а операције утовара и 
транспорта строго синхронизоване. Теоретски је могуће да степен усклађености капацитета буде 
једнак јединици, односно да су ти капацитети идеално усаглашени, мада је у пракси то веома тешко 
постићи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 7.3. Дијаграм степена усклађености БК система 

 
Степен усклађености једног багера је однос укупног времена утовара и времена циклуса утоварених 
камиона.  За више багера он практично представља однос збирног техничког капацитета свих 
камиона  без чекања на утовар и техничког капацитета групе багера без чекања на возила. Ако је прва 
величина, уврштена у бројилац, мања од друге, уврштене у именилац, онда је Su < 1, па ће доћи до 
смањења капацитета багера због чекања на дампере и обрнуто. Ако је већи капацитет камиона од 
утоварних јединица онда је степен усклађености  Su > 1 и то практично значи да ће, при мањој 
ефективности багера, или већем броју дампера, утовар трајати дуже и камиони морају чекати на 
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мјесту утовара а као резултат се добија мање искоришћење камиона. Утицај степена усклађености на 
капацитет елемената система приказан је на слици 7.3.   
 
На слици 7.3. приказани су капацитети, степени њиховог искоришћења и усклађености. Тачка А 
означава идеално усклађење теоретских капацитета, а B – рационално односно боље речено 
стварно/експлоатационо  усклађење експлоатационих капацитета. 
 
Правим линијама 1 и 2 су приказани теоретски учинци багера и дампера, кривом 3 дата је 
корекција/смањење капацитета багера због замјене камиона при утовару (добија се 
симулацијом/моделирањем) и предстаља експлоатациони капацитет багера а линија 4 приказује 
експлоатациони капацитет флоте камиона при чему се камионима смањује капацитет са порастом 
броја камиона у флоти.  
 
Плава линија представља теоретски капацитет система при идеалној/теоретској усклађености БК 
система а црвена линија представља експлоатациони капацитет и усклађеност БК система 
урачунавајући напријед наведена смањења капацитета багеера и камиона. 
 
При Su>1 постиже се стопроцентно искоришћење утоварних јединица/багера уз недовољно 
искоришћење возила - десна страна дијаграма.  Досадашња пракса доказује да су трошкови утовара и 
транспорта  најнижи при Su=0,85 - 0,95 јер се ради са нешто мањим бројем камиона у  односу на 
услов идеалне усаглашености капацитета (Su=1). Теоретска усклађеност би зачила да постижемо 
теоретске капацитете и багера и камиона тј теоретски капацитет багера би се могао остварити кад би 
стално утоварао без било каквих застоја, а возила кад би радила без застоја и кад би се утоварала у 
континуитету без додоатних времена чекања. Међутим, застоји су неминовни. Уз то, како долази до 
варијација у трајањима циклуса та усклађеност се погоршава, па је немогуће постићи потпуну 
усаглашеност.Варијације времена трајања транспортних циклуса одражавају се на ефективност 
система јер је она пропорционална коефицијенту варијације транспортног циклуса. Поправке за 
нагомилавање дампера такоде се одређују у зависности од просјечног трајања транспортног циклуса 
одређеног преко коефицијента варијације, који зависи како од конкретних радних услова у одређеном 
тренутку тако и од техничке готовсти и исправности машина у БК систему.   
 
Величина коефицијента варијације одређује се на основу мјерења времена трајања циклуса вожње, 
преко утврђених статистичких параметара  користећи стохастичке симулације. За све траспортне 
дужине рачуна се коефицијент варијације циклуса као количник стандардне девијације и просјечног 
трајања циклуса вожње по конкретној дужини. Стандардна девијација циклуса је збир просјечних 
одступања трајања свих фаза: утовара, вожње пуног возила, истовара, кретања празног камиона, 
времна маневра на мјестима утовара и истовара од средње вриједности . Степен коришчења система – 
експлоатациони капацитет и експлоатациона усклађеност система се добије  кад се од стопроцентне 
усклађености одузме стандардна девијација/одступања  изражена у процентима. На слици 7.4. се даје 
приказ умањена теоретске усклађености и капацитета система и експлоатационих вриједности 
укслађености и капацитета БК система, и у рударској пракси то се креће од 60-90 %, с тим да доње 
вриједностти изискују хитну интервенцију техничког менаџмента на руднику.  
 

Главни критеријуми за избор оптималних модела камиона и багера су: 
 

- степен подобности за рад у конкретним радним условима; 
- износ инвестиционих улагања и 
- усклађеност њихових капацитета 
 

Усклађеност капацитета утоварно-транспортних машина се одређује на основу следећих фактора: 
 

- технолошких - обезбјеђење потребног капацитета, максималног искоришћења носивости 
   возила с минималним трајањем циклуса багера без просипања материјала; 
- технички - ограничење динамичких удара појединих комада материјала која се утовара 
   на конструкцију камиона, сигурност и поузданост рада машина; 
- економски - минимална цијена утовара и транспорта. 
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Слика 7.4. Искоришћеност БК система према степену усклађености 
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8. МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА УТОВАРНО-ТРАНСПОРТНИХ 
СИСТЕМА 

У овом погављу се приказују основни циљеви унапријеђења рада и оптимизовања рада утоварно 
транспортне опреме помоћу моделирања. У уџбенику се не појашњавају поједини модели него даје 
основни приказ поједних приступа моделирању и начина како поједини модели рјешавају нека 
најзначајнија питања и проблеме у смислу избора опреме, просторног и временског организовања и 
распоређивања опреме према потребним задацима и капацитетима. 

8.1. Основна дефиниција и класификација модела  

Планирање, пројектовање, праћење и управљање производним системима интензивно се ослања на 
коришћење математичко-логичких модела реалних система. Модели реалних система се заснивају на 
знањима о карактеристикама појединих технолошких операција и на правилима њихове 
међузависности. Развијањем неког симулационог модела ми покушавамо да обухватимо релевантне 
карактеристике система и да адекватно опишемо њихове промјене у зависности од промјена стања 
система. 
 
Ако је модел једноставан, просто коришћењем функционалних зависности, можемо да прорачунамо 
тачна аналитичка решења. Са друге стране, нека аналитичка решења математичког модела захтјевају 
велики број рачунања коришћењем матрица и великог броја образаца што их чини знатно сложеним. 
Теоретски посматрано, аналитички до рјешења би могло да се дође али практично су она далеко од 
тривијалних, понекад временски и неизводљива без примјене рачунара. У тим случајевима модел 
треба да се проучава техником симулације. 
 
Општа дефиниција појма симулација не постоји мада се из бројних научних радова могу примјетити 
основне, опште прихваћене, теоријске поставке. Симулација се може дефинисати као нумеричка 
техника за обављање експеримената користећи одређене типове математичких и логичких модела 
којима се описује понашање пословног система (или неких његових дијелова) у датом временском 
периоду, а посредством рачунара. Симулација описује значајне аспекте система као серију једначина 
стандардно увршћених у рачунарски програм. Исто тако неки истраживачи под симулацијом 
подразумијевају опонашање операција реално постојећег процеса или система током времена. 
Поједине дефиниције указују на различите приступе аутора, а разлике се могу објаснити веома 
широким дјелокругом примјене симулације. 
 
Симулација дискретних догађаја и континуална симулација су технике које се данас широко 
примјењују за детаљне анализе, планирање и пројектовање рударских производних система. Има 
више корисних разлога за то, а најважнији је да се овим приступом можемо лако прилагодити строго 
динамичком и стохастичком карактеру рударских технолошких система. Висок ниво детаља се 
једноставно уграђује у симулационе моделе. Ако се погодно примјени, сваки детаљ може да 
обезбједи валидно представљање дијела реалног система без нежељених апстракција.  
 
Техника симулације је једна од једноставнијих метода за учење а конструисање модела је обично 
концептуално једноставан процес .Сложенији проблем у техничком смислу је анализа симулационих 
резултата на одговарајући научни начин. Стварни објекти или процеси, названи системи, се на 
различите начине могу мијењати, мутирати или симулирати, користећи различите рачунарске 
технике. У складу с тим неопходно је научно проучити систем или често правити читав сет 
претпоставки како раде и функционишу. 
 
Те претпоставке, које обично имају математичку форму или форму логичких релација, граде модел 
који се користи у покушају разумјевања како се систем понаша у раду и коресподенцији. Ако су 
односи, који граде модел, довољно прости, могуће је употријебити математичке методе (као нпр. 
алгебру, калкулације или теорију вјероватноће) за добијање егзактне информације, и то се назива 
аналитичко рјешење. 
 
Ипак, највећи број стварних – реалних система су превише комплексни да добију реалистични модел 
при аналитичкој евалуацији, па се ти модели морају проучавати при симулацијама.У симулацији се 
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користи рачунарска техника за разаду нумеричког модела, а подаци се сакупљају при процјени 
жељених и стварних карактеристика модела. 
 
Основни циљ коришћења рачунарског симулационог моделирања је опонашање процеса реалних 
система у времену. Систем представља збир ентитета, нпр. људи и машина, који раде и међусобно 
функционишу до добијања неког логичног завршетка. При томе треба разликовати: 

- моделирање -као поступак којим се успоставља веза између реалног система и модела, и 
- симулација -процес који се односи на везе између модела и средства за симулацију (рачунара). 

 
Дефинисање стања система се врши сакупљањем промјенљивих, неопходних за опис система у 
поједином тренутку, у односу на објективе посматрања и студирања истог. Постоје два типа система - 
дискретни и континуални. 

- Дискретни систем – је за свако стање промјенљиве, која се тренутно мијења у поједином 
тренутку, а 

- Континуални систем – је за стање промјенљиве која се континуално мијења у времену. 
 
Физички модели - нису интересантни у истраживању и анализама система. Углавном служе за 
проучавање инжењеринга и менаџемнта система (одржавање опреме и сл.) 
Математички модели – већина модела су математички и углавном репрезентују системе као логички 
и квантитативни однос који се мијења и показује како модел реагује и како би модел реаговао (ако 
вриједи математички модел " шта ако"). 
 
Код једноставнијих система може се употријебити егзактно аналитичко рјешење и може се лако 
изразити формулом. Међутим код компликоанијих и комплекснијих систма, који су у природи 
застпљенији, добијају се комплекснији матматички модели и студирају се кроз симулације.   
 
Прихватљивост и вјеродостојност резултата симулације није нешто што се добија послије симулације 
већ представља резултат процеса креирања симулационог модела са одређеним структурним 
корацима:  

- Дефинисање проблема - настали проблем у систему увијек се много касније уочи или 
представља посљедицу неког дубљег узрока који је обично дуго присутан у систему. Када се проблем 
препозна, доносилац одлука (руководећа структура) започиње истраживања повезујући се прво са 
аналитичарима (групом за консалтинг или истраживања). Свако истраживање би требало да почне са 
поставком проблема. Ако поставку проблема даје аналитичар, важно је да наручилац анализе (онај 
који има проблем) разуме формулацију проблема и слаже се са њом. Формулисан проблем мора да 
буде довољно добро одређен како би обезбиједио потребан ниво наредних корака истраживања. У 
току истраживања јављају се случајеви када је неопходно преформулисати проблем.  

- Разматрање могућих техника рјешавања проблема - потребно је одредити све методе са 
којима је могуће ријешити постављени проблем. Затим се избацују сувише скупе методе или оне 
методе за које се процјени да неће дати довољно тачна и дјелотворна рјешења у оквиру посматраног 
проблема. Мишљење да је симулацију могуће користити и у оним случајевима када ниједна друга 
метода анализе није погодна је варљиво, ако не и потпуно нетачно. Основно питање које се поставља 
није да ли је могуће добити рјешење него да ли је рјешење које се добија довољно добро и 
прихватљиво од стране доносилаца одлука (наручилаца анализе).Понекад се формулација уоченог 
проблема обавља под утицајем унапријед изабране методе рјешавања што доводи до беспотребно 
скупих решења, понекад за погрешне проблеме. Када се као резултат разматрања могућих метода 
рјешавања постављеног проблема изабере симулација, одговорност за верификацију формулисаног 
проблема и одређивање изводљивости симулације, прије уласка у следећи корак истраживања, препушта 
се тиму стручњака за симулационо моделирање.     

- Дефинисање оквира реалног система - да би проучили реални систем који садржи 
формулисани проблем потребно је прво да одредимо оквир посматрања (обсерватион фраме) чија 
структура садржи временску базу (time base), улазне (input value) и излазне вриједности (output value). 
Систем обухвата скуп елемената повезаних у цјелину ради остваривања циља, коришћењем, 
претварањем и размјеном енергије, материје и информација. Ово је само једна од многобројних 
дефиниција система али у пракси значење система зависи од тога шта нас интересује при испитивању 
односно какав је наш оквир посматрања. Скуп елемената који чине систем за једно проучавање у 
другом су само дјелић другог система који се проучава. На примјер, ако неко проучава величину 



- 175 - 

кашике багера и њен утицај на вријеме утовара у камион под системом можемо да подразумијевамо 
само багер, камионе и њихове међусобне везе. Ако нас пак, интересује утицај величине дробиличног 
бункера на број потребних камиона систем поред багера и камиона мора да укључи дробилицу и 
транспортере са траком. 

- Израда концептуалног модела - Скоро да није могуће дати прецизне смјернице које воде ка 
успјешном креирању симулационих модела реалних система. Увијек је боље почети разраду система 
са једноставним моделом и касније вршити његово дограђивање до жељене сложености. У сваком 
случају, усложњавање модела треба да се обавља све док се тражена сврха поступка израде и разраде 
модела не задовољи. Треба успоставити равнотежу између нивоа детаља уграђених у модел и 
жељених циљева истраживања. Превише детаља непотребно троши вријеме аналитичара, а такође 
може да отежа изналажење поузданог решења за модел или постизање ширих аналитичких циљева 
као што је математичка оптимизација. Са друге стране, премало детаља може довести до модела 
реалног система који је апстракција од малог значаја за задати проблем. У овом кораку препоручује 
се укључивање наручиоца анализе система у ток креирања концептуалног модела или коришћење 
поузданих снимљених резултата и услова рада путем информационог система. Тиме се постиже 
побољшање квалитета коначних резултата анлизе система и повећава поверљивост самог корисника у 
могућности симулационог модела. 

- Прикупљање података о реалном систему - прикупљање података се стално прожима са 
поступком израде модела. Са разрадом и усложњавањем модела јавља се потреба за новим подацима 
који морају да се прикупе у реалном окружењу. Како овај корак у оквиру истраживања техником 
симулација обично узима велики дио времена пожељно је да се што је могуће раније почне са 
прикупљањем података, обично истовремено са раним фазама развоја модела. Оквир посматрања 
реалног система и поставка проблема који треба да се ријеши у многоме утичу на врсту података које 
је потребно прикупити на реалном систему. 

- Израда програмског модела - како већина реалних система који се анализирају захтјевају 
сложене симулационе моделе за анализу са великом количином похрањених информација и броја 
прорачуна, модел је потребно превести у облик препознатљив рачунару. Обично се користи израз 
,,програмски модел” указујући на потребу писања програмског кода за рачунар, мада у многим 
случајевима потребан резултат са рачунаром може се постићи без икаквог или са веома мало 
програмског кода. Креатор симулационог модела обично бира између симулационих језика и 
општенамјенских програмских језика онај програмерски алат са којим најбрже, најлакше и са 
жељеним нивоом детаља може да напише симулациони програм. Програмирање дискретних 
симулационих модела захтева да се са задовољавајућим нивоом тачности и квалитета модела 
задовоље следеће особености: 

-генерисање случајних вриједности са вјероватноћама појављивања од 0 до 1, 
-генерисање случајних вриједности варијабли са одређеном функцијом статистичке расподјеле 
(на пример: Нормална, Weibull, itd), 
-напредовање симулационог времена, 
-одређивање наредног догађаја са листе догађаја и препуштање контроле одговарајућем блоку у 
програмском коду, 
-додавање нових и брисање старих догађаја са листе догађаја, 
-прикупљање и анализа улазних података за симулациони модел, 
-анализа и презентација резултата симулације, и 
-проналажење грешака у моделу.  

 
Ове особености су уствари основни покретач развоја специјализованих софтвера, а  посебно 
програмских језика из области симулација. 

- Верификација и валидација модела - верификација се односи на припремање рачунарског 
програма за симулациони модел. Верификација даје одговор на питање да ли се програм извршава 
правилно? Код сложених модела је потребно доста времена за отклањање свих грешака у програмској 
структури. Када је модел преведен у програмску листу са правилно унесеним улазним параметрима, 
логичком структуром модела и када се програм извршава без грешака сматра се да је верификација 
програмског модела завршена. Под валидацијом подразумијевамо поступак којим одређујемо тачност 
представљања реалног система симулационим моделом. Валидација се обично постиже итеративним 
поступком упоређивања модела са стварним понашањем система и коришћењем неслагања између 
њих за побољшање структуре модела. Поступак итерације се обавља све док се не установи 
задовољавајући ниво тачности модела, када се он сматра валидним. 
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-Планирање и извођење експеримената - случајеви који желе да се симулирају морају 
претходно да се утврде. Често, одлука којом се одређују ти случајеви за симулацију су у функцији 
броја промјена улазних величина и покретања програма као и анализе резултата сваког симулационог 
пролаза. За план експериментата је битна дужина периода загријавања симулационог пролаза, тип 
симулационог пролаза (дуг симулациони пролаз стабилног стања или више мањих  симулационих 
пролаза) и њихов број.   

-Документација и извештаји о резултатима симулације - уопштено гледано можемо да 
разликујемо двије врсте документације: 

- програмска документација, 
- документација о историји симулације. 

Програмска документација је неопходна из више разлога. Ако ће програм да се користи касније од 
стране истог или другог аналитичара, потребно је да он разумије како програм функционише. 
Програмска документација даје опис програма и његову логику рада тако да омогућује коришћење 
програмског модела много касније као и могућност накнадне дораде програма од стране другог 
аналитичара. Други основни разлог у корист прављења добре програмске документације јесте 
могућност да аналитичар мијења улазне параметре модела и тако обавља експерименте са моделом 
тражећи решења за постављени проблем. 
Документација о историји симулације даје хронологију рада са симулационим моделом и 
хронологију донешених одлука у току експериментисања. Неки аутори предлажу честе извјештаје о 
симулационим експериментима који укључују свакодневни опис активности везаних за истраживања. 
Оваквим приступом се омогућава рано проналажење неспоразума и неразјашњених проблема и 
њихово отклањање.  
 
Извјештај о коначним резултатима симулације треба да обухвати опис модела, симулациони примјер, 
анимацију симулационог пролаза, резултате валидације, међурезултате у току експеримената, 
програмску документацију, документацију о историји симулације и коначно презентацију анализе 
резултата симулације. Коначни извјештај мора да буде једноставно и прецизно написан тако да може 
да омогући доношење одлука од стране руководеће структуре која није увијек упућена у технику 
симулација и све термине који се користе у њеној примјени. 
 
8.1.1. Предности и недостаци симулационог моделирања  

 
Предности коришћења технике креирања симулационих модела у условима рударске производње 
могу се сагледати кроз: 
Тачан приказ система – како су симулациони модели засновани на статистичкој обради стварних 

или пројектованих системских величина, модели предвиђају понашање система према случајним 
вриједностима системских промјењивих које се јављају по одређеној статистичкој расподјели.  

,,Шта ако?” анализу – нове ситуације, о којима немамо довољно знања или искуства, могу да се 
креирају за опонашање теоретски нових догађаја у будућности. Велика предност симулација лежи у 
њиховој могућности да истражују и дају одговоре на питање ,,шта ако?”. 

Пробно вођење система – нова политика предузећа, нове технике рада, нова правила одлучивања, 
организационе структуре, нови токови информација итд. могу бити испитивани без ремећења процеса 
који су у току. Нови хардверски дизајн, физички изглед, софтверски пакети, транспортни системи 
итд, могу бити тестирани пре стварне набавке и/или имплементације. 
Разумијевање система – може се лако добити увид у битне величине система и њихов међусобни 

утицај. Проучавање симулационог модела непроцјењиво помаже бољем разумијевању како систем 
стварно функционише у односу на то како неко мисли да систем функционише. 
Комуникациона алатка – сви који су укључени у доношење одлука могу лако да разумију 

симулациони модел тако да он постаје општа основа за описивање процеса у сложеним системима.  
Проналажење ,,уских грла” – често је тешко да се пронађу мјеста постојећих ограничења у 

сложеним технолошким системима. Симулација је у тим случајевима моћан алат којим се проналазе 
критична мјеста која ограничавају рад система и анализира њихов утицај на понашање система. Као и 
са многим другим новим техникама код којих увијек постоје и бројне тешкоће, при примјени 
симулационих модела у рударској пракси, уочено је пар основних проблема. Неки од њих су: 
Симулациони модели рудника су доста сложени - већина симулационих модела из области 

рударске проблематике је значајно сложенија од модела из других, традицоналније везаних, области 
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са симулацијама. У рударству постоје сложена правила при транспорту, складиштењу, одлучивању 
или из области безбједности људи и механизације од којих зависе процеси у производњи, тако да 
инжењери морају да креирају симулациони модел са доста детаља. 

Потребно вријеме моделовања - потребна сложеност значајно продужава вријеме развијања 
модела. 

Разноликости у рударском окружењу - постоји пуно различитих примјена симулационих модела 
као код, на пример, резања камених блокова, напредовања са откопним радовима, транспорта 
материјала, система за одводњавање рудника и површинских копова, пројектовања рудничких окана 
итд. Жеља сваког рударског инжењера је да има један симулациони модел за разматрање свих 
наведених подсистема рудника, међутим тако комплексни симулациони модели још увек се тешко 
реализују. 
 
 
8.1.2. Симулациони модели у рударству  

 
Симулациони модели се разликују у зависности од начина и алата са којим се изводе. Такође, 
симулациони модели се разликују од других модела по томе што је основа за конструкцију модела и 
тражено рјешење симулациони експеримент. Симулационим експериментом се генерише вјештачка 
историја реалних процеса, при чему се појединачно даје како се промјенљиве стања мијењају било у 
времену или кроз низ стања. Историјски подаци као цјелине или једним својим дијелом пружају 
информације корисне за анализу карактеристика и перформанси реалних система.У односу на 
методске приступе при креирању модела разликујемо слиједеће типове симулационих модела у 
рударству: 

- статички / динамички модели; статички модели се користе за разматрање система у којима 
време не игра никакву улогу – представљају систем у одређеном тренутку који представља 
модел ( нпр Монте Царло метода ). Са друге стране динамички симулациони модели 
разматрају систем у времену. Транспорт материјала на површинским коповима камионима 
или тракама представља примјер система који се разматрају динамичким симулационим 
моделима.  

- детерминистички модели; вриједности промјенљивих стања и улазних промјенљивих у 
једном тренутку једнозначно одређују вриједности промјенљивих стања у следећем тренутку. 
Модел нема неку од могућих компоненти. Често се средње вриједности улазних 
промјенљивих убацују у математички израз који представља особину система, као што су 
обрасци за рачунање циклуса транспортног система. На примјер средње вриједности времена 
превожења, постављања, циклуса утовара, средње вриједности оптерећења возила, запремине 
возила и дугорочне просјечне расположивости возила уносе се у математичке обрасце који 
представљају продуктивност система за превоз и утовар. Оваквим поступком је дефинисан 
један детерминистички модел.Такви модели не садрже случајне променљиве.  

- стохастички модели; у овим моделима постоји бар једна случајна промјенљива. Већина 
проблема у реалном свијету посједује особине стохастичности. Треба примјетити да је улаз 
код стохастичких модела описан у виду одговарајуће расподјеле вероватноће (нпр. расподјела 
времена вожње камиона добијена кроз снимање транспортног циклуса на копу). Улазне 
расподјеле су познате: како њихова форма (нормална, експоненцијална, гама) тако и њихови 
параметри. Тежња код моделовања је да се види какав је одзив система за дате вриједности 
улаза. Овај одзив је по природи такође стохастички. Креирањем модела и симулацијом се 
покушава закључити или извести расподјела одзива са важнијим особинама ове расподјеле, 
као што су средње вриједности излаза. Ови модели практично производе и дају процјену 
правих карактеристика модела и то је један од главних недостатака такве симулације. 

- дискретни - континуални модели; у динамичким моделима дискретних догађаја 
промјенљиве стања се мијењају само у пребројиво много временских тренутака. Догађаји су 
они дискретни временски тренуци који резултују променом стања промјенљиве, а што утиче 
и на промјену у цијелом систему. График променљивих стања по времену изгледа као степ 
функција. Систем камионског превоза нпр. може да се представи моделом дискретних 
догађаја - дискретних стања. Долазак камиона на мјесто утовара мијења број возила која 
чекају на утовар и може да промјени статус багера са “незаузет” на “заузет”.  
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Примјер у коме се може примјенити модел са континуалним стањима је одређивање капацитета 
одводњавања тако да се испумпавање воде обавља изван шпицева потрошње струје (у периоду ниже 
тарифе) ради смањења трошкова. Ниво воде у копу мијења се континуално у времену као функција 
брзине дотока и испумпавања. Из континуалног модела може да се пређе у дискретни, одговарајућим 
избором променљивих стања. У општем случају системи дискретних догађаја су лакши за 
моделовање од континуалних. Неки реални системи захтевају коришћење дискретно/континуалне 
интерпретације. 
Континуална симулација обрађује моделрање система кроз вријеме са представљањем промјенљивих, 
које се континуално мијењају у времену. Типични континуални симулациони модел укључује 
диференцијалне једначине са релацијама за односе промјена промјенљивих са временом. 
 
Комбиноване дискретно-континуалне симулације описују три основна три типа интеракције: 
дискретни догађај може узроковати дискретну промјену у вриједности континуално 
промјенљивих,дискретни догађај може узроковати вођење промјена континуално промјенљивих у 
одређном времену,стално промјенљиве, постизањем почетне вриједности, могу узроковати дискретни 
догађај, који се опажа или који се може распоредити. 
 
8.2. Моделовање појединих питања и  рјешења у рударству  

Структуре проблема у рударству које се данас успјешно рјешавају моделирањем у циљу 
оптимизације или унапријеђења се могу груписати у следеће:  

- избор опреме,  
- дизајн путне мреже, трасе  возила,  
- локација чворишта,  
- распоред и додјела задатака-диспечинг . 

 
Приступи рјешавању горе наведених питања су се временом развијала. Првобитна рјешења која су 
коришћена  су претпостављала  калкулацију животног циклуса рудника  као методу избора опреме 
при чему су одређивани  трошкови по сату коришћења (тј. Трошкови  за опрему који се користи) 
опреме ако опрема функционише током цијелог животног вијека. Оваква рјешења су могла давати  
основно поређење између трошкова  коришћења расположиве опреме зи  одређивање најјефтиније 
опреме, иако ова поређења не теже да узму у обзир задатак који треба извршити или вријеме 
потребно за његово извођење. Ова врста анализе може бити корисна у одређивању цијене по сату 
рада за опрему, посебно у моделу који не дозвољава замјену (односно планира се да  се опрема  чува 
током цијелог животног циклуса рудника). У некој литератури се такође користи процјена трошкова 
за проблеме са транспортом камионима у којима је фокус усмјерен на неизвјесне параметре у циљу 
побољшања поузданости рјешења . Овдје се дају основни приступи моделовању: 

Хеуристичке или приближне методе и њихова употреба су и даље у употреби у индустрији. 
Хеуристика може брзо да пронађе изводљива решења. Међутим, у неким примјерима, користе се 
многобројне табеле да помогну мануелну итерацију над малим бројем могућности. Уз то хеуристика 
је практично продужетак методе степена усаглашености опреме. Степен усаглашености јесте важан 
показатељ  продуктивности у рударској индустрији. На овај начин дефинишемо  однос брзине 
доласка камиона у односу на потребно вријеме опслуживања багера. Степен усаглашености се често 
користи у грађевинској индуустрији посебно  за одређивање одговарајуће величине возног парка. 
Тако се препоручује употреба  формуле степена усаглашености као средства за одређивање 
одговарајуће величине флоте. Међутим, стручњак/корисник практично бира најбољу врсту/тип  
опреме у том случају. Кмплетнији приступ изобру опреме обично поред степена усаглашености 
користи и  математичко програмирање како би се одредио минимални број камиона потребних за 
рударски план производње, а затим коришћењем динамичког програмирања одређује  распоред 
опреме  на рударским локацијама. То је посебно значајно код хетерогених флота камиона и 
вишеструких транспортних траса и циклуса.  
 
Несигурност у неким  параметрима тј непоузданост неких параметара  може довести до немогућности 
одређивања распореда камиона. Развијени су  стохастички модели  који укључују податке у реалном 
времену за распоред флоте. Проучавањем неизвјесности параметара модела расподјеле неизразите 
оптимизације, утврђено је да овакав приступ доводи до  игнорисања  фиксних трошкова  (насталих 
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при куповини опреме), приликом  избора опреме, као што смо га овдје дефинисали. Неки 
истраживачи су развијали квадратне моделе за програмирање диспечинга опреме. Ови модели 
дозвољавају само линеарне функције трошкова, за разлику од уобичајених сегментираних 
трошковних функција. Код моделирања  вишегодишњих производњи и избора опреме долази до 
потешкоћа које произлазе из вишепериодне природе модела, односно дужине трајања пројекта. Они 
користе Лагранжов низ  да би обезбиједили границе квалитета својих хеуристичких рјешења. Бројни 
модели укључују анализу нето тренутне вредности пројекта (NPV) како би се омогућило поређење 
између садашњих и будућих новчаних  токова. Типично, мултипликатор/дисконтна стопа (која 
укључује каматне стопе и амортизацију) као функцију времена може бити приложен објективној 
функцији заснованој на трошковима. Међутим, будуће каматне стопе су неизвјесне и тешко 
предвидиве. Рађени су глобални модел оптимизације за тачну NPV  неизвјесности и ријешио га 
користећи хеуристику засновано на гранама и везама. 

Коришћен је код ових приступа и  модел линеарног програмирања за избор опреме који указује коју 
опрему треба изнајмити умјесто куповати. Међутим, аутори су заборавили да  дефинишу варијабле и 
објасне како континуалне промјенљиве могу довести до цјелобројних вриједности опреме као 
рјешења. Односно, опрема је дискретна по природи и један дио опреме се не може изнајмити. 
Једноставно заокруживање дискретних варијабли из линеарног програма може довести до кршења 
важних дискретних ограничења варијабли или рјешења у којем су заокружене вриједности варијабли 
знатно различите од њихових оптималних цјелобројних вриједности. 

Теорија о редовима чекања примарно је примјењена на продуктивност утоварних једница још 1964. 
године, гдје је предвиђана продуктивност транспорта камиона у покушају повћања продуктивност 
односно смањеа времена чекања на утовар. Временом је долазило до унапријеђења  у моделирању 
избора капацитета опреме на овај начин. Ово је нелинеарни модел оптимизације са једним 
ограничењем и може се ријешити коришћењем алгоритама директне претраге за глобалну 
оптимизацију. 

У развоју ових метода хеуристика је коришћена као основа  за одређивање величине камионске флоте 
помоћу теорије чекања, која се потом ширила и на израчунавање продуктивности различитих опција 
моделовањем стопа доласка камиона. У тим рјешењима је претпостављано да вријеме између 
долазака слиједи, статистички гледано, експоненцијалну дистрибуцију. Независност између долазака 
је такође кључна претпоставка. Касније симулација је коришћена како би потврдили ефективност 
резултата избора опреме. Међутим, груписање опреме може кршити претпоставку о независности. 
Теорија груписања је проучавање ефекта груписања који се може појавити када опрема путује истим 
путем. Будући да опрема за транспорт не вози са истом брзином (и стога одржава равномјерно 
распоређена времена циклуса), опрема се може груписати иза споријег камиона, стварајући ефекат 
гомилања опреме у контексту површинског копа, али не и у контексту   и процесу моделовања. 
Умјесто тога, горе поменути приступи моделовања у рударству усвајају факторе смањења које треба 
узети у обзир за груписање, иако је груписање функција броја опреме, врсте пута и многих других 
фактора. Уз прецизније процјене продуктивности су равијани модели чекања за флоту како би се 
смањили трошкови усљед ванредног застоја механизације у раду. Њихов модел препоручује избор 
величине флоте која одговара максималној ефикасности, локацији и транспортној опреми. Иако  се 
коришћењем функције усмјерене на продуктивност не може побољшати економски резултат (нпр. 
смањењем укупних трошкова утовара и транспорта), корисно је узети у обзир варијабилност у неким 
параметрима проблема избора опреме, као што су вријеме циклуса камиона и дужина реда чекања . 
Теорију чекања за одређивање оптималне количине опреме у транспортном контексту, с обзиром на 
распоред се свакако може кростити. 

Тачне методе -  као што је цјелобројно програмирање, пружиле су важну методологију за избор 
опреме у површинској експлоатацији. Модели дизајна мреже путева и опреме, нарочито, обухватају 
избор и аспекте тока који су кључни за добар модел избора опреме. У литератури о рударству 
уобичајени су основнн модели целобројног програмирања. Поједностављење претпоставки смањује 
појављивање проблема на лако рјешивим случајевима. На пример, нелинеарни оперативни трошкови 
могу бити дискретизовани сегментираним функцијама користећи старосне групе опреме са развојем 
систематских модела одлучивања за избор типа опреме. Модел се развијахеуристиком која користи 
бинарни цјелобројни програм у финалном кораку. Ови модели разматрају један период, једну 
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локацију откопавања  са хомогеним флотама. Они су извршили уклапање компатибилности опреме 
засебно прије рјешавања модела. Поред тога могуће је  користити чисти бинарни програмски модел 
за избор броја, врсте и локалитета  утоварно-транспортне опреме за рад у копу.У том случају се 
игнорише транспортни аспект проблема и модели минимизирају  вријеме за транспорт  материјала. 
Простор решења је у овом случају ограничен ограничењима базираним на групама података, који 
осигуравају да је опрема погодна  величином и обликом геометријских параметара копа-етажама, 
путевима и захтјевима за неопходним капацитетом. 

Развијени су и модели мјешовитог цјелобројног програмирања за избор опреме са једним мјестом 
утовара и једним мјестом истовара. Овај модел се фокусирао на комплексна ограничења која 
произлазе из хетерогених флота и компатибилности опреме..При томе  модел бира опрему и број сати 
рада за одређени распоред рада  у односу на основни проблем транспорта. Моделује се број сати рада 
тако да је циљна функција тачнија од тренутног стандарда у површинској експлоатацији у руднику. 
То јест, пошто се ефективност и цијена рада опреме мијења са старошћу опреме (нпр. број сати 
употребе опреме), онда је потребно  укључити и старост опреме у функцију циља. 

Будући да је један од аспеката проблема избора опреме и проблем тока вишеструких мрежа, 

проблеми рачунања, приступи рјешењу и примјени капацитивне вишеструке мреже укључују 
комбиновани дизајна мреже и проблема  избора опреме- Избор опреме у интермодалним 
транспортним проблемима се постиже додавањем варијабли за избор опреме, као и поновним 
индексирањем варијабли тока које се односе на различите типове могуће опреме. 

Укључивање временског утицаја и  индекса варијабле важно за израчунавање NPV, количина 
варијабли у дискретним моделима може понекад постати превелика. Реформулација је уобичајена у 
настојању да се пронађе мање површан и довољно прецизан начин. Добри примјери мрежних 
реформулација у овом контексту укључују композитне бинарне варијабле за представљање 
вишеструких одлука како би се поједноставио модел и смањила његова величина уз касније њихово 
поновно декомпновање радди лакше презентације резултата. Композитне промјенљиве обухватају 
одлуке, а линеарни програм може ријешити основне проблеме транспорта. Затим се путем хеуристике 
проналазе везе са оптималним рјешењима  и користе егзактне методе (као што су гране и везе) да 
покушају да побољшају резултујући разлику у оптималним рјешењима. 

Приступи декомпозиције - се широко користе за проблеме који су  превише тешки за рјешавање у 
комплетној форми или за проблеме који су природно састављени од лако рјешивих мањих проблема. 
Динамичко програмирање или гранање и везање при разлагању проблема се могу односити на 
планирање мреже декомпозиције проблема на дијелове који битно утичу на рјешавање проблема 
транспорта.  Прилагођавање процеса гранања је осетљив за проблем са таквом нераздојивом 
структуром као што је избор опреме у рударству. Наиме, решење из једног периода зависи од 
рјешења из претходног периода. Поред тога, карактеристике материјал  имплицирају рјешење за 
опрему. Типичан приступ у апликацијама мрежног планирања је развој прилагођеног алгоритма 
гранања и резања.  

Модел избора опреме за један период са основним проблемом транспорта има приступ 
декомпозиције/разлагања посматрајући природну подејлу проблема на избор опреме и пружање 
услуга како би се задовољио одређени циљ/капацитет. планирањем мреже које подразумева 
селекцију, ротацију камиона и усмјеравање терета је уско повезана са аспектом избора  услуга, 
фреквенције сервиса и аспекта расподејле опреме у избору исте  у површинском копу. Међутим, овај 
проблем укључује додатне сложености, као што је планирање посаде и планирање одржавања. 

Аутори развијају приступ генерисања нових колона и грана да би се изборили са величином 
проблема (тј. број променљивих које су потребне да би се добио практичан резултат). У приступу 
генерисања колона, оне представљају изводљива рјешења. Кључ овог приступа је осмишљавање 
продуктивне  хеуристике за додавање нових колона/грана/процеса у моделу. Свеобухватни циљ је да 
се простор за претрагу одржи минималним и стога овај приступ може бити ефективан за проблеме 
који имају велики број варијабли или имају структуру која се може искористити.  
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Распоред или додјељивање задатка флоти камиона  је широко разматрано у литератури у 
рударству, углавном због једноставности хеуристичког приступа:  

- одређивања типова опреме,  
- величине флоте, а затим и  
- задатка флоте.  

 

Овај проблем је сличан избора опреме када већ постоји планрударских радова/распоред (са 
одређеним захтјевима по питању куповине и замјене опреме). Модел квадратног цјелобројног 
програмирања који распоређује задатке по јединици опреме додељује задатке умјесто да бира типове 
и број опреме и ограничен је на један период. Проширење могућности оваквих модела комбинацијом 
избора опреме са проблемом распореда. Овај модел минимизира трошкове управљања флотом која је 
под утицајем ограничења геометреијских параметара копа и пута. Постоје и рјешења која врше  
распоређивања у контексту сложених мрежа. Они моделују проблем задатка флоте као проблем 
вишеструког тока са споредним ограничењима.. Развијен је специјализовани алгоритам динамичког 
програмирања  на основу структуре проблема. 

Технике предпроцесуирања - су важан дио рјешавања мјешовитих цјелобројних програма, посебно 
у присуству симетрије (која настаје, на примјер, код идентичне опреме са одвојеним промјенљивим 
акарктеристикама и величинама) и превеликих величина бинарних промјенљивих у дискретном 
опису проблема.  Предпроцесуирања посматрањем доминантних/најважнијих задатак у транспорту 
материјала, који обезбеђује одређене карактеристике за претходну обраду и претпоставке  других 
променљивих , као и смањење ограничења. 

У литератури операционих истраживања се све више користе  технике локалног претраживања које 
се користе за побољшавање ефикаснисти егзактних алгоритама, као и посебно саме хеуристике.  

Технике вјештачке интелигенције - преовлађују у великим рударским апликацијама због њихове 
способност проналажења изводљивих рјешења у релативно кратком времену. Најчешће методе у 
литератури су методе система подршке одлучивању и генетски алгоритми .  Различити алати за 
подршку одлучивању, као што су аналитички хијерархијски процес и експертски системи, примењују 
приоритете одлучивања  за хеуристичка рјешења заснована на логици. Ове методе разматрају 
цјелокупан процес избора опреме, укључујући услове локације, геологију и околину, као и 
усклађивање опреме. Усклађивање опреме је корак даље од самог разматрања компатибилности, гдје 
рангови (формирани у кораку предпроцесуирања) представљају прикладност структуре багер-камион 
система. 

Генетски алгоритми - су хеуристичка техника рјешења која развија рјешење послије неколико 
итерација  стохастичке селекције на основу критеријума погодности. Постоје бројни примјери 
примене генетских алгоритама на проблем избора опреме. У тим моделима укључују се дисконтна 
цијен опреме за цијели вијек опреме, која произилази из претпоставке да опрема ради од куповине до 
њеног званичног отписивања  и да се не продаје или мијења прије тог времена. Генетским 
алгоритмима се може бирати опрема за једну локацију и један период експлоатације у рударству. 

Комплексна интеракција између типова опреме довела је до тога да се развој ових алгоритама  креће 
у смислу подударања по атрибутима. Методе избора опреме засноване на подударању атрибута 
обухватају моделовање доношења одлука везано за више атрибута  путем  теорије скупова.   

Основни проблем методе проналаска подударања по атрибутима може бити у избору опреме током 
више временских/амортизационих  периода, односно у ситуацијама када пројекат траје дуже него сам 
период коришћења одређене опреме. Тако су неки аутори развили експертскки систем за избор 
опреме у којем се захтјева од корисника да унесе релативну важност појединих фактора и величина, 
што је доста често тешко одредити и поткријепити. Тако је развијена хеуристика засновану на 
искуственом знању која се фокусира на подударање по атрибутима тј комбиновани експертски 
систем и приступ генетског алгоритма за избор опреме и дојељивање задатака. Коначно, 
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симулациони  приступи се не користе само за провере рјешења (добијених из других метода), него се 
могу користити и да сами долазе до рјешења.  

Хеуристичке методе, укључујући и трошкове рада у вијеку експлоатације опреме, најједноставније су 
за имплементацију од свих приступа. Процес рјешавања је такође лако разумљив. Са овог 
становишта, ови приступи су практични за рударске инжењере. Практичност је пожељан атрибут, 
пошто количина параметара неопходних за конструисање и рјешавање  проблема и различите 
временске скале у одлукама чине проблем довољно компликованим. Теорија редова чекања, 
вјештачка интелигенција и симулацијски приступи  покушавају да одговоре на ове сложености на 
ефикасан и лак начин за разумијевање, али им недостаје спосбност практичног рјешавања проблема 
које носи  мноштво одлука које се морају доносити у различитим временским периодима. У 
литератури , односно у научним, исзтраживачикм круговима се  јасно  даје предност егзактнијим 
приступима, а посебно мјешовито-цјелобројном линеарном програмирању. Разлог за то је спосбност 
управљања  већим моделима проблема, као што су вишеструки распореди и периоди куповине, 
хетерогеност флота и другим сложеним додатним ограничењима. Међутим, проблем избора опреме 
још увијек није адекватно обрађен овим приступом. Литература у рударству се бави се само 
поједностављеним приказима проблема и не задовољава довољно потребу свобухватност  рјешења. 
Међутим, у литератури из операционих истраживања постоји мноштво алата за моделовање и 
рјешавање проблема који могу побољшати рјешење избора опреме у рударству . Остаје да следеће 
генерације рударских инжењера кроз операциона истраживања и сарадњу са колегама из ИТ сектора 
прналазе квалтетнија и свеобухватнија рјешења. 

8.3. Математичко моделовање при избору опреме 

У сваком случају, трошкови рада опреме зависи од задатака које опрема мора обавити. Проблем 
избора опреме  лежи у везивању стратешких и тактичких одлука о типовима опреме  и бројевима и 
времену куповине за оперативне одлуке о распоређивању током дугорочног плана рударства. Ова 
разлика у временској скали између стратешких, тактичких и оперативних одлука има огроман утицај 
на ефикасност одабраног приступа обликовању и рјешавању. 

У литератури постоје два приступа рјешавању овог проблема избора опреме: (1) подјела проблема и 
рјешавање сваког дијела посебно и  поступно; и, (2) развијање холистичких рачунских модела.  

Најчешћи приступ у литератури за избор рударске опреме је да се узме секвенцијални приступ (као 
што је, на пример, про избор утоварне јединице па се затим бира  тип камиона и на крају одређује  
величине флоте). Међутим, посматрајући најновија достигнућа у сродним истраживањима у 
математичком програмирању, посебно у апликацијама са сличном проблемском структуром, 
рударска индустрија може бити у стању да ријеши теже и  веће проблеме. Конкретно, ова 
унапријеђења могу довести до промјене рударских планова од секвенцијалног доношења одлука за 
проблеме који су у суштини међузависни и стога их треба рјешавати холистички. 

Циљна функција са фиксним трошковима произилази из разматрања одлука о куповини, 
рекапитулацији и услугама у сценарију смањења трошкова. Фиксни трошкови представљају 
инкрементални (дисјунктни) скок (прекид) у објективној функцији и обично су посљедица куповине 
или других бинарних одлука. Постоје ограничења у погледу капацитета утоварних јединица и 
камиона; продуктивност утоварних јединица  може да зависи од комбиновања са одређеним 
типовима камиона, а продуктивност и камиона и багера зависи од количине напуњених кашика 
потребних за пуњење сандука. Ови фактори, у комбинацији са вишеструким транспортним 
трасама/путевима на којима опрема може да ради, доводе до проблемима сличних разноврсним 
проблемима са фиксним трошковима. Међутим, транспортна мрежа и проблеми у вези са 
транспортом често су врло једноставни, састављени од малог броја локација за ископ и одлагање, 
често са неким заједничким рутама. 

У грађевинској индустрији, на примјер избор опреме за камионе и утоварне јединице  је веома сличан 
избору опреме за рударство односно површинску експлоатацију. Основни проблем је избор 
одговарајуће опреме за утовар и транспорт, а овде су и транспортне мреже веома једноставне. 
Кључна разлика лежи у циљу операција у грађевинској индустрији за постизањем најкраћег времена  
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завршетка пројекта. Ова објективна функција није једина разлика између рударства и грађевинарства: 
количине  превоженог материјала знатно је мањa у грађевинским радовима у поређењу  с рударским 
операцијама.  

Изабрани метод експлоатације подразумијева и коришћење одређене технологије експлоатације 
односно структуре опреме за експлоатацију. Нека истраживања бирају методу  заједно са опремом, 
док код  других се прво бира метод па онда  врши избор утоварних једница и камиона. Истраживања 
багер-камион система имају за циљ да пруже добре процјене продуктивности. То ће довести до 
побољшања избора механизације на руднику. Другачије речено истраживања избора опреме 
директно упућују на продуктивност багер-камион систем и обрнуто. Истраживања  багер-камион 
система се користе у рударској индустрији и ради избора опреме.Проблем избора и обезбјеђења 
опреме подразумијева: 

- Дефинисање процедуре избора опреме и истраживања; 
- Преглед истраживачких приступа, процедура и метода; 
- Разматрање предности и недостатака појединих метода ; и 
- Преглед и дискусија добијених резултата приликом избора опреме. 

 
Поред директног избора опреме, анализа литературе који се односи на избор опреме унутар метода  
багер - камион опреме у рударском производном систему. Слика 8.1. описује расподјелу начина и 
метода избора опреме и наводи неке технике које су примењене за ове проблеме. Рјешења проблема 
код ових метода варирају и у сложености и у успјеху. 
 
Техничка операциона истраживања као што су линеарна и интегрална, примјењују  се у покушају да 
се постигне оптимално рјешење. Са многим од ових метода лако је показати оптималност, тако да и 
успјешан програм који даје  чак и мали проценат побољшања може представљати вјетар у леђа у 
рударству. Ове методе програмирања могу се инкорпорисати у проблем избора опреме, и помажу да 
се што реалније опишу перформансе механизације од модела који је превише ограничен 
претпоставкама. Техника вјештачке интелигенције, као што су експертски системи, заснована на 
знању метода и генетских алгоритама се такође примењују на избор опреме са успјехом, и ако 
оптималност није показана.  
 
За избор метода експлоатације , цijело програмирање и вјештачка интелигенција су важни за нови 
развој. За избор опреме, велики је број метода које се могу примјењивати . Линеарнa програмирања, 
вjештачка интелигенција, симулације и животни циклус трошкова, су технике које  доминирају у 
литератури. Неки модели  су развијени коришћењем теорије чекања, мада су углавном недовољно 
развијени. Багер-камион систем производње користи следеће: теорије етажа 1, крива 
продуктивности 2,  меч фактор/степен усаглашености 3 и теорија чекања.  Ове методе се обично 
примјењуј у циљу утврђивања тренутног нивоа продуктивности неголи  избора опреме, а 
прогресивни модели не постоје. 

 

Слика 8.1.: Дистрибуција литературе и примјењених техника за проблем избора опреме 
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Проблеми избора опреме у рударству је сличан проблем избору метода експлоатације; и у 
литератури, она се често поистовјећује са продуктивношћу утоварних јединица. Проблем избора 
методе експлоатације у циљу избора опреме се заснива на претпоставци да услови околине диктирају 
метоу експлоатације, и  избор типова камиона и утоварних јединица  слиједи интуитивно из усвојене 
методе. Да би се поједноставио задатак избора  опреме уз избор методе експлоатације, рјешење 
приступа овом проблему углавном се фокусира на избор  методе за дате услове. Подручје 
истраживања продуктивности утоварних јединица се фокусира на процјену и оптимизацију 
продуктивности флоте камиона и утоварних јединица. Главна идеја јесте да се побољшањем 
продуктивности смањују трошкова експлоатације. Међутим, број камиона који обављају задатак 
превоза материјала утиче на ефикасност камиона. Стога, ове се методе развијају на једноставан начин 
како би се пронашла могућа рјешења за проблем избора  опреме. 

Рјешење проблема избора методе експлоатације  је прелиминарни корак у рјешавању проблема 
избора опреме, при чему рударски инжењери бирају одговарајућу методу и на основу 
ограничавајућих услова заштите животне средине. Поштујући ова ограничења у комбинацији са 
степеном усаглашености (описано у претходном поглављу књиге) даје основу за моделирање и 
приступи рјешавању процедуре за избор  опреме. 

Модели за избор опреме се односе на управљање имовином, гдје сродни проблеми у овој категорији 
укључују обрачун трошкова опреме,  редослијед радова, опрему за објекте и селекцију машина у 
производним системима, планирање и замјена опреме . Проучавање сличности између различитих 
проблема (или структуре коју показују) је важно како би се адекватно ријешио проблем као што је 
избор опреме.  

 

8.4.  Дискретни симулациони модели при управљању транспортом 

Дискретни симулациони модел разматра системе код којих променљиве стања мијењају своје 
вриједности засебно у времену. Математички би било тачније рећи да се стања симулационих модела 
дискретних догађаја мијењају у току симулације само пребројиви број пута. Тренутак када се мијења 
вриједност променљивој стања представља појаву догађаја. 
 
У следећем једноставном примјеру објанићемо и разјаснити симулацију дискретних догађаја: 
„Претпоставимо ситуацију у којој су два багера опслужена групом од четири идентична камиона, 
слика 8.2.  Камиони се утоварују по принципу “први дошао - први утоварен” и чекају на ред, ако је 
багер заузет утоваром другог камиона. Материјал се, камионима од сваког багера превози на посебно 
мјесто. Приликом истовара камион не мора да чека на истовар возила испред њега“. Циљ развоја 
симулационог модела је да се генерише симулациони експеримент тј. вјештачка историја рада 
система утовар-транспорт кроз вријеме. У развоју модела овог система појављују се следећи улазни 
подаци: 

- вријеме утовара камиона, 
- вријеме кретања камиона од багера до његовог истоварног места, 
- вријеме вожње празног камиона од истоварног места до једног од багера. 

 
Тренутак доласка камиона код багера представља догађај јер мијења стање багера од ,,слободан” на 
,,заузет” или повећава број камиона у реду чекања за један. Слично овоме и одлазак пуног камиона са 
мјеста утовара представља догађај. Кретање пуног камиона представља активност, а истовар опет 
догађај којим се мијења стање камиона. У моделу се појављују три типа дискретних догађаја: 
промјена стања багера, промјена стања камиона и промјена стања у реду чекања код багера.  У 
симулацијама дискретних догађаја, оне улазне промјенљиве чије је временско трајање одређено 
називају се активностима. У датом примјеру, сва три улаза - вријеме утовара, вријеме вожње празних 
камиона, вријеме вожње пуних камиона - су активности. 
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Слика 8.2. Дискретни модел транспорта 

 
Промјенама стања током времена условљено је постојање догађаја и активности између њих при 
чему важе релације: 
 

- Сви догађаји се дешавају по завршетку претходне активности. На примјер, кад год се 
активност “празна вожња” заврши, дешава се догађај у коме се дужина реда увећава за један и 
статус багера мијења на заузет уколико већ није био у стању заузетости. 

- По завршетку активности, може се понекад, коришћењем спољашњег улаза у модел, 
предвидјети завршетак неке будуће активности. У том случају, одређен је временски тренутак 
у коме ће се неки будући догађај десити. На пример, када се заврши активност утовара 
камиона, може се, коришћењем улаза у модел предвидјети када ће тај камион завршити 
активност ,,одвожење до одлагалишта”. Ако су времена пуне  вожње случајна, тада се 
највероватније вријеме, које је у складу са улазном, статистичком расподјелом времена вожње 
мора “генерисати” из ове расподјеле. При свему томе, предвиђање се може урадити само 
коришћењем улаза у модел. 

 
Овдје треба нагласити да се будући догађај не може увијек предвидјети по завршетку неке 
активности. На примјер, ако камион стигне до багера који је заузет утоваром неког другог камиона 
ниједна активност није започета и никакав будући догађај се не може предвидјети.  Ако камион 
стигне до багера који је слободан, почиње активност утовара и улаз модела се може користити за 
предвиђање њеног завршетка. Ово показује да је могућност предвиђања будућег догађаја на основу 
текућег догађаја функција тренутног стања система.  
 
Имена догађаја се обично изводе из активности које се користе за предвиђање њиховог настанка. У 
датом примјеру постоји пет догађаја: (1) долазак камиона код багера, (2) почетак утовара, (3) 
завршетак утовара, (4) почетак истовара и (5) завршетак истовара камиона на одлагалишту. 
 
Постоје два основна принципа за развијање симулације – односно помодносно помање симулационог 
сата: 

Next event time advance – померање времена од догађаја до догађаја, и 
Fixed-incement time advance – фиксно померање вријемена унапријед. 

 
При креирању и анализи симулационих модела дискретних догађаја можемо да издвојимо три 
основна типа софтвера : 

- класични програмски језици, 
- специјализовани симулациони језици, и 
- симулациони пакети са уграђеним модулима. 

 
Симулациони језици или тачније комбинација језика и програмских пакета претражује модел 
система, користећи уграђене блокове, како би одредила ток процеса и логику система. Ови језици 
имају приступ познат као “event-to-event approach”. То значи да се симулациони сат помјера од нуле 
према раније формираној листи догађаја по временима њихових извршења. Овакав приступ смањује 
потребно вријеме симулације на рачунару па га користе скоро сви језици овог типа као што су GPSS, 
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SLAM, SIMAN, MODSIM, итд. Остварени напредак, стандардизација, и велика флексибилност 
симулационих језика представља основни фактор све веће популарности симулационог приступа 
рјешавању комплексних проблема из различитих области људске делатности 
 
Анализа и моделирање улазних података -   Комплексност и стохастичка природа експлоатације 
минералних сировина на површинским коповима, условила је анализу и планирање структуре 
производних система у реалном радном окружењу успостављањем веза између фаза технолошког 
процеса и случајних догађања у њему коришћењем случајних промјенљивих. Узмимо на примјер 
кретање камиона од багера до дробилице на површинском копу. Ми знамо трасу кретања камиона, али 
не и тачно вријеме за које ће камион прећи трасу јер постоје многи случајни утицаји у реалном времену 
које је тешко унапријед одредити (брзину вожње, препреке на путу, квар камиона, итд). Догађаји који 
се у датој појави могу остварити, а исто тако и не остварити, називамо случајним догађајима. 
Случајност појављивања ових догађаја ,,одређујемо” математичком вјероватноћом. Модели који се 
креирају оваквим приступом називају се статистички или стохастички модели. У симулационом 
поступку анализе реалних система стохастички модели дају случајни карактер улазним и излазним 
величинама симулационог експеримента.  
 
Сваки статистички модел улазних величина симулационог модела је у тијесној вези са реалним 
системом, из чијег узорка се и одређује, и симулационим програмом у коме је потребно да се изврши 
његова интерпретација. 
 
Утицај избора статистичког модела случајних улаза симулационог модела је од мањег или већег 
значаја прије свега за валидност самог симулационог модела. Не постоји начин одређивања 
значајности утицаја избора статистичког модела без примјене формалне методе валидације.  Пошто 
одмах на почетку не знамо колики је тај утицај на валидност симулационог модела препоручљиво је 
да се претпостави његов велики значај.  
 
Постоји четри основна корака које треба реализовати при дефинисању статистичких модела улазних 
података за симулациони модел: 

- Прикупљање података из реалног система. Овај корак обично захтјева значајно вријеме, 
ангажовање опреме и људи. У случајевима када не постоје информациони системи је 
потребно користити раније стечено знање стручњака о разматраним активностима 
производног процеса. У овој дисертацији је дата структура информационог система који чини 
веома важну ставку у формирању модела управљања 

- Статистичка обрада података са циљем одређивања  расподјеле вјероватноће која описује 
случајан улаз. Када су подаци доступни, овај корак уобичајено почиње формирањем 
хистограма података и  расподјеле учесталости. На основу њих и знања о структури 
посматране активности, математичком-статистичком обрадом података, бира се фамилија 
расподјела. Често се може изабрати више добро познатих расподјела које коректно описују 
разматрано појављивање активности.   

- Одређивање параметара који су статистички обрађени и имају дефинисану криву из 
фамилије расподјела. Када су подаци доступни ови параметри се оцјењују из тих података. 

- Оцјена изабране расподјеле и њених параметара. Ова оцјена може да се обавља неформално 
графичким методама и формално статистичким тестовима. Hi-квадратни и Колмогоров-
Смирнов тестом. Ако аналитичар није задовољан нивоом апроксимације узорка одређеном 
расподјелом, враћа се на други корак, одабира слиједећу расподјелу из фамилије и понавља 
описану процедуру.  

 
За брзо и прецизно извођење корака 2, 3 и 4 примјењују се статистички софтвери уграђени у 
програмске симулационе пакете као што је SIMAN-ov ,,Input Processor” или самостални  (stand alone) 
статистички програми као што су UniFit II или ExpertFit, MathLab, Graph и др. При коришћењу 
оваквих софтвера треба имати на уму да они не могу да анализирају двије групе података које су у 
међусобној вези или да дају решења у случајевима када подаци узорка не постоје.    
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8.4.1. Моделовање диспечинга-додјељивање задатака опреми 

 
Усмјеравање и вођење опреме је важно код анализирања остварења продуктивности и капацитета 
производње. Циљ оптимизације диспечинга је да максимализује ефикасност механизације . 
Камионски диспечинг системи примјењују линеарне програме за динамичко одређивање 
минималаног броја камиона потребних за распоред рада, а динамичко програмирање се потом 
користи за одређивање алокација на рударским локацијама . Ови модели омогућавају линеарне 
фунцкије  јединице трошкова откопавања и утовара на позајмиштима, за разлику од сталних 
функција трошкова. Оперативни трошкови опреме могу варирати са старошћу опреме, због 
различитих нивоа одржавања и текућих трошкова. Алокацију камиона компликује присуство 
неизвјесности у неким параметрима као што су застоји, транспорт терета и вријеме циклуса камиона. 
Типично математичко програмирање се користи за рјешавање проблема расподјеле, док се  
хеуристика користи за диспечинг. Развијени су и  стохастички модели који укључује податке у 
реалном времену за алокацију механизације. У скорије времедефинисана је и  неизвјесност у 
параметрима са фази моделом оптимизације. 
 
Концепт оптималног управљања возним парком је први пут уведен 1959.  (Dantzig и Ramser). 
Раматрана је  оптимизација траса и усмјеравање флоте камиона приликом испоруке бензина између 
терминала и великог броја бензинских и сервисних станица. Од тада, ово поље истраживања је 
примјењено на великом броју и широком спектру индустријских дјелатности, као што су хитне 
службе, курирске доставе и услуге и, наравно, површински коп у рударству.  
 
Примјена оптимизовано управљање флотама возила у рударству је почела у 1970-их. У то вријеме, 
неки копови, као што су рудник жељезне руде  Mt. Wright  у Квебеку и Palabora рудник бакра у 
Јужној Африци су развијени у велике размјере и димензије са великим капацитетима производње при 
чему су ангажоване велике камионске флоте и релативно сложене транспортне трасе. Да би остали 
конкурентни у даљем раду, истраживачи су видјели потребу даљег унапријеђења диспечинг система а 
не употребе само конвенционалних радио / визуелних метода. Адекватност такве врсте управљање 
возним парковима је доведена у питање у раном перидоу употребе рачунара. Дакле, наведени 
рудници су постали основе за одређена  тестирања првих рачунарских модела линеарне оптимизације 
у рударској индустрији, користећи програмске језике као што је FORTRAN. Као водећа фирма у тим 
истраживањима се тада издвојила фирма Modular Mining Sistems (ММS) Ltd. са сједиштем ван 
Аризоне  која је заслужна за коришћење првог система управљања на бази  компјутера у свијету и то 
на руднику  Tirone  1982 . До 1993. године, ММS је произвео, инсталисао и подржавао  
компјутеризовани диспечинг систем DISPATCH® систем у рудницима широм свијета8 Modular 
Mining Systems, Inc.). Данас, постоји неколико великих продаваца на тржишту управљања возним 
парком, као што су Caterpillar, Leica Geosistems / Jigsav, MMS и Venco . 

 

Слика 8.3. .Проблеми алокације и диспечинга се односе на услуге повезивања (нпр., које врши опрема) 
са задацима (нпр., превоз руде). 
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Диспечинг и распоређивање опреме су проблем у којем се одређени задаци додјељују одређеној 
опреми. слика 8.3., која је компонента структуре изабране опреме. У оквиру временски ограничених 
услуга, ово постаје проблем диспечинга. Кључна разлика између диспечерских проблема и проблема 
са избором опреме је у томе што се диспечерски проблеми односе на генерисање изводљивог online 
распореда за дневне оперативне одлуке, док се избор опреме односи на стварање стратегије куповине 
и штедње која је битна  на нивоу тактичког планирања рудниучке производње. Литература о 
диспечингу  се фокусира на задовољење потреба за продуктивношћу, често са комплексним 
карактеристикама као што је превенција уских грла; у литератури о оптимизацији транспорта е тражи  
се максимализација ефективности расположиве флоте.   
 

Компоненте диспечерских система - Постоје двије главне компоненте у било ком диспечерском 
систему: критеријуми диспечинга и стратегија диспечинга.  
 
Уважавајући све специфичности стратегија диспечинга је приступ који се користи да испуни 
жељене критеријуме управљања засноване на оптимизацији. Двије главне стратегије су означени као 
једностепена и вишестепена . Једностепене стратегије су засноване на хеуристичким методама и не 
разрађују специфичне производне циљеве или ограничења. То су биле претече 
вишесценских/вишестепених система и више се не користи у рударској  индустрији. Савремени 
диспечинг системи  користе вишефазну стратегију, која дијели глобални диспечерски проблем у под-
проблеме или фазе. Обично се проблем састоји од претходне фазе, која се користи за израчунавање 
најбољег пута и пројектованог капацитета, и следеће фазе за додјелу/расподјелу камиона.  
 
Критеријуми диспечинга – су  одабрани на основу жељене динамике која треба да се оптимизује у 
процесу експлоатације. Сваки од ових критеријума има своје предности и недостатке, и рад који су 
објавили Tan и Ramani је показао да најбоље правило/критеријум у великој мјери зависи од самих 
карактеристика рудника који се анализира, нарочито односа багер/камион. 
 
Компјутеризовани диспечинг систем захтијева одређена правила за додјељивање-слање камиона 
према багеру на самом копу. Сваки компјутерски систем развијен је тако да за њега постоји одређена 
‘’политика’’. Како би се повећала ефикасност флоте, неколико метода у распону од једноставних до 
сложених математичких хеуристичких процедура се могу примијенити у овом процесу доношења 
одлука. Циљ сваког  система диспечинга је да се повећа продуктивност система с обзиром на флоту 
камиона и багера или значајно смањење броја камиона и багера који су потребни за потребну 
производњу. Смањење чекања  камион и багера много доприноси овим циљевима. Диспечинг узима у 
обзир различите циљеве у различитим степенима софистицираности. За хеуристичке системе 
диспечинга, обично се одлуке доносе када је камион на одлагалишту-мјесту истовара. Постоји 
хеуристичко правило : минимизирање времена чекања камиона зависи од времена доношења одлуке 
диспечера. Рачунар затим провјерава тренутни статус опреме у руднику и шаље камион према 
најприкладнијем багеру у том тренутку. Најприкладнији багер се одређује као функција диспечерске 
политике која се примјењује. 

 
Слика 8.4. Основне стратегије дипсечинга 
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Диспечерски алгоритми засновани на хеуристичким правилима омогућују најједноставнији приступ 
рјешавању проблема диспечинга система багер/камион. Они су такођер лакше имплементирани и 
нема потребе за много рачунања приликом доношења одлуке диспечера у реалном времену. Дакле, 
они могу такође бити имплементирани у врло великим и сложеним рударским радовима на великим 
коповима. Диспечинг базиран на хеуристичким претпоставкама може довести до побољшања у 
производњи смањењем времена чекања камиона и багера. Статус система, у смислу превеликог 
илипремаленог броја камиона, игра кључну улогу у одређивању могућности различитих 
хеуристичких приступа у диспечингу. Користи од диспечинга су посебно изражене у сложеним 
системима са више различитих компоненти које га чине и усложњавају функционисање система. 
Нека од основних правила/критеријума при изради симулационих модела камионског транспорта су: 

- Фиксно додјељивање задатака камионима (Fixed Truck Assignment FTA) 
- Минимализација производних захтјева утоварне јединице (Minimizing Shovel Production 
   Requirement –MSPR  
- Минимизација времена чекања камиона (Minimizing Truck Waiting Time MTWT  
- Минимизација врмена чекања багера (Minimizing Shovel Waiting Time MSWT) 
- Минимизација врмена циклуса камиона (Minimizing Truck Cycle Time MTCT)  
- Минимизација засићености или покривености багера (Minimizing Shovel Saturation or 
  Coverage  MSC)  
- Багер који се најприје може утоварати (Earliest Loading Shovel ELS)  
- Најдужа чекања багера (Longest Waiting Shovel LWS) 
- Правило адаптирања (Adaptive Rule AR)  

 

 
8.5. Будући правци истраживања и развоја модела у рударству 

Јасно је да у литератури постоје врло широке дефиниције проблема избора утоварно-транспортне 
опреме и других наведених питања  за површинску експлоатацију. У неким истраживањима, типови 
камиона и утоварних јединица су одабрани детерминистички, а величина флоте зависи од захтјева 
производње. У новијим радовима обрађена је сложена интеракција између различитих типова опреме. 
Јаз између ова два формата рјешења указује на еволуцију у ономе што би се могло сматрати 
прикладном дефиницијом проблема. Међутим, још увеијк се може постићи напредак у овом 
проблему, будући да још увијек нису на прави начин адресирани неизвјесни улазни параметри. Док 
нека неизвјесност може само да утиче на оптималност рјешења, као што су амортизација, каматне 
стопе и цијене горива, други уклазни подаци  утичу на продуктивност и  одрживост флоте камиона, 
као што је вријеме циклуса камиона, расположивост, груписање и варијабилност камиона. 

Неизвјеност ове групе параметара мора бити адресирана у наредним  истраживањима. Да би се то 
постигло користећи тачан алгоритамски приступ, проблем и нове моделе морају се контролисати 
комплементарним техникама, као што су оне напријед описане. Препроцесуирање (предобрада) има 
јасну корист усљед зависности рјешења од претходних периода, али се мора избјећи уништавање 
структуре која би се могла искористити у техникама декомпозиције/разлагања проблема. Алгоритми 
апроксимације и хеуристике могу добити добра иницијална рјешења која онда могу иницијрати 
алгоритам везан за побољшање узимања аспекта времена у обзир при рачнању. Један приступ би 
могао да буде усредсређивање на рјешавање основног транспортног проблема (са апроксимационом 
хеуристиком), а затим вршити потребну селекцију. У ту сврху, могао би се користити алгоритам 
апроксимације. 

Методе са алтернативном хеуристиком укључују добра почетна решења. Процедуре 
гранања/разлагања доступне у литератури могу бити рачунски повољне са конструисањем  
минималних претходних  ограничења продуктивности и укидање ограничења приоритета могло би 
довести до побољшања рачунања. Комерцијална рјешења имају неке елементе примјењене али за 
опште случајеве. Због проблема који произилазе из временске тачности, „покретни хоризонт“  јер би 
се неслагање тачности времена могло смањити ако је распоред цикличан, иако то може довести до 
губитака детаља у моделу који су важни. 
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Најважнији фокус за будућа истраживања је стварање свеобухватних  рјешења. То би могло значити 
разматрање неизвјесних параметара у процесу моделовања или генерисање рјешења која су одржива 
у случају неочекиваних догађаја. Од посебног значаја је потреба да се узме у обзир неизвјесност у 
кључним параметрима. Нека полазишта могу бити укључивање потенцијалних аспеката и њихово  
повезивање  или приступи који  укључују стварање сценарија. Као неки закључак или препорука 
може се констатовати да површинска експлоатација са манипулацијом великих количина материјала 
захтјева опрему за утовар и транспорт и  проблем избора те опреме показује и даље толику велики 
опсег и „авантуристизам“  у приступима моделовања и рјешавања проблема. У овом тренутку се не 
може тврдити да постоје задовољавајкуће свеобухватна рјешења која ће задовљити дугорочне 
планове производње рудника, па су стога холистички приступи  оптимизацији и моделовању још 
увијек прихватљиви. 
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9.  УПРАВЉАЊЕ КАМИОНСКИМ ТРАНСПОРТОМ 

 
9.1. Управљање БК системом  

Основни циљ организације транспорта и управљања возилима је максимално искоришћење 
капацитета транспортно-утовамих машина уз обезбјеђивање њиховог оптималног и несметаног рада. 
Транспорт камионима у копу може бити организован, како је већ напријед наведено, по затвореном 
циклусу гдје одређен број камиона опслужује конкретан багер и отвореном циклусу при којем се 
расподјељују у функцији потребе ефиканијег рада багера. 

Концепт управљања системима багер-камион односно флотама камиона подразумијева коришћење 
компјутерских технологија које су довеле у рударској индустрији до развоја неколико модела 
одлучивања  о најбољем могућем систему камионског транспорта на површинском копу. 
Компјутеризовани системи анализе камионског транспорта развијени су у касним 1970-им и постали 
уобичајени начин рада на многим великим површинским коповима. Али, они нису били економски 
оправдани за мале и средње копове са транспортним системима због високих трошкова 
имплементације. Срећом, од краја 1980-их, са потребом за повећањем продуктивности и коришћења 
опреме значајна су унапређења рачунара долази до смањења трошкова. Камионски системи  
траснпорта могу се сврстати у три главне категорије као што су: мануелни, полуаутоматски и  пуна 
аутоматизованост. Већина диспечерских система у литератури су или полуаутоматизовани или 
потпуно аутоматизовани. Предности и недостаци управљачких  система се наводе у даљем тексту 
овог погавља .  
 

Мануелно праћење система - багер-камион је стандардна пракса на сваком копу. Камиони раде са 
одређеним багером у систему и са одређеном локацијом на одлагалишту на почетку смјене, те са 
промјенама трасе у складу са најбољим приједлогом диспечера на основу захтјева за производњу, 
промјене локације багера, у складу са доступношћу флоте, итд.. У овом систему, доношење одлука 
захтјева диспечера који се налази на стратешком мјесту у копу и да надгледа рад опреме и на 
праћењу локација утовара и истовара. Ефикасност система се ослања на коришћење радио-опреме за 
пренос информација и стога и багер и камион морају бити опремљени двосмјерним радио уређајем да 
би била могућа комуникација. Систем се користи у отвореним површинским коповима од почетка 
1960-их и препоручује се за мале копове, на којима ради до 10 камиона. Употреба система заснованог 
на диспечерској ''плочи'' који се може користити као аналогни рачунар има за циљ да помогне 
диспечеру у праћењу статуса и положаја опреме у копу и да олакша процес доношења одлука. Главне 
компоненте овог начина су да су камиони и багери представљени блоковима. Одлука за слање се 
обавља након што је камион истовара материјал и у том тренутку возач комуницира са диспечером. 
Диспечер затим подешава ''плочу'' у корелацији са опремом у копу како би правилно извршавала 
задатак. Диспечер мора да се ослони на свој лични суд и професионално искуство у одређеном копу 
 
У полуаутоматизовани системима -  рачунар је програмиран да помогне диспечеру у процесу 
доношења одлука за одређивање кретања камиона према багеру. Дигитални рачунар се користи за 
снимање стања опреме и локације камиона који чине транспортну флоту. Рачунар се такође користи 
да помогне диспечеру да додјели камионе према багеру у складу са стратегијом одлагања која се 
примјењује.  Систем се зове полуаутоматски, јер рачунар нема директан контакт са опремом и 
диспечер мора да комуницира и даје сва упутства. Диспечер има информацију о стварном положаја 
опреме у копу и заузима независну одлуку која може или не мора да се слаже са одлуком коју би 
рачунар предложио. Диспечер преноси информацију ручно преко радија или визуелно. Главна 
предност овог система је да диспечерски олакшава снимање догађаја, генерисање производних 
извештаја и смањење времена чекања код опреме. Коришћењем овог система, максимално остварива 
производња ће бити у функцији политике примењеног диспечинга. Због тога, модели развијени за 
полу-аутоматизованим системима морају бити што флексибилнији да дозвољавају промјене у 
пословним политикама према важећим условима у датом тренутку. Овај систем је примењив на 
средњим рудницима, до 20 камиона у раду. Имплементација полуаутоматизованог диспечерског 
система и унапређење пасивног система омогућава биљежење података у којима рачунар указује на 
оптималне путање кретања камиона. Задаци се заснивају на два корака. У првом кораку, сваком 
багеру је загарантован одређени број камиона. У другом кораку, дистрибуција камиона у суб-систему 
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коју заступа одлагалиште је регулисано у складу са временом утовара багера. Диспечер има потпуну 
контролу над операцијом. Диспечерски се врши утврђивања оптималних трошкова по тони у 
различитим временима циклуса. Чим возач камиона тражи задатак, компјутер израчунава фактор 
трошка одређеног багера и одлагалишног мјеста, који је  подсистем. Када је у оквиру унапријед 
одређеног оптималног опсега, камиони остају у тим под-система, а камион  који је накнадно послат 
од стране рачунара на најбољи доступни багер. Ако изабрани под систем има више камиона него што 
је потребно, рачунар тестира друге подсистеме и распореди камион за подсистем који има мање од 
потребног броја камиона. Да бисте контролисали дистрибуцију камиона у сваком под-систему, други 
корак је користи. Ово се ради због тога што се камиони шаљу на основу просјечне факторе трошкова. 
У овој стратегији, камиони не мијењају правце често пошто на почетку смене, диспечер организује 
камионе и багере  
 

При полуаутоматском управљању, и у почетку смјене, распоређују се камиони за багере и 
одлагалишта Њих касније дистрибуира диспечер на основу компјутерске препоруке са циљем 
максималног коришћења опреме и испуњења плана експлоатације, по обиму и квалитету, као и 
откопавању отктивке по строго утврђеном редосљеду и количини. За полуаутоматско управљање 
треба да су испуњени сиедећи предусиови: 

- Капацитет багера већи је од капацитета дампера, па практично не чекају на утовар 
- Обим откопавања не захтјева, при расподјели камиона, прорачун растојања од багера до 

дробилица 
- Сатни капацитет багера и правилна организација кретања сваког возила омогућавају 

реализацију планских задатака. 
- Систем дистрибуције треба да је флексибилан ради обухватања могућих кварова машина и 

измјена у квалитету корисне минерлане сировине по откопним блоковима 

 
Aутоматизовани систем-Основни проблем са мануелним и полуаутоматизованим управљачким 
системом је ограничена способност човјека диспечера за складиштење и пренос велике количине 
података у дужем временском периоду а у врло кратком времену обраде. То је био главни разлог за 
развој аутоматизованог  система , и они се данас највише анализирају и развијају у постојећој 
литератури. Аутоматизовани систем отпреме  омогућава да рачунар донесе неопходне одлуке за 
слање камиона према багеру без икакве интервенције од стране диспечера. Положај (локације) 
камиона су детектују сензорима и шаљу се на рачунар, и прави се сумарно збир дестинација за 
камионе и прави се распоред као и код полуаутоматизованих система. Задаци се директно шаљу на 
камионе и приказују на екранима постављеним у кабини камиона или у централној локацији где 
камиони пролазе. Предност оваквих система је да диспечери више не морају да комуницирају са 
возачима и да дају упутства или да прате статус камиона. Аутоматизовани системи управљања 
смањују  захтијеве камионског транспорта од 5- 35 %. Корист се разликује у зависности од врсте 
флоте, конфигурације мреже и одређених диспечерских процедура. Они пружају прецизне и 
благовремене извјештаје за производњу и повећавају ефикасност транспортне опреме. Једина мана са 
овим системом је одрђена  цијена инсталације система због високе цијене опреме за праћење и 
пренос информација, мада последњих десетак година и те цијене падају и инвестиције у овау опрему 
нису више толико високе. Аутоматизовани систем диспечинга под називом "DISPATCH", развијен од 
стране Modular Mining Systems Inc., чији је циљ максимална продуктивност са расположивом 
опремом или постизање жељене производње са минималним опремом. Диспечинг може да испуни 
било који од ових циљева. Ово су динамичне операције које захтјевају континуално  праћење избора 
трасе и багера и статуса и положаја за одређивања оптималних траса кретања камиона. DISPATCH је 
најпознатији и највише документован, и у употреби већ масован, компјутерски систем управљања 
производњом који контролише кретање камиона на копу. Ово је један од најуспјешнијих и 
најмоћнијих система и у употреби је на многим површинским коповима широм свијета. Систем је 
развијен на основу компјутерског програма у реалном времену и састоји се од две засебне функције 
које дозвољавају комуникацију између једних и других кроз заједничке базе података. Софтверски 
систем је модуларне архитектуре. У првом дијелу, операцијама се руководи у реалном времену. 
Улога диспечера се одражава у другом дијелу програма. Овај модел може да се користи и као 
помоћно средство а и као директно компјутерско нагледање. Систем чине помјерања багера, кварови 
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на багеру, промјене у систему копања, застоји у раду дробилице и застоји на одлагалишту те 
промјене у материјалиу који се копа. Диспечер у суштини управља читавом операцијом простим 
праћењем података који се уносе у софтвер. Возач камиона тражи на почетку смјене да му систем 
покаже мјесто утаовара (багер). Оператери на багеру пружају информације о врсти материјала који се 
копа, уносе податке о кашњењу или кваровима. DISPATCH додељује камионе према одређеним 
багерима да би се смањило вријеме чекања камиона у реду за утовар. Тренутна локације камиона, 
фактори брзине и статус, цијена копања багера, локације и статус се узимају у обзир приликом 
одређивања задатака камиона. DISPATCH прати локацију камиона користећи податке прикупљене од 
локације фарова или информације које се уносе у контролне јединице у самој кабини камиона од 
стране возача камиона. Побољшања продуктивности се крећу од 10-15 % у рудницима помоћу 
DISPATCH програма. 
 
Главни критеријум аутоматског диспечцрског система за дистрибуцију камиона су углавном 
минимизација времена застоја багера због чекања на камионе и задржавања камиона због чекања на 
утовар Овај критеријум омогућава да се максимализујуучинци смањењем камиона на најмањи 
неопходни број уз испуњење планских задатака. То је динамички систем дистрибуције који се 
периодично коригује ради одражавања стално променљивих услова: кварови машина, премјештање 
багера са етаже на етажу, планске застоје, трајање вожње и утовара, квалитет минералне сировине на 
откопним етажама, стање одлагалишта и утоварних мјеста на њима и код дробилица. Динамичност 
система условљена је и сталним, неопходним, распоређивањем камиона по изабраној оптималној 
маршути. 

 
 
9.2. Анализа функционалности система за праћење производних процеса на 
површинским коповима 

 
Системи за праћење рада опреме у појединим технолошким фазама  треба да прикупљају, региструју 
и стављјуа на увид онима који управљају производњом, све најважније параметре производње, 
производне догађаје и стања, која битно одређују праћење и могућност управљања експлоатацијом и 
радом опреме.  
 
Експлоатација неке минерлане сировине се обавља континуално кроз карактеристичне фазе: 
припрему лежишта, откопавање откривке и сировине, транспорт материјала и припрему  
(сепарација).  
 
Подаци производног система које треба обухватити информационим системом су: 

- Дефинисање свих производних капацитета у технолошком ланцу производње и осталих 
релевантних објеката (откопно-утоварна механизација, транспортна средства, опрема за 
припрему , помоћна механизација и опрема, електро-енергетска постројења, депоније и сл.).  

- Евидентирање података из производње у реалном времену. То су: произведене количине 
корисне сировине  и откривке, остварени учинци опреме и степен њене искоришћености, 
остварене наднице, застоји у производњи, кварови, погонски догађаји, стање опреме и 
објеката, стање депонија, квалитет угља и отпадних вода, утрошци резервних делова, 
енергената, горива, мазива, репроматеријала и сл. 

- Информисање које треба да обезбиједи тренутне упите као и смјенске, дневне и друге 
периодичне извјештаје и прегледе по различитим критеријумима на основу горе 
евидентираних података у реалном времену. 

 
На основу описа производно-технолошког система  код корисне минерлане сировине и откривке има 
исту врсту активности и да се код оба процеса генерише иста врста података, док се опрема која се 
користи за рад разликује. Тако да са информационог аспекта, можемо посматрати та два дијела 
технолошког процеса као један. Слика 9.1. илуструје основне активности производног система и 
актере који учествују у њима. Оперативно планирање производње спроводи се у сагласности са 
годишњим, кварталним и мјесечним плановима и извршава га управа површинског копа. Актери 
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везани за откопавање, транспорт и одлагање су смјенски инжењер и руковаоц машине. За поједине 
техничко – технолошке параметре користе се системи за аутоматско праћење (SAP).  

 
Слика 9.1. Основне активности у производњи 

 
Планирање и управљање производњом - Дугорочни и оперативни планови и динамика откопавања 
дефинишу се на основу потреба тржишта, а планирање откривке условљено је плановима за 
производњу корисне сировине и пројектним рјешењима. За планирање на сваком нивоу релевантни 
унутрашњи фактори су стање на површинском копу, геолошки услови у радној средини, стање 
опреме, планиране активности на одржавању опреме и производни капацитети. На израду 
квалитетнијих планова треба да утиче и активност које може назвати  Експертиза знања, а која 
представља повратну информацију из информационог система у виду степена извршења претходних 
планова и степена искоришћености производних капацитета. Ова сегмент је повезан, преко 
диспечерског центра и са другим дијелом модела који се бави статистичким обрадама прикуљених 
информација и симулацијама на сонову истих, чиме се добија нова, квалитетнија димензија 
повратних информација које подижу квалитет управљања производњом. 
 
Систем за откопавања, транспорт и одлагање откривке и корисне минерлане сировине - На 
почетку смјене, а и касније током рада уколико дође до промјена, потребно је евидентирати опрему 
која је ангажована и руковаоце опреме. За багере и одлагалишта откривке, као и дозере потребно је 
дефинисати просторне локације на којима се они налазе.  У оквиру транспорта врши се праћење 
кретања камиона и њихових учинака. Потребно је пратити податке о локацијама утовара и истовара и 
са којим багером је камион био у распореду. Такође је потребно евидентирати за сваку туру пређену 
километражу,трајање транспорта, времена чекања на утовар, односно истовар, као и количину 
превезеног терета. 
 
Трошкови који се евидентирају везани су за репроматеријал, електричну енергију коју троше багери, 
гориво и уља за камионе и помоћну механизацију. Учинци багера представљају изведени податак 
који се добија сабирањем количина које су превезли сви камиони којима је он био полазиште. 
Учинци опреме мере се и временом њиховог рада. Неопходно је пратити све активности везане за 
откопавање, транспорт и одлагање откривке и минерлане сировинеа. Актер активности може бити 
пословођа, диспечер и/или софтвер. 
 
За отпрему корисне минерлане сировине са површинског копа до депоније, користи се опет неко 
друго танспортно средство. Његов надзор се своди се на: праћење напајања, мјерење активног 
оптерећења, радни статус, регистровање застоја, кварова и интервенција, праћење учинка и 
потрошње електричне енергије. За процес технолошког надзора посебно значајно је праћење 
квалитета минерлане сировине  у реалном времену и остварена производња-капацитети слика 9.2.а  
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Слика 9.2. а- Остварени учинци; б- Стање опреме и застој 

 
Евидентирање стања опреме и застоја - Технички надзор опреме обухвата сталан надзор електро и 
машинских функција опреме, регистровање, дијагностику и архивирање података о застојима и 
кваровима на опреми, одржавање и сервисне интервенције на машинама. Застоји могу настати и 
усљед других фактора, као што су неповољни метеоролошки услови или проблеми организационе 
природе, slika 9.2. б.  
 
9.3. Архитектура надзорно-управљачког система – НУС-a  

 
Вијек у којем живимо представља вијек технологије гдје се основни елементи рударске технологије, 
сами по себи, можда неће радикално промијенити у догледној будућности, али ће се постојеће 
конфигурације система све више мијењати континуалним, интелигентним и аутоматизованим 
рударским системима, прожетим IT компонентама. 
 
На основу анализе у којој су идентификоване производне и логистичке функције и класе података, 
утврђено је да се реални процеси и класе података могу груписати тако да чине три функционалне 
цјелине, односно подсистема у оквиру реалног система. На слици 9.3. приказана је функционална 
архитектура на примјеру надзорно-информационог система ПК  "Богутово село" и интеракције 
између подсистема. Уочљиве су тјесне процесне интерактивне везе између подсистема и њихових 
информационих функција. Сагласно овоме, произилази логичан закључак о потреби хијерархијске 
архитектуре надзорно-информационог система у склопу модела управљања на површинском копу 
"Богутово село". 
 
Сви надзорни, информациони па и управљачки процеси одвијаће се централизовано и селективно на 
више хијерархијских нивоа. Централизованост подразумјева, цјеловитост, потпуну интегрисаност и 
конзистентност свих дијелова модела и надзорно-информационог система у оквиру истог. Поре тога 
цантрализованост омогућава ефикасност, технолошку дисциплину и одговорност. У информационо-
управљачком смислу, централизованост обезбјеђује ефикасну и ефективну контролу надређених 
рудничких структура над реалним системом. Селективност подразумјева филтрацију података и 
информација у информационом току, по степену приоритета, важности и значаја за одговарајуће 
хијерархијске нивое у структури система, који се конципира као вишестепени дистрибуирани систем 
за надзор и управљање, са флексибилном и адаптивном интеграцијом хардверских, софтверских и 
информационих ресурса, са четверостепеном хијерархијском структуром: 
 
Концепцијски, функционисање система заснива се на обезбјеђењу оперативног надзора, ради 
прикупљања потребних података из процеса и повратног дејства ради управљања технолошким, 
логистичким и пратећим процесима на површинском копу у циљу постизања максималних 
производних ефеката, високе безбједности рада и поузданости производње. На слици 9.3. приказан је 
примјер шематског приказа Организационе структуре са физичком топологијом НУС. 
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Концепција НУС-а - Логичка архитектура, хијерархијска структура НУС са локацијским 
(просторним) елементима ентитета реалног система, дефинише дистрибуцију и физичку архитектуру 
система, односно физичку топологију и сегменте НУС-а. Осим прилагођености функционалним 
захтјевима реалног система, свакако уз потпуно уважавање његових специфичности, НУС треба да 
задовољи и следеће услове: 

- Рационалност и функционална ефикасност; 
- Модуларност у логичком, апликативном и егзекутивном смислу; 
- Адаптивност према евентуалним промјенама у реалном систему; 
- Компатибилност у функционалном, хардверском и у програмском смислу са информационим 

системом компаније; 
- Екстензибилност у функционалном и организационом погледу; 
- Скалабилност апликација у оперативном смислу; 
- Стандардизованост и интероперабилност са аспекта подршке различитим софтверским 

рјешењима, стандардним програмским пакетима за обраду података, вођење и уређивање база 
података и слично; 

- Флексибилност у оперативном и развојном погледу; 
- Постојеће стручне, информационе, рачунарске и комуникационе ресурсе рудника, у 

границама техничке и технолошке прихватљивости, максимално укључити у рјешења НУС; 
- Интегративност, систем треба да обезбиједи потпуну функционално-надзорну-управљачку и 

комуникациону интеграцију свих ентитета НУС, комуникациону проходност до надређених 
нивоа управљања рудником и компанијом и према Интернету; 

- Рјешења морају бити на нивоу најсавременијих техничких и технолошких достигнућа у 
предметној области; 

- Остваривање услова фазне изградње. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 9.3. Oрганизациона структура и физичка топологија НУС-примјер ПК Богутово Село,Угљевик 
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Слика 9.4. Примјер извршног нивоа надзорно-управљачког система ПК 
 
 
9.4.   Конфигурација система даљинског управљања система НУС-а 

 
Да би се створили неопходни услови за рад на реализацији  увођења информационог система на 
руднику од кључног је значаја да постоје одговарајући хардвер и мрежна инфраструктура. Сегмент 
надзорно-управљачког рачунарски подржаног система површинског копа везан за даљинско 
управљање, састоји се од следећих компоненти: 

А. Мјерна опрема на објектима надзора: 
-GSM терминалиi, GPS станице за одређивање позиције и навигацију машина; 
-Сензори за мјерење неелектричних величина: притиска, силе, протока, температуре и сл.. 
-Тензиометријске мјерне ћелије. 
-Мјерни претварач електричних величина: енергије, снаге струје и напона. 

Б. Телеметријске PLC станице: 
-Микропроцесорски програмабилни контролер (PLC), са одговарајућим бројем комуникационих 
портова и улазно/излазних модула за прихват мјерења, сигнализацију и команде. 
-Локални операторски панел PLC-a. 
-GPRS-GSM или Radio-модем са натеном за везу са DC, 
-Напојна јединица за беспрекидно напајање UPS која обезбјеђује галвански одвојено напајање опреме 
спољне станице и командно сигнални напон 24(Vdc). 

C. SCADA система у диспечерском центру, чине га следеће компоненте: 
-Data Acquisition Station (DAS) са комплетом Радио модема, који обезбјеђује комуникацију са 
телеметријским PLC и GPS stanicama i prenos podataka u minutnoj rezoluciji u relacionu bazu, koja se 
arhivira na dnevnom nivou. 
-GPS Station (GAS) са комплетом GPS h/w и s/w, који обезбјеђује комуникацију са спољним GPS 
станицама, пренос података у минутној резолуцији, обраду, архивирање и графичку презентацију 
GPS података, 
-SCADA-Real Time Aplication and Data Server у редундантној конфигурацији, реализује стандардне 
функције имплементираног SCADA програма над релационом базом реалног времена и омогућава 
конективност SCADA система и размјену података са другим системима односно релационим базама 
података ради оптимизације даљинског управљања технолошким процесом, 
-SCADA Web Server, који омогућава интранет/интернет приступ са других дислоцираних рачунара 
и/или GPRS мобилних уређаја-телефона, 



- 198 - 

-Локална мрежа ethernet мрежа NИS-a у контролно-командном центру, која обухвата сву потребну 
активну и пасивну мрежну опрему за повезивање SCADA рачунара, 
-HMI операторске радне станице, реализује функције графичке презентације, мониторинг 
извјештавања и управљања/командовања помоћу имплементираних SCADA и GIS апликативних 
програмских модула, 
-Експертска радна станица за технолошко-технички надзор и извјештавање (аналитика) у 
проширеном реалном времену. 
 
Оваква конфигурација надзорно управљачког система се свакако може модфиковати према 
конкретним условима управљачке хијерархије и техничке опремљености неког рудника те  потреба  
да поједине функционалне цјелине имају аутономан рад и висок степен поузданости и 
расположивости цијелог система. Стога је систем даљинског надзора и управљања површинског копа  
условно издјељен на функционалне цјелине, по објектима надзора и управљања. 
 
Пошто се дефинишу  потребе података и одреде извори података, неопходно је установити 
механизам прикупљања података и менаџмента, а како би се подаци правовремено и прецизно 
унијели у систем. Процесни модел QMS у основи садржи све елементе интегрисаног система за 
континуалним побољшањем повезивања и моделирања међусобно зависних процеса. Модели могу 
описивати и повезивати  све процесе система везане за остваривање квалитета и заштите животне 
средине, здравља и безбједности на раду, чиме се осигурава хоризонтална и вертикална интеграција 
пословних процеса, што омогућује организацији стално побољшање QMS, EMS i OHSMS. 

 

Слика 9.5.  Примјер аутоматског управљања истоваром каиона преко GPS система 

 

9.5. Примјери рачунарских програм појединих произвођача опреме у циљу 
аутоматизације управљања и контроле рада камиона 

Овдје се даје кракти преглед рачунарских програм који произођачи камиона последњих деценију 
уграђују у своје камионе као опрему која олакшава рад возача, управљање и контролу рада камиона и 
услова у којима исти раде.  

Комуникациони системи на камионима - VIMS® System 

• Извоз података и програм за анализу поузданостри и прецизности података (Application  
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  Severity Analysis –ASA) и у програм за  Контрола пута (Road Analysis Control (RAC) за   
дефинисање услова вожње 

• Омогућава боље управљање материјалом иоптимизацију брзине вожње 
• Преглед и анализа евиденције прегријавања кочница, превеликог броја обртаја мотора и др  

 

Систем за управљање трошковима флоте камиона - Fleet Production and Cost (FPC) - За 
упоређивање стварних времена циклуса са пројектованим/прорачунатим вриједностима, односно: 

• Да ли камиони остварују предвиђену брзину на нагибима? 

• Да ли камионе возе у предвиђеним временима циклуса? 

• Да ли је вријеме чекања камиона на утовару у предвиђеном опсегу? 

Ако предвиђене вриједности не одговарају стварном времену, истражује следеће могућности и узроке 
због којих се то дешава: 

• Груби / клизави путеви који узрокују успоравање возача 

• Већи отпор котрљања од очекиваног/пројектованог 

• мали  углови кривина присиљавају камион да успори 

• Лоша видљивост због прашине или малихдужина видљивости 

• Означавање тачака, знакове заустављања на раскрсницама, итд 

 

Систем за анализу и управљање рудничким путевима -Road Analysis Control (RAC) 

Систем управљања путевима пмаже код рже реакције при неопходним поправкама на путевима. 
Омогужава побољшано планирање копа профила путева за извоз али и одржавање пута чиме се 
повећава брзина кретања камиона, слика 9.6.. Употребом овог система се свакако постижу одређени 
бенефити у смилсу смањивања трошкова по јединици произведене масе: повећање продуктивност, 
нижи трошкови гума,  смањивање замора возача, повећање вијека експлоатације машине, 
максимизација искоришћавања опреме за логистику и одржавање, продужење вијека трајања 
компоненти 

• Сензори мјере компоненту оптерећења и ударног сила, 

• Систем идентификује проблематична подручја на путу како би се избјегли и поправили, 

• Доприноси побољшаним условима на путу како би се оптимизовао вијек трајања камиона,  

потрошња горива и сигурност, 

• Преноси податке у реалном времену и GPS локације служби  одржавања путем радија.  

Систем прикупља податке о оптерећењу сваког камиона учесталошћу до 10 мјерења у секунди и 
мјери разлике у оптерећивању цилиндара и амортизера на точковима, односно оптерећња предњих и 
задњих точкова. Контролише притисак и оптерећење машине  дијагонално или бочно те развија 
индекс међусобне расподјеле тежине и оптерећења. Израчунава трендове и управља ти догађајима у 
смислу ставрања корелација јерења и дефинише границе дозвољених оптерећења камиона по 
точковима. Упозорава возаче на неправилно оптерећење и у контакту са њима се одмах дефинишу 
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или неисправности камиона или оштећења или неправилни геометријски параметри на путевима. То 
омогућава да се у реланом времену изврше поправке услова на путу. 

Рачунарски програм за дефинисање производно-еконсомксих параметара рада камиона - Mine 
EIA  

Софтверски пакет, развијен од стране компаније Caterpillar,  који може израчунати цијену по 
јединици произведене масе  и квантификовати рад камиона, утоварних машина и дозери. У склопу 
процеса израчунавања цијене се комбинују финансијски и производни параметри ради 
поједностављивања одређивања најниже цијене при чему се измјеном  
појединих фактора трошкова и параметара производње добијају ефекти тих измејна на укупну цијену 
по јединиц масе.  

Идеја аутора уџбеника није била промоција било којег произвођача опреме или рачунарксих 
програма па овом приликом је неопхопдно рећи да данас постоји доста произвођача опреме који раде 
на аутроматизацији и аутоматском управљању и контроли рада камиона. Из тог разлога овдје се даје 
један примјер рјешавања тих питања.  

Примјер система аутоматског управљања и контроле рада камиона 

Системи управљања камионима је развијен код вечине свјетских произвђача камиона а сврха тих 
система јесте интеграција мотора/погона и комбинованог електронског управљачког модула мотора 
(ЕСМ) уграђених на носећој констукцији камиона ппутем контролера са шасијом/носећом 
конструкцијом (ТСС). 

  

 

Слика 9.6. Приказ рада програм-система за праћење и контролу рудничких путева 
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Слика 9.7. Систем аутоматског управљања и контроле рада камиона-примјер 

 

Интегрисани систем садржи електронски систем са линковима за пренос подтака, управљачке 
модуле мотора, контролу рада  мотора, контролу носеће конструкције камиона и оптерећење по 
точковима, систем електронског надзора, контролу преносног механизма, контролу ретардера и 
кончионог система, вучних сила,  хлађења кочионих органа и др 

 
Линк за прикупљање и пренос података -  електронски интегрише рачунарске системе машине, 
што омогућава пружа могућности контролисаног мијењања степена преноса, регулацију броја обртаја 
мотора током смјене у циљу продужавања радног вијека, економичног ијењања конфигурације 
погона у смислу промена брзина кретања и смјера кретања, управљања помјерања точкова и степена 
преноса при чему се спријечава пребацивање степена преноса у неутралну брзину при брзини 
кретања изнад 6,5 km/h 

Уређај за спријечавање оштећења сандука - помаже у спријечавању помјерања мијењача и покретање 
камиона већом брзтином прије потпуног спуштања сандука након истовара 

  
Снимач података за управљање машином - којима се може приступити помоћу електронског 
„техничара“- система. Снимљене информације укључују: Помјерање хистограма,  евиденција 
догађаја које јузрокује возач, закључавање квачила, прекорачења брзина , брзине преноса. 

„Електронски техничар“ (ЕТ) - лектронске контроле мотора и мијењача пружају детаљну 
дијагностичку способност за сервисне техничаре. Могућност складиштења и активних и 
интермитентних индикатора поједностављује дијагнозу проблема и укупно вријеме поправке, што 
доводи до побољшане механичке доступности и нижих оперативних трошкова. ЕТ приступа 
подацима похрањеним у управљачкој јединици мотора и мијењача преко линк система. Показује 
статус свих параметара мотора, укључујући положај пригушне заклопке, вријеме и проток горива. 
Мијења практичнои велики број механичких алата за обављање функција као што су провјера 
цилиндра, тестови електромагнетског убризгавања и калибрација времена. 

Електронски систем за надзор - омогућава возачу да види тражене информације и користи систем 
три начина упозорења возача  на нерегуларне услове рада машине. 
Додатна опрема - на камионима може бити путем додатака који се интегришу са системом. 
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• Аутоматска контрола ретардера - са другим електронским компонентама за аутоматску 
контролу успоравања на етажама, са одржавањем оптерећења мотора на приближно 2,230 о/мин,                                                                          
• Систем контроле проклизавања - побољшава перформансе у лошим условима рада 
електронским путем праћењем и контролом проклизавања точкова. 

• Интегрисани кочиони контролер – комбинује претходне двије компоненте, смањујући број 
електронских компоненти и електричних подсистема. 
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10. ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА И  МЈЕРЕ СИГУРНОСТИ 

10.1. Штетне посљедице употребе камоинског траспорта  

Од свих рударских технолошких процеса међу највеће загађиваче радне средине спадају процеси 
транспорта поготово камионског.  Штетне посљедице почипју да се појављују са допремом И 
монтажом транспортних средстава –камиона а завршавају се њиховом демонтажом и отпремом. 
Загађивање  радне и животне седине почиње са операцијом  утовара, прати процесс превоза па све до 
ситовара откопаног матеирјала. Под загађивањем ваздсух, воде и земљишта се подразумијева се 
доспијевање материја у количинама у  којима исте штетно утичу на  здравље становништва, животну 
средину и материјална добра. Конкрцепа средина је загађена ако штетне материје прелазе дозвољене 
концетрације а штетне посљедице испољавају периодично или трајно  у зависпости од интезитета 
рада транспортних средстава.  

Периодичне манифестације продуката се испољавају у одређеним временским интервалима везаним 
за поједине фазе камионског транспорта. Могуће су код саибраћаја средњег и малог  интензитета. На 
великим површинским коповима са интензивном експлоатацијом  гдје је фреквенција кретања возила 
велика постоје сталне штене посљедице са распростирањем по копу али широко ван њега: издувни  
гасовиа, прашина и  мого буке.  

Рогед ових појављују се и сипуштања и цурења горива и мазива и уља а при експлоатацији 
специфичних минералних сировина врло штетних токсичних прашина које у себи садрже сулфиде 
тешких метала. Њиховим спирањем загађују се подземне воде, извори и водотоци. Наведене штетне 
посљедице транспорта камиона утичу на загађење животне средине а нарочито радне средине , на 
загђивање земљишта и водотокова. Бројни релевантни фактори са различитим степеном утицаја, који 
битно утичу на интензитет емитовања штетних продуката се могу разврстати:  

- врсти погонске енергије 
- конструкционо-експлоатационе карактеристике транспортних средстава, 
- физичко-механичке особине материјала/теретакоји се превози, 
- карактеристике пута И подлоге, 
- начин утовара И истовара, 
- радне услове, 
- климатске услове, 
- квалитет одгжавања, опреме саобраћајница. 
 

Интензитет дјеловања, пгостор распростирапја и штетне посљедице зависе од положаја путева у 
односу на насеља, руже вјетрова, осталих метеоролошких И климатских фактора.  Из изложеног 
произилази да је еколошка заштита околине, одлагалишта и копа врло тежак технички, економски И 
социолошки проблем који захтјева значајна улагања и знатно поскупљује транспорт. Колико је тешко 
и скупо рјешењц ргоблема заштите од прашине, издувних гасова и буке произилази из чињенице да 
они нису рјешени. Зато ти проблем се не рјешавају ни брзо, ни лако у рудшству  јер су врло 
комплексни, захтјевни И потребне су студиозна и опсежна истраживапја ради ублажавања и 
отклањапја штетних посљедица То је императив савременог рударства 21. вијека без обзира па 
његову тежину и цијену. Ради очувања здраве средине најподобнија су транспортна средставса 
електричним по гоном. Мотори с унутрашњим сагоријевањем пгоизводе пајвише издувних гасова И 
буке а камиони, при кретању стварају И подижу И велике количине прашине. Удио прашине настале 
при вожњи камиона износи 60-80% од њене укупне количине на површинским коповима.  

Цјелокуппо загађивањц атмосфере гасовима потиче од рада мотора са унутрашњим сагоријевањем а 
екстракција прашине И њено разношења нстаје на мјестима откопавања, утовара, дробљења, цијелом 
дужино превоза И истовара. Количипа прашине зависи од минералошког састава и структуре стијене, 
начина њеног откопавања, уситпјавања, ф'реквенције возила, начина утовара и утоварне мшине, 
влажности, брзине вожње, начина истовара, висине истовара и др. Количина прашине коју ставарају 
и подижу возила зависи од коловозне конструције или подлоге по којој се возила крећу. Даљина 
разношења прашине поред фактора наведених ца цијелу трасу транспорта зависи и од: брзине вожње, 
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јачине и брзине струјања ваздуха, величине и тежине честица, аеродинамичности, степена 
покретљивости честица и др.  

Највећа растојања разношења прашине су спољашња одлагалишта нарочиот код рудника угљева. 
Интензитет појава зависи од полоћаја одлагалишта, висине истовара и других горе наведених 
фактора.  На одлагалиштима настаје најфинија прашина усљед дејства транспортних средстава која 
се крећу по одлагалиштима и клаиматских услова који проузрокују распадање стијена и њихово 
дањље уситњавање и распдање па при дувању јаког вјетра изнад одлагалишта уздижу пблаке 
прашине који се даље разносе у околину. Стално расипање прашине настаје при одлагању откривке 
због велике истоварне висдине и интензивног уситњавања материјала, и то спада у једне од највећих 
недсоататак уптребе камиона у транспорту. Поред тога настајање буке, издувних гасова су такоже 
велики недостаци рада камиона на површинским коповима. У погледу буке у најнеповолјнијем 
положају су сами возачи ради велике буке у кабинама камиона и доста често прелази ниво дневне 
буке 15 do 20 dB . Интензитет буке нарочито се манифестује у дубоким коповима код којих је 
концетрација машина велика на релативно малим просторима. Бука од возила појачава се радом 
других машина те се усљед вишетруке рефлексије звучних таласа, интензите опште буке на најнижим 
етажама повећава за 12-18% ( ако на површини износи72-80, онда је та бука на дну копа 85-90 dB). 
Загађивање атмосфере издувним гасовима возила, које покрећу мотори са унутрашњим 
сагоријевањем је такоже важан и актуелан проблем.    

Од свих начина транспорта највећи загађивач околине и радне средине је камионски транспорт. Од 
њега потиче највише буке, прашине и издувних гасова. Удио камионског транспорта у свеукупном 
загађивању околине износи 90%, а свих осталих саучесника 10% . У погледу стварања прашине 
учествује са 70-90% а свеукупно загађивање атмосфере издувним гасовима практично припада њему. 
 
Да би ублажили ове недостатке и одржали рејтинг камионског транспорта у површинској 
експлоатацији произвођачи камиона веома помно раде на усавршавању њихове конструкције, изради 
нових типова и коришчењу других врста енергије. Једна од врло значајних новина је израда камиона 
на комбиновани погон - дизел-тролног дампера, али и нових технологија приказаних у прилозима. 
Главне предности ових возила за заштиту околине, у односу на класичне дампере, су што производе 
мање буке, прашине и издувних гасова. Они превозе више терета по знатно краћим путевима. Ради 
очувања нормалног састава атмосфере у површинским коповима предузимају се следеће мјере: 

- потпомаже се природна замјена ваздуха; 
- постављају се ефективна средства за обарање прашине на мјестима њеног настајања; 
- истражују се и примјењују рационални начини вјештачког провјетравања дубоких копова у 

цјелини и посебно зона са слабом циркулацијом ваздуха; 
- истражују се нови типови мотора који ће омогућити потпуно сагоријевање горива - без 

испуштања штетних гасова; 
- истражују се уређаји за пречишћавање издувних продуката и неутрализацију отровних 

компоненти; 
- истражују се машине које ће производити много мање буке; 
- конструишу се кабине са уређајима климатизације који спријечавају продирање буке и 

прашине у недозвољеним границама итд 
 
Чување околине и радне средине може се постићи само комплексним рјешавањем наведених мјера. 
Смањење отровних издувних гасова најефективније се постиже потпунијим сагоријевањем горива 
(побољшањем гориве смјеше, примјеном мотора са гасним турбинама, предкоморним типом мотора, 
додавањем запаљивих горива, антидимним додацима итд.). Нарочита пажња се поклања смањењу 
степена концентрације оксида: азота, угљеника и сумпора као и смањењу акролеина, формалдехида и 
угљоводоника употребом каталитичких и течних неутрализатора. Конструисани су дво и 
тростепенасти неутрализатори, који дејствују на различите компоненте издувних гасова укључујући 
и оксиде азота. 
 
Количина штетних продуката треба да се контролише на мјестима гдје се радници задржавају или 
крећу да би се утврдио степен њихове концентрације Појединачна концентрација дозвољена, према 
нашим критеријумима, износи: угљенмоноксида 3 mg/m3, азол-диоксида 0,035 mg/m3, угљоводоника  
0,0125 mg/m3. Дозвољена количина издвајања инертних прашина износи 300 mg/m2 током дана. 
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Концентрација штетних продуката смањује се природном или вјештачком вентилацијом 
површинских копова. Природно провјетравање настаје као послједица настајања посебне микроклиме 
у копу која условљава ваздушна струјања настала услјед разлика у саставу ваздуха у копу и ван њега. 
Веома ријетко природна вентилација је условљена оријентацијом амфитеатра копа према ружи 
вјетрова која побољшава циркулацију ваздуха. 
 
На свим мјестима у површинском копу, гдје бораве или се крећу радници, провјетравањем се мора 
обезбиједити довољна количина кисеонлка, која износи најмање 20 запреминских процената, и 
смањење штетних продуката на дозвољене границе Ако се то не постиже природним путем уводи се 
вјешачко провјетравање. Побољшање атмосфере у копу постиже се све чешће вјештачким 
провјетравањем. Средства и опрема прорачунавају се на разблаживање штетних компоненти у 
периоду временских затишја у простору цијелог копа или његово изношење из копа уз претходно 
вишеструко разблаживање. Избор начина вјештачког провјетравања заснива се на параметрима копа, 
очекиваним количинама штетних примјеса, метеоролошким условима итд. Предност се даје 
начинима који обухватају превентивно обарање штетних примјеса 
 
За провјетравање дубоких копова израђено је низ специјалних покретних вентилатора - прскача са 
могућношћу регулисања аеродинамичких и хидрауличких параметара у широким границама. За 
локално и цјеловито провјетравање копова примјењују се три типа вентилатора: 

1 .  самоходни вентилатор-прскачи за локално провјетравање и хидрауличко обарање прашине 
са часовним капацитетом до 250 m3/h и дејством од 50-250 m; 

2 .снажни вентилатор-прскачи за стварање хоризонталних и косих ваздушно-вођених струјања с 
почетним капацитетом 1200-1500 m3/h и дејством 600 дo 1200 m; 

3. вентилаторско постројење за усисавање ваздуха од 2500-3000 m3/h и дејством од 50-700 m 
 
Снага стационарних вентилатора за копове дубине до 400 m достиже до 1200 kW, а за дубље копове 
пројектују се вентилатор-прскачи снаге преко 10 000 kW За разбијање облака прашине и дима 
насталих послије масовних минирања у тако дубоким коповима не може се друкчије ни рјешавати 
проблем побољшања састава атмосфере у копу. У већини случајева, у зависности од геометријских 
параметара копа, састава атмосфере насталог дејством интезивног транспорта дамперима, масовног 
минирања и климатских фактора, на површинским коповима дубине преко 100 m треба примијенити 
вјештачку вентилацију 
 
Ширење прашине са утоварних мјеста спријечава се њеним обарањем млазевима воде из прскалица, 
ако то не смета транспортним средствима и наредном технолошком процесу, или њиховим 
прекривањем и усисавањем прашине. У сувом временском периоду треба контролисати 
концентрацију лебдеће прашине са  дозвољеним границама: 

- 0,55 mg/m3 при гравиметријској концентрацији и 
- 420 č/cm3 при кониметријској концентрацији  

 
Обарање прашине на одлагалиштима знатно је теже него на утоварним мјестима због интезивног 
издвајања прашине, њихове велике површине и конфигурације Стога се настоји да се она што пре 
рекултивишу и прекрију растињем.  До завршетка тих операција повећано издвајање прашине, у 
сушним периодима, треба спријечавати његовим орошавањем са прскалицама из аутоцистерни. 
Садржај лебдеће прашине у ваздуху површинског копа често је 5-10 пута изнад дозвољене границе (2 
mg/rn3) што има за посљедицу: 

- знатно смањење видљивости пута и врло штетно дјеловање по здравље радника; 
- отежано нормално одвијање транспорта и смањење његовог учинка; 

- знатно скраћење радног вијека мотора и других делова осетљивих на прашину; 
           -стварање клизног слоја између подлоге и точкова при одређеном степену влажности, а при 
великој количини прашине може проузроковати и прекид саобраћаја по путе-вима без коловозне 
конструкције. 
 
Смањење запрашености у копу постиже се: 

- превентивним интервенцијама, 
- орошавањем, 
- провјетравањем и 
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- усисавањем на мјестима утовара при њеном великом издвајању.  
 
Најефективнији превентивни поступак за спријечавање настајања и расипања прашине је израда 
путева са квалитетном коловозном конструкцијом. Превентивно спријечавање емитовања прашине 
остварује се натапањем прашинастих и зрнастих материјала, при изради хабајућег слоја коловоза, 
битуменом, растворем сулфатног шпиритуса у води, са његовим учешћем 15-20%, и другим везивним 
супстанцама. 
 
Прашина се најчешће обара орошавањем водом из цистерни. Систематским поливањем само водом 
количина прашине у ваздуху смањује се 6-7 пута. Његов главни недостатак је брза евапорација воде, 
при високим температурама од 30-40°C, која траје свега 15-20 минута, те је то вријеме , вријеме 
периодичности орошавања. Растварањем хигроскопских хлорних соли калцијума, мангана и 
натријума остварује се знатно ефикасније обарање прашине. Примјеном раствора хлорног калцијума 
у води, свега 0,6 kg/m пута, концентрација прашине смањује се 7-14 пута. Најефикасније смањење 
запрашености хлорним растворима постиже се на добро уваљаним и равним дијеловима путева. 
 
Знатно успјешније и економичније спријечавање настајања и разастирања прашине постиже се 
употребом органских везивних средстава битумена и нафте јер боље везују честице прашине 
Преливање застора битуменом, разблаженим у води, спријечава се емитовање прашине за 2-3 
мјесеца. У земљама гдје је нафта јефтина и она се користи за обарање прашине. Потрошња нафте 
износи 0,1-0,2 l/m2 - на смјенску периодичност. Уз примјену органских материја као везних средстава 
у ваздуху остаје највише 1,8-0,2 mg/m3 прашине - док при воденом обарању та концентрација је 
најмање два пута већа. При примјени нафте испољавају се проблеми врло штетног дејства на дисајне 
органе испарљивих продуката нафте и спријечавање њеног доспијевања у водотоке и обрадиво 
земљиште. 
 
10.2. Анализа штетних утицаја на животну и радну средину 

Анализирајући негативне утицаје технолошке фазе транспорта потребно је утврдити нпр ниво буке и 
вибрација, емисије штетних гасова и др.  
 
10.2.1. Емисија штетних гасова  

 Количина издвојених гасова зависи од врсте горива и процеса сагоријевања. Процјена емисије 
производа сагоријевања (издувних гасова) врши се на основу планираног капацитета производње, 
пројектоване механизације и утрошка дизел горива. У табели 10.1.-Прилог10 дате су вриједности 
емисије производа сагоријевања  у атмосферу у kg загађујућих материја на 1000  l  дизел горива ( US 
EPA, 1998). 
 
Овдје треба имати у виду да се ради о  емисијама  загађења чије су  зоне утицаја локалног карактера,  
односе се на мали простор непосредно око извора штетности и најчешће се простиру унутар 
откопаног простора ( у радној околини ).   
 
Када се познаје пројектовани годишњи капацитет површинског копа/рудника, и који се изражава у  
m3č.m. или тонама, могуће је прорачунати  фонд радних часова опреме у изабранох технологији 
рада. Тај број часова појединих типова опреме се множи са напријед наведеним параметрима и 
когуће је добити укупна потрошња дизел горива на годишњем нивоу , изражена у  kg . Преко 
дефинисане количине горива добијају се процијењене количине појединих гасова која могу бити 
емитоване на годишњем нивоу: CO, SO2 NOx, VOCs  и др.  
 
Поред емисије гасова услијед рада мотора СУС , познато је да се приликом минирања, послије 
експлозије,  може образовати знатна количина гасова. Ако је експлозив имао позитиван или нулти 
биланс кисеоника, и ако се разлагање вршило при нормалној експлозији, гасови који настају су азот, 
угљен диоксид, водена пара и евентуално нешто кисеоника. Сви гасовити продукти детонације 
експлозива на површинским коповима се врло брзо емитују у атмосферу или реагују са кисеоником 
или водом (воденом паром, маглом, кишом). Гасови заостали у одминираној гомили такође брзо 
исплињавају, тако да већ послије један сат концентрација пада на дозвољени ниво у зони радног 
мјеста руковаоца машинама за утовар или одвоз одминираног материјала. Састав гасних продуката 
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послије минирања не зависи само од хемијског састава експлозива, већ и од облоге патроне 
експлозива, услова минирања, физичког стања експлозива, карактеристика стијена, зачепљења и др. 
У табели 10.2. –Прилог 10 дата је просјечна емисија гасова испитиваних комерцијалних експлозива. 
 
Квалитет ваздуха је прописан Правилником о квалитету ваздуха (У Републици Српској нпр то је 
Правилник објављен у Сл.гласник РС бр.39/05) којим су одређене граничне вриједности квалитета 
ваздуха и циљне вриједности квалитета ваздуха, те прагови упозорења/границе узбуне за 
правовремено дјеловање у случају краткотрајних појава недозвољено загађеног ваздуха, табела 10.3.- 
Прилог 10. 
 
Већина свјетских норматива из ове области дефинише граничне вриједности аерозагађивача и у 
односу на биљке и материјале. Са становишта пољопривредних култура, гдје је проблематика 
аерозагађења у односу на биљке доминантно изражена, сматра  се   да  су   све  врсте   биљака   
заштићене  за   концентрације  азотдиоксида  од  0,02 mg/m3  (дуготрајна вриједност)   и  0,10 mg/m3 
(краткотрајна вриједност). Негативни утицаји у случају сумпордиоксида могу се очекивати за 
концентрације од 0,60 mg/m3 с тим што се мора нагласити да посебно осјетљиве биљке захтијевају 
граничну вриједност од 0,25 mg/m3. Наведене вриједности односе се на краткотрајне концентрације. 
 
10.2.2. Прашина 

Прашина је пратећи облик загађења који се на површинском копу јавља у разним фазама 
технолошког процеса експлоатације минералне сировине (минирање, транспорт, примарно 
дробљење). Карактеристични извори загађивања ваздуха суспендованим честицама су: тачкасти 
(бушилица, булдозер, утоваривач), линијски ( путеви на ПК, транспортери са траком), површински 
(активне површине на ПК и одлагалиште). Примарне изворе чине рударске машине и технолошка 
опрема у раду, а секундарне изворе чине све активне површине, које под утицајем вјетра емитују у 
ваздушну средину лебдећу фракцију изнад наталожене прашине.  Прашина се највише ствара на 
саобраћајницама усљед рада камиона и дампера, на постројењу за примарно уситњавање као и на 
транспортним тракама којима се примарно уситњена руда/корисна минерлана сировина  шаље на 
постројење за прераду. 
  
Интензитет аерозагађења зависи од низа фактора: природних карактеристика стијенског масива, 
климатских и метеоролошких услова, технологије експлоатације лежишта, ефикасности 
примијењеног поступка за спречавање емитовања прашине.  У табели 10.4.-Прилог 10  приказани су 
подаци о интензитету издвајања (емисији) прашине под утицајем примарних и секундарних извора на 
површинским коповима према  National Pollutant Inventory   (1999) .  
 
Максимално дозвољена концентрација за дату радну околину ( тачка 4.2 JUS-a Z.BO.001) се рачуна 

на основу измјереног присутног слободног SiO2  према једначини MDK = 
)2(%

10

2 +SiO
.  

MDK за концентрацију чађи у ваздуху су различите при различитим условима рада мотора и 
наведене су у Правилнику за примјену дизел опреме у неметанским условима.  
 

10.2.3. Бука и вибрација  

Могућност појаве неповољног утицаја прекомјерне буке у радним околинама постоји у свим фазама 
експлоатације на површинском копу. Извори буке су рударске машине за откопавање, транспорт и 
помоћне радове: бушилице са компресорима, утоваривачи-багери, дозери, камиони, транспортери са 
траком, дробилично постројење и  сл.. 
 

Прописима о заштити становништва од буке и вибрација, обухваћен је систем мјера (техничких, 
организационих) за заштиту од буке и вибрација код планирања изградње објеката, односно употребе 
машина и опреме као извора буке, као и заштите од вибрација изазваних минирањем на површинском 
копу. Прописани услови и мјере имају за циљ да у средини у којој човјек борави бука не пређе 
дозвољени ниво према Правилнику о дозвољеном нивоу буке у животној средини и стандардима за 
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оцјену измјерених параметара буке. Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини 
дефинише највиши дозвољени еквивалентни ниво буке, изражен у А пондерисаним вриједностима 
(dB(А)) за дан и ноћ, у односу на намјену простора. Наведене вриједности приказане су у табели 
10.5.-Прилог 10. 
 
У оквиру студијске анализе сва истраживања појединих просторних цјелина у зони анализираног 
површинског копа у смислу одређивања негативних утицаја и потреба за предузимањем одређених 
мјера заштите темеље се на дефинисаним граничним нивоима. 
 
Резултати мјерења интезитета буке на појединим локацијама у копу су прије свега од великог значаја 
за радну околину. Међутим велики број таквих извора, као и њихохо концентрисање на релативно 
малом простору, може допринијети повећању укупног фона емитоване буке са копа. То би се лако 
могло одразити на погоршање животне средине у непосредној близини копа, посебно у случајевима 
када се у близини рудника налазе и одређени објекти, стамбена насеља и сл..  
 
 
10.2.4. Приказ неких рачунарских програма за моделирање и процјену штетних утицаја на 
животну средину 

Процјену утицаја експлоатације одређене минералне сировине на загађење ваздуха могуће је вршити 
коришћењем нпр. стандардних модела EPA-e (U.S. Environmental Protection Agency) AERMOD и 
ISC3. Неоходно је вршити мониторинг заштите животне средине у којем се дефинипу одређене 
мјерна мјеста, која су по заједничкој процјени – представника рудника и предузећа које врши мјерења 
и мониторинг, најугроженија са аспекта прашине, емисије гаосва, буке , вибрација и др.  
 
Често запрашеност у радним околинама може бити  неколико пута већа од дозвољене. То јасно 
потврђује чињеницу да проблем запрашености радних околина брзо и лако може прерасти у проблем 
запрашености околне животне средине. Односно, не постоји могућност јасног  разграничења између 
радне околине и животне средине, бар не када је лебдећа прашина у питању. Простирање штетних 
материја зависи од врсте извора загађења, односно да ли је извор тачкасти (приземни или висински), 
површински извор или линијски.  
 
У методолошким истраживањима и практичним анализама и процјенама најчешће се за одређивање 
простирања штетних материја користе гаусовски модели. Постоји велики број различитих модела за 
одређивање распростирања полутаната кроз атмосферу због чега је тешко дати њихову систематску 
класификацију, али се као илустрација може навести једна општа класификација дифузионих модела. 
Гаусовски модели су модели у чијој је основи дифузиона једначина, стохастички модели и модели 
који претпостављају одређену статистичку расподјелу. Основни разлози најчешће практичне 
примјене гаусовских модела је, прије свега, једноставност примјене као и релативно добро слагање са 
физичким експериментима. Гаусовски модели полазе од претпоставке да расподјела концентрација 
пасивне супстанце у перјаници има одређени математички облик, односно садрже Гаусову једначину 
дифузије која, уствари, представља рјешење Фикове дифузионе једначине са константним 
коефицијентима. У основи Гаусовог модела димне перјанице јесте једначина: 
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гдје су: 
 
χ - средња концентрација, 
qs - брзина емисије, 
U  - средња брзина вjетра (константна), 
H  - висина перјанице, 
σi - стандардна девијација расподjеле концентрација пасивне супстанце у Гаусовом 
облаку у правцу i. 
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Коришћење индекса (i) подразумијева да i=1 одговара правцу вјетра (x), i=2 бочном правцу на правац 
вјетра (y), а i=3 вертикалном правцу (z). Гаусовски модели се могу подијелити у два основна облика 
једначине зависно од времена протеклог од емитовања полутаната и трајања емисије супстанце. 
Уколико је трајање емитовања и узорковања дуже од времена транспорта користи се претходна 
једначина тзв. случај континуалне емисије. У случају да је вријеме транспорта дуже од трајања 
емисије или узорковања примјењује се дифузиона једначина за случај тренутне емисије која има 
сљедећи облик: 
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гдје је: Q – укупна ослобођена количина пасивне супстанце. 
 
Модел AERMOD (US Environmental Protection Agency, 1998a) коришћен је за процјену квалитета 
ваздуха у функцији расподјеле концентрације укупних суспендованих честица.  
 
Резултати процјене представљају средње часовне вриједности концентрација укупних суспендованих 
честица (µg/m3) за дефинисане изворе издвајања, одређени  период и рецепторе. Потребно је 
нагласити да је у разматраним моделима узета у обзир и елевација терена.Ту треба узимати у обзир и 
метеоролошке услове са доминантним брзинама и правцима вјетрова (просјечне годишње брзине 
вјетра анализираног правца предметног подручја), који могу угрозити евентуално стамбене објекте у 
непосредној близини површинског копа. Дефинишу се такође и темепературне карактеристике кроз 
годишња доба. 
 
Анализа се  врши уз постојање одређених извора прашине на површинском копу:  површински 
(активне етаже на копу и спољашње одлагалиште), линијски (дионице транспортних путева за 
транспорт јаловине до одлагалишта, руде до дробиличног постројења и транспортна трака за допрему 
руде у ГМС) и тачкасти (булдозер, багери: руда и јаловина,  дробилица и пресипно мјесто у склопу 
транспортне траке за руду). 
 
Модел ISC3 (US Environmental Protection Agency, 1998) се може користити за процјену утицаја 
таложења прашине у функцији расподеле концентрације таложних материја на простору око 
површинског копа. Резултати представљају средње дневне вриједности концентрација таложних 
честица (mg/m2 дан) за дефинисане изворе издвајања и рецепторе.  
 
Модел SLAB (Lawrence Livermore National Laboratory, Ermak 1995) се користи за процјену квалитета 
ваздуха у функцији расподјеле концентрације угљенмоноксида (СО) насталог усљед минирања на 
копу. Резултати представља величину зоне утицаја концентрација већих од 50 ppm (МДК за CО у 
радној околини) након минирања у правцу дувања вjетра одређеног интензитета као и расподjелу 
концентрација CО у облаку гасова који се дистрибуира од мјеста детонације до анализираних 
околних рецептора. У оквиру процјене се налаизирају утицаји при дефинисаним количинама и 
врстама експлозива који се користе уз познавање  метеоролошких услова- брзине вјетра, правци 
дувања и др.   
 
За предикцију буке која се појављује на великим, отвореним радилиштима, данас је у свијету 
развијен одређен број метода. Британски стандард BS5228 "Контрола буке на грађевинским и другим 
отвореним локацијама" (Noise Control on Construction and Open Sites) Дио 1 (1997) садржи метод за 
прорачун еквивалентног континуалног нивоа звука у децибелима (Leq - А-пондеризација). Метод 
изоставља неке од веома комплексних ефеката, који могу утицати на ширење буке, али је зато 
једноставан за примјену. 
 
Систем за мапирање буке SiteNoise 2000 обезбјеђује прецизан метод имплементације процедуре за 
прорачун, наведене у британском стандарду BS5228, заједно са једним бројем алтернативних метода 
за процјену: 
- корекције усљед простирања звука преко меких терена, 
- слабљења звука усљед присуства баријера, 
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- корекције у зависности од угла посматрања, 
- извор - пријемник растојања. 
 
SiteNoise рачуна интезитет буке генерисан од стране активности које се одвијају на одређеном 
радилишту односно локацији. Бука се шири од извора ка рецептору – пријемнику. Како се бука шири, 
шири се и зона на коју она утиче, али се редукује њен интезитет. Овај ефекат је познат као 
геометријско ширење или слабљење буке усљед растојања (distance attenuation). Ако приликом 
ширења бука прелази преко "меканих" терена (тла), тада ће доћи до додатног слабљења емитоване 
буке, у зависности колико близу терена пролази линије ширења буке. Овај ефекат је познат као 
слабљење усљед карактеристика терена. 
 
Приликом ширења, звук такође мора да прође и одређене препреке да би дошао до пријемника, које у 
извесној мери могу да изазову одређено филтрирање (слабљење) буке. Ово је познато као слабљење 
услед постојања баријера (barrier attenuation). Уколико постоји било каква рефлектујућа површина 
унутар зоне пријемног рецептора, може доћи до повећања интензитета буке на мјесту мјерења усљед 
рефлексије.  
 
10.2.5. Питања  здравља и сигурности – поређење транспортери : камион  

Транспортери са тракама се могу контролисати и управљати даљински из централне контролне собе, 
чиме се смањује број радника на терену из могућих ризичних подручја. Смањен је ризик од ноћних 
несрећа. Пјешаци су у опасности са опцијом употребе камиона у већој мјери него код опције 
транспортера. Потенцијални ризици од неовлашћеног приступа су стога нижи. Транспортне траке 
захтјевају значајну количину топлоте за запаљење а када се запале пожар се не може лако 
контролисати. Траке имају могућности самосталног сагоријевања и ову чињеницу можемо навести 
као недостатак трака. 
 
10.2.6. Социјални утицаји - поређење транспортери : камион 

Недостатак из социјалне перспективе је да су транспортни системи са транспортерима са тракама 
мање радно интензивни од камиона и захтјевају отприлике само једног радника-извршиоца на 1 км 
процеса транспорта. Ово се рецимо може процијенити да отприлике на тракама ради око 40 % 
радника потребних за транспорт камионима. Овај недостатак је компензован нижим потенцијалним 
друштвеним утицајима . 
 
10.2.7. Затварање и рекултивација - поређење транспортери : камион 

Транспортери могу имати стрмије трасе у односу на камионе и жељезницу и тиме се смањују потребе 
земљаних радова и заузимања простора, што је већ раније и наведено као предност овог начина 
транспорта. Континуална технологија транспорта може да има нагибе трасе до 35 °, док су камиони 
ограничени на нагибе не веће од 10 °. Смањено заузимање простора у коначном смањује потребе  
рекултивације при затаварању рудника.   Камиони имају веће емисије СО2 и прашине, имају веће 
трошкове рада (због већег броја радника), захтјевају више трошкове одржавања (док транспортери 
имају и дужи вијек трајања и експлоатације) и камиони имају висок ниво буке . Све ово представља 
значајну предност транспортера са тракама у поређењу са камионским транспортом из еколошке, 
социјалне и здравствене / сигурносне перспективе.   
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11. УСЛОВИ ПРИМЈЕНЕ, ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ЖЕЉЕЗНИЧКОГ 
ТРАНСПОРТА 

Жељезнички транспорт је један од традиционалних начина транспорта минералних сировина и 
откривке на површинским коповима, нарочито када се ради о потребама превоза већих количина маса 
на већим удаљеностима (преко 10 km), и експлоатацији плитких и пространих хоризонталних 
лежишта са дужим вијеком експлоатације (преко 20 година). Овај начин транспорта се ефикасно 
примјењује на површинским коповима великог капацитета (100-150 милиона тона годишње), или 
коповима мањег капацитета (до 20 милиона тона годишње) при транспорту на већим растојањима. 
Дубина копова са жељезничким транспортом достиже до 250 m, а у појединим случајевима и више. 
Транспортне дужине унутар копа се крећу 2-5 km, а ван контура копа достижу 12-15 km. 

У рударству се жељезницом транспортују различите минералне сировине (угаљ, концентрати метала, 
цемент итд.) магистралним пругама до потрошача или откривка на удаљенија одлагалишта. Примјер 
употребе жељезничког система транспорта се може видјети у Р.Србији И примењује се за превоз 
угља са површинских копова до термоелектрана (П.К. Тамнава - Т.Е. Обреновац, П.К. Ћириковац - 
Т.Е. Костолац, Сепарација “Вреоци” - Т.Е. Морава). 

Иако на нашим површинским коповима није нашао ширу примјену, у савременом свјетском 
рударству жељезнички транспорт има значајну примјену према укупним количинама маса које се 
транспортују. Ово произилази из предности овог вида транспорта у погледу: 

-ниског јединичног утрошка енергије - због малих отпора кретању воза по шинама, 

-могућности коришћења различитих врста енергије - због електро, дизел или електро-дизел погона,  

-дугог радног вијека средстава жељезничког транспорта - због чега су амортизациони трошкови, 
трошкови ремонта и одржавања нижи него код других начина транспорта, 

-могућности превоза свих врста материјала без обзира на гранулацију - због њихове робусне 
конструкције, 

-малог утицаја климатских услова на одвијање процеса транспорта, 

-високе продуктивности, поузданости и сигурности у раду - због могућности једноставне 
аутоматизације процеса транспорта, и 

-незнатног утицаја на радну средину.  

Недостаци који ограничавају област шире примјене овог начина транспорта на површинским 
коповима су: 

-могућности савладавања само мањих нагиба (до 30 ‰ по успону и 40 ‰ по паду) са 
локомотивама, и 70 ‰ са вучним агрегатима, 

-немогућности савладавања мањих радијуса кривина (> 80-100 m) - што условљава изградњу 
дужих саобраћајница и већи обим земљаних радова,  

-потреба за великим дужинама радних етажа на копу (мин 300-500 m), 

-велика инвестициона улагања за изградњу пруге и набавку транспортних средстава, и  

-велики обим радова при помјерању нестационарних колосјека по етажама. 
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Жељезнички систем транспорта представља један од најпогоднијих видова транспорта за аутоматску 
контролу и управљање. Стална индуктивна веза воз-колосјек омогућава пренос информација у оба 
смјера и пружа техничке услове за даљинско интегрално управљање цјелокупним процесом кретања 
композиција. Примјеном ових система при организацији рада жељезничког транспорта на 
површинским коповима знатно се повећава продуктивност и смањују укупни трошкови транспорта. 

Када разматрамо важност жељезничког транспорта у рударству неопходно је разумјети  неколико 
чињеница како би се реализовало адекватно планирање, пројектовање и изградња: 

-пошто се ради о превозу великих количина материјала компоненте транспортне 
инфраструктуре могу бити скупље од самог рудника, односо опреме која ради на добијању јаловине и 
корисне минералне сировине.  

-као што је то и код других видова транспорта већ речено ако сматрамо да су експлоатација, 
прерада и транспорт три главна трошковна подручја, транспорт представља највећи избор трошкова,  

-због тога било каква побољшања и уптеде доносе и најбоље резултате побољшања 
економских ефеката арада рудника, 

-пруга и жељезнички саобраћај су елементи једног већег  логистичког система и да би се 
оптимизовао жељезнички транспорт, неопходно је разумјети цијели логистички систем који се 
састоји из више сегмената: производња, отпремни депои, пуњење вагова, транспорт, прихватни  
депои, начин отпреме и др транспортни систем жељезницом је добро регулисан ако се на вријеме 
уоче уска грла. 

При планирању жељезничког транспорта неопходно је размотрити одређени број фактора који имају 
кључни значај при избору и пројектовању трасе, неопходне опреме, инфраструктуре и сл..  Кључни 
фактори који одређују могућност употребе жељезничког транспорта у конкретном случају су 
количине за превоз у тренукту анализирања и план евентуалног повећања количина у даљем раду, 
транспортна удаљеност коју треба савладати, карактеристике материјала  односно насипна маса и 
тежина материјала који се превози, потребна инфраструктуре пруге и сл. 

Начин планирања и пројектовања пруге утиче на однос између капиталних и оперативних трошкова 
односно трошкова које је могуће стоврити при изградњи инфраструктуре и набавци опреме.  
Планирање жељезничког транспорта није линеарни процес! Постоји много промјенљивих утицајних 
параметара. Планирање и пројектовање почиње са почетним сетом улазних података и параметара  а 
затим се методом елиминације кроз итеративни процес долази до рјешења - зграда модела, 
тестирање, промијене ако су потребне и поновљање прорачуна. 

Приликом пројектовања жељезничког транспорта неопходно је одредити критеријуме пројектовања и 
извршити избор система. Планирањем и моделирањем се постављају основни геометријски 
параметри транспортне трасе/пруге, са постављањем трасе и дефинисањем минималних 
полупречника кривина, максималних нагиба и сл,  што зависи од масе материјала и величине 
композиција које се користе при жељезничком транспорту.  

У наредном прегледу се даје сет улазних/пројектних задатака који се користе у процесу 
пројектовања: 
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Елемент Критеријум 

Имеђу главне пруге и бочних колосјека 11,0 m 

Између kolosjeka na etažama 5,5 m 

Између етажних колсојека и ел.стубова 7,0 m 

Између етажних колосјека и путева 11,0 m 

Полупречник кривине 

800 м циљни 

500 пројектовани 

300 најмањи 

Дужина тангенте 
50 пројектовани 

30  апсолутни минимум 

Минимални број вагона-дужина Nvag 

Оптерећење по осовини t 

Дуплих погона komada 

Број локомотива према борју вагова Lok/vagon 

максиални нагиб успон % 

максимлани нагиб пад % 

Максималлна брзина Km/h 

Количина материјала и граница вуче N 

 

Захтјеви за капацитетом-количином материјала коју треба превести и дефинисање возног 
парка-развијање модела жељезничког транспорта-композиције, односно пројектовање подразумијева 
дефинисање следећег: 

• количине материјала по вагону и број  вагона по возу/композицији  доноси потребан број 
композиција, 

• Израчунавање времена циклуса по композицији подразумијева одређивање врменеа вожње (дужина 
транспортне трасе Lt х средња брзина vsr+вријеме утовара+вријеме истовара+вријеме маневра + 
вријеме  одржавања), 

• Број композиција/возова по дану и вријеме циклуса (изражено у данима) што одређује  број сетова 
возова/композиција  за набавку, 

Да би се дефинисала брзина кретања возова по одређеној прузи-транспортној траси неопходно је 
дефинисати и геометријске параметере пруге, односно паралелено се врши одређивање брзине и 
геометрије пруге: 
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-Потребно је разликовати брзину пруге (максималну) и просјечну/средњу брзину, 

-Критични нагиб је  најстрмији нагиб којим се воз може пењати неком трасом без успоравања и 
вучни напор се дефинише за тај нагиб и одређену тежину композиције како би се одредила 
снага мотора локомотиве,  

-При дефинисању геометрије пруге неопходно је дефинисати трасу што равнију јер повећава 
брзину пруге, смањује трошкове изградње и одржавања, као и ризике у рад,  

- Доста често за исправљање трасе је неопходно предвидјети много више земљаних радова да 
би се створила равна траса, а  у неповољнихм (планинским) регионима могу бити потребни и 
тунели, мостови, вијадукти, што драстично повећава инвестиције и капиталне трошкове 
жељезничког транспорта, 

-Неко од почетних правила приликом дефинисање вучне силе јесте да се прорачуни врше за 
пуне композиције на косинама са најстрмијом дионицом узврдо и најстрмија дионица низбрдо 
када се креће празна композиција. 

Дужина воза и осовинско оптерећење – у току процеса планирања и пројектовања неопходно је 
ускладити перформансе пруге и саме опреме- композтиција које се њиме крећу. У том смислу се 
дефинпу дужина воза/композиције и осовнска оптерећења преуге у односу на осовинска оптерећења 
локомотива и вагoна у композицијама.  

Дужина воза -  свакако да се преферира већа дужина композиције али неопходно је провјерити како 
то утиче на кретање композиције, јер са убрзавањима и успоравањима, посебно на 
врховима/вертикалним кривинама, ставарају се велике силе отпора кретања. Дужи возови требају 
дистрибуирану снагу и доста често се у средини возова постављају додатне локомотиве како би се 
спријечило „раздвајање“ композиције у смислу различитих брзина кретања вагона. 

Осовинско оптерећење - тежи вагони су ефикаснији, али постоје ограничења и услови њихове 
употребе и то: - Физички – услови у смислу оптерећења точкова и лежајних дијлеова вагона али и 
потреба за додатном опремом у смислу кочионе опреме и сл. Поред тога се мора водити рачуна и о 
пројектованој носивости пруге односно повезаности са осовиснким оптерећењем вагона у 
композицији и носивости пруге. 

Правилно пројектовање пруге значајно смањује вријеме покретања воза и значајно смањује 
потрошње енергије/горива, па се због тога врши прорачун перформанси воза на одређеној 
транспортној траси- прузи. На слици 11.1. је приказан примјер дефинисања и моделирања брзине 
кретања композиције по појединим дионицама. 

 

Slika 11.1.  Дијаграм брзине кретања воза по транспротној траси 
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Усаглашавање са операцијама утовара и истовара - Конзистентност утовара је веома важна, јер 
недовољно материјала при утовару, или неодговарајућа утоварна машина смањује количину 
утовареног материјала или успорава сам процес и то доводи до кашњења .Утовар се врши углавном 
преко утоварних лијевака, било да се ради о цикличним било континуалним утоварним јединицама. 
Промјенљивост запреминске масе материјала такође може утицати на тежину терета који је утоварен 
а тако и на укупну тежину композиције. 

Истовар материјала -  вагони кипери су стандарно у употреби у рударству односно жељезничком 
транспорту на рудницима и при томе се води пажња о  ограничавању величине вагона и пропусности 
вагона. Истовар на дну је мање ефикан на рудницима. Више о начину истовара вагона у поглављу 14 
уџбеника. 

А  б   

Слика11.2. Утовар вагона: а- роторним багером; б-хидрауличним цикличним багером 

Алати за моделирање жељезничког система транспорта – постоји више алата за моделирање 
жељезничког транспорта који омогућавају симулацију комплетних жељезничких мрежа, брзе анализе 
времена рада, захтјеве за елеткричним напајањем, анализу правца кретања, анализу пута кочења, 
анализу дискотнованог тока новца , детаљно моделирање вучних сила композиције са датом 
геометријом пруге и моделирање цјелокупних процеса, укључујући вагоне, утоварне јединице, 
истовар, депое, жељезничку мрежу и сл Овдје ћемо навести неколико програмских пакета: Berkely 
Simulation RTC, Systra`s Railsim, SimPack, SLX и други. 

Када говоримо уопштено о возилима која сачиањавју систем жељезничког транспорта онда се могу 
навести локомотиве, вагони-возила за превоз материјала, возила за одржавање, возила за 
снабдијевање и др.- слика 11.3. 

 

Слика 11.3.: Локомотиве, вагони за превоиз материјала, вагони за државање, вагони за снабдијевање 
(Bill Hjelholt) 
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Послије процеса планирања и пројектовања долази и фаза изградње, која подразумијева 
прикупљања и обезбјеђивање свих неопходних одобрења и дозвола, процес избор извођача, односно 
организација изведебених послова и на крају само извођење свих неопходних радова. 

Одобрења и дозволе – у току овог процеса је неопходно добити, према нашим законским 
рјешењима, следеће сагласности и огобрења : електроенергетско, водопривредно, пољопривредно, 
потрвду о укслађености са просторно-планском документацијом, саласност Завода за заштиту 
културно-историјско и природног насљеђа, еколошку дозволу и сл. Неопходан је корекатан однос са 
законодавцем и локалном заједницом а усклађивања пројектне документације ће слиједити и 
изводити се према условима који буду дефинисани напријед поменутим одобрењима и 
сагласностима.  

Процес процјене утицаја на животну средину и процес издавања дозвола је увијек један од критичних 
тачака у реализацији пројекта жељезничког транспорта. Израда процјене утицаја на животу средину 
је процес паралелан са  пројектовањем и односи се на усаглашавање са законским смјерницама и 
одредницама. 

Приликом процеса избора извођача, организације и извођења радова неопходно је анализирати и 
реализовати следеће:  провјерити доступност материјала и потенцијалне трошкова рада (аспложиви 
извори материјала, радне снаге и др), анализирати логистику у смислу локалних законских одредби, 
могућности смјештаја радне снаге, урадити план рада у периодима хладног времена и лоших услова 
рада, организовати квалитетан пројектантски и извођачки надзор и сталан кнтакт инвеститора са 
њима јер је у одређеним ситуацијама неопходно брзо доношење одлука у  у случају непредвиђених 
услова.  

   

 

  

Слика 11.4. Приказ појединих радова на изградњи пруге: насипање, усјецање, прелаз водотока, 
пропусти, превоз/довозо челичних конструкција и др.( Bill Hjelholt) 

Економска анализа употребе жељезничког транспорта подразумијева преглед и упоредну анализу 
различитих варијанти реализације пројекта изградње и коришећња жељезнице у рударској 
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производњи.  Већа инвестиција у инфраструктуру (како би се траса урадила што мирније 
конфигурације и иста максимално исправила у коризонталном и вертикалном смислу) је скупа, али ће 
повећати радну брзину и смањити величину флоте. Опет изградња нешто јефтиније трасе може 
удвостручити потребна улагања у вагоне и локомотиве и дугорочно утицатри на повећанње 
оперативне трошкове.  

Већа улагања у инфраструктуру смањује оперативне трошкове (мања потрошња горива и енергије и 
смањена инвестиција у возни парк и пругу, брже кретање значи мање сати посаде- мањи трошкови 
радне снаге).  Возни парк се може купити или закупити а анализа се ради у циљу  смањења трошкова 
капитала. Дефинитиван одлука се доноси послије анализе свих варијантних рјешења а ефикасност 
жељезничког транспорта штеди новац. 

Оперативни трошкови се састоје из: трошкова горива, радне снаге (жељезничке посаде), трошкови 
одржавања пруге, возног парка, трошкови изградње неопходних инфарструктурних и грађевинских 
објеката (мостови и пропусти, сигнализација и комуникације). 
 

11.1. Транспортне шеме и пружни објекти 

Приликом, анализе транспортне трасе неопходно је поштовати одређена правила:  

• Смањите запремину и обим земљаних радова (усјека, насипа и сл.) 

•Избјегавати или смањити прелазе водотока, 

•Избјегавати и смањити негативне еколошке и др утицаје (превелика површина захвата можда 
може бити проблем рјешавања имовинско-правних односа, изјегавати насеља и сл.) 

•Смањити потребе за израдом тунела колико год је могуће, 

•Рјешавање питања имовинско-правних односа иде прије било каквих предузетих радова на 
терену, 
•Минимизирати прелазе путева и адкеватно их рјешавати. 

Приликом дефинисања транспортне трасе се тежи изградњи релативно равне, праве трасе а 
подлоге за колосијеке су најскупљи и временски најзахтјевинији дио пројектовања и изградње  
жељезничког саобраћаја. У неповољној морфологији терена потребни су велики обими земљаних 
радова – усјека, насиоа, засјека и масе које се мјере милионима  m3 земље, камена и др материјала 

Шеме жељезничких пруга на површинским коповима углавном зависе од примјењене шеме 
откопавања материјала на копу. Трасирање и израда пруга, дакле, зависи поред рељефа терена и од 
димензија и начина залијегања лежишта, димензија и технологије формирања одлагалишта, односно 
од рударских пројектних рјешења. При пројектовању транспорта, ради независног откопавања, веће 
сигурности и ефикасности, треба настојати да се посебним пругама превози откривка, а посебним 
корисна минерална сировина.  

Најраспрострањеније транспортне шеме при експлоатацији хоризонталних и благо нагнутих лежишта 
је приказана је на слици 11.6, а за експлоатацију стрмих и дубљих лежишта на слици 11.7. 
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Слика 11.5. Дефинисање транспортне  трасе жељезничког транспорта 

 

Откривка се обично транспортује возовима на унутрашње или спољашње одлагалиште и одлаже 
лепезасто или паралелно, док се руда после процеса дробљења транспортује до објеката за даљу 
прераду или угаљ директно до депонија термоелектрана. 

             

Слика 11.6. Транспортна траса пруге при               Слика 11.7 Транспортна траса  пруге 

експлоатацији хоризонталних благо нагнутих                             експлоатацији стрмих лежишта 

лежишта 

Ради постизања високе продуктивности транспорта на бази пропуштања великог броја возова уз 
безбједно кретање композиција на прузи је потребно изградити одговарајуће комплексе пружних 
објеката, слика 11.8. Пружни објекти обухватају: утоварне станице (1); одлагалишне станице (2), 
истоварно-утоварне станице (3); маневарско-ранжирне станице (4); стајалишта (5); мимоилазнице (6); 
рудничке померљиве колосеке (7); рудничке стационарне колосеке (8); пругу јавног саобраћаја (9); 
површински коп (10); одлагалиште (11) и флотација (12).  
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Слика 11.8. Шематски приказ комплекса пружних објеката на копу 

На слици 11.9. је дат примјер - приказ пружних објеката на прузи РБ Колубара -ТЕНТ. Овом пругом 
се обавља транспорт угља од рудника угља Колубара погона прерада до трермоелектрана Никола 
Тесла- ТЕНТ-а у Републци Србији. 

 

 

Слика 11.9. Шематски приказ објеката на примјеру пруге Р.Б. Колубара – Т.Е  

Утоварне станице: утоварне станице на откопним етажама и њихова локација треба да обезбиједе 
ефикасно коришћење багера, извођење бушачко-минерских радова, брзу измјену возова и 
механизовано измјештање колосјека. Желјезничке пруге се постављају дуж етаже као слијепи 
колосјек, или, ако то технологија развоја радова дозвољава, са излазом на обје стране етаже. Локација 
мимоилазнице и број колосјека на радној етажи зависи од консрукционих карактеристика багера и 
његовог капацитета. Обично се за рад са багерима кашикарима, ведричарима и роторним багерима 
мањег капацитета постављају једноколосјечне пруге, а за рад са роторним багерима и ведричарима 
већег капацитета двоколосјечне пруге. На слици 11.10. приказане су најчешће коришћене шеме 
етажних пруга за рад са једним багером на етажи. 
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Слика 11.10. Шеме пруга на откопној етажи са једним багером 

Најједноставнија једноколосјечна шема са мимоилазницом на почетку етаже, гдје се врши укрштање 
пуних и празних возова, је приказана слици 11.10 а. Ова шема захтејва најдуже вреијме чекања багера 
па се користи само на краћим етажама. Вријеме чекања возова се знатно смањује са изградњом 
помоћног слијепог колосјека (шема 11.10 б), или мимоилазнице на средини (шема 11.10 в), који се 
помјерају у правцу напредовања багера. На дугачким етажама изграђује се двоколосјечна пруга која 
се међусобно везује скретницама, (шема 11.10 г). Ово је најефикаснија шема пошто омогућава 
максимално искоришћење багера. 

При раду два или више багера кашикара на истој етажи, примјењују се, углавном, шеме 
приказане на слици 11.11. Истовремени утовар два воза, сваког код свог багера, на једном 
колосјеку захтјева, такође и истовремени одлазак пуних возова (шема 11.11а). Застој код 
првог багера проузрокује застој другог воза. Ови застоји се избјегавају изградњом 
помјерљивог слијепог колосјека код сваког багера (шема 11.11б), или двоколосјечне пруге са 
скретницама с једног на други колосјек (шема 11.11в). У случају рада неколико багера са 
више етажа, тада сваки багер има свој помоћни слијепи колосјек, (шема 11.11г). 
 
Одлагалишне станице смјештене су, по могућности, што ближе мјесту раздвајања 
одлагалишних колосјека. Транспорт откривке се обавља на унутрашње или спољашње 
одлагалиште, гдје се истовремено врши одлагање на више мјеста. Пруге на одлагалишту 
морају бити постављене тако да омогућавају једноставно и брзо пражњење вагона. Шема 
постављања пруга зависи од конструкције и дужине фронта одлагалишта, типа машине за 
одлагање, и броја мјеста за истовар. Измјена пуних и празних возова се врши на скертницама 
или јаловинским станицама, које се налазе у непосредној близини одлагалишта, слика 11.8 – 
(2). 
 

Истоварно-утоварне станице изграђују се код сепарација и флотација, слика 11.8 – (3), а састоје се 
од: 

� истоварног дијела гдје се пуни возови истоварају у пријемне бункере, а празни отпремају у 
површински коп, 

� утоварног дијела за прихватање празних вагона јавног саобраћаја, њиховог утовара, 
формирања композиција и упућивања на пругу јавног саобраћаја. 

 

Маневарско-ранжирне станице, слика 11.8 – (4) су намијењене за обављање слједећих послова: 
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� прихватање празних композиција јавне желјезнице и формирање мањих за транспорт са 
утоварних станица из копа, и 

� прихватање пуних композиција са површинског копа, мјерење и допуњавање вагона, као и 
формирање маршутних композиција и слање на пругу јавног саобраћаја.  

 

Станични колосјеци, по правилу, треба да су хоризонтални и праволинијски. Ако морају бити под 
нагибом - он не смије бити већи од 2 ‰ кад се одваја локомотива, и 10 ‰ - кад се локомотива не 
одваја од вагона. 

Број колосјека у станици зависи од намјене станице, обима експлоатације, фреквенције возова, 
организације транспорта итд. Размаци између колојсека прописани су условима безбедности јавног 
саобраћаја и транспорта возовима на површинским коповима. Они зависе од ширине колосјека, 
значаја пруге, намјене колосјека, тролних водова, оправке, пролаза радника итд. 

Стајалишта се постављају на мјестима прикључивања споредних пруга на магистралне и мјестима 
грањања главних пруга на откопне или одлагалишне етаже, слика 11.8 – (5). Налазе се  

испред улаза у коп или испред одлагалишта. 

 
Слика 11.11. Шеме пруга на откопној етажи са два багера 

 

Мимоилазнице (слика 11.12), се постављају поред једноколосјечних пруга ради укрштања возова и 
скраћења трајања њиховог мимоилажења, односно повећања пропусне способности пруге. Израђују 
се непосредно испред одлагалишта или откопних етажа за мимоилажење пуних и празних возова. 
Имају два до три паралена колосјека. Проста мимоилазница обухвата само главни и споредни 
колосјек (слика 11.12а),  па њена дужина износи: 

Lm = lv + 15 + 2lo , m               (11.1) 
 

Гдје је lv (m) – дужина воза; lo (m) - растојање од почетка скретнице до зауставне тачке; 15 
(m) – сигурносна дужина при заустављању воза. 
 
При мимоилажењу возова на мимоилазницама се поставља трећи колосјек, слика 11.12б. Воз 
из правца А усмјерава се на трећи колосјек, из правца B на други, а транзитни воз, који 
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пролази без задржавања, креће се правим колосјеком те дужина овакве мимоилазнице 
износи: 
 

Lm = lv + d + 15 + 2lo, m             (11.2.) 
 

гдје je: d (m) - дужина дислокација колосјека, која је једнака дужини скретнице. 

 

Слика 11.12. Шематски приказ мимоилазница 

Смјештај споредних колосјека и њихових дужина зависи  од  главног правца кретања, дужине 
композиције и броја споредних колосјека који се планирају поставити, па је капацитет ограничен 
најдужим растојањем  између појединих споредних колосјека, слика 11.13. Постављање споредног 
колосјека одређује се помоћу: времена путовања композиције/брзине, морфологије терена и 
геометрије пруге. 

 
Слика 11.13. Организација двсмјерног саобраћаја на једном колосјеку коришћењем помоћних 

колосјека и мимоилазница 
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12. КОНСТРУКЦИОНИ ДИЈЕЛОВИ ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ 
 

При пројектовању трасе пруге, треба настојати да она буде што краћа, односно праволинијска 
уколико је то могуће. У пракси трасу стационарних пруга диктира конфигурација терена и природне 
препреке, а код помјерљивих (у контурама површинског копа) димензије лежишта, дубина његовог 
залијегања и носивост подлоге. Зато се транспортна траса обично састоји од више праволинијских и 
криволинијских (хоризонталних или под нагибом) дионица пруге које се повезују прелазним 
кривинама. 

Положај железничке пруге у простору је одређен трасом пруге, попречним и подужним профилом 
терена. Под трасом пруге се подразумијева замишљена осовина колосјека пруге која се поставља 
обиљежавањем на терену или се наноси на ситуациону карту. Пројекција трасе у хоризонталној равни 
се назива планом железничке пруге, док се пројекција у вертикалној равни назива профил пруге, 
слика 12.1.  

Траса  је основа/простор на који се поставља пруга. Да би воз имао добре услове, поравнање трасе 
мора бити подешено пројектованим параметрима са милиметарском прецизношћу. Пројектовање и 
изградња трасе пруге је дио сложене, мултидисциплинарне инжењерске науке која укључује земљане 
радове, челичне конструкције, материјале и саставе шине, вјешања и ослањања, односно комлетну 
инфраструктуру и све припрадајуће елементе жељезнице. Многи различити системи постоје широм 
свијета и постоје многе варијације у њиховом раду и одржавању.  

Жељезничка пруга у плану се састоји из праволињских дионица међусобно повезаних благим 
кривинама, док се подужни профил железничке пруге састоји из хоризонталних и дионица са 
нагибом повезаних спојним луковима (вертикалним кривинама). Према томе, два основна елемента 
трасе у ситуационом плану су правци и кривине, а нагиби и лукови (вертикалне кривине) у уздужном 
профилу, и о њима се посебно мора водити рачуна приликом пројектовања трасе, пошто имају главни 
утицај на ефективност транспорта. 

 
Слика 12.1. Уздужни профил пруге 

 

Дијелови пруге у правцу имају само основни отпор који се супротставља кретању воза. Поред тога, 
израда колосјека на правим трасама је лакша, па самим тим и одржавање колосјека је једноставније 
него у кривинама. Због тога су правци повољнији елементи у плану него кривине. 
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Ради безбједног и брзог кретања возова са што равномјернијом брзином пруге захтјевају што веће 
радијусе кривина, што наравно захтјева знатно већа инвестициона улагања у пруге. Минимални 
радијуси кривина на прузи су условљени конструкционим карактеристикама локомотива и вагона, 
при чему у већини случајева локомотиве захтјевају веће радијусе. Минимални радијуси 
хоризонталних кривина на површинским коповима крећу се од 80÷100 m. Радијусе вертикалних 
кривина не треба усвајати мање од 2000 m.  

Утицај кривина на ефикасност транспорта је веома изражен, тако да је колосјек у кривинама далеко 
неповољнији од колосјека у правцу. Ова неповољност се огледа у већим отпорима кретању, већем 
хабању шина и точкова шинских возила, ограничавању брзине кретања возова, и сложенијој изради и 
одржавању колосјека.   

Нагиб пруге (i) представља однос релативне висинске разлике између крајњих тачака дионице и 
хоризонталног растојања између њих. Изржава се у промилима (‰) - десет пута мањом јединицом од 
процента.  

L

h
i

∆
= , ‰                                                                                                                                    (12.1.) 

гдјe je: ∆h-висинска разлика, m; L- хоризонтална дужина дионице, m. 

Нагиб зависи од конфигурације терена и код вођења трасе неће бити увијек исти на цијелој дужини. 
Ако се траса пење такав нагиб називамо успон, а ако се спушта пад. Успон дјелује као отпор кретања, 
док пад дјелује као сила убрзања.  

Нагиб нивелете представља један од фактора који у највећој мјери утиче како на трошкове грађења, 
дужину пруге, капацитет превоза тако и на експлоатационе трошкове транспорта. Због свега 
наведеног величина нагиба пруге не смије се произвољно одређивати и усвајати, већ се мора водити 
рачуна у првом реду о карактеристикама пруге, топографији терена, врсти вуче, оптерећењу итд. 

Величина нагиба пруге се одређује прописима сигурности. На површинским коповима гдје се 
транспорт обавља са електро вучом нагиб пруге не прелази 50 ‰ и 40 ‰ за остале локомотиве. На 
одлагалиштима пруге су хоризонталне или под благим нагибом од 10 ‰ у правцу вуче пуне 
композиције, а на откопним етажама нагиб се креће до 30 ‰.  

У зависности од ширине колосјека жељезничке пруге се дијеле на:  

-пруге уског колосјека – до 900 mm,  

-пруге нормалног колосјека - 1435 mm, и  

-пруге широког колосјека - 1524 mm. 

Ширина колосјека се мјери управно на осу колосјека и представља размак унутрашњих страна глава 
двије шине, мјерено на 14 mm испод ГИШ-а (горње ивице шине- испод возне површи). Избор ширине 
зависи од обима превоза, транспортне дужине, димензија површинског копа, карактеристика опреме, 
итд. На површинским коповима у Европи углавном се користе пруге уског колосјека, а за 
индустријски (дуголинијски транспорт) пруге нормалног колосјека, док се у неким замљама као што 
су Русија, Кина, Индија, итд примјењују пруге широког колосјека. Стандардна ширина колосјека тј  
удаљеност између двије шине се разликује од земље до земље и представља стандардизовану 
величину. На слици су приаказане дтандардне ширине колосјека по појединим земљама, слика 12.2.  
Колосјек се шири на кривинама. 
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Слика  12.2. Стандардне ширине колосјека у појединим земљама (извор:Error! Hyperlink reference not 

valid. 
 

Према конструкцији, намјени и условима експлоатације на површинском копу пруге се дијеле на: 

1. стационарне - које обухватају пруге од границе површинског копа до одлагалишта, сепарације, 
флотације, маневарско-ранжирних станица, ремонтних објеката, базе за монтажу опреме итд. Ове 
пруге се граде према стандардима јавног саобраћаја.  

2. помјерљиве - које се раде на откопним и одлагалишним етажама и помјерају се са напредовањем 
фронта радова помоћу одговарајућих машина. 

Различитости у условима експлоатације стационарних и померљивих пруга су условљене различитим 
ограничењима брзине кретања воза по њима. Тако је код помјерљивих колосјека максимална брзина 
кретања композиције ограничена на 15-25 km/h. На појединим дионицама по одлагалишту и откопној 
етажи ограничења су још мања ≈ 5 km/h. На стационарним колосјецима дужине 3 km и више, брзина 
се ограничава на 40÷65 km/h, у супротном 25÷40 km/h. 

У зависности од годишњег обрта терета стационарне пруге се дијеле у 3 категорије: 
� I категорија  ≥ 22 милиона тона бруто масе (V ≤ 65 km/h) 
� II категорија  = 10÷22 милиона тона бруто масе (V ≤ 40 km/h) 
� III категорија  < 10 милиона тона бруто масе (V ≤ 25 km/h). 

Жељезничка пруга представља континуалну конструкцију, која омогућава непрекидну и сигурну 
вожњу возова потребном брзином. Пруга се састоји од доњег и горњег строја, објеката на прузи, 
сигналних уређаја, контактне мреже, земљишног пружног појаса и ваздушног простора висине 12 
метара изнад горње ивице шине – слика 12.3.. У грађевинском смислу два основна елемента пруге су 
доњи и горњи строј, а тип конструкције и димензије ових дијелова се одређују у зависности од обима 
терета за транспорт, типа вучног возила и вагона, и брзине вожње композиције, слика 12.5.. 
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Слика 12.3. Попречни пресјек конструкције жељезничке пруге –примјер електрификоване пруге са 
два колосјека 

 

Размак колосјека -  у случају двоколосјечне пруге потребно је дефинисати и најманји размак 
колосјека и према Правилнику о техничким условима и одржавању железничких пруга ("Сл. гласник 
РС", бр. 39/2016 и 74/2016) најмањи размак између оса колосјека се одређује на отвореној прузи, у 
станицама, у правој и у кривинама полупречника Р ≥ 250 м без надвишења. У прилог 12 у табели 
12.1. је дат прелед стандардних размака колосјека.   

Код колосјека у кривинама полупречника R < 250 m и код колосјека са надвишењем спољне шине, 
размак између колосјека повећава се за величину проширења слободног профила у кривинама. Код 
одређивања размака између колосјека, осим вриједности датих у Табели 12.1, узимају се у обзир и 
ширине радних стаза поред колосјека, простор за рад механизације (решетаљке), темељи стубова 
контактне мреже, дренажа и др. 
 
Највеће висине и најмања одстојања објеката код пруга -  Мјере које се морају очувати код 
колосјека у правој дионици, за висину објеката мјерену од горње ивице шина - ГИШ и за одстојање 
објеката мјерено од осе колосјека, дају су у Табелама 12.2 и  12.2а.  Одстојања објеката-товарне 
рампе, високог и ниског перона од осе колосјека у кривини дата су у Табели 12.3. Прилог 12. 

Инжењерски објекти у пружном појасу -  Минимална висина доње ивице конструкције 
инжењерских објеката изнад ГИШ зависи од ширине објекта изнад колосјека, пројектне брзине и 
техничких рјешења и износи, слика 12.3.: 

1) у нормалним распонима контактне мреже на отвореној прузи 5,80-6,30 m; 
2) у зонама затезања, секционисања и у станицама у зависности од размака стубова контактне 
мреже и системске висине до 7,30 m.  

 
При одређивању удаљености инжењерских објеката (стубови моста, потпорни зидови, зидови за 
заштиту од буке и др) од осе колосјека узима се у обзир застор са косином, ивична или средња стаза и 
сигурносни простор.  Сигурносни простор мора бити слободан од непокретних објеката до висине од 
2,20 м изнад горње ивице ивичних и средњих стаза.  Непокретни објекти мале дужине (стубови за 
контактну мрежу, темељи стубова за контактну мрежу, подупирачи, сигнали и поставни уређаји) не 
нарушавају заштитну функцију сигурносног простора, пошто заштита при пролазу возова може да се 
оствари поред ових објеката.  Растојање инжењерских објеката од осе колосјека дато је у Табели 12.4. 
– Прилог 12 
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Положај стуба контактне мреже и канала за каблове  - Одстојање лица стуба контактне мреже од 
осе колосјека износи 3,10 m, слика 12.3.Одстојање видног дијела темеља контактне мреже од осе 
колосјека отворене пруге (засторна призма се завршава косином) износи 2,85 m.  За механизовано 
одржавање косине засторне призме одстојање треба да износи најмање 3,10 m, што захтјева знатно 
веће одстојање стуба контактне мреже од осе колосека и знатно дужу конзолу.  Облик и димензије 
темеља стубова контактне мреже и положај у попречном профилу, усклађују се са каналом за 
каблове, дренажним рововима и осталим објектима пројектованим у ширини планума, као и са 
елементима конструкције доњег и горњег строја пруге.  Горња површина канала за каблове поставља 
се у нивоу са горњом ивицом планума или горњом ивицом прага.  Растојање канала за каблове од 
осовине колосјека износи најмање:  у ивичним стазама 3,25 m; и  у средњим стазама са континуалном 
засторном призмом 2,20 m. 

Приликом дефинисања конструкције пруге, неопходно је одредити и друге елементе горњег строја 
пруге а то су: застор/баласт,  шине ( тежина kg/m, нове или коришћене, износ капиталних 
инвестиција), прибор -  плоче, причвршћивачи, сидра;  прагови -  дрво (тврдо дрво, меко дрво, 
величина - бетон или  челик) , скретнице  (тип, од којег зависи брзина пруге и вијек коришћења са  
моторизованим или ручним пребацивањем), слика 12.4. 

  

Слика 12.4. Дефинисање елемената горњег строја пруге: шине, прагови, спојни прибор и сл. (Bill 
Hjelholt) 

Дефинисање инфраструктуре пруге дакле значи дизајн и конструкцију пруге са потребним нацртима, 
плановима и сл. Већи број државних регулатива под системом управљања жељезницом укључују и 
сигнализацију, станице и електроенергетске системе као дио инфраструктуре.  Траса пруге  је 
основни дио жељезничке инфраструктуре и представља примарну разлику између овог облика 
транспорта и свих других по томе што осигурава фиксни систем вођења возила. Пруга  је управљачка 
основа и користи се  за воз и еволуира још од сумерске културе из 2000. године прије нове ере. 
Модерна верзија на жељезници темељи се на челичним точковима на челичној шини. Постоје и други 
облици технологије вођеног возила; нпр, возови са гумама, магнетна левитација и вођени путеви, али 
се та рјешења не користе у рударству.  

Основна грађевинска конструкција пруге је најуочљивији дио жељезничке пруге и саобраћаја, и 
састављена је, како је већ речено, од доњег строја који носи горњи строј пруге и једнако је важан за 
осигурање сигурне и удобне вожње композиције. На слици 12.5.  је приказана основна грађевинска 
конструкција пруге . 
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Планум/површина на којој се поставља пруга. То може бити природни терен  или обликован у 
нагибу. Доњи строј се ради такође и у насипи или усјеку . Важно је да планум буде израђен од 
материјала са одговарајућим карактеристикама и правилно сабијен да носи терет копозиције.  Битно 
је да се планум изради у нагибу као код израде путних коловоза, чиме се осигурава одвођење воде до 
одводних канала који се налазе на обје стране трасе.  Сама траса пруге је најуочљивија у горњем 
строју, који се ради од камених агрегата – обично од магматских стијена (гранита, базалт - испод 
којег може бити  слој пијеска, који га раздваја од доњег строја ради ефикасније дренаже). Код 
новијих конструкција тај слој пијеска се поставља на неку врсту геомембране или мреже да би се 
одвојио од основног материјала терена/планума. У прошлости, асфалтна или пластична фолија је 
коришћена за спријечавање продирања воде.  

 

 

Slika 12.5. Грађевинска конструкција пруге(Bill Hjelholt) 

 

Контрукција  пруге састоји се од два односно три главна елемента; доњи строј – планум, под-баласт 
(по потреби)  и горњи строј пруге.  

Процес пројектовања геометријских параметара  пруге подразумијева неколико основних фаза: 

 -Припрема геодетских подлога терена,   

-Припема и реализација геотехничка испитивања терена, 

 -Одређивање трасе са прилагођавањем трасе напријед наведеним захтјевима и резулататима 
лабораторијских испитивања и стањем на терену (геологија, терен, геотехника и др) са цртањем 
профила, слика 12.6. 

-Прорачунавање количине земљаних радова и потребе за транспортом истог,  

-Провјера перформанси воза/композиције сходно дефинисаним каракетристикама и параметрима 
трасе. 
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12.1. Доњи строј пруге 

Доњи строј (земљани труп) представља подлогу пруге по којој се поставља горњи строј (застор, 
прагови и колосјек), а састоји се од планума, косине и објекта за одвођење воде (канали и пропусти). 
На етажама површинског копа доњи строј најчешће представља хоризонтални испланирани труп 
етаже копа или одлагалишта. Траса пруге од границе површинског копа до одлагалишта се израђује у 
типским профилима облика насипа, усјека или засјека (комбинација усјека и насипа), слика 12.6  
Доњи строј пруге треба да је чврста и стабилна подлога јер од њеног квалитета зависи, како је 
напријед речено,  носећа способност пруге током експлоатације, због чега се треба заштити од 
утицаја површинских вода путем објеката за одводњавање.  

Заштитни објекти пруге обично се постављају се стране и изван путање или кабловске стазе. Ако се 
линија гради кроз подручје које захтјева насип или усјецање, падине ће бити пажљиво дизајниране 
како би се осигурало да угао нагиба не узима превелику ширину/површину и омогућава  правилно 
одводњавање, али без ризика од клизања земље. Угао нагиба зависи од врсте тла, експозиције, климе 
и вегетације у том подручју. Дренажни канали се често постављају дуж ивица усјека,засјека и насипа. 
На јавним површинама обично се постављају и ограде  како би се заштитила јавност од лутања по 
стази.  
 

 

Слика 12.6. Основни шематски попречни профили пруге пре,а земљаним радовима а) насип, б) усјек, 
в) засјек 

 
Горња површина земљаног трупа се назива планум пруге, слика 12.6а. Да се на плануму не би 
задржавала површинска вода, његова површина се израђује са нагибом од 4 % од средине према 
ивицама. Са бочних страна планума се израђују канали (ширине 0,5 m са падом 5-7 ‰) за одвођење 
површинских вода до најближег пропуста.  

Нагиб бочних косина усјека и насипа одређују се у зависности од геотехничких особина тла, 
хидролошких и климатских услова, мјеста и висине насипа, односно дубине усјека. За висине насипа 
до 6 m од чвршћих материјала (кречњак, лапорац, сл) износи 1:1, а за висине 6-12 m износи 1:1,5. Код 
усјека у стијенском материјалу дубине до 10 m, нагиб износи 2:1 до 3:1. 
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Облик и ширина планума трасе зависи од ширине колосјека, броја колосјека, конфигурације терена и 
хидро-техничких особина подлоге. За пруге уског колосјека ширина планума износи 3,6 m, а за пруге 
нормалног колосјека 5,7 m. Ако услови градње дозвољавају планум се проширује до 0,5 m ради 
спријечавања расипања засторa. Дакле код израде усјека и насипа неопходно је обратити пажњу на: 
стабилност насипа, обим земљаних радова, засјецање стијенских масива и дренажу. 

При укрштању пруге са природним препрекама (ријеком, потоком, јаругом), пругом и путем, раде се 
мостови, надвожњаци, подвожњаци, па и тунели - нарочито у брдским предјелима и при отварању 
дубоких површинских копова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 12.7. Дефинисање профила трасе пруге у процесу одређивања трасе (Bill Hjelholt) 

Мостови и пропусти – при изради ових објеката потребно је размотрити различите врсте 
конструкција мостова: носеће конструкције од  префабрикованих бетонских елемената, челичних 
носача, челичних решетки, челичних лукова. Уз то је потребно анализирази и прерачунати рјешења 
за косине обала и система за задржавање земљишта. Неопходно је обавити хидролошке и 
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хидрауличке прорачуне у смислу отворених профила мостова , контрола ерозије и слично, слика 
12.8..  

  

 

 

Слика 12.8. Изградња мостова, пропуста тунела на трасама пруга за жељезнички транспорт (Bill 
Hjelholt) 

Тунели - У подручјима неповољне морфологије терена, тунели  су у доста случајева економски 
оправданија рјешења, мада се при пројектовању користи и правило да је транспротна траса два пута 
дужа без тунела економски повољнија у односу на изградњу једног тунела, који скраћује дупло 
дужину трасе. Тунели се споро граде и основни норматив износи око 60 метара седмично у тврдим 
стијенама са тросмјенксим радом. Ојачање и ињектирање зидова тунела приликом изградње је тешко 
унапријед планирати али их је непходно радити у ситуацијама  када се тунел гради у лошим 
стијенским масивима. У дугим тунелима су потребни вентилациони системи да би се избјегао низак 
проценат кисеоника у тунелу што доводи до отежаног рада локомотиве (дизел електричног и дизел 
погона), слика 12.8. 

Радилишта, простор за објекте и постројења - Складишта потребног материјала или резервних 
дијелова су увијек већа него што очекујете, простори за смјештај опреме такође, а жељезничке 
станице захтјевају такође свој простор за ранжирне колосјеке. Неопходно је планирати и те објекте 
потребне за одржавање пруге и жељњничког саобраћаја, слика 12.9. 
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Слика 12.9. Приказ радионе за одржавање локомотива и вагона и шематски приказ ранжирних 
колосјека у зони одржавања 

Нагиб нивелете планума - Максимална вриједност нагиба нивелете на пругама за брзине V ≤ 120 
km/h износи imax = 25 ‰.  Максимална вриједност нагиба нивелете за пруге за брзине V > 120 km/h 
износи imax = 12,5 ‰, (Правилник о техничким условима и одржавању жељезничких пруга ("Сл. 
гласник РС", бр. 39/2016 и 74/2016). Овдје се даје и преглед прописаних нагиба нивелете за поједине 
дијелове пруге према поменутом правилнику: 
  А)Нагиб нивелете у тунелима износи:  

1) imax ≥ 2 ‰, за тунеле дужине до 1000 m;  
2) imax ≥ 4‰, за тунеле дужине преко 1000 m.  

Нагиб нивелете у тунелима из разлога одводњавања и провјетравања изводи се двострано или у 
облику   рампе са једностраним уздужним нагибом. 
  
  Б)Максималан нагиб нивелете на станичним колосјецима износи:  

1) imax = 1 ‰ на колосјецима у правцу и новим станицама;  
2) imax ≤ 2,5 ‰ на колосјецима у кривини у зависности од полупречника кривине за брзине V ≤ 
160 km/h.  
 

  В)Нагиб нивелете у усјецима и засјецима изводи се у нагибу imax ≥ 2 ‰ из разлога одводњавања.  
Вертикално заобљење прелома нивелете изводи се када је разлика између два сусједна нагиба већа од 
2 ‰ зa V ≤ 120 km/h или 1 ‰ зa V > 120 km/h.  
 
  Г)Нормална вриједност полупречника вертикалне кривине прелома нивелете je Rv ≥ 0,4v2

max али не 
може бити мања од Rv = 2000 m. Ако се изводи на дионицама где путници могу да стоје, препоручује 
се минимално Rv = 0,77v2

max.  
 
  Д)Гранична дозвољена вриједност полупречника вертикалне кривине прелома нивелете на новим и 
унапријеђеним магистралним пругама је према стандарду SRPS EN 13803-1, Rv = 0,35 v2

max, али не 
мања од Rv=2000 m. На регионалним и локалним пругама вриједност полупречника вертикалне 
кривине прелома нивелете може износити и до Rv=0,25v2

max али не мање од Rv=2000 m.  
 
  Ђ)У станичном реону локалних пруга, прелом нивелете се изузетно може заоблити полупречником 
Rv <2000 m, али не испод Rv =1000 m.  
 
  Е)У ранжирним станицама полупречник вертикалног заобљења нивелете износи најмање 
Rv=0,16v2max, али не мање од Rv=750 m. У ранжирним станицама, прелом нивелете може бити у 
скретници, али заобљење не може захватити мијењалице и срцишта.  
 
  Ж)На врху спушталице дозвољен је најмањи полупречник вертикалне кривине Rv=0,13v2

max, али не 
мањи од Rv=250 m.  
 
Поред горе наведених правила неопходно је узети у обзир и следеће: 

- Граница изводљивости полупречника вертикалне кривине je Rv≤30000 m.  
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- Вертикални прелом нивелете не може да се налази у скретницама на главним пролазним 
колосјецима, укрштањима, дилатационим справама, окретницама, колским вагама, прелазним 
кривинама, прелазним рампама за надвишење и мостовима са отвореним коловозом. Почетак, 
односно крај заобљења прелома нивелете мора бити удаљен најмање 5 m од наведених 
постројења. 

- Ако се заобљење нивелете изузетно врши полупречником Rv≥10000 m, за главне и пролазне 
колосјеке или Rv≥5000m за споредне и помоћне колосјеке, дозвољено је полагањ ескретница у 
таквим вертикалним кривинама све до нагиба i =10 ‰.  

- На мостовима без застора у случају конвексне вертикалне кривине (кад је центар заобљења 
испод горње ивице шине),може се вршити прелом нивелете и прилагодити конструкцији 
моста, ако је Rv ≥ 10000 m.  

 
Дужина кружног лука за заобљење тангенте мора бити 1 ≥ 20 m.  Дужина тангенте вертикалног 
заобљења прелома нивелете, рачуна се по обрасцу:  

 

                                                                                               (12.2.) 
Знак (+) узима се када се са успона прелази на пад и обратно, а знак (-) при прелазу са успона на 
успон и са пада на пад, с тим да се мањи нагиб (i) одузима од већег.  При прелазу са нагиба на 
хоризонталу или обратно, дужина тангенте вертикалне кривине се рачуна по обрасцу:  

 

                                                                                                                          (12.3.) 
гдje je:  

t- дужина тангенте (m);  
Rv - полупречник вертикалне кривине (m);  
i, i1, i2 - величина нагиба (‰).  

Ординате заобљења прелома нивелете одмјеравају се управно од прве тангенте, а израчунавају се по 
обрасцу  

 

                                                                                                                                  (12.4.) 
гдje je:  

y - ордината (вертикално одступање од правца тангенте) (m);  
x - апсциса (одстојање од мјеста где почиње заобљење на првој тангенти) (m);  
Rv - полупречник кривине за заобљење прелома нивелете (m).  

 

12.2. Горњи строј пруге 

Горњи строј пруге се састоји од застора, прагова, шина, шинског прибора и скретница. Он лежи 
непосредно на трупу пруге и има задатак да прими оптерећење од воза и да га што еластичније 
пренесе на земљани труп. На слици 12.10. су шематски приказане димензије главних елемента горњег 
строја употребљених на нашим жељезницама. Пренос оптерећења на труп пруге се врши по 
принципу смањења напона са дубином. Као што је на слици приказано, највећи напон се јавља 
између точка и шине, пошто контактна површина износи само 1,5 ÷ 2,0 cm2. За уобичајене осовинске 
притиске на пругама контактни напони износе 45÷80 kN/cm2. Са дубином овај притисак пада, тако да 
је на крају труп пруге оптерећен само око 6 N/cm2. 

Уобичајена форма колосјека састоји се од двије челичне шине, причвршћене на праговима (спојним 
прибором), тако да се шине држе на одговарајућој удаљености (колосјек) и способне да поднесу  
тежину возова. Постоје различити типови прагова и начини причвршћивања шина на њих. Прагови су 
нормално распоређени на 650 mm до 760 mm интервала, у зависности од стандардних захјтева 
одређене жељезнице. 
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Слика 12.10. Елементи горњег строја  

 

Према Правилнику о техничким условима и одржавању железничких пруга ("Сл. гласник РС", br. 
39/2016 i 74/2016).  

Горњи строј пруге чине колосјеци и сложене колосјечне конструкције. Колосјеци могу бити: са 
застором (класични колосјеци) и  без застора.  
Сложене колосјечне конструкције су: скретнице; укрштаји; дилатационе справе; окретнице; 
преноснице и  колосјеци на колским вагама и др.  
 
Елементи горњег строја су:  

а) шине;  
б) колосјечни и скретнички причврсни и спојни прибор;  
в) прагови;  
г) колосјечни застор;  
д) други елементи (изоловани састави,елементи за пригушивање буке и вибрација, сигнали, 
сигналне и пружне ознаке, путни прелази у нивоу, пјешачки прелази у нивоу и други елементи).  

 

12.2.1. Застор 

Стационарни колосјеци на површинским коповима се постављају по застору. Постављање застора 
код помјерљивих колосјека на површинским коповима се врши када материјал подлоге не одговара 
условима интезитета оптерећења од возова. Постављање колосјека директно на земљану подлогу 
често не обезбјеђује довољну сигурност, поготову при већим оптерећењима осовинског притиска и 
брзинама вожње, па је цјелисходно постављање застора и на етажним и одлагалишним пругама - 
поготову ако је ријеђе периодично помјерање колосјека. Допунски трошкови за застор валоризују се 
кроз већи учинак транспорта и јефтиније одржавањем пруге. Основна намјена застора је да: 

� равномјерно и еластично пренесе примљено оптерећење од прагова на што већу површину 
земљаног трупа;   

� спријечава подужно и бочно помјерање прагова и обезбиједи просторну стабилност 
колосјечне решетке; 

� омогућава дренирање површинских вода; и 
� дјелује као пригушивач примљених динамичких оптерећења. 
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Да би испунио ове задатке, застор мора имати довољну ширину и висину, мора бити од материјала 
отпорног на притиске и дејства атмосферилија и мора добро лежати на плануму у нагибу. Према 
овим захтјевима одређују се и потребне димензије засторне призме, слика 11.11., при чему посебно 
треба водити рачуна о параметрима експлоатације (осовинским притисцима, брзини возова, 
учесталости саобраћаја, итд.). У кривинама облик засторне призме је нешто измјењен због издизања 
спољне шине у кривини. 

Застор/баласт- се поставља да прими оптерећења, пренесе их на планум а паралелнос тим и као 
дренажни сегмент чиме се вода држи ван контакта са  шинама и праговима. Застори морају имати 
пројектовану носивост која одговара тежини пруге и диамичким цикличним оптерећењима  током 
прилаза композиција возова. Појединачна оптерећења на шинама могу износити и до 50 тона  на 
трасама за тешке терете. Застор се састоји од камена  и треба да буде грубог облика како би се 
побољшало налијегање и комапктност каменог слоја. На тај начин се спријечава његово течење и 
покретање. Камен са глатким ивицама није толико подобан за ову употребу.  

Квалитетан застор се израђује од туцаника крупноће 35÷70 mm. Дебљина застора за стационарне 
пруге креће се од 30÷45 cm, а за помјерљиве пруге 25÷35 cm.  

Материјал за израду туцаника треба да је једар, жилав, отпоран на мраз, не смије упијати воду и мора 
бити отпоран на ударце при машинском подбијању. Туцаник у себи не смије да садржи глиновите и 
земљасте материјале, који се лако испирају за вријеме падавина и тиме смањују носивост застора. 

На новим, обновљеним и унапређеним магистралним пругама уграђује се застор од туцаника I 
категорије.  На регионалним и локалним пругама може се уграђивати и туцаник II категорије, као и 
застор од шљунка на локалним пругама. 

Застор од туцаника I категорије уграђује се на колосеку у тунелима и у скретницама свих пруга, на 
деоницама у којима су уграђени дуги тракови шина (варене шине у дужини 100 метара) ДТШ и 
бетонски прагови. 

За производњу туцаника могу се користити следеће врсте стенских маса: 
1) магматске: базалти, порфири, дијабаз, габро, сијенит, кварцит и гранит; 
2) седиментне: разни жилави кречњаци и силикатни сиви пешчар; 
3) метаморфне: гнајс, гранулит и амфиболит. 
 

Стенске масе које се користе за производњу туцаника морају задовољавати следеће критеријуме:  
1) да потичу из компактних дубинских слојева отворених каменолома; 
2) да буду једре, жилаве, затим чисте од земље, глине, иловаче, органских примеса, прашине и 
свих осталих мање вредних или шкодљивих примеса и отпорне на утицаје атмосфералија. 

 
У Табели 12.5.-Прилог 12 дате су физичко-механичке карактеристике стијенске масе и захтјеване 
граничне вриједности квалитета за производњу I и II категорије туцаника.   

 

Слика 12.11. Облик и димензије засторне призме на једноколосечној прузи у правој код двостраног 
нагиба планума 
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Засторна призма - Облик и димензије профила засторне призме зависе од категорије пруге, броја и 
врсте колосјека, врсте и дужине прагова, нагиба планума, геометрије колосјека, да ли су шине 
заварене у ДТШ или не, да ли су изоловане или не као и од начина одржавања колосјека. Попречни 
пресјеци засторне призме могу бити, према стандардима: на једноколосјечној прузи у кривини код 
двостраног нагиба планума, на једноколосјечној прузи у правој, код једностраног нагиба планума 
послије машинског решетања застора , на једноколосјечној прузи, у кривини, код двоколосјечних и 
паралелних пруга, у правој и код двоколосјечних пруга, у кривини Најмање димензије попречних 
пресека напријед наведених засторних призми дате су у Табели 12.6.- Прилог 12. 

1) V ≤ 80 km/h  
2) 80 km/h < V ≤ 120 km/h  
3) V > 120 km/h  
4) најмање 35 cm на мостовским конструкцијама 

 
Највећа дебљина засторне призме заједно са тампон слојем изузетно може да износи до 100 cm.  
Код планума са једностраним нагибом и колосека са надвишењем, дебљина засторне призме ("d") 
мјери се на нижој колосечној шини. На деоницама на којима су уграђени дугачки тракови шина, 
ширина засторне призме испред чела прага ("k"), ако је застор добро збијен или вибриран, износи 40 
cm.  
 
Ако је у питању нормално набијен застор, врши се набачај са чела прага или се ширина ("k") од 40 cm 
повећава на 50 cm. Код дугачких тракова шина на бетонским праговима попречни пресеци засторне 
призме су аналогни пресецима на дрвеним праговима. Код изградње нових пруга и обнове и 
унапређења постојећих, ширина планума износи минимално 6,00 m а попречни нагиб планума 1:20, а 
косина засторне призме у нагибу 1 : 1,25 до 1:1,5. 
 
Облик и димензије засторне призме на путним прелазима у нивоу, на перонима, код објеката са 
затвореном конструкцијом и сл. одређују се посебним пројектима. Засторна призма у тунелима 
изводи се у висини горње ивице прагова, до опораца. Дебљина застора одређује се према Табели 12.6-
Прилог 12. 
 

12.2.2. Прагови 

Прагови служе као носачи шина ради њиховог причвршћивања и преноса осовинског оптерећења 
воза на застор или, ако њега нема, на подлогу. Поред тога, прагови имају задатак да правилно спајају 
и одржавају ширину и правац колосека током експлоатације. Данас су у употреби дрвени, бетонски и 
челични прагови.  

Прагови се постављају на једнаким растојањима по застору, а број прагова по километру пруге зависи 
од осовинског притиска композиције, носивости подлоге, брзине кретања композиције, врсте шина и 
квалитета засторног материјала. На површинским коповима, где се осовински притисци композиција 
крећу преко 250 kN број прагова по дужном километру се креће од 1800 до 2000 комада. 

Дрвени прагови, слика 12.12, се највише налазе у употреби на површинским коповима због њихове 
еластичности, чврстоће, доброг налијегања у застору и лаког извођења причвршћења. Ови прагови 
нису осјетљиви на ударце, мање се оштећују и стварају знатно мању буку при кретању возова. Због 
дoбре еластичности подједнако се користе за стационарне и помјерљиве колосјеке.  

Израђују од буковине и храстовине, односно тврдог или меког дрвета. Ради дужег вијека трајања 
врши се њихова импрегнација - премазивање прагова заштитним средствима ради спречавања 
труљења (креозотно уље или цинк хлорид). Трајност овако импрегнисаних прагова код стационарних 
пруга на површинским коповима просјечно се креће од 15÷20 (25) година, а на помјерљивим 
колосјецима 5÷8 година. На индустријским колосјецима трајност дрвених прагова се креће и до 30-40 
година. 
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Димензије прагова зависе од ширине колосјека, носивости подлоге и осовинског оптерећења, а 
одређене су стандардом SRPS EN 13145:2013- дрвени прагови за колосјек и скретнице. Међутим, 
потребне димензије прагова на површинским коповима, због специфичности услова рада и обима 
терета који се транспортује, у знатној мјери одступају тако да износе за: 

� пруге нормалног колосјека:  (160 ÷ 220) × (260 ÷ 280) × (2500 ÷ 3200) mm,  
� пруге уског колосјека:  (140 ÷ 160) × (220 ÷ 260) × (1800 ÷ 2200) mm. 

 

 

Слика 12.12. Стандардни облици дрвених прагова  

 

Лако се режу и буше и некада су јефтини и доступни. Данас они постају све скупљи и појављују се 
друге врсте материјала, нарочито бетон и челик. 

Прагови од тврдог дрвета (храстови и букови) могу се уграђивати свуда, а првенствено у тунелима, 
на изолационим одсјецима пруге, на путним прелазима у нивоу, у кривинама полупречника мањег од 
250 m, на перонским колосјецима, код колосјечних веза до 150 m дужине, ако су ти колосјеци са 
дрвеним праговима, као и код дјелова пруга гдје је земљани труп у покрету. 

Прагови од меког дрвета (бор, кестен, ариш) могу се уграђивати само у колосјеку у правцу, код 
слабо оптерећених пруга и колосјека.  Сви дрвени прагови морају бити жигосани чекићем за пријем 
сирових прагова, осигурани од прскања, импрегнисани, с нумератором обиљеженом годином 
импрегнације, која истовремено означава и годину њиховог уграђивања. Ако се прагови уграде 
касније, година уграђивања обиљежава се посебним нумератором. 

Дрвени прагови не могу бити потпуно пробушени на мјестима гдје долазе тирфони или ексери. 
Половни дрвени прагови уграђују се приликом појединачне замјене прагова.  Скретнице се монтирају 
на дрвеним и бетонским праговима. 

Бетонски прагови, слика 12.13, се израђују од од армираног или претходно напрегнутог бетона. Ови 
прагови се данас масовно користе за стационарне колосјеке од границе површинских копова до 
потрошача. Њихова главна особина је што бетон може да издржи много већа напрезања на притисак 
него на истезање. Поред тога, ови прагови не труну и не кородирају, па је њихова трајност практично 
неограничена. Доста су тежи од дрвених прагова, па су знатно мање подложни бочном помјерању. За 
пруге на коповима израђују се у двије димензије са масом од 230÷235 kg, армирани су са око 2÷4 kg 
високовриједног челика чврстоће 200 kg/mm2, и имају силу преднапрезања 270÷280 kN. Раде се према 
стандарду SRPS EN 13230-1:2017 – бетонски жељезнички прагови. 

Бетонски прагови су  најпопуларнији од нових типова. Бетонски прагови су много тежи од дрвених, 
тако да се боље одупиру покретима каошто је речено и користе се у већини радних услова, али 
постоје и неке жељезнице које су откриле да не раде добро под теретом теретних возова тешких 
терета. Они нуде мању флексибилност и наводно се лакше ломе под тешким теретима са чврстим 
баластом. Они такође имају недостатак да се не могу резати на одређене величине за скретнице и 
специјалне шине. Бетонски прагови могу бити тешки до 320 kg  у поређењу са дрвеним шинама које 
теже око 100 kg. 
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Слика 12.13. Стандардни облици бетонских прагова  

 

Размак бетонских прагова је око 25% већи од дрвених прагова. На слици 12.14. су приказане двије 
конструкције бетонских прагова који се користе у свијету. 

 

 
Слика 12.14.: Бетонски праг; бетонски праг са два блока 

 
Друга врста конструкције – праг са два блока. Дизајн се састоји од два бетонска блока спојена 
челичном шипком. Он је 30% лакши од обичног бетонског прага, омогућавајући му да се ручно 
помјера. Популаран је у Француској и за неке лакше форме колосјека као што су оне које се користе за 
трамвајске системе. Ова конструкција се кристи у комбинацији са дрвеним праговима (нпр на 
скретницама), јер се дрво лакше реже на одговарајућу величину. Прагови на прелазима и излазима 
варирају у величини у складу са њиховим положајем у распореду.  

Бетонски прагови се раде према стандарду SRPS EN 13230, а дрвени прагови у складу са SRPS EN 
13145. Бетонски прагови морају имати електрични отпор у сувом стању најмање 6000 Ω и 3000 Ω у 
влажном стању. 
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Код нових, обновљених или унапријеђених магистралних пруга уграђују се бетонски прагови дужине 
2,60 m за шину 60Е1 и еластични причврсни прибор са нагибом надлежне површине 1 : 40. На 
регионалним и локалним пругама могу се уграђивати бетонски прагови дужине 2,40 m и 2,50 m. 
Бетонски прагови не уграђују се на саставима шина и на дужини од 30 m испред и иза моста са 
отвореним коловозом. Бетонски прагови не уграђују се на нестабилном доњем строју, на саставима 
шина, на 30 m испред и иза мостова са отвореним коловозом и на мостовима без застора. 

Прелаз са дионице са уграђеним дрвеним праговима на дионицу са бетонским праговима, и обрнуто, 
мора да буде удаљен од састава шина најмање 10 m.  
 
Ако се на дионици колосјека са бетонским праговима путни прелази израђују на дрвеним праговима, 
потребно је испред и иза путног прелаза уградити по 30 дрвених прагова.  Бетонски прагови се могу 
уграђивати и на путним прелазима. 

Челични прагови, слика 12.15, се израђују пресовањем од ваљаног челика профилисаном у облику 
корита са затвореним крајевима ради повећања бочног отпора. У уздужном пресеку је под нагибом 
1:20 ка оси колосека. На прагове се заварују подложне плочице за причвршћивање шина. Радни вијек 
ових прагова је 15÷20 година. Још увијек немају широку примјену због високе цијене и доста 
отежаног подбијања приликом постављања. На површинским коповима се углавном користе за 
помјерљиве колосјеке и на скретницама. Дужина ових прагова за пруге нормалног колосјека износи 
2500÷3000 mm, а за пруге уског колосјека 2000÷2200 mm. 
 

 

Слика 12.15. Челични праг  

Челични прагови се сада користе и шире  на површинским пругама, али се сматрају погодним само тамо где су 
брзине пруга до 160 km/h.  

Већина прагова се и даље ради од храстоцог дрвета намоченог у креозот . дрвени прагови на пругама 1, 
категорије се мијења након 5-10 година и онда их продаје за друге употребе, а посебно су интересантни за 
потребе транспорта на површинским коповима на помјерљивим колосјецима. Бетонски прагови су популарни 
у западној Америци  а данас се раде и од композитиних материјала (старих гума, рециклирана пластика). Могу 
се користити и обрађивати као регуларне прагови али коштају око 50% мање и смањују потрошњу дрвета. 

12.2.3. Шине 

Шине, као најважнији елемент горњег строја жељезничке пруге, непосредно примају сва статичка и 
динамичка оптерећења која се јављају у колосјеку. Њихова улога у колосјеку је двојака - служе као 
носач оптерећења која на њих преноси воз, и као стаза за кретање воза. Поред тога, шине обезбјеђују 
котрљајуће површине и примају атхезионе силе при покретању и кочењу, воде точкове у бочном 
правцу и проводе сигналне струје.  

Облик стандардне шине са широком ножицом (познате као Vinjolova шина) је у облику »I« профила 
код кога је, у сврху ослањања и вођења точка, горња фланша обликована као шинска глава.  На слици 
12.16 је приказан типичан попречни пресјек шине са следећим конструкционим елементима:  

� глава шине - обликована да обезбиједи својом површином добро котрљање точкова, а 
конструкцијом да омогући високу границу хабања; 
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� врат шине - прихвата осовинско оптерећење и преноси на стопу шине, дебљина врата је 
одређена из услова одговарајуће крутости на савијање и извијање шине; 

� ножица шине - својом ширином обезбјеђује што мање притиске на ослонце и што већу 
стабилност на превртање, потребни момент инерције у бочном правцу уз истовремено 
прилагођење потребама причвршћења. 

 

Тип шине је одређен масом шине у килограмима по дужном метру (kg/m'). Тако нпр. шине типа     S 
45, UIC 54 су масе око 45 односно 54 kg/m'. У табели 12.7 – Прилог 12 дате су мјере и основни 
параметри најчешће употребљаваних шинских профила на површинским коповима према DIN-у.  
Шине веће масе се бирају за саобраћај већег интезитета, односно за пруге са већим саобраћајним 
оптерећењем по осовини и за веће брзине. На пругама нормалног колосјека у нашој земљи најчешће 
се примјењују шине типа S 49. 

Шине се израђују из ваљаних профила од легираног манганског челика, велике тврдоће, који подноси 
високо напрезање на савијање, и врло је отпоран на хабање. Висина шине, треба да обезбиједи 
потребну носивост, а глава шине поред носивости и одговарајућу отпорност на хабање пошто се 
током времена хаба - што има за послједицу смањење висине и масе шине, а тиме и отпорног 
момента главе односно цијеле шине. 

 

Слика 12.16. Попречни пресјек шине  

Šine tipa S se izrađuju u standardnim dužinama od 22,5 m (najčešće zavarene u fabrici na dužinu 2×22,5=45 
m), a tipa UIC dužine 25 m. Dužina šine nije ograničena tehničkim mogućnostima izrade šine, nego 
opremom i sredstvima za utovar i transport.  У табели 12.8.-Прилог 12 су дате препоручене тежине шина 
према британским/америчким стандардима  

На слици 12.17. су дате пресјеци шина које се производе у свијету и корсте у жељезничком 
саобраћају и овдје се даје кратки опис и преглед карактеристика тих шина.  
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Слика 12.17.: Различити типови шина 

У Великој Британији је уведен тип шине са повећаном/дуплом главом (тзв Bullhead)   који се не 
користи нигдје другдје  осим у Великој Британији. Идеја је била да се након одређеног времена и 
трошења главе шине са горње стране,  окрене и настави са употребом али то у већини слулчајева није 
било могуће јер је и доња страна шине била потрошена у контактним зонама са шинским прибором и 
прагом.  Ова шина се монтира у посебно сједиште  од ливеног гвожђа и причвршћава  „кључем“ 
заглављеним између шине и сједишта. Сједишта се причвршћују на прагове преко  вијака , слика 
12.18.  

  

Слика 12.18. Колосјек са употребом Bullhead шина 

    

Стандардна шина са равним дном -  шина се причвршћује за подлогу испод - шине. Нормално, 
шина лежи на челичној плочи од лијеваног челика која се заврне или причвршћује завртњима на 
праг- спојним прибором. Шина је причвршћена на плочу системом квачица или стезаљки, у 
зависности од дизајна. Постоје бројне варијације које се виде широм свијета. Један од 
најпопуларнијих је "Pandrol" –слика 12.19. Између шине и темељне плоче и око причврсне копче се 
поставља  еластичан јастучић, гдје је потребно да се обезбиједи изолација за електрично коло 
колосјека, ако је електрифициран. 

На нашим просторима се код обнављања и унапријеђења магистралних пруга, као и изградње нових 
магистралних пруга уграђују шине 60Е1 најмањег квалитета челика R260.  На регионалним и 
локалним пругама могу се уграђивати и шине типа 49Е1 најмањег квалитета челика R200.  Облик и 
мјере попречних пресјека стандардних типова шина приказани су на у Табели 1 дате су њихове 
основне карактеристике, табеле 12.9- прилог 12. Квалитет шинског челика према стандарду ЕN 
13674-1 дат је у Табели 12.10 - Прилог 12 
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Слика 12.19. Шина са конструкцијом Pandroll 

 

Справе против путовања шина уграђују се на шини испред прагова у смјеру путовања шина. 
Уградња справа против путовања шина обавезна је кад се користи причврсни прибор типа K, а код 
осталих прибора уграђују се у зависности од карактеристика прибора. Код колосјека који се налази у 
подужном нагибу број справа против путовања шина одређује се у зависности од подужног нагиба 
пруге и дужине шина, како је дато у Табели 12.11 - Прилог 12 

Данас се шине раде и варе на великим дужинама, које могу бити и до неколико стотина метара. 
Истезање је максимално смањено инсталисањем и осигурано затезањем шина. Под условом да је 
напетост подешена на одговарајући ниво, што одговара еквивалентном нивоу температуре шине, 
експанзиони спојеви обично нису потребни. Специјални спојеви који омогућавају подешавање шина 
су предвиђени на одговарајућим локацијама . Код колосјека завареног у ДТШ справе против 
путовања шина уграђују се на крајевима ДТШ према шеми датој на Слици 12.20 б.  

Уграђивање и регулисање справа против путовања шина обавља се при температури tp + 5°C 
истовремено са отпуштањем ДТШ. Справе за повећање бочног отпора колосека 

Тзв „прекидачи“ за подешавање су такође обезбијеђени да би се заштитиле скретнице и на мјестима 
гдје долази до промјене пројектних елемената или величине шине. Шина има тенденцију да „пузи“ у 
главном правцу кретања тако да се уграђују конструкције тзв "анкери за шине"  које се инсталирају у 
интервалима дуж стазе. Они су постављени испод шине на основну плочу и служе као заустављач 
кретања, слика 12.20а. 

Справе (капе) против бочног помјерања колосјека - уграђују се да би се у кривинама мањих 
полупречника колосјека завареног у ДТШ повећао бочни отпор.  Справе (капе) против бочног 
помјерања колосјека уграђују се на челу прагова са унутрашње стране на целој дужини кружне и 
прелазних кривина.  

Вриједности минималних полупречника у којима се може извести ДТШ, у зависности од профила 
засторне призме и броја уграђених справа (капа) против бочног помјерања колосјека, за дрвене и 
бетонске прагове дате су у Табели 12.12. 
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а  

б     

Слика 12.20. Уређаји за затезање и анкерисање шина и спријечавање путовања: а- изглед справа; б- 
Шема положаја код завареног колосјека у дугом траку шина-ДТШ 

 
12.2.4. Шински прибор 

Колосјечни прибор може бити спојни, причврсни и остали. 

Спојни колосјечни прибор употребљава се за међусобно спајање шина у колосјеку и чине га везице, 
вијци са наврткама за везице и прстенасте еластичне подлошке.  Када се уграђују нове шине, уграђују 
се и нове везице, нови вијци са наврткама за везице и нове еластичне подлошке. 

 
Причврсни колосјечни прибор употребљава се за причвршћивање шина за прагове и за друге подлоге 
и то причврсни прибор типа К и еластични причврсни прибор у складу са SRPS EN 13146 i SRPS EN 
13481. Избор система причвршћења условљен је његовим функционалним и конструктивним 
карактеристикама, односно степеном испуњења захтјева, који се постављају пред савремене 
конструкције горњег строја за услове експлоатације.  Код нових и унапријеђених магистралних 
пруга, за колосјеке отворене пруге, главне пролазне и претицајне колосјеке у станицама задате 
критеријуме задовољава еластични причврсни прибор. На скретницама, укрштањима и дилатационим 
справама препоручује се континуитет примјене изабраног причврсног прибора. 

На нове прагове уграђују се нови сви еластични елементи као и елементи од дрвета, гуме или 
пластике, док се остали челични материјал може, у зависности од стања, уградити нов, регенерисан 
или употребљаван а неоштећен. 

Остали колосјечни прибор употребљава се за спријечавање и ублажавање динамичких и других 
утицаја, за спајање прагова и за изолацију, и то: умеци од дрвета, гуме и пластике, справе против 
путовања шина, справе против бочног помјерања колосјека, вијци са наврткама и подлошкама за 
навртке за спајање двоструких прагова и сл. 

Ефикасан шински прибор треба да посједује минималан број дијелова ради брзе монтаже, малу 
тежину и цијену коштања, једноставност облика и одржавања. Овај прибор треба да обезбиједи:  

� хоризонтално и висинско регулисање шина - током експлоатације долази до мијењања ширине 
колосјека због лабављења причврсног колосјечног прибора услјед сталног дејства попречних 
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сила и хабања бокова шина, па је повремено потребно извршити затезање фином регулацијом 
причврсног прибора; 

� одржавање пројектоване ширине колосјека - колосјечни причврсни прибор заједно са шинама 
треба да обезбиједи константно исту ширину колосјека путем еластичних деформација које ће 
се супроставити дејству хоризонталних и попречних сила на шине; 

� спријечавање помјерања шина по праговима - причврсни прибор треба да са еластичним 
деформацијама неутралише силе које изазивају подужна померања, слика 12.20; 

� попречну еластичност причвршћене шине за прагове - потребна да амортизује ударна и друга 
динамичка дејства услјед тежине композиције. 

 

Причврсни прибор - Начин причвршћивања шина за прагове зависи од: осовинског притиска, 
интензитета саобраћаја, типа колосјека и врсте прагова. На површинским коповима због тешких 
услова рада на стационарним колосјецима причвршћивање шина за дрвене прагове се искључиво 
врши причврсним системом типа К. Прибор је врло робустан и повећава крутост колосјека против 
извијања у чвору колосјечне решетке. Прилагођен је за употребу и на дрвеним и на бетонским 
праговима. На слици 12.21 је приказано везивање шина причврсним прибором типа К за дрвени праг. 

Систем типа К представља индиректан начин везивања шине за праг, то јест преко ребрасте 
подложне плочице, која је са четири тирфона причвршћена за дрвени праг. Шина се причвршћује за 
подложну плочицу помоћу двије круте причврсне плочице, које се једном страном ослањају на 
подложну плочицу, а другом на ножицу шине и два причврсна завртња. Главе причврсних вијака 
улазе у зарезе на ребрима подложне плочице, а ради заштите причврсних вијака од одвртања навртки 
на причврсне завртње се испод навртки постављају двоструке прстенасте еластичне подлошке 
(Graveovi прстенови).  

Овај систем омогућава висинску регулацију до 10 mm постављањем уметка испод шинске ножице 
различите дебљине. Уметак се израђује од пресоване тополовине или гуме са жљебовима минималне 
дебљине 4,5 mm, и његова функција је да расподјељује притисак шине на подложну плочицу. 

Причвршћење шина за бетонске прагове системом типа К је приказано на слици 12.21 б. Равна 
ребраста подложна плочица се причвршћује за бетонски праг са два тирфона, који се уграђују у 
заглавке од куване буковине или у чепове од синтетике, испод чијих глава се стављају двоструке 
прстенасте еластичне подлошке. Испод подложне плочице се поставља изолујућа плоча од полимера 
димензија 120×345×5 mm. Гумени уметак се израђује дебљине од 5 дo 10 mm. Остали елементи су 
исти као код причвршћења за дрвене прагове. Код бетонских прагова причвршћивање шина се врши 
без подложних плочица.  

На помјерљивим колосјецима причвршћивање шина се врши помоћу Небелунг система. Овакви 
спојеви омогућавају покретљивост шина у споју при попречном помјерању колосјека, чиме се 
избјегавају оштећења прагова, шина и спојева. На слици 12.22. приказан је "Nebelung" систем, који се 
најчешће користи на нашим површинским коповима.  

Подложна плочица је са уском дијагоналном плочицом на доњем дијелу прага спојена са два завртња. 
Подложна плоча има двије специјалне ушке у које се убацују специјални клинови у облику слова Т, 
који придржавају шину и омогућују добру покретљивост приликом помјерања колосјека. Сама 
подложна плочица је помоћу завртњева, који пролазе кроз праг, спојена за подметач са доње стране 
прага. 

Спојни прибор - На мјесту састава (споја) двију шина возна ивица и површина котрљања претходне 
шине морају се подударати са возном ивицом и површином котрљања наредне шине.  На саставима 
се шине међусобно повезују заваривањем или везицама, а код дугачких тракова шина и код мостова 
одређених дужина и конструкција, још и дилатационим справама. На мјесту састава (споја) двију 
шина возна ивица и површина котрљања претходне шине морају се подударати са возном ивицом и 
површином котрљања наредне шине.  На саставима се шине међусобно повезују заваривањем или 
везицама, а код дугачких тракова шина и код мостова одређених дужина и конструкција, још и 
дилатационим справама. Стандардни типови шина спајају се везицама на чврстим - подупртим 
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ослонцима на двоструким дрвеним праговима.  Састави шина повезаних везицама морају бити 
наспрамни.  Шине различитих типова уграђених у колосеку спајају се заваривањем, прелазним 
везицама и прелазним шинама. 

 

Слика 12.21. Причврсни систем типа К  

 

 

Слика 12.22. Причвршћивање шине системом типа Nebelung  

 
Састави шина повезани везицама не смеју се налазити на следећим местима у колосеку:  

1) на путним прелазима у нивоу; 

2) на мостовима и пропустима са отвореним коловозом;  

3) изнад стубова и зидова објеката изложених оштећењу због динамичких утицаја саобраћаја; 
4) на колским вагама, на окретницама и преносницама. 
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Састави шина повезаних везицама су удаљени најмање 4 m од парапетних зидова и од стубова свих 
мостова и пропуста, а код путних прелаза у нивоу, састав шина је удаљен најмање 5 m од ивице пута 
на прелазу. 

Шине се међусобно везују спојним прибором - везицама које се постављају са обје стране шина и 
обично имају по четири или шест завртњева чије су матице осигуране против одвијања са Graveovim 
прстенима, који се постављају испод њих. Између чела шина се оставља зазор који омогућује 
дилатације шина при температурним промјенама. Изглед споја шина на стационарним колосјецима је 
приказан на слици 12.23.  

Састави шина морају да се изводе квалитетно јер представљају најслабија мјеста на колосјеку, како у 
погледу комфора вожње тако и у погледу додатних ударно-динамичких оптерећења, која утичу на 
трајност колосјека и вучних возила. 

 

 

Слика 12.23. Облици шинског споја 

Распоред бушења и димензије рупа на шинама дати су на Слици 12.23 а и у Табели 12.12 - Прилог 12 
 

 
Слика 12.23 а: Распоред бушења 

 
Приликом уграђивања шина, на саставу између двију шина, оставља се дилатациони размак - отвор. 
Величина отвора зависи од температуре шине приликом уграђивања, дужине шине, типа колосјека и 
отпора који се јавља у колосеку.  Дилатација шина које се не заварују у дуги трак одређује се према 
обрасцу 

∆l=α· 1 • (t0 - t)                     12.6. 
гдје је:  

α = 0,0000 115 – температурни коефицијент челика  
∆l - дилатација у mm  
l – дужина шине у m  
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t0 – највећа дозвољена температура шине при којој се шина може уградити (у °C)  
t – температура шине при уграђивању (у °C).  

Највеће дозвољене температуре t0 су:  
t0 = 35°C за шине дужине 22,5 m и 25 m,  
to = 30°C за шине дужине 30 m и 45 m.  

 
Највећа дилатација може бити 20 mm.  
 

Шине се по правилу не уграђују при температури ваздуха нижој од 0°C и вишој од + 35°C. Ако се 
уграде при температури која захтјева дилатацију од 2 mm или мању, односно 18 mm и већу, шине се 
морају при првој повољној температури ослободити напрезања, а дилатација поново регулисати 
према обрасцу . Нове шине дуже од 45 m заварују се у дуги трак шина (у даљем тексту: ДТШ), а 
величина дилатације дата је у Табели 12.13 - Прилог 12 

 
Величина дилатације на саставу проверава се посебно за сваки трак шина:  

1) у свим кривинама и код колосека у правој, на хоризонтали и нагибима до 10‰ на 50% од 
укупног броја састава; 
2) код колосека у правој на нагибима већим од 10‰ и у свим кривинама на сваком саставу.  
Измерена просечна величина дилатације на десет узастопних састава треба да је једнака или да 
се разликује за највише + 2 mm од потребне дилатације за дотичну дужину шине и за 
температуру шине при којој се врши провера.  

 
Варење шина - Модерна траса користи дуге заварене шине да би се омогућила боља вожња, смањило 
хабање, смањила штета на возовима и елиминисала бука спојена са шинама. За шине се користе два 
главна типа заваривања: термо заваривање и заваривање пиковањем . 
 

12.2.5. Скретнице 

Скретница – мјеста гдје пруге дивергирају или конвергирају. У жељезничком саобраћају скретнице 
су мјеста скретања и укрштања пруга. Покретни дио скретнице  је прекидач за сваку пругу. Двије 
скретнице су причвршћене једна за другу помоћу спојне шипке како би се осигурало да када је један 
на својој шини, други је потпуно чист и да ће омогућити простор за прирубницу точка да прође 
чисто. Било која страна подручја прелаза, крилне и контролне шине су предвиђени да воде точкове 
возила кроз прелаз/укрштање. 

Скретница је колосјечни уређај који омогућава прелаз воза са једног на други колосјек без прекида 
вожње. Скретнице морају бити квалитено пројектоване и изведене јер представљају слабе тачке у 
саобраћању возова и на тим мјестима се најчешће дешавају исклизнућа возила. Колосјек од кога се 
одваја други колосјек зове се матични, а колосјек који са матичног води у скретање зове се одвојни 
колосјек. Скретница може бити десна или лијева зависно од тога у којем правцу се одваја нови 
колосјек - гледано од улаза у скретницу. Постоје разни типови скретница,слика 12.25,  док се на 
површинским коповима примјењују само просте скретнице, слика 12.24. Проста скретница се састоји 
из три основна дијела: (1) мијењалице (или преводничког уређаја); (2) средњег дијела (или 
„међушина“); и (3) срцишта. 

Почетак скретнице представља спој шина испред мијењалице, средиште или средина скретнице је 
тачка у којој се сијеку осе скретничких колосјека, а крај скретнице представља спој шина иза 
срцишта, слика 12.24. 

Мијењалица служи за усмјеравање возова у правцу или скретању. Састоји се из два језичка, двије 
главне (или налијежуће) шине, спојне и потезне полуге, скретничког постављача и уређаја за 
осигурање (затварача). Мијењалица  треба да омогући сигуран пролаз шинских возила са довољном 
брзином без трзаја. Језичци се морају помјерати сигурно и без употребе велике силе. 
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Еластични језичак се израђује брушењем дијелова шине тако да добијају облик клина, при чему је 
предњи крај језичка оштрији и назива се оштрицом, а супротан крај корјеном. Језичци скретнице су 
међусобно повезани попречним стезним копчама. Када је један језичак уз налијежућу  шину, други је 
одмакнут на растојању које је довољно за пролаз обода точка. Ово растојање представља ход језичка. 

Еластични језичци налијежу тангенцијално под углом од 1÷20 на налијежућу  шину, и њихова дужина 
износи 4,5÷6 m. Прије уласка у скретницу, машиниста локомотиве преко скретничког механизма 
(механичког или електромагнетског) примиче један језичак уз возну шину, који усмјерава воз, а 
други одмиче од шине - по коме се не врши кретање воза. 

Средњи дио скретнице („међушине“) чине шине правог матичног колосјека, које воде у правцу, и 
кривине одвојног колосјека (скретничке кривине). Међушине повезују језичке са срцем скретнице. 
Средњи дио је израђен од нормалних шинских профила који се причвршћују за прагове, полажући се 
претходно на ребрасте подложне плочице без нагиба. Да би радијус скретничке кривине био што 
већи, дужина праве шине треба да је што мања и обично износи 1 m. Радијус кривине одвојног 
колосјека износи најмање 180 m на стационарним, а 140 m на помјерљивим пругама. Пожељно је да 
овај радијус буде што већи (300-500 m) да би се омогућиле веће брзине. 

Срциште скретнице се састоји од врха срца, двије крилне шине и двије главне шине са шинама 
вођицама. Пошто на мјесту прекида шина точак губи ослонац за подупирање и за бочно вођење ту се 
уграђују двије крилне шине, које представљају продужење укрсних шина. Између крилних шина и 
срца се налазе жљебови (ширине 44-49 mm) по којима се крећу вијенци точкова. Данас се срце и 
крилне шине израђују у једном комаду (моноблок) од легираног висококвалитетног челика чврстоће 
800-900 N/mm2. 

Угао који оса матичног колосјека заклапа са осом одвојног колосјека у средишту скретнице зове се 
угао скретнице или угао скретања. На површинским коповима овај угао обично износи 70, што 
одговара радијусу одвојног колосјека од 180 м. Величина угла скретања утиче на дужину скретнице, 
а тиме и на брзину вожње у скретници. Што је угао скретања мањи, утолико је кривина одвојног 
колосјека дужа, па је дужа и скретница, те је могућа и већа брзина кретања воза у њој. 

Могу се монтирати на било ком дијелу пруге али је поставаљање најбоље што једноставније а 
напоменом да се сложеније коснтруције користе при недостатку простора. Употреба скретница  је 
широка и на сликама доље се приказују примјери, слика 12.26.  

 

Слика 12.24. Проста скретница 
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Слика 12.25 Типови скретница 

 

             
Слика 12.26. Тачке постављања се налазе на крају споредног колосјека  или линије петље да би се заштитила 
главна линија од воза или возила која случајно прелазе границе споредног колосјека. То су нормално дијелови без 
напона и оптерећења, тј. омогућавају возу да прође сигурно једним смјером. На фотографији која је овде 

приказана, тачке су дате на граници дозвољеног ранжирања. Фото: Andi F. 
 

Заваривање скретница у ДТШ -  Скретнице могу бити заварене појединачно или читаве скретничке 
лире међусобно, а заварене скретнице се укључују у ДТШ. Треба настојати да се заваривање 
скретница и њихово укључивање у ДТШ врши истовремено са истим радовима на колосјеку.  Ако се 
нове скретнице предвиђају за укључивање у ДТШ треба настојати да се прије укључивања заваре сви 
састави унутар скретнице.  

Прије заваривања скретница у постојећим колосецима (половне и регенерисане) треба комисијски 
детаљно прегледати стање скретнице. Треба замијенити све оштећене и истрошене дијелове и 
извршити потребна наваривања. По могућности детаљно треба испитати све челичне скретничке 
елементе ултразвучним апаратом.  

У плану заваривања уцртава се положај свих скретница и посебно означавају сва места и све врсте 
варова, врсте састава (обични и изоловани), врста осигурања и сл. 

Пре заваривања скретнице се регулишу, тако да се сви њихови елементи доведу у прописан 
осовински и висински положај. Посебно треба провјерити исправност рада скретничког постављача.  

Заваривање треба обављати при температури шине од + 5 °C до + 25 °C. Заваривање треба почети од 
унутрашњих према спољашњим саставима скретнице, али тако да се језичци последњи заварују при 
томе треба настојати да се језичци заварују истовремено. 
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Уздужна непокретност заварених главних шина и слободно једнострано продужење језичака под 
дејством промене температуре одражавају се негативно на исправност функционисања скретничких 
затварача. До тога долази зато што је потезна мотка фиксно везана за главну непокретну шину, а 
затварач исто тако фиксно везан за покретни језичак. До сметњи при пребацивању језичака на 
завареним скретницама неће доћи ако се постигну растојања шроисана стандардима.   

Толеранције скретница - Новоизграђене скретнице морају имати мјере одређене пројектом. Ако 
пројектом или стандардом није другачије одређено, толеранције за новоизграђене скретнице и 
њихове дијелове се прописују правилницима  за ширину колосека ,  за дужину шина и ,  за дужину 
шина вођица ,  за дужину клизних јастучића ,  за подложне плочице испод срца, шина вођица и 
језичака: ,  за жлијебове крилних шина и шина вођица , за отвор језичака мјерено на мјесту где се 
затварач причвршћује за језичак , за величину и положај рупа итд. 

 
Брзине возова преко скретница - Највеће допуштене брзине возова преко скретница су: 

     1) по основном (матичном) колосјеку као и на дотичном одсјеку пруге; 
     2) по одвојном колосеку (у скретање), за скретничке кривине без надвишења израчунавају се 
према обрасцу 

           Vmax = 2,91 · √R;       12.7. 
      3) преко скретница са надвишењем, према пројекту. 
Највеће допуштене брзине возова прописане у ставу 1. овог члана могу да буду смањене у зависности 
од начина и врсте осигурања скретница и сигналисања положаја скретница за одређени смер вожње. 

12.2.6. Укрснице  

Укрштање настаје када се два колосјека у истом нивоу пресјецају под правим или косим углом, а није 
могућ прелаз воза са једног на други колосјек. Ако оба трака шина једног колосјека сијеку оба трака 
другог колосјека, онда се врши потпуно укрштање колосјека. Потпуни укрштај може бити 
правоугаони праволинијски или коси праволинијски (слика 12.27) 

 

 

Слика 12.27. Шематски приказ укрснице косо укрштање 

Укрштање колосјека је практично прелазни дио који је изливен или израђен тако што су шине 
обично направљене од челика са великим садржајем гвожђа и мангана ради повећања отпорности на 
хабање. На слици  12.28 је приаказан примјер елемента укрштања са манганским челиком. Прелаз се 
понекад назива и "жабица" и стационаран је. 
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Слика 12.28. Укрсница стационарног карактера 

Укрштање се може конструисати на укрсницама и са могућношћу механичког покретања  (који се 
понекад назива покретна жабица) и ради се обично на косим скретницама и стационарним 
колосјецима  са веома оштрим углом укрштања пруга. На тачки укрштања ће бити постављен 
елемент са напајањем који ће бити подешен за жељену руту постављањем  прекидача у жељену 
позицију. Машине покретног дијела се нормално покрећу даљински помоћу електрично управљане 
машине (тзв turnout Points machine ). Машина садржи контакте који потврђују да се тачке померају и 
закључавају у исправном положају за постављену руту. Ове машине су обично смјештене на једној 
страни колосјека, али сада се појављује нова генерација стројева гдје је механизам садржан у 
спојници између шина, слика 12.29. 

Елементи за укрштање који се користе  у САД су  електро-пнеуматске тачкасте машине. Оне се 
називају моторни прекидачи. Захтјевају постављање ваздушног довода уз шину и компресоре за 
снабдијевање ваздуха. Могу имати проблеме са кондензацијом усљед климатских промјена. Могуће 
је постављање и гријача који одмрзава покретне дијелове и топи снијег током лошег времена, слика 
12.29 б. 

 

а  б  

Слика 12.29: Покретна укрсница;а-електрична; б- постављени гријачи  (извор: Photo: Chris McKenna; 
M. Decker) 
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12.2.7.  Дилатационе справе 

Дилатационе справе су уређаји у колосјеку на мосту и у утицајној зони моста којима се осигурава 
еластична стабилност колосјека и његово дилатирање усљед температурних промјена и на крајевима 
ДТШ. Њима се компензују утицаји промјене дужине мостовских конструкција усљед промјене 
температуре и еластичних деформација изазваних покретним оптерећењем.  Дилатациона дужина је 
дужина једне или више конструкција на којима се остварује дилатација коју је потребно 
компензовати. 

Ход справе који дефинише капацитет је означен са три рупе пречника 5 mm које су избушене у 
средини врата крилних шина. Средња рупа означава нулти положај. Дилатациона справа се састоји од 
језичка, налијежућих шина, подложних клизних плочица, натезних плоча, причврсног прибора и 
прагова.  Дилатациона справа се уграђује у колосјек заваривањем, након извршене регулације хода 
справе при средњој температури:  ts = t p = 10°C.  
 
Регулација хода справе се врши у односу на нулти положај језичка уз услов да одступања врха 
језичка од његовог рачунског положаја након уграђивања не смије бити већи од 5 mm. Дозвољено 
одступање врха језичка од рачунског положаја у току експлоатације смије бити највише ±15 mm.  
Величина регулације "а" (у милиметрима) израчунава се по обрасцу 

            a = α · L (t - 10)         12.8. 
гдје је:  α = 1,15x10-5 - температурни коефицијент истезања челика (m);  

L - дилатациона дужина конструкције (m);  
t - температура при којој се врши регулација хода (°C).  

 
Одређивање хода (компензационе дужине) дилатационе справе Z врши се по обрасцу 
       Z ≥ 1,30 · 2a,  
         гдје је a (mm) срачуната потребна величина регулације. 
 
Код мостова у кривинама, у случајевима када не постоји друго рјешење, може се дозволити стављање 
шинских дилатационих справа у кружној кривини са полупречником једнаким и већим од 800 m.  
 
 
12.2.8 . Изоловани састави 

Изоловани састав је такав склоп елемената изолованог одсјека у колосјеку помоћу којег се остварује 
електрична изолација дијелова колосјека пруге или скретнице.  Изоловани састави могу бити: 

1) изоловани лепљени састави типа "Л";  
2) изоловани лепљени састави типа "М" (малтер-лепило са пуниоцем);  
3) изоловани нелепљени састави од материјала са прописаним механичким и електричним 

особинама. 
Специфични отпор изолације изолованог одсјека под најнеповољнијим временским условима не 
смије бити мањи од 1,6 Ω/км код пружних, а 1 Ω /км код станичних изолованих одсјека. 

Електрични отпор изолације уграђеног изолованог састава у изолованом одсјеку не смије бити мањи 
од 50 Ω при најнеповољнијим временским условима.  Планум мора бити добро одводњаван и 
заштићен од наиласка воде и материјала ношеног водом за вријеме атмосферских непогода. 

Застор мора бити од туцаника И категорије крупноће 35,5 - 60 mm, водопропустљив и чист у цијелом 
попречном пресјеку.  Слободан простор између застора и ножица шина у колосјеку и скретницама, 
као и између застора и других металних дијелова у колосјеку, везаних за шине, износи најмање 50 
mm. Ако се овај простор не може обезбиједити, ножицу шине треба обложити или премазати 
специјалним средствима за електроизолацију. 
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Дрвени прагови морају бити импрегнисани, а бетонски прагови морају имати прописани електрични 
отпор.  Рупе за тирфоне у дрвеним праговима, као и рупе за дрвене уметке у бетонским праговима не 
треба бушити по цијелој висини прага. У противном доњи отвор ових рупа мора се затворити 
дрвеним чеповима.  Код подупртих шинских састава (дупли праг) спојни вијци за међусобну везу 
прагова морају бити удаљени од тирфона најмање 50 mm. 

Челични прагови се не смију употребљавати на  електрифицираним пругама. Ако већ постоје у 
колосјеку, онда се шине морају изоловати.  Изоловани састави на једном крају веза носе утиснуте или 
постојаном масном бојом нанијете следеће ознаке: произвођача;  радни број изолованог састава и    
два последња броја године израде.  Уземљење, превези и прикључна ужад постављају се на растојања 
од најмање 500 mm од средине изолованог састава.  Шински преспоји код колосјека са класичним 
саставима остварују се стављањем по два ужета на ножицу шине, на одстојање 100-150 mm од краја 
везице.  Уземљења, преспоји и прикључни каблови полажу се у земљу тако да не сметају раду уређаја 
за машинско регулисање колосјека, односно да их ови не могу покидати. 
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13. ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИОНИХ ЕЛЕМЕНАТА КОЛОСЈЕКА 

Правилно димензионисање горњег строја пруге одређује поуздану носивост колосјека, а зависиће од 
експлоатационих параметара пруге: 

(1) осовинског оптерећења као статичког вертикалног оптерећења по осовини возила;  

(2) саобраћајног оптерећења као збира свих осовинских оптерећења (дневних и годишњих); и 

(3) брзине кретања. 

Укупна величина статичког оптерећења (од терета и центрифугалне силе у кривинама) и динамичког 
оптерећења (од неуједначене крутости колосека, прекида котрљајуће површи и дефекта на 
точковима) одређује у основи захтевану чврстину колосека. Силе које делују на колосек од воза 
(локомотива и вагона) се карактеришу знатним интезитетом, наглим дејством и брзом променом.  

Димензионисање горњег строја пруге се своди на прорачун: 

� напрезања у елементима горњег строја од дејства воза; 
� конструкције основних елемената горњег строја неопходних из услова носивости; и 
� дозвољених оптерећења на горњем строју од возова и дозвољених брзина кретања из 

услова носивости основних елемената колосека. 
 

Правилником о техничким условима и одржавању железничких пруга ("Сл. гласник РС", бр. 39/2016 
и 74/2016) – Прилог 11,   прописују се технички услови које мора испуњавати горњи строј 
жељезничких пруга, начин и рокови одржавања горњег строја железничких пруга и технички услови 
које морају испуњавати индустријски колосјеци. 

 

13.1. Шина 

Основна поставка за прорачун шина, које су постављене на прагове, је да се шине посматрају као 
континуални носачи без сопствене тежине. Прагови се могу посматрати као фиксни или померљиви, 
а подлога се узима као еластична и равна. Такође се при прорачуну претпоставља да су геомеханичке 
карактеристике подлоге познате и да су оптерећења вертикална. 

Прорачун горњег строја, с обзиром на мале брзине кретања возова на површинским коповима (до 40 
km/h), можемо обавити по образцу Винклера, који шину посматра као континуални носач који лежи 
на чврстим појединачним ослонцима једнаких карактеристика, оптерећен једнаким концентрисаним 
статичким силама Q у сваком другом пољу, слика 13.1. 

 

Слика 13.1. Шина као континуални носач 
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Момент савијања греде М (kNcm) под датим оптерећењем износи: 

 

 M=0,189 Q l ≤ σdop W                (13.1.) 

где је: 

Q - притисак точка шинског возила, kN 

l - растојање између прагова, cm 

Статичко напрезање шине рачуна се преко образца: 

 

 σstat = M / W (kN/cm2)                  (13.2) 

а динамичко напрезање шине биће: 

 σdin= σstat× αv                        (13.3) 

Овде αv представља коефицијент брзине, који обухвата све динамичке утицаје и рачуна се преко 
образца VMEV-а (удружења средњоевропских железница): 

 αv = 1 + v2 / 30.000                      (13.4) 

 

где је: v (km/h) - брзина кретања воза. 

Прорачунски напон у шини треба да буде мањи од допуштеног напона, који зависи од механичких 
карактеристика материјала шине. Допуштени напон савијања шина (σdop) зависи и од методе 
прорачуна, а према DIN стандардима - за шине са механичким спојевима износи 280 N/mm2, односно 
320 N/mm2 за шине од челика затезне чврстоће 700 N/mm2 односно 900 N/mm2. 

Избор типа шине се врши у зависности од величине осовинског притиска, намене пруге, интензитета 
саобраћаја, брзине кретања воза, као и размака између прагова. Постоји више приближних образаца 
за одређивање ових параметара, али је опште прихваћен стандард међународне уније железница 
(UIC), који препоручује следеће услове коришћења различитих типова шина: 

� тип шине: 40 (kg/m') → максимално оптерећење: 180 (kN) 

� тип шине: 45 (kg/m') → максимално оптерећење: 200 (kN) 

� тип шине: 50 (kg/m') → максимално оптерећење: 200 (kN) 

� тип шине: 55 (kg/m') → максимално оптерећење: 250 (kN) 

� тип шине: 60 (kg/m') → максимално оптерећење: 350 (kN) 

 

Опште прихваћени став је да се за осовинско оптерећење до 225 kN, годишње саобраћајно 
оптерећење до 10 милиона бруто тона, и брзину до 120 km/h уграђују шине типа 49. 
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Оријентациона растојања између прагова која се примењују на нашим пругама јавног саобраћаја дата 
су у табели 13.1., размак прагова према Правилнику о техничким условима и одржавању 
жељезничких пруга ("Сл. гласник РС", бр. 39/2016 и 74/2016) у табвели 13.2. 

Размак прагова дат у Табели 13.2 примењује се у шинском пољу ван састава и колосјека заварених 
шина у дугачком траку шина-у ДТШ. 

За осовинске притиске преко 200 kN растојање прагова у кривини исто је као и код колосјека у 
правцу.  Размак прагова од 60 cm примјењује се у сљедећим случајевима: 

1) у полупречницима кривина мањим од 500 m;  
2) у нагибима пруга већим од 10‰;  
3) на пругама са брзинама већим од 120 km/h;  
4) на пругама са дневним оптерећењем већим од 50.000 t;  
5) за осовински притисак већи од 200 kN.  

 
Дозвољена одступања за размак и распоред прагова су:  

1) за пруге и колосјеке на којима је извршена обнова или унапријеђење: ± 10 mm;  
2) за пруге и колосјеке у експлоатацији: ± 20 mm.  

 
Дозвољена одступања смију се протезати на два сусједна размака прагова, а укупан број размака 
прагова са одступањем не смије прећи 10% од укупног броја размака прагова на једном шинском 
пољу или на одређеној посматраној дужини колосјека.  Распоред прагова на дужини једног шинског 
поља дат је на слици 13.2. 

 
Слика 13.2.: Распоред прагова на дужини једног шинског поља 

гдје је:  
a - растојање подужних оса прагова на средњем дијелу поља;  
a 1 - растојање на чврстом (подупртом) саставу је 13 mm;  
a2 - растојање које износи између 55 mm и 60 mm;  
a3 - међувриједност између a и a2;  
a4 - растојање које износи између 25 и 30 cm;  
а5 - дио на коме ће бити неколико прагова, а њихова међусобна растојања биће између 
вриједности а и 2 а, с тим што се веће изравнавајуће растојање даје ближе средини шинског поља;  
l - дужина шине +8 mm; додатак од 8 mm на дужини шине је ради могућности дилатирања исте, тј. 
давања могућности за њено продужење од радионичке температуре до њене максималне 
температуре у колосјеку. 

Код постојећих уграђених шина које се у колосјеку заварују у ДТШ накнадно размјештање прагова је 
минимално и ограничено на околину састава шина, тј. највише на прагове на саставу и још на по два 
до три прага испред и иза састава, а косина засторне призме у нагибу 1 : 1,25 до 1:1,5. 

Спецификација шина за пруге на површинским коповима је дата у тбабели 13.3. а радни показатељеи 
шина у табели 13.4. 
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Нагиб шине у попречном профилу - Шине у колосјеку нагнуте су у попречном профилу ка оси 
колосјека. Нагиб осе симетрије уграђених шина према оси колосјека у попречном профилу износи 
20:1 или 40:1.  У скретницама, укрштајима, дилатационим справама и окретницама шине се уграђују 
са подложним плочицама без попречног нагиба.  Ако се између двије скретнице налази спојни 
колосјек дужине до 50 м, онда се он уграђује са подложним плочицама без нагиба. 

  
Прелаз са дијела колосјека у коме су шине уграђене у нагибу 20:1 на дио колосјека изведен без 
нагиба шина, врши се уграђивањем специјално обрађених подложних плочица чија је налијежућа 
површина у нагибу 40:1. На мјесту прелаза, подложне плочице уграђују се само на једном прагу. 
Специјалне подложне плочице са нагибом 40:1 не уграђују се на праговима испод спојева шина, на 
праговима до спојева шина, на праговима до заварених мјеста на шинама као и на цијелим дужинама 
скретница, укрштаја, дилатационих справа и окретница.  Потребан нагиб шина у колосјеку, у 
изузетним случајевима, може се остварити и засјецањем на жељени облик дрвених прагова. Ово се 
односи само на типове колосјека гдје се нагиб шина не постиже подложним плочицама. 

 

13.2. Полупречник кружне кривине   

Најнижа гранична вриједност полупречника кружне кривине је 150 m и то само за мале вриједности 
брзина. Граница изводљивости полупречника кружних кривина је 30000 m.  

Вриједности који се узимају у обзир приликом прорачуна минималног полупречника кружне 
кривине, према стандарду SRPS EN 13803-1, су минимална и максимална брзина, примјењено 
надвишење као и вриједности мањка и вишка надвишења.  Минималан полупречник кружне кривине 
рачуна се по обрасцу: 

(m)                                                           ( 13.5) 
гдје је:  

hm,doz - максимални дозвољени мањак надвишења (mm);  
vmax – највећа брзина (km/h).  

 
Максималан полупречник кружне кривине рачуна се по обрасцу:  

 (m)                                                                           (13,6) 
гдје је:  

hv,doz - максимални дозвољени вишак надвишења;  
vt - највећа брзина теретног воза (km/h).  

Рачунска вриједност полупречника кружне кривине, добија се по обрасцу:  

 (m)                                                                                  (13.7) 
гдје је:  

h0 - теоријско надвишење (mm);  
v - пројектна брзина (km/h).  

Гранична дозвољена вредност полупречника кружне кривине за дозвољене вредности вишка и мањка 
надвишења, добија се по обрасцу: 

 (m)                                                                          (13.8) 
гдје је:  

hm - дозвољени мањак надвишења (mm);  
hv - дозвољени вишак надвишења (mm).  
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Вриједности полупречника кривине, које се добију у интервалима величина: 

    
 

 за V > 120 km/h,  
 

треба избјегавати јер захтјевају кратке прелазне кривине које се налазе на граници изводљивости.  

Вриједности полупречника кружне кривине у зависности од брзине дати су у Табели 13.5.- прилог 13 
. Вриједности надвишења које се користе за израчунавање полупречника кружне кривине у 
зависности од брзине дате су у Табели 13.6 - прилог 13. 

 
13.3. Проширење колосјека у кривини 

У кружним кривинама полупречника мањег од 250 m врши се проширење колосека померањем шина 
од осе колосека. Проширење се изводи да би се олакшао пролаз воза и смањио отпор од кривине, 
смањило бочно хабање точка и шине, и клизање точкова због неједнаке дужине пута котрљања у 
спољњем и унутрашњем траку. На величину проширења утиче, поред радијуса кривине, још и тип 
конструкције постоља и осовина вучног возила.  

Величине проширења одређене су Правилником о техничким условима и одржавању железничких 
пруга ("Сл. гласник РС", бр. 39/2016 и 74/2016) за разне кружне кривине, и  дате су у табели 13.7. 

Проширење колосјека почиње иза почетка прелазне кривине (ППК) на мјесту гдје је полупречник 
мањи од 250 m и расте постепено, тако да се пуна вредност проширења постигне на крају прелазне 
кривине (КПК) тј. на почетку кружне кривине (ПКК). У изузетним случајевима, проширење колосека 
може почети и раније, где је полупречник већи од 250 m за нормални колосјек. Ако је кружна 
кривина урађена без прелазне кривине, онда се проширење изводи у правој испред кривине с тим што 
на почетку кружне кривине највеће проширење може да износи 10 mm. Проширење колосека веће од 
10 mm изводи се тако да се проширење до 10 mm изведе у правцу испред кривине, а проширење 
преко 10 mm на дијелу кружне кривине.  
 
Извршење проширења колосека код скретница и других специјалних конструкција врши се 
према пројекту постројења о коме је реч, на основу одредби овог правилника и 
одговарајућих стандарда. Проширење колосека почиње на почетку прелазнице постепено 
померањем унутрашње шине за по 5 mm, слика 13.3. 
 
Проширење не смије бити веће од 35 mm за нормални и 20 mm за уски колосјек. Код уских пруга, 
прије кривине, колосјек се проширује на праволинијском дијелу трасе, односно дуж прелазне рампе. 

При прелазу из правца у кружну кривину уводи се прелазна кривина или прелазница, код које 
закривљеност (кривина) расте постепено од нуле у правцу до одређене вредности (1/R) на почетку 
кружне кривине. На овај начин се избјегава изненадно дејство центрифугалне силе и омогућује 
постепени прираст закривљености, надвишења спољне шине и проширење колосека до пуне 
вредности на почетку кружне кривине. 

 

Кривине -  на прузи се пажљиво прорачунавају како би се осигурали пројектовани параметри и 
адекватно одржавање уз обезбјеђење одређене брзине возова без изазивања превише бочног 
напрезања на прузи  или изазивања исклизавања. Постоје вертикалне и хоризонталне кривине. Ту је и 
дио пруге са обје стране кривине познате као прелаз, гдје пруга има прелаз из равног у закривљени 
дио или прелаз из кривине у кривину са различтим полупречницима тих кривина. 
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Слика 13.3. Проширење колосека у кривини 

 

Поступност у промјени ширине колосјека -   Промена у ширини колосјека на дужини од 1 m не може 
бити већа од:  

1) 1,0 mm на пругама с брзином већом од 100 km/h;  
2) 1,5 mm на пругама с брзином од 80 до 99 km/h;  
3) 2,0 mm на пругама с брзином од 60 до 79 km/h;  
4) 2,5 mm на пругама с брзином мањом од 60 km/h.  

 
Поступност проширења колосјека од нуле до пуног проширења постиже се континуално или 
степенасто, с тим да промјене у ширини колосјека, на дужини од 1 m, буду у прописаним границама. 

Континуално извођење проширења нормалног колосјека почиње у прелазној кривини на удаљености: 

                                                                      (13.9) 
 

мјерено од њеног почетка, а пуно проширење прописано за ту кривину постиже се на крају прелазне 
кривине, па се величина проширења у ма којој тачки добија по обрасцу:                                                                           

                                                                     (13.10) 
гдје је:  

R - полупречник кривине, m;  
L - дужина прелазне кривине, m;  
x - апсциса посматране тачке, m;  
e - пуно проширење, које треба да буде у кружној кривини, mm  
ex - проширење у било којој тачки прелазне кривине, mm 
 

Код степенастог извођења проширења колосјека прво се одређују тачке у прелазној кривини гдје се 
повећава проширење за по 5mm (тачке x1, x2, x3, x4), како је дато на Слици 13.3, при чему се 
примјењују прописани услови  и подаци дати у Табели 13.7.-Прилог 13 Најмањи размак између ових 
тачака је 5 m. У изузетним случајевима тај размак може да буде и до 2,5 m. Извршење проширења 
колосјека између напријед наведених тачака врши се постепено. 
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Када се бушење рупа у дрвеним праговима врши претходно у предузећима за импрегнацију, 
радионицама и сл, проширење се може извршити степенасто у скоковима од по 5 mm. Проширење у 
скоковима од по 5 mm може се применити код споредних станичних, ложионичких, пристанишних, 
радионичких и осталих споредних колосека службених места на прузи.   

Континуално извођење проширења колосека врши се:  
1) у кружној кривини без прелазних кривина;  
2) код кратких међуправаца, дјелимично у правој а дјелимично у кружној кривини;  
3) у сложеној (корпастој) кривини, 
4) код кружних кривина супротног смјера, 
5) код скретница чији је почетак са проширењем, изравнање, због различитих ширина колосека на 
делу пруге испред и на почетку скретнице, извршава се у колосеку испред скретнице. 

 
Дозвољена одступања у ширини колосјека - Највећа дозвољена вриједност ширине колосјека са 
проширењем на главним пролазним колосјецима износи 1465 mm, а на осталим колосецима 1470 mm.  
Најмања дозвољена вредност ширине колосека износи 1430 mm.  За колосјеке без скретница и 
укрштања према стандарду SRPS EN 13231-1 се прописују дозвољена одступања од пројектованих 
вриједности ширине колосјека код колосека у експлоатацији, код пријема нових, обновљених и 
унапређених колосека, за скретнице и укрштаје. 

Висински однос шина у правцу  -  Горње површине обе шине у колосеку у правцу су на истој висини. 
Дозвољена одступања висинског односа шина за колосек у правцу према стандарду SRPS EN 13231-1 
износе: 

1) код колосека у експлоатацији: 
(1) ±7 mm за V ≤ 80 km/h,  
(2) ±5 mm за 80 < V ≤ 160 km/h, 
(3) ±4 mm за V > 160 km /h;  

2) код пријема нових, обновљених и унапређених колосека: 
(1) ±6 mm за V ≤ 80 km/h,  
(2) ±4 mm за 80 < V ≤ 160 km/h, 
(3) ±3 mm за V > 160 km /h.  

 

 

13.4. Надвишење спољне шине у кривини 

Да би се шине у кривини током експлоатације подједнако хабале по висини, а тиме једнако и трајале, 
треба да су изложене једнаким вертикалним оптерећењима. На тај начин се избјегава преоптерећење 
спољне шине, смањује њено контактно оштећење и опасност од бочног помјерања цијелог колосјека, 
смањује дејство центрифугалне силе и опасност од исклизнућа или превртања воза. Ради тога се, у 
зависности од радијуса кривине и брзине вожње, врши издизање спољне шине у кривинама, тј. 
надвишење. То је разлика у висини унутрашње и спљне шине. Шема дејства сила на возило при 
пролазу кроз колосек у кривини дата је на слици 13,4. 

У тежишту возила дјелују сила тежине возила (G) и центрифугална сила (Fc) - која има смјер дејства 
ка спољној страни колосјека, и код већих брзина она проузрокује превртање возила. Резултанта ове 
двије силе (Fr) ће дјеловати управно на колосјек када угао између G и Fr буде једнак углу нагиба 
колосјека према хоризонтали (α). Из услова једнакости компонената сила које дјелују у равни 
паралелној са равни колосјека имамо: 

Fc = G tgα = G sin α ≅ G h/s1        (13.11) 

при чему се вриједност tgα замењује са sinα=h/s1, пошто је вриједност угла α врло мала. Овде h 
представља издизање спољне шине, а s1  растојање између оса шина, које код пруга нормалног 
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колосјека износи 1500 mm. Ако сада у образац (13.11) уведемо израз за центрифугалну силу 
добићемо: 

Fc= m v2/R = (G v2)/g R         (13.12) 

гдје је: m-маса возне јединице, kg; v-брзина кретања воза, m/s; R-радијус кривине, m. 

 

 

Слика 13.4. а-Шема дејства сила у кривини ,б- приказ извођења надвишења 

 

Сада рјешавањем једначине (13.11) слиједи вриједност за издизање спољне шине у кривини радијуса 
R 

 

h = s1 v
2/g R (m)            (13.13) 

 

Овде брзина кретања возова представља просјечну брзину вожње кроз кривину, пошто ова брзина 
није иста за све врсте транспортних средстава. Ако сада брзину уврстимо у km/h тада ће издизање 
спољне шине у кривини за пруге нормалног и уског колосјека износити : 

 

 h = 11,8 v2/R, mm  минимално надвишење     (13.14) 

 

 h = 6,5 v2/R, mm  за Vmax > 120 km/h                     (13.15) 

 

h = 7,1 v2/R, mm  за Vmax≤ 120 km/h                 (13.15a) 
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Издизање спољашње шине, као и њено спуштање на почетну коту, остварује се постепено на цијелој 
дужини прелазног лука кривине. Минимално надвишење се узима 20 mm, а највеће дозвољено 60 mm 
- за пруге уског колосјека и 120-150 mm - за пруге нормалног колосјека. 

 

Издизање шина - се користи да би се дефинисао угао попречног нивоа шина у кривини, који се 
користи за компензацију бочних сила које генерише воз док пролази кроз кривину. У ствари, прагови 
се постављају под углом тако да је спољна шина на кривини на вишем нивоу од унутрашње шине. 
Наравно, постоје возови различитих типова и  дозвољене брзине при путовању истом кривином. 
Такође, биће и ситуација када се возови зауставе на кривини. То значи да степен надвишења мора 
битидефинисан како би се омогућила сигурност заустављених возова и најбоље брзине за све возове 
који користе ту кривину. У пракси, бржим возовима је дозвољено да се крећу у кривни брзином 
већом од равнотежног нивоа које нуди поставка надвишења. У тим ситуацијама се осјећа бочно 
убрзање .  Издизање се изражава у степенима или у линеарним димензијама. На стандардном 
колосијеку (1435 мм) износи 150 мм и тада је издизање једнао углу од 60 (стандард у В. Британији).  

 
Израчунате нумеричке вриједности надвишења заокружују се:  

1) на нижу вриједност дјељиву са 5, ако је посљедња децимала израчунатог надвишења мања или 
једнака 2,5; 
2) вишу вриједност дјељиву са 5, ако је посљедња децимала израчунатог надвишења већа од 2,5.  

Минимално и изузетно надвишење се изводе када су прелазнице кратке, па би нормално надвишење 
дало велики нагиб прелазне рампе код кратких кружних кривина.  Највеће дозвољено надвишење је 
150 mm. Најмање надвишење које се изводи је 20 mm. Израчуната надвишења између 10 и 20 mm 
изводе се као надвишење од 20 mm. 

У кривинама са полупречником мањим од 320 м на пругама за мјешовити саобраћај важи додатно 
ограничење да надвишење буде мање од надвишења израчунатог на основу сигурности од исклизнућа 
теретних кола усљед витоперности колосјека према стандарду SRPS EN 13803-1:  

                                                                           (13.16) 
 

Највеће дозвољено надвишење у кривинама у којима се уграђују скретнице износи 80 mm, а у 
изузетним случајевима до 120 mm.  Код станичних колосјека у кривини поред перона највеће 
надвишење износи 60 mm, а у изузетним случајевима до 100 mm. 

 
Код сложених (корпастих) кривина, сваком дијелу лука треба дати надвишење које одговара 
полупречнику тог дијела кривине. Ако се надвишење посебних дијелова корпасте кривине не 
разликују за више од 30 mm, тада се кроз цијелу корпасту кривину изводи једнако надвишење. При 
томе, надвишење у кривини која има најмањи полупречник не може бити мање од минималног.  

Најмања дужина колосјека у кружној кривини на којој се изводи једнако надвишење износи l = 0,4v  
уз услов да је л ≥ 20 m.  Надвишење се не изводи: 

1) у кривинама главних пролазних колосјека у станицама и у другим службеним мјестима гдје 
стају сви возови;  
2) у осталим колосјецима станица и других службених мјеста; 
3) у скретницама, изузев скретница које се уграђују у кривинама са надвишењем. 

 
Захтеви промјене подужног нагиба надвишења, брзине промјене надвишења као и брзине промјене 
мањка надвишења, дефинисани су у стандарду SRPS EN 13803-1.  
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Прелазне кривине - Прелаз са колосјека у правцу на колосјек у кривини, из једне кривине у другу 
истог смјера а различитих полупречника, као и из једне кривине у другу супротног смјера, врши се 
помоћу прелазне кривине (прелазнице).  Стандардни облици прелазне кривине су:  

- проста кубна парабола до дужине прелазне кривине  

- поправљена кубна парабола (Хеферова крива)  

- прелазне кривине са криволинијским рампама за надвишење, - клотоида, Блосова крива, 
косинусоида, Шрамова крива, Клајнова крива (синуосида), 

 
Дужина прелазне кривине поклапа се са дужином прелазне рампе за надвишење. Израчунате дужине 
прелазних кривина заокружују се на наредних 5 m.  Упоредне дужине различитих облика прелазних 
кривина дате су у Табели 13.8-Прилог 13 

 
Прелазна кривина мора да буде непрекидна. У свакој тачки прелазне кривине надвишење одговара 
полупречнику који је у тој тачки прелазне кривине. Пораст надвишења по спољној шини прелазне 
кривине изводи се поступно.  Прелазна кривина изводи се: 

1) између колосjека у правцу и кружне кривине са надвишењем;  

2) између колосjека у правцу и кружне кривине без надвишења  

3) између две кружне кривине истога смјера са различитим надвишењем;  

4) између две кружне кривине истога смера, без међуправца, без надвишења или са истим 
надвишењем, полупречника R1 > R2,  

5) између две супротно усмерене кружне кривине   

 
Прелазне рампе за надвишење - Прелаз са дијела колосјека без надвишења на колосјек са 
надвишењем, као и изравнавање између дијела колосјека са различитим надвишењем (корпасте 
кривине) изводи се поступно помоћу прелазне рампе.  Нагиб прелазних рампи које се изводе са 
једноликим нагибом (праволинијске рампе) зависи од допуштене брзине у кривини и нормално 
износи: 

1 : n = 1 : 8 Vmax за V ≤ 160 km/h  
1 : n = 1 : 10 Vmax за V > 160 km/h  

Минимални нагиб прелазне рампе износи:  
1 : n = 1 : 6,5 Vmax за V ≤ 160 km/h  
1 : n = 1 : 8 Vmax за V > 160 km/h  

За нове и унапређене пруге нормалан нагиб прелазне рампе износи:  
1:n = 1:10 Vmax 

 
Највећи дозвољени нагиб рампе је 1:500 за брзине V ≤ 70 km/h, а изузетно за брзине до V ≤ 50 km/h 
може износити 1:400. Граница изводљивости нагиба рампе је 1:3000.  Дужина праволинијске рампе за 
рачуна се по обрасцу: 

 (m)                                                                                (13.17) 
 

Криволинијска рампа за надвишење изузетно се може примијенити када се примењује прелазна 
кривина облика параболе четвртог степена, уз услов да је надвишење веће од 40 mm.  Нагиб 
криволинијске рампе зависи од допуштене брзине у кривини, а нормално износи 
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         1 : n = 1 : 5Vmax 
 

Нагиб криволинијске рампе изузетно може износити 1 : n = 1 : 4Vmax. Криволинијске рампе се могу 
непосредно додиривати у средини кривине .  

Криволинијске рампе за надвишење које одговарају прелазним кривинама Блосове, косинусоиде, 
Шрамове и Клајнове криве, дефинисане су стандардом SRPS EN 13803-1.  

13.5.  Пружни радови и машине  

13.5.1. Уређаји и машине за израду и контролу колосјекa  

Изради и одржавању пруге треба посветити посебну пажњу јер од тога зависи интензивност вожње и 
сигурност саобраћаја. Шине треба да су добро учвршћене за прагове који су, на правој прузи 
константког нагиба, постављени на једнаким размацима, а у кривинама према елементима прорачуна. 
Прагови треба добро да су подбијени туцаником и да су на растојањима која одговарају максималном 
осовинском притиску најтежег возила и да не дозвољавају савијање шина. 

Израду пруга и њихово одржавање обављају пругари, под стручним надзором, који користе уређаје 
ручном и механизованог дјеловања. У ручне уређаје спадају: чекић, полуга за вађење ексера и 
тирфона (пајсер), дизалица, кључ за завртање, подбијач застора, угаоник за контролу положаја 
спојева шина, уређаји за контролу ширине и нагиба колосијека (летве са либелама) и сл. 
Механизовани уређаји су: тестера за сјечење шина, бушилице за шине и прагове, урешаји за 
притезање навртки на завртњима, машине за подбијање прагова застором, машине за контролу 
ширине и нагиба колосијека итд. Ове уређаје покреће електрична енергија коју производе самоходни 
дизел агрегати. 

Универзалним мјерним шаблоном мјери се: ширина колосијека, вертикалност шина и правилност 
подбијања прагова застором. Ширина се контролише притисним ролнама, које налијежу с унутрашње 
стране главе шина, а повезане су помоћу полуга и опруга са писаћим прибором. Вертикалност шина 
контролише се клатним уређајем. Подаци оба ова уређаја аутоматски се записују на папирној траци. 
Колица, на којима  су смјештени ови уређаји, крећу се брзином око 5 km/h.  

Поред контроле елемената пруге веома је значајна контрола стања шина. Дефекти шина, унутрашње 
и спољашње прслине, раслојавање-откривају се ударцем чекића или, знатно прецизније и сигурније, 
помоћу дефетоскопа. Дефетоскопи могу бити електро-магнетски, који региструју линије сила 
магнетног поља и ултразвучни, који региструју апсорпцију или расипање, ултразвучне енергије. Све 
пружне машине могу се сврстави у сљедеће групе: 

• Машине за израду горњег строја пруге, 
• Машине за контролу елемената стања пруге, 
• Машине за помјерање колосијека и 
• Машине за ремонт и рихтање пруге. 

Машине за израду горњег дијела пруге обухватају вагоне за допрему и разастирање застора као и 
машине за подбијање прагова. Довоз, механизовани истовар и разастирање застора, испод пружне 
решетке, обавља вагон дозатор. Израђен је на бази вагона хопера, Истоварне сипске су замјењене 
истоварно-дозаторским уређајем са пнеуматским управљањем. Пнеуматски цилиндри подижу и 
спуштају дозаторе и омогућавају регулисано пражњење од 40 до 1 500 m3/km.-крећући се брзином 3-4 
km/h. 

Машине за подбијање прагова су самоходне са 16 подбијача (по 8 са обе стране) на цијелој дужини 
прага испод обе шине. То су вибрациони подбијачи, са великим бројем вибрација (1 500 – 2 000 
o/min), постављени испод колских слогова. Подбијачи продиру у застор на половини растојања 
између прагова, захватају га и подгрћу под праг. Учинак машине износи 350-400 прагова за сат. 
Подбијаче покреће сопствени дизел погон. 
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Све више се користе савремене комбиноване машине које обављају: исправљање шина, подбијање 
прагова и финализацију свих радова горњег строја пруге. За ремонт и одржавање пруга конструисане 
су универзалне машине, сл. 14.14, за: подизање и рихтање колосијека, замјену прагова, уздизање 
застора са бочних страна на застор пруге, израду и чишћење бочних канала. Помоћу двије 
хидрауличне дизалице и 4 шинска ваљкаста хватача пружна решетка се подиже и рихта. На ове 
зглобне дизалице постављају се: специјални уређаји за вађење прагова (виљушкасти хватачи-
кљешта), кашика за израду канала или захватање застора, куке и сл. Машина је самоходна. Она 
подиже решетку до 600 mm, а рихта (бочно помјера) до 400 mm. Машина има аутоматски уређај за 
контролу правца и рихтање колосијека.  

При развоју нових откопних и одлагалишних етажа указује се потреба за постављањем колосијека од 
демонтираних пруга са етажа на којима је завршена откопавање, односно одлагање. Механизована 
демонтажа и монтажа колосијека обавља се специјалним крaновима на платформи . Овај поступак 
израде нових пруга или ремонтованих колосјека захтјева постојање монтажних плацева на којима се 
оформљују пружне решетке, на посебно израђеним стендовима, који  располажу свим механизованим 
уређајима за њихову израду. Примјеном овакве технологије за 2-3 пута снижава се цијена и олакаша 
постављање колосјека. 

 

13.5.2. Механизовано одржавање горњег строја пруга 

Извођење радова на механизованом одржавању горњег строја пруга обавља се употребом тешких 
машина које изводе следеће радове:  

1) чишћење засторне призме решетањем са потребном допуном туцаника и заменом појединих 
елемената горњег строја пруга;  

2) подбијање прагова с регулисањем смјера и нивелете колосјека и скретница;  

3) уређење (планирање) засторне призме;  

4) динамичка стабилизација колосјека. 

 
Машинама се обављају поједине основне операције или више операција синхронизовано.  

Машине могу да раде појединачно, у групи од двије или више машина, као и компоноване у 
такозване машинске комплексе - за извођење свих радних операција на текућем механизованом 
одржавању горњег строја пруга. 

Механизовано одржавање горњег строја пруга може се изводити на пругама са застором од туцаника 
код којих:  

1) дебљина засторне призме испод доње ивице прага износи више од 15 cm, а загађеност је мања 
од 30% - за машинско регулисање;  

2) дебљина засторне призме испод доње ивице прага износи више од 30 cm, а загађеност је већа 
од 30% - за машинско решетање. 

 
А) Машинско решетање засторне призме 

- Припремни радови 
- Машинско решетање колосјека с уградњом заштитног слоја  
- Машинско решетање скретница  
- Завршни радови код машинског решетања  
- Машинско регулисање смјера и нивелете колосјека и скретница  

Б) Извођење радова на подбијању прагова и регулисању смера и нивелете колосека и скретница  
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В) Радови на уређењу (планирању) засторне призме  
Г) Динамичка стабилизација колосека и скретница 
 
По завршетку рада на механизованом одржавању колосека изводе се следећи радови:  

1) подбијање засторне призме испод прагова, с чела прага и на крајевима ДТШ, око изолованих 
састава и сигнално-сигурносних постројења (ако нису демонтирани);  

2) поновно монтирање свих елемената путног прелаза, контрашина и осталих демонтираних 
уређаја;  

3) регулисање свих справа против путовања шина;  

4) провера дилатације на местима сталних тачака;  

5) провјера помјерања крајева ДТШ;  

6) снимање изведеног стање нивелете и осовине колосјека;  

7) поновно враћање, монтирање и подешавање свих сигнално-сигурносних, телекомуникационих 
и уређаја контактне мреже на колосјеку;  

8) код механизованог одржавања колосјека апсолутно прецизном методом гдје су већа помјерања 
по смјеру и нивелети, потребно је иза машина прегледати и регулисати контактни вод. 

Остали радови на пругама подразуијевају: 
-  Хемијско сузбијање корова и грмља  
-  Ванредно одржавање  
-  Санације. 
 
13. 5.3.  Помјерање колосјека 

Попречно померање колосека се врши на радним етажама у копу и на одлагалиштима у функцији 
напредовања фронта радова. Корак померања колосека зависи од ширине блока, експлоатационих 
услова, типа машина за откопавање и одлагање као и конструкционих карактеристка машине за 
померање.  

Попречно померање и премештање колосека се изводи са машинама, које могу бити континуалног 
дејства - померачице и дисконтинуалног дејства – кранови. 

Континуално померање колосека се примењује на одлагалиштима и на откопним етажама са више 
колосека, и у тим случајевима корак померања износи 2-3 m. Другим речима, овај начин померања се 
примењује када се механизација на одлагању и откопавању налази у фронталном раду. 

Машине континуалног дејства врше континуално померање колосека, а да се при томе колосечна 
решетка не раставља. По својој конструкцији и начину рада разликујемо два типа ових машина - 
померачица: конзолне и мостовске. Самоходне померачице са електричним или дизел погоном се 
крећу брзином од 5÷15 km/h и мају масу од 70÷150 t. 

Конзолна машина за попречно континуално померање колосека је приказана на слици 3.24. Глава за 
померање колосека (слика 3.25) код ове машине се састоји од ваљкастих стезних хватача и налази се 
на карају решеткасте конзоле, која се својим предњим делом ослања на два обртна возна постоља. 
Глава је покретна у хоризонталној и вертикалној равни. Померање колосека се врши тако што прво 
глава за померање, са три пара ваљкастих хватача, хвата и стеже обе шине колосека, затим издиже 
решетку колосека за 10÷30 cm и помера хоризонтално у страну за одређени корак. Величина корака 
померања зависи од типа машине за померање, тежине колосечне решетке и носивости подлоге. С 
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обзиром на оптерећења која се јављају у конзоли машине и колосечној решетки, ширина корака 
померања у једном пролазу износи око 0,5 m. 

 
Слика 3.24. Конзолна машина за континуално померање колосека 

 

 

Слика 3.25. Глава за померање шина 
 

Предности ове машине су што може померати и крајеве колосека, што није случај код мостовских 
машина и већи корак померања. Поред тога, обртна возна постоља се крећу по непомереном 
колосеку. 

Мостовска померачица за континуално померање колосека има уграђену главу за померање са 
хватачима, у средини између два возна постоља, слика 3.26. Поступак померања колосека је 
идентичан као код конзолне машине, с том разликом што се предње возно постоље креће у смеру 
вожње по непомереном колосеку, а задње по већ помереном колосеку. 

Основни недостатак ове машине је немогућност померања колосека у дужини од 10 ÷ 15 m на крају 
пруге. Поред тога, отежано је померање колосека у кривинама, повећане су деформације пружних 
решетки и немогућност померања скретница. 
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Слика 3.26. Мостовска машина за континуално померање колосека 

У последње време се све више користе тракторски или булдозерски тегљачи на гусеницама као 
средстава континуалног померања колосека (слика 3.27), који се крећу дуж пруге и померају је у томе 
правцу. Шински хватач се поставља на шину до тегљача, издиже са те стране колосечну решетку за 
15÷÷÷÷30 cm, док се на другом крају ослања на подлогу. Тегљач се креће брзином до 15 km/h, тако што 
се ваљци хватача крећу по бочним странама главе шине и вуку је у смеру померања за ширину корака 
који износи 1÷÷÷÷3 m. 

 

Слика 3.27. Континуално померање колосека тегљачем 

Дисконтинуални начин померања колосека (пребацивање или повремено попречно померање) се 
врши када се откопавање минералне сировине и одлагање откривке врши у блоковском раду, при 
чему се колосек помера у нови положај за ширину откопаног блока. Корак померања зависи од 
ширине блока и конструкционих карактеристика примењених багера на откопавању или одлагању, и 
износи 13÷40 m. 

Попречно померање колосека циклично се обавља машином гусеничног или железничког типа, која 
се  креће по колосеку. На постоље машине се монтирају кранови са конзолом, која се окреће за 3600 
око своје осе, слика 3.28. Основне предности коришћења ових кранова су: већи корак померања - па 
тиме и већа продуктивност, могућност премештања кривина и скретница - те сразмерно мањи радови 
на планирању нове трасе. 
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Главни недостатак је што се решетка пруге мора раскопчати на свим својим саставцима пре 
премештања, и наравно спојити после премештања. 

Процес цикличног померања колосека обухвата следеће радне операције: планирање булдозером 
нове трасе за пругу, раскопчавање сегмената пруге, вешање-пренос-полагање сегмената пруге на 
нову трасу, састављање колосека, равнање и подбијање колосека. Померање колосечних решетки је 
доста тежак посао у којем се механизоване операције смењују мануелним, које имају значајно учешће 
у укупном времену (растављање и повезивање шина, регулација колосека и сл. ). 

Претходно се шине растављају на местима повезивања са везицама, тако да дужина једне колосечне 
решетке износи 12,5 m, а тежина - зависно од типа шине и прага око 2,0÷3,5 тоне. Решетка се узима 
хватаљкама конзоле, подиже и преноси на нову трасу. Корак померања зависи од конструкционих 
карактеристика машине за померање, и креће се 12÷16 m. 

 

 

Слика 3.28. Циклично премештање пруге краном 

Премештање колосека се може вршити у наступајућем (слика 3.28а), или одступајућем кретању крана 
(слика 3.28б). У првом случају премештање колосечне решетке се врши од краја слепог колосека ка 
улазној скретници - где се кран креће по непомереном колосеку, док је у другом случају обрнуто од 
улазне скретнице према крају слепог колосека - где се кретање крана обавља по помереном колосеку. 

Премештање колосека се, такође, врши и са једне етаже на другу, вишу или нижу, слика 3.29. Овакав 
начин премештања је јако ефикасан и брз, пошто се избегава утовар и превоз колосечних решетки 
помоћу платформи на другу етажу, где је опет потребан истовар и полагање на нову трасу. 
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Слика 3.29. Премештање колосека са етаже на етажу 

Машине за уређење (планирање) засторне призме -  За уређење (планирање) засторне призме 
користе се машине за планирање и уградњу туцаника. Најважнији елементи машина су:  

1) бочни плугови;  

2) средњи плугови;  

3) уређај за "четкање" горње површине прагова с бочним транспортером. 

 
Радови на уређењу засторне призме изводе се:  

1) бочним плуговима којима се профилишу бочне стране засторне призме, с могућношћу 
слагања туцаника ка челу прагова или од чела прагова ка бочним странама призме, а у складу с 
прописаним нагибима;  

2) средњим плуговима (чеоним) којима се уређује горња површина засторне призме.  

Средњим плуговима, хидрауличним системом управљања, могући су:  

1) бочни транспорт туцаника са средине колосека ка спољним странама - боку призме, и 
обратно;  

2) бочни транспорт туцаника с десне на леву страну колосека и у супротном смеру;  

3) бочни транспорт с десне или леве стране колосека ка средини колосека и супротно.  

Уређајем за "четкање" горње површине прагова завршно се чисте прагови по њиховој целокупној 
ширини.  Прије завршног чишћења средњим плуговима треба очисти туцаник до саме горње ивице 
прага. 
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13. 6. Пружне ознаке 

Сталне пружне ознаке се уграђују послије коначног полагања колосјека и обиљежавања осовине 
пруге. Обиљежава се осовина колосјека са правцима и кривинама и све сталне тачке - почетак и крај 
прелазне кривине, средина кривине, почетак и крај кружне кривине, мјеста хектометара и 
километара, као и сва мјеста прелома нивелете.  

Изглед пружних ознака, димензије, материјал од кога се израђују и начин исписивања одређени су 
жељезничким стандардима.  Километарске ознаке се постављају са десне стране пруге у правцу 
пораста стационаже на сваких 1000 m, гдје се завршава цио километар пруге. На двоколосјечним 
пругама километарске ознаке постављају се са обје стране пруге.  

На пругама са брзинама већим од 120 km/h километарске ознаке се постављају и на стубовима 
контактне мреже у виду чеоних таблица управних на осу колосјека. Предње стране су им окренуте у 
смјеру саобраћаја. На двоколосјечним пругама гдје се обавља обострани саобраћај возова 
километарске ознаке се постављају са обје стране пруге.  

На једноколосјечним и двоколосјечним пругама хектометарске ознаке се постављају на сваких 100 m 
пруге у правцу пораста стационаже и то: оне са парним хектометрима са десне стране, а оне са 
непарним хектометрима са лијеве стране колосјека. У станицама се хектометарске ознаке постављају 
са једне стране, али никад између колосјека.  Хектометарске ознаке се у тешким теренским условима 
могу поставити цамо са једне стране пруге.   

Код дужих тунела и мостова ознаке за стационажу постављају се у виду чеоних таблица вертикално, 
а предње стране су им окренуте према смјеру саобраћаја и управне су на осу колосјека.  Ознаке за 
кривине су:  

1) "ППК" - почетак прелазне кривине;  

2) "ПК" - почетак кривине;  

3) "СК" - средина кривине;  

4) "КК" - крај кривине;  

5) "КПК" - крај прелазне кривине. 

Површина на којој је натпис ознаке за кривине паралелна је са колосјеком.  Зарез за осу колосјека 
служи за одмјеравање одстојања од вертикалне ивице ознаке до осе колосјека.  

Одстојања ознака од осе колосјека дата су у Табели 13.9.  

Сталне тачке - репери налазе се дуж пруге на станичним зградама, мостовима и другим стабилним 
објектима, а служе за постављање и контролу ознака за висину колосјека.  Ради праћења разних 
помјерања колосјека, путовања шина и др., постављају се ознаке за праћење ових помјерања. Ознаке 
се постављају на чврстом и непомјерљивом тлу.  Сталне тачке за праћење подужних и попречних 
померања ДТШ укопавају се са обје стране колосјека на стабилном тлу. У циљу праћења подужних 
помјерања засјеца се ножица шине, а за праћење попречних помјерања засјеца се врат шине. Сталне 
тачке уграђују се:  

1) на мјестима гдје се мијењају температурни услови (улази и излази из тунела, дугачки усјеци, 
смјењивање шумског појаса и голети);  

2) у кривинама полупречника R ≤ 500 m;  

3) испред и иза мостова, нарочито дужих челичних мостова без застора;  

4) у зонама са евидентираним помјерањем трупа пруге;  
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5) на дугачким и високим насипима;  

6) у ближој околини скретница које нису заварене у ДТШ (на удаљености 5-10 m);  

7) на мјестима вертикалног прелома нивелете, великим падовима у зонама кочења и сл.  

На новоизграђеним пругама сталне тачке це уграђују најмање на сваких 800 m, с тим да се у 
кривинама лоцирају у ППК. Снимање померања обавља се два пута годишње и то при екстремним 
температурама.  Дозвољено одступање за подужно померање износи ±5 mm а за попречна померања 
± 3 mm.  Код електрифицираних пруга се као сталне ознаке за праћење ДТШ могу користити стубови 
и портали контактне мреже. 
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14. ВАГОНИ 

Вагони за железнички транспорт се разликују према конструкционим специфичностима, њиховој 

намјени и условима примјене, па се сходно томе дијеле: 

1. према условима експлоатације - на вагоне за јавни саобраћај и вагоне за рад на 
површинским коповима, који се због своје конструкције, габарита и осовинског 
оптерећења користе само на рудничким пругама; 

2. према типу конструкције - на затворене вагоне, полувагоне, платформе, цистерне и 
вагоне специјалне намене; 

3. према начину вуче - на вучене и самоходне (моторизоване). 
 

Вагони се такође разликују и према ширини колосјека за који се користе (вагони за уски, нормални и 
широки колосјек) и броју осовина (вагони са 4, 6 и 8 осовина). 

Услуге жељезничког транспорта се извршавају  са различитим типовима шинских возила. У 
зависности од карактеристика утоварене масе,  габарита терета, методе утовара и истовара,  у 
зависности од осјетљивости материјала који се превози разликујемо: затворена кола/вагоне, гондоле,  
платформе, цистерне,  вагоне за отпадне материјале, теретне вагона типа бункера и др. 
 
Затворени вагони -  се користе за превоз терета, који захтјева заштиту од атмосферских падавина. 
Теретни дио сандука је конструкција која се састоји од оквира са подом, четири зида и крова. 
Универзални вагони – сандучари  за утовар и истовар користе  врата која се налазе у бочним 
зидовима. Теретни вагони бункерског типа су покривени вагони или покривени бункери са једним 
оквиром опремљеним са неколико контејнера намијењених за превоз одређених расутих терета 
(брашно, битумен, зрнасти материјали). 
 
Полувагон - Гондола - је намијењен за превоз терета, који не захтјевају заштиту од атмосферских 
падавина. Гондола нема кров, тако да је омогућена потпуна  механизованост утовара и истовара . За 
превоз расутих терета постоје гондоле са поклопцима и на поду који омогућавају механизовани 
истовар таквих терета. 
 
Хопер - је посебан тип гондоле. Хопер се користи за масовни транспорт ђубрива, цемента, зрнастих и 
других расутих терета. За заштиту од атмосферских падавина, користе се Хопери  са љевкастим 
кровом са отворима на крову да би се тиме омогућио механизовани утовар у вагоне. 
 
Платформа је теретни жељезнички вагон која се користе за транспорт машина, опреме, контејнера, 
као и расутих терета, који не захтјевају заштиту од атмосферских падавина. Контејнерске платформе 
немају бочне стране и опремљене су специјалним бравама за причвршћивање тешких универзалних 
контејнера.  
 
Цистерне се користе за транспорт течних терета, кондензованих гасова и прашкастих материјала. У 
овом уџбенику се неће анализирати овај тип вагона. 

Вагони кипери  се користе за транспорт и механизовани истовар расутих и крупнокомадастих терета. 
Основне техничке карактеристике теретног вагона су: тара (тежина вагона); носивост терета; 
запремина вагона; површина пода и дужине и друге линеарне величине.  
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Затворени вагон 

 

 

Полувагон- Гондола 

 

 

Платформе 

 

Цистерне 

 

Полувагон - Хопер 

 

 

Слика 14.1. Основни типови вагона 

 Димензије Вел. врата Маса Запремина Носивост 

Вагон mm mm t m3 t 

дужина      

ширина      

висина      

 Димензије Вел. отвора Маса Запремина Носивост 

Гондола mm mm t m3 t 

дужина      

ширина      

висина      

 Димензије Вел. отвораМаса Запремина Носивост 

Платформа mm врата, mm t m3 t 

дужина      

ширина      

висина      

 Димензије Вел. отвораМаса Запремина Носивост 

Платформа mm врата, mm t m3 t 

дужина      

ширина      

висина      

 Димензије Вел. отвораМаса Запремина Носивост 

Платформа mm врата, mm t m3 t 

дужина      

ширина      

висина      



- 275 - 

Сложени услови рада на површинским коповима (помјерљив колосјек, носивост подлоге, стабилност 
вагона при пражњењу и сл.) условили су примјену вагона намјенске конструкције, за потребе 
транспорта откривке и руде, која омогућава утовар материјала багерима и брзо и лако пражњење 
вагона. Због тога ови вагони треба да су: 

� отпорни на ударе, хабање, корозију и да имају што једноставнију конструкцију; 
� стабилни и сигурни за време вожње и при пражњењу; 
� што лакши са што већом запремином сандука итд. 

 

У зависности од типа и конструкционог рјешења вагони носивости до 70 тона се користе за лакше 
услове експлоатације, 70 до 100 тона за средње и преко 100 тона за тешке услове експлоатације. 

 

14.1 Технички параметри вагона 

Главни технички параметри вагона, као што је напријед већ речено, су: носивост, сопствена маса, 
запремина сандука, коефицијент таре, габаритне димензије, осовински притисак, коефицијент отпора 
кретању. Ови параметри дефинишу техничка и експлоатациона својства вагона, на основу којих се 
врши њихов избор у зависности од карактеристика материјала који се транспортује, услова 
експлоатације и начина утовара. 

Носивост вагона, q - представља максимално дозвољену масу материјала у тонама која се смије 
утоварити у вагон. Овај показатељ одређује рационалне параметре композиције (број вагона, дужину 
и масу). Са повећењем носивости вагона смањује се њихов број у композицији, смањује дужина и 
маса композиције у цјелини. Такође, по правилу се смањују трошкови транспорта, повећава 
продуктивност багера и смањују трошкови одржавања. 

Данашњи вагони су достигли носивост до 180 тона са тенденцијом даљег пораста. Даље повећање 
носивости је ограничено максимално дозвољеним притиском по осовини вагона за одређену пругу, 
оптерећењем шина и носивошћу подлоге пруге и дужином вагона која је ограничена минималним 
радијусом кривине.  

Сопствена маса вагона (маса таре вагона), qt – императив развоја савремених конструкција вагона 
је истовремено смањење таре вагона и повећање носивости уз очување чврстине конструкције вагона. 
Ово се постиже примјеном нових конструкционих рјешења и специјалних материјала (легираних 
челика) за израду вагона. 

Технички коефицијент таре, kt - је основни показатељ који карактерише техничко савршенство 
вагона. Он представља однос сопствене масе и носивости вагона: 

q

q
k t
t =                            (14.1.) 

Са смањењем вриједности коефицијента таре, повећава се економичност траспорта пошто се смањује 
некорисна маса терета за превоз. Обично се он смањује са повећањем носивости истог вагона. 

Ипак технички коефицијент таре не одражава увијек експлоатациона својства вагона, јер не узима у 
обзир фактичко искоришћење носивости вагона. Зато при избору вагона треба примјењивати 
експлоатациони коефицијент тарe (kte), који узима у обзир насипну запреминску масу материјала за 
који се бира вагон (γn) и стварно утоварену запремину материјала (Vm) 

nm

t
te γV

q
k =                             (14.2.) 
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Пошто се насипна запреминска маса материјала на површинским коповима креће у широком 
дијапазону (1÷2,5 t/m3), неопходно је за раличите материјале бирати различите вагоне. Потребно је 
бирати вагон са техничким коефицијентом таре, који је приближно једнак експлоатационом. 

Запремина сандука вагона (V) - представља геометријску запремину сандука и треба да одговара 
носивости вагона. Утоварена запремина материјала се састоји од дела геометријске запремине 
сандука и запремине купе утовареног материјала изнад сандука. Запремина сандука се најчешће 
попуњава око 90-95%, због немогућности потпуног попуњавања чеоних делова каросерије и 
непотпуног коришћења висине страница, због просипања терета у току транспорта. Запремина купе 
се креће око 20-25% од геометријске запремине сандука. Зато коефицијент искоришћења 
геометријске запремине сандука вагона максимално износи kp =1,1-1,2.  

Према томе, потребна геометријска запремина сандука за материјал познате насипне запреминске 
масе износи: 

                           (14.3.) 

Степен искоришћења носивости и запремине вагона у првом реду зависи од насипне запреминске 
масе материјала који се транспортује. При транспорту лакших материјала, маса утовареног 
материјала је зависна од запремине сандука, а код тежих материјала, утоварена количина материјала 
је одређена носивошћу вагона. У првом случају се не користи у потпуности носивост, а у другом 
запремина вагона, што нас упућује на пажљиво бирање техничких параметара вагона.  

Носивост и запремина вагона код дисконтинуалног утовара треба да су усаглашене са запремином 
кашике утоварног средства. Рационалан однос између запремине вагона и кашике багера треба да је 
око 4÷7 пута.  

Осовинско оптерећење, po – је одређено бројем осовина на вагону, које зависи од носивости горњег 
строја пруге, и одређује могућност примене вагона на одређеној прузи. На површинским коповима 
колосек се поставља по застору или по тлу, где подлогу чине стенски масиви различите чврстоће који 
могу да поднесу притисак од 0,15 ÷ 0,30 MPa. Овај притисак дозвољава оптерећење од 250 ÷ 320 kN 
по осовини вагона.  

Осовинско оптерећење се рачуна по образцу: 

( )
n

g qq
p t

o

+
=                                       (14.4.) 

где је: n - број осовина на вагону, а g-гравитациона компонeнта. 

 

Носивост вагона са 4 осовине, креће се од 75÷85 тона. За носивости од 85÷105 тона користе се вагони 
са шест осовина, а преко 105 тона носивости са осам осовина.  

Конструкционе димензије вагона (дужина, ширина, висина) – габаритне димензије вагона су 
условљене ширином пруге, стабилношчу при истовару и радијусом кривине. Ширина је у функцији 
ширине колосека, висина у функцији стабилости вагона, односно обртних момената при истресању и 
враћању сандука вагона у хоризонталан положај, а дужина у функцији носивости и могућности 
савлађивања кривина. 
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14.2. Типови вагона за руднички транспорт 

У површинској експлоатацији лежишта минералних сировина за потребе желјезничког транспорта 
откривке, руде, угља и репроматеријала користе се три типа вагона: (1) универзални полувагони; (2) 
кипер вагони -самоистресачи и (3) платформе.  

Универзални полувагони самоистресачи се углавном користе у јавном сабраћају за превоз руде 
или концентрата до постројења за даљу прераду и угља до термоелектрана или објеката за даљу 
дистрибуцију. Најширу примену имају два основна типа ових вагона гондоле и хопери. Ови вагони 
су доста једноставне и лаке конструкције. Израђују се са носивошћу од 30÷130 тона, са врло 
повољним техничким коефицијентом таре 0,35÷0,37. У табели 14.1 и 14.2. – Прилог 14  дати су 
основни технички параметри полувагона руске производње и основнњ тхничк карактеристике вагона 
за угаљ или откривку 

Гондоле, слика 14.2  а, су вагони са вертикалним бочним страницама од челичног лима и равним 
дном са отворима за пражњење. Када се отвори механизам за затварање дна, затварачи отвора дна 
сандука образују две стрме равни низ које клизи терет с обе стране пруге у бункере. Њихов основни 
недостатак је потреба за великим мануелним радом при отварању, а посебно при затварању затварача 
на отворима за пражњење. 

 

Слика  14.2. Ïîëóâàãîí – ãîíäîëà à) ñà ðàâíèì äíîì; á) ñà ñåäëàñòèì äíîì 

Гондоле са седластим дном за пражњење, слика 3.30б, и бочним отварањем страница, празне се тако 
што материјал под дејством тежине клизи преко седластог дна и пада са обе стране колосека у 
бункер. Ради ефикасног пражњења седласто дно је урађено под нагибом од 550 у правцу пражњења, а 
бочни отвори - врата морају бити довољно велика да не дође до заглављивања материјала. Бочне 
странице се израђују са двоја или четвора врата за истовар, зависно од габаритних димензија вагона. 
Код ових вагона отварање сандука се врши, по правилу, пнеуматским системом за отварање са 
командом из локомотиве. Врата сандука се отварају са обе стране вагона, а при затварању се 
аутоматски обезбеђују од евентуалног отварања у току вожње.  

Полувагони - хопери имају сандук у облику бункера, који се израђује са чеоним странама под 
нагибом, низ које клизи материјал приликом истовара кроз истоварне сипке после механичког или 
пнеуматског отварања затварача, слика 3.31. Израђују се као дво и четвороосовински вагони 
носивсти 35, 65 и 90 тона. 
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Слика 14.3.. Вагон – хопер носивости 65 тона 

Кипер вагони - самоистресачи се данас највише користе на површинским коповима за транспорт 
откривке и руде. Стална потреба за транспортовањем све већих количина терета на коповима у све 
сложенијим радним условима, са једне стране, и сталног раста капацитета багера (повећање 
запремине кашике), са друге стране, утицали су интезивно на техничко усавршавање и широку 
примену железничке вуче са вагонима велике носивости на висококапацитативним површинским 
коповима у свету. Због масовне примене на коповима израђују се са широком лепезом носивости од 
50÷180 тона, а утоварају се багерима са запремном кашике од 4÷20 m3 или багерима континуалног 
дејства. 

За транспорт лаких и средње тешких материјала (угља и пратеће откривке), који се откопавају 
багерима континуалног дејства, примењују се сандуци вагона лаке конструкције од челичног лима са 
нормалним ојачањима. Транспорт тешких и врло тешких стена и руда, које се минирају, врши се 
кипер вагонима чија је каросерија израђена од дебљих челичних лимова са знатно чвршћим 
ојачањима, које може да поднесе утовар крупних комада масе од 2-3 тоне са висине од 2-3 м изнад 
сандука. Због робусније конструкције ови вагони имају већи коефицијент таре од 0,45-0,50. У табели 
14.3 дате су основне техничке карактеристике кипер вагона руске производње. 

Према начину пражњења разликујемо кипер вагоне са обарањем бочне странице, са подизањем бочне 
странице и комбинацијом ова два типа, слике 14.4 до 14.6. 

Највише се примењују кипер вагони са обарањем бочне странице у положај равни дна сандука 
продужавајући истовремено дно сандука, слика 14.4.. Истовар се врши нагињањем сандука при 
истовременом обарању бочне странице помоћу полужних механизама, који се налазе на чеоним 
страницама. Дно каросерије се издиже помоћу пнеуматских цилиндара (који су причвршћени на рам 
вагона), до нагиба 450 при чему се вагон потпуно празни. Враћање каросерије у транспортни положај 
се врши аутоматски услед дејства сопствене масе или принудно деловањем двојних пнеуматских 
цилиндара. Могу да истоварају материјал на обе стране сандука - што им је велика предност при 
транспорту откривке. Овај тип вагона је мање висине па су стабилнији при истовару и у вожњи, због 
чега имају већу специфичну носивост од 5÷6 m3/m'. На слици 14.4. б је приказана опциони начин 
истовара са отварањем бочне странице. 

Кипер вагони са подизањем бочне странице истоварају се само на једну страну - што отежава 
организацију транспорта на одлагалишту, слика 14.5.. За разлику од других типова вагона, мање су 
стабилни у вожњи и при истовару - што је последица веће висине страница сандука, односно 
тежишта вагона изнад шина, због чега се њихова специфична запремина ограничава на 2÷4 m3/m'. 

Полужни механизам, који је смештен по дужини странице сандука, обезбеђује отварање и затварање 
странице. При пражњењу полуга механизма се повлачи на страну, чиме се механизам отвара, дно 
сандука се нагиње за 450, услед чега се истовремено издиже бочна страница вагона, заокрећући се 
око осовине на предњем и задњем делу сандука. Издигнута бочна страница ствара превагу за 
аутоматско враћање сандука у хоризонталан положај чим се терет истовари из вагона. Када се сандук 
врати у хоризонтални положај, механизам за затварање спаја бочну страницу са његовим дном и на 
тај начин каросерија заузима транспортни положај. 

 



- 279 - 

 б  

Слика 14.4.Истовар вагона кипера са обарањем странице; 

 

 

Слика 14.5. Истовар вагона издизањем странице 

Ослонци сандука ових вагона постављени су ексцентрично у односу на вертикалну раван тежишта, и 
то на супротну страну од стране пражњења, те је за кипање вагона потребна само сила за издизање 
сандука изнад хоризонтале - да би се његово нагињање и пражњење одвијало под дејством његове 
тежине. 
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Слика 14.6. Истовар вагона кипера са комбинованим истоваром 

 

 

Слика 14.7. Истовар вагона: а - ротациони ; б – истовар на дну 

Кипер вагони са комбинованим отварањем страница имају повољности претходне две 
конструкције, слика 14.6. При пражњењу полуга механизма за пражњење се отвара пнеуматским 
путем, тако да се дно сандука нагиње 35÷400, услјед чега се истовремено издиже и бочна страница, 
заокрећући се око своје осовине постављене на чеоним страницама сандука, уз истовремено 
пражњење вагона. Издизањем бочне странице ствара се превага за аутоматско обарање сандука у 
хоризонталан положај чим се терет истовари из вагона. Кад се сандук врати у хоризонтални положај, 
механизам за затварање спаја бочну страницу са његовим дном. Бочна страница вагона с полужним 
механизмом је уједно и затварач вагона. Плужни механизам обезбеђује да вагон буде затворен за 
време пуњења и вожње. 
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Поред наведених начина истовара вагона постоје и неки други видови истовара вагона који се 
користе у свијету: рорациони истовар вагона или истовара вагона са механимом и отворима на дну 
вагона, слика 14.7. 

Вагони носивости 50÷70 тона, слика 14.8. а, примјењују се за транспорт лакших материјала насипне 
запреминске масе од 1,9÷2,1 t/m3. Конструкција каросерије издржава ударно оптерећење од пада 
комада масе 2 тоне са висине 2 m. Обично се утоварају багерима са запремином кашике од 3÷4 m3.  
Каросерија вагона је заварене конструкције, а погонски део се састоји од два двоосовинска вучна 
постоља, која успешно савлађују кривине полупречника 70 m. Механизам за истовар се састоји од 4 
пнеуматска цилиндра, од чега су два дупла - по један са обје стране. 

Вагони носивости 80÷85 тона, слика 14.8. б, примењују се за транспорт средње тешких и тешких 
материјала - руда метала и пратећих стена са насипном запреминском масом од 1,9÷2,1 t/m3. 
Утоварају се багерима са запремином кашике од 6÷8 m3, где конструкција каросерије издржава 
ударно оптерећење од пада комада масе 3 тоне са висине 2,5 m. Погонски део се састоји од два 
двоосовинска вучна постоља са ојачаном конструкцијом свих спојева. Истовар каросерије се врши са 
4 пнеуматска цилиндра, од чега су два дупла - по један са обе стране. 

Вагони носивости 95÷105 тона, слика 14.8. в, примењују се за транспорт средње тешких материјала 
са запреминском масом од 1,8÷1,9 t/m3. Конструкција вагона омогућава при утовару удар комада масе 
3 тоне са висине 2,5 m. Утоварају се багерима са запремином кашике од 6-8 m3. Погонски део вагона 
се састоји од два троосовинска вучна постоља. Истовар вагона се врши са 6 пнеуматских цилиндара 
(по три са сваке стране), од чега су два дупла - по један са обе стране. 

Вагони кипери носивости 136 до 180 тона, слика 14.8.г, примењују се за транспорт врло тешких 
материјала - руда метала или пратећих стена са запреминском масом преко од 2,6-2,8 t/m3, где 
конструкција вагона може бити изложена ударима комада масе 4 тоне са висине до 3 m. Утоварају се 
багерима са запремином кашике од 12,5-15 m3. Погонски део вагона се састоји од два 
четвороосовинска вучна постоља, од којих се свако састоји од по два двоосовинска обртна постоља 
са ојачаним осовинама које су спојена специјалном гредом. Истовар вагона се врши са 8 пнеуматских 
телескопских цилиндара (по четири са сваке стране), од чега су два дупла - по један са обе стране. 

Платформе носивости 63 и 90 т, слика 14.9, користе се на површинским коповима за довоз помоћне 
опреме, шина, репроматеријала и сл. За превоз тешке механизације (багера, дозера и сл.) примјењују 
се специјалне платформе са четири или шест осовина носивости до 300 тона. 

 

14.3. Основни дијелови вагона 

Основни дијелови вагона Основни дијелови свих типова вагона су: возна колица, носећи рам, сандук, 
пнеуматски систем за кочење и истовар, кочнице и механизам за спајање.  

Возна колица или обртно постоље вагона, слика 14.10, представља основни конструкциони елемент 
вагона, које се састоји од колских слогова, чија је намена да прихватају и ублажавају динамичке 
ударе за време вожње. Обртно постоље има потпуну слободу у хоризонтаној равни у односу на рам 
вагона - чиме је омогућено смањење отпора кретању и савлађивање кривина релативно малог 
радијуса. У зависности од укупне масе вагона, односно дозвољеног осовинсог притиска могу бити са 
две, три и четири осовине. Њихова маса износи 40% од таре вагона. 
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Slika 14.8 Tipovi vagona kipera/самоистресача 

a) tip 5BC-60; b) tip D-80; в) tip 2BC-105; г) tip 2BC-180 
 

 
Слика 14.9 Вагон платформа 

 

Основни елементи двоосовинских возних колица (слика 3.35а) су: пар шинских точкова (1), који се 
ослањају у цилиндричним ваљкастим лежајевима (2), бочни ливени рамови (3), надгибањски ливени 
носач (4), који се својим крајевима ослања на комплет цилиндричних опруга (5), и помјера незнатно у 
вертикалној и хоризонталној равни при деформацији опруга. Колица су такође опремљена и 
кочионим системом који се састоји од полуга, кочионих папуча и кочница са сегментима. Растојање 
између осовина у вучним колицима, које је база вагона, одређује погонске особине вагона, 
првенствено могућност савлађивања кривина малог радијуса. 

 

 

 



- 283 - 

 

Слика 14.10. Возна колица вагона а) двоосовинска; б) троосовинска; в) четвороосовинска 

 

Троосовинска вучна колица (слика 314.10 б) такође имају осовинске слогове (1) који се ослањају у 
лежајевима (2), два бочна ливена рама (3) који се једним крајем ослањају на лежајеве крајњих 
осовина, а другим на балансир (6) на лежају средње осовине. Оптерећење каросерије се преноси 
преко греде (4) H-профила, која се ослања на комплете гибњева (5). 

Четвороосовинска вучна колица (слика 14.10 в) чине два двоосовинска слога које спаја греда (7). 
Везна греда се преко два потпорна лежаја (8) ослања на потпорне лежајеве греде двоосовинских 
колица. Каросерија вагона се ослања на потпорни лежај (9) везне греде. 

Осовински слогови, слика 14.11 а, представљају један од основни дијелова вучних колица, који 
примају оптерећење целог вагона и преносе га на шине и усмеравају кретање вагона по шинама. 
Осовински слог се састоји од осовине (1) са два точка (2). Аксијални рукавац (3) се поставља у 
ваљкасто лежиште преко којег се преноси оптерећење од вагона на осовину.  

Додирна конусна површ точка, слика 14.11.б, излива се под нагибом 1:20 на 2/3 и под нагибом 1:7 на 
1/3 ширине ради стабилности вагона на рачун самоцентрирања осовинског слога на правим 
деоницама, отклањања неравномерног хабања бандажа точка у току котрљања по шини и 
савлађивању кривина. Пречник точка за колосек нормалног колосека износи 950 mm, а контактна 
површ бандажа са шином остварује се на растојању 70 mm од унутрашње ивице бандажа. Бандажи се 
током употребе хабају, тако да се после одређене истрошености (обично 9 mm) обрађују. Висина 
венца бандажа износи најмање 22 mm. 

 

Слика 14.11. Колски слог 
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Горе наведени дијелови код модерних типова теретних вагона чине интегрисани носиви дио теретног 
вагона, слика 14.12. 

 

Слика 14.12. Носиви дио теретних вагона 

 

Носећи рам, слика 14.13, представља део вагона који носи каросерију и масу транспортованог терета, 
систем за кочење и истресање и механизам за спајање. Израђен је од челичних уздужних (1) и 
попречних (2) греда, преко којих се равномерно ослања на вучна колица. На крајевима попречних 
греда се налазе носачи за бочне странице (3) и носачи (4) за попречно ослањање на обртно постоље. 
На чеоним попречним гредама учвршћен је механизам за спајање вагона (5) и одбојници (6). 

 

Слика 14.13. Носећи рам 

Сандук вагона је намењен за прихватање утовареног материјала, а његов облик и конструкција 
зависе од намене и типа вагона. Код вагона гондола сандук и рам чине целину, а код кипер вагона 
раде се посебно. Сандук и рам вагона се димензионишу тако да сигурно могу примити сва статичка и 
динамичка оптерећења у току утовара и истовара вагона.  

Опрема за спајање вагона, слика 14.14., служи за спајање вагона међусобно и за локомотиву и 
преношење вучних и кочних сила које се јављају у току вожње.  У састав овог уређаја улазе: 
аутоматска спона (1), амортизациони уређај (2), који прима динамичка оптерећења у току вожње, 
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вучна спона (3) и прибор за центрирање (4). Аутоматска спона се прави у облику челичног ливеног 
тела, чија глава има велике (5) и мале (7) зупце, који образују чељуст. Унутар чељусти се налази 
брава (6). При спајању вагона мали зупци аутоматских спона улазе у чељуст, притискајући браву која 
улази унутра. Када мали зупци заузму крајњи положај, браве се отварају и враћајући се у почетни 
положај, затварају аутоматске споне, јер заузимају простор између малих зубаца и спречавају њихово 
враћање назад. За откачињање служи полуга, која делује на механизам за раскачињање (8). 

 

Слика 14.14. Опрема за вучу и везивање вагона 

Пнеуматски систем вагона, слика 14.15., служи за покретање фрикционих уређаја ради кочења воза 
путем трења папуча о бандаже точкова, а код кипер вагона и за покретање пнеуматских цилиндара за 
пражњење вагона. Напајање пнеуматског система вагона се остварује путем два независна 
магистрална цевовода – кочионог (1) и истоварног (2). Управљање истоваром кипер вагона се врши 
преко разводних ваздушних комора (3), које спајају цевоводе са пнеуматским истоварним 
цилиндрима једносмерног (8) и двосмерног дејства (9), укључивањем кад сандук вагона достигне 
потребни угао нагиба. Вентили за управљање протоком ваздуха (4) и (5) се постављају по два са сваке 
стране рама (за истовар сандука и његово враћање у првобитни положај) или по један кад нема 
принудног враћања сандука. Из кабине локомотиве се даљински управља појединачним истоваром 
вагона. 

 

 

Слика 14.15. Пнеуматски систем за истовар вагона 

 

Управљање кочењем се остварује преко регулатора режима кочења (6) и кочионог цилиндра (7), 
повезаног са полужним механизмом (13) и кочним папучицама, слика 14.16. Један или два 
компресора, који су смештени у локомотиви, снабдевају систем ваздухом под притиском од 0,6÷0,7 
MPa преко главних доводних вентила (11). У случају отказа кочног цевовода или пада притиска у 
систему аутоматски се активира помоћни резервоар (10) одакле доспева компримирани ваздух у 
систем. 
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Брзина активирања кочница зависи од типа разводне ваздушне коморе и брзине простирања 
ваздушног кочионог таласа. При коришћењу електропнеуматских кочница ваздушне коморе 
опремљене су електричним релејима, па се кочење свих вагона остварује једновремено, чиме се 
знатно повећава брзна деловања кочионог система независно од дужине воза. Регулатор система 
кочења аутоматски мења силу притиска кочионих папуча у зависности од оптерећења вагона. 

 

 

Слика 14.16.. Пнеуматски систем за кочење вагона 

Табеле 14.4 до 14.9  - Прилог 14 описују кодове које службеници у теретном промету користе за 
идентификацију одређених врста  вагона. Ове ознаке се користе на товарним листовима и обрасцима 
за отпрему како би се организвао велики број жељезничких композиција које се крећу различитим 
дестинацијама ка својим правим одредиштима. Ознаке се користе када вагони са рудника користе и 
јавне пруге за транспорт расутих материјала до потрошача. 
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15. ЛОКОМОТИВЕ И ЖЕЉЕЗНИЧКА ВУЧНА ВОЗИЛА 

Локомотива је жељезничко транспортно возило које обезбјеђује покретачку снагу за композицију/воз. 
Ако је локомотива способна да носи терет, то се обично назива моторним вагоном или моторним 
вучним  возилима; употреба ових самоходних возила све је више уобичајена за путничке возове, али 
ријетко за транспорт терета и расутих материјала.Традиционално, локомотиве извлаче коомпозиције 
постављене напријед,  међутим, push-pull операција је постала уобичајена, гдје воз може имати 
локомотиву на предњем, задњем мјесту или у средини композиције. Основна класификација 
локмотива према погону је: 

1.Парне локомотиве 

2. Локомотиве са мотором на унутрашње сагоријевање 

а) Керозин  

б)Петрол  

в) Дизел 

- Дизел-механички 

-Дизел-електрични 
-Дизел-хидраулични 

г) Гасна турбина 

3.Електричне локомотиве 

а)Једносмјерна струја 

 
б) наимјенична/трофазна струја 

 
в)Батерија-електрична 

4. Други типови 

а)Дизел-пара 
б)Атомско-електричне 
в)Гориве батерије-електричне 

г)Хибридне локомотиве 

 
Дизел-механичка локомотива користи механички пренос за пренос снаге на точкове. Овај тип 
преноса је генерално ограничен на мале локомотиве, мале брзине, маневарске локомотиве, лагане 
вишеструке јединице и самоходне вагоне. Најраније дизел локомотиве биле су дизел-механичке                                      
. 
У дизел-електричној локомотиви, дизел мотор покреће или електрични DC генератор (у основи  
мање од 3000 KS  - 2.200 kV мреже за вучу), или електрични AC алтернатор-исправљач (обично 3,000 
KS -2,200 kV нето или више за вучу), чији излаз даје снагу погонским моторима који покрећу 
локомотиву. Не постоји механичка веза између дизел мотора и точкова. Велика већина дизел 
локомотива данас је дизел-електричн. 

                              
Важне компоненте дизел-електричног погона су дизел мотор (познат и као главни покретач), главни 
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генератор / алтернатор-исправљач, вучни мотори (обично са четири или шест осовина) и управљачки 
систем који се састоји од регулатора мотора и електричне или електронске компоненте, укључујући 
склопне уређаје, исправљаче и друге компоненте, које контролишу или модификују електрично 
напајање вучних мотора. У најосновнијем случају, генератор може бити директно повезан са 
моторима са веома једноставним расклопним уређајем. 

Дизел-хидрауличне локомотиве користе један или више претварача обртног момента, у 
комбинацији са зупчаницима, са механичким завршним погоном да преносе снагу од дизел мотора на 
точкове. Хидрокинетички пренос (који се назива и хидродинамички пренос) користи претварач 
обртног момента. Претварач обртног момента састоји се од три главна дијела, од којих се два 
ротирају, а један (статор) који има браву која спријечава ротацију уназад и додаје излазни обртни 
моменат преусмјеравањем протока уља на мале излазне ротације. Сва три главна дијела су затворена 
у кућишту пуњеном уљем. Да би се ускладила брзина мотора и брзина оптерећења преко читавог 
опсега брзина локомотива, потребан је додатни метод да би се добио довољан опсег.Ријетко 
сеупитрбељавају за потребе рударског транспорта 

Електрична локомотива је локомотива која се напаја искључиво струјом. Електрична енергија се 
доводи до покретних возова са (скоро) континуалним проводником/водичем који пролази дуж стазе 
која обично има један од три облика:  

-надземни вод, објешен на стубове или торњеве дуж стазе или са конструкције или плафона 
тунела (у подземној експлоатацији);  
-трећа шина монтирана на нивоу колосјека; или  
-уграђену батерију.  

Оба система надземних и трећих шина обично користе шине као повратни водич, али неки системи 
користе посебну четврту шину за ту сврху. Врста електричне енергије која се користи је истосмјерна 
или наизмјенична струја. Постоје различити начини прикупљања:  

-тролним колицима, која су дуги флексибилни ступ који захвата линију точком или ципелом;  
-прамчани колектор, који је оквир који држи дугачку шипку за скупљање на жици;  
-пантограф, који је зглобни оквир који држи ципеле/склопке за скупљање на жици у фиксној 
геометрији; или  
- контактну „ципелу“, која је у контакту са трећом шином.  

Од ове три методе пантограф је најпогоднија за рад са великом брзином. 
 
Хибридне локомотиве -  као најновији типови погона локомитва се почињу производити хибридне 
локомотиве. Користећи литијум-јонске акумулаторе високих перформанси као главни извор 
покретачке снаге, локомотиве за ранжирне колосјеке способне за хибридни рад са малим дизел 
мотором . Ова хибридна локомотива остварује максимални вучни напор од 20 t, максималну возну 
снагу точка од 500 kW и максималну радну брзину од 45 km / h (110 km / h када се креће 
неоптерећена). Карактеристике: Локомотива садржи акумулаторе високих перформанси великог 
капацитета, чији сам излаз може омогућити оптерећење од 1300 t, чиме се смањује величина мотора. 
Синхрони мотор са сталним магнетом се користи као вучни мотор, који има за циљ већу ефикасност. 
Са структурног аспекта, модуларни концепт је коришћен за побољшање једноставности одржавања и 
коришћења, као и омогућавање да се акумулатори високих перформанси у будућности лако 
инсталирају. 

Било да је ријеч о дизел или електричној енергији, локомотиве се заправо „покрећу“ помоћу 
електричних асинхроних мотора који се називају вучни мотори причвршћени на њихове погонске 
осовине. Ови мотори требају електричну енергију за покретање, а извор који снабдијева енергијом те 
моторе је оно што разликује дизел и електричне локомотиве. Мотори за вучу су електромотори који 
су већа, побољшана и моћнија верзија конвенционалних електричних индукционих. Електрична 
енергија добијена из извора  напаја вучне моторе који раде и покрећу  точкове локомотиве.  
 
Поред излазне снаге мотора, многи други фактори као што су вучна сила/напор, преносни односи, 
највећа брзина, тежина локомотиве, осовинско оптерећење, фактори адхезије и др одређују тип и 
начин рада за који ће локомотива бити кориштена- за превоз терета, путника или обоје (мјешовити 
тип). Ово важи и за дизел и за електричне локомотиве. Данашње локомотиве су све контролисане 
микропроцесором, што им помаже да раде ефикасно и продуктивно. Ови елементи континуално 
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прикупљају и анализирају податке како би израчунали оптималну снагу коју захтијева свака осовина 
локомотиве за најбоље перформансе у складу са оптерећењем, нагибом, брзином, адхезионим 
факторима итд. Затим дају одговарајућу количину енергије одговарајућим вучним моторима. 
Допуњују се и друге пртатеће функције као што су додатно вјешање, батерије, динамички кочиони 
отпорници, радијатори, издувни и расхладни системи, опрема за кочење и брушење итд. 
 
 
15.1.  Жељезничка вучна возила у рудничком трансорту 

Железничка вучна возила су вучна средства прилагођена по својој конструкцији, вучној снази и 
атхезионим особинама за вучу теретних возова са вагонима без погонских осовина. На плитким 
површинским коповима вуча композиција се обично остварује једним вучним агрегатом, а при 
савлађивању већих успона и на дубоким површинским коповима остварује се са више вучних 
јединца. 

Електрични погон је основни начин вуче жељезничког транспорта на површинским коповима. 
Алтернативна, дизел вуча користи се само на коповима са мањим обимом транспорта и потребе 
маневрисања композицијама на самом копу и ранжирним станицама.  

Електрична вуча подразумијева вучу композиције једном локомотивом, док вучни агрегати 
подразумевају вучу локомотивом која се састоје из више секција, свака са различитим вучним 
погонима. Вучни агрегати се обично састоје од три секције: електричне локомотиве, аутономне 
секције са дизел погоном и моторних вагона.  

Према критеријуму енергетске ефикасности, степен искоришћења код електричне вуче је изразито 
повољнији у односу на друге видове погона. Од излаза из електране до обода точкова локомотиве, 
укључујући и високонапонску мрежу, степен искоришћења је реда 0,60÷0,68, док је код дизел вуче 
0,21÷0,25. Ако додамо на трошкове енергије и остале елементе укупних годишњих трошкова, те 
посматрајући исте у функцији обима вучног рада у брутотонакилометрима, релативан биланс 
трошкова различитих видова вуче даје безусловну предност електричној вучи. 

Током експлоатације на површинским коповима локомотиве су посебно изложене тешким и 
сложеним условима рада као што су: честе промене оптерећења, стални динамички удари као 
последица неравнина на прузи или лоших карактеристика пруге и носећег тла, запрашеност радне 
средине, знатне промене напона струје, неповољни климатски услови због немогућности потпуног 
одводњавања, одстрањења снега, блата, мраза итд. Због наведених радних услова, оптерећење мотора 
локомотиве се мења у распону од максималног вучног при кретању на великим успонима до 
максималног кочног при кретању по стрмим падовима. 

Локомотиве за површинске копове карактерише неколико специфичности, које се односе на 
могућност одржања константне брзине кретања без обзира на нагиб пруге; савлађивање мањих 
радијуса кривина (од 60 до 80 m); аутономност од извора погонске енергије; спремност рада у свим 
климатским приликама и економичност експлоатације. 

Све локомотиве које се користе за вучу на површинским коповима могу се сврстати у три основне 
групе: 

I. Према врсти погонске енергије коју користе, локомотиве се дијеле на: (1) парне локомотиве; 
(2) електричне локомотиве; (3) дизел локомотиве. Рад сваке од наведених врста вучних 
локомотива се остварује претварањем погонске енергије у механички рад за покретање 
погонских осовина на самој локомотиви. 

 

II. Према врсти колосека, односно пруге дијеле се на: (1) локомотиве за пруге уског колосека - 
900 мм; (2) локомотиве за пруге нормалног колосека – 1435 mm и (3) локомотиве за пруге 
широког колосека – 1525 mm. 
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III. Према врсти рада који обављају деле се на: (1) теретне локомотиве – за вучу тешких 
композиција са мањим брзинама и (2) маневарске локомотиве – за маневарски рад на колосеку, 
које су доста краће и компактније конструкције ради лакшег савлађивања кривина на 
скретницама. 

 

Вучне локомотиве за рад на површинским коповима разликују се по следећим посебностима: 

� осовинској формули, 
� габаритним димензијама и 
� систему напајања погонском енергијом. 

 

Осовинска формула локомотиве према стандарду (JŽS V0-003) се изражава одговарајућим 
симболима, који дају податке о врсти и распореду осовина, као и осовинском притиску. 

Арапским бројем или великим словом латинице у формули се означава број осовина у вучним 
колицима (обртним постољима), а индексом "0" поред броја или слова да свака осовина има 
појединачни погон (са сопственим електромотором). Знак "+" између бројева означава да су постоља 
међусобно спојена. Тако на пример осовинска формула 20 + 20, означава електричну локомотиву са 4 
осовине, при чему се у сваком постољу налазе по две индивидуално погоњене сопственим 
електричним моторима, док су постоља међусобно повезана. 

Рудничке локомотиве имају све осовине погонске, па осовинска формула гласи 0 - 20 + 20 - 0. Прва и 
последња цифра, у претходној формули, означавају број помоћних (слободних водећих осовина). 

Према осовинској формули постоје локомотиве са 4, 6 и 8 осовина. У зависниости од сопствене масе 
локомотиве, по правилу, на површинским коповима се користе локомотиве са 4 и 6 осовина. Број 
осовина се одређује према максимално дозвољеном осовинском оптерећењу, које не треба да прелази 
вредност од 300 ÷ 320 kN.  

Габаритне димензије електричних локомотива се израђују у варијанти стандардних или смањених 
димензија. Стандардне електричне локомотиве се примењују на коповима где нема ограничења по 
висини, а са смањеним габаритним димензијама (мање висине) за утовар са порталним багерима 
ведричарима.  

Према систему напајања електричном енергијом локомотиве се дијеле на: (1) електричне 
локомотиве за системе једносмерне струје са напоном од 1200 V, 1500 V, 2400 V  3000 V; и (2) 
електричне локомотиве за системе једнофазне струје са напоном од 15 kV (16 2/3 Hz) и 30 kV (50 Hz). 

Данас се на површинским коповима углавном користе електричне локомотиве са системом за 
једносмерну струју и напоном од 1500 V. Ако се користе системи једнофазне струје, високи напон се 
снижава на потребни ниво непосредно на електо-локомотиви што у знатној мери смањује електричне 
губитке. 

 

15.2. Основни типови електричних вучних возила 

Електричнаa вучна возила се дијеле на двије основне групе: (1) електричне локомотиве - које 
представљају једносекцијске вучне јединице и (2) вучне агрегате – који представљају вишесекцијске 
вучне јединице (електрична локомотива, дизел локомотива и моторни кипер вагон) од којих свака 
развија одговарајућу вучну силу и има функционалну намјену својствену само њој.  
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15.2.1. Електричне локомотиве  

Уводни дио - Електрична локомотива користи електричну енергију која се добија из вањског извора, 
обично од надземних каблова или треће шине. Електричне локомотиве, било самостална јединица 
или електро-моторна кола, раде на јединственом принципу добијању струје из спољних извора, а 
затим након „довољно трансформација" доводе је на вучне моторе који поокрећу точкове. Ова 
трансформација електричне струје има за циљ да снабдијева моторе оптималном снагом у 
оптималним перформансама у различитим условима и оптерећењима, укључујући компликован 
процес конверзије, реконверзије, исправљања и трансформације струје у различите вриједности 
фреквенције, напона, струје и др, користећи одређене компоненте као што су трансформатори, 
исправљачи / тиристори, инвертори, кондензатори, компресори смјештени унутар локомотиве. 
Електричне локомотиве немају централни „мотор“ или главни покретач и вучни мотори су стварни 
„мотори“ електричне локомотиве. 
 
Постоје двије врсте класификација електричних локомотива:  

- према врсти струје коју користе из извора/водова (вучна снага): истосмјерна струја или 
наизмјенична струја, или  
- према врсти вучних мотора  

 
Обртни момент који остварују вучни мотори директно је пропорционалан струји коју примају. За 
покретање воза и за убрзавање са ниских брзина потребно је да се извуче већи обртни моменат па је 
потребно више струје, и обрнуто. Процес контроле ове излазне снаге за вучне моторе, а тиме и брзине 
локомотиве, назива се "контролисање погона" и врши се потпуно другачије за локомотиве са 
моторима на истосмјерну или наизмјеничну струју.  
 
Погон на истосмјерну струју-  Старије локомотиве су користили силиконске исправљаче струја при 
чему су и вучни мотори контролисани уређајем који се назива измјењивач. Једнофазна истосмјерна 
струја који је примљена кроз пантограф се преноси до трансформатора гдје се спушта на нивое 
којима се може управљати. Затим пролази кроз регулатор измјењивача који према улазу возача бира 
оптималну струју која је потребна за погон вучних мотора тако што ће је предати из завојнице 
секундарног трансформатора у одговарајућем положају (струја је различита на различитим тачкама 
намотаја) , и затим се просљеђује главном исправљачу  који претвара наизмјеничну у истосмјерну 
струју.  Након што прође кроз реактор за исправљање да би се уклониле флуктуације струје, он се 
доводи у вучне моторе који окрећу точкове. У кабини, возач окреће ручицу нагоре и надоље да би 
контролисао убрзање / брзину локомотиве, гдје је сваки зарез заправо одредио тачку на намоту. 
Максимална снага се повлачи при покретању из мировања јер је потребан највећи обртни момент. 
Како убрзава, потребан је мањи обртни моменат и сходно томе возач ће се помјерати ручицу при 
чему ће на највећој брзини бити потребно најмање струје. За измјењивач се може рећи да је 
"пригушница" електричне локомотиве. 
 
Погон наизмјеничне струје - Трофазне локомотиве користе бесконтактне полупроводне уређаје као 
што су тиристори (диоде или транзисторе) за контролу својих вучних мотора. Једнофазна струја 25 
kV коју прими Пантограф прелази преко трансформатора и преноси на главни тиристор; 
контролисани исправљач који га претвара у истосмјерну струју (2800V) који пролази кроз 
кондензаторе и индукторе гдје се исправља. Истосмјерна струја се затим шаље главном претварачу, 
поново састављеном од тиристора који претварају истосмјерну струју у 3-фазну наизмјеничну струју 
(2180V) и доводи до мотора који покрећу точкове. Током читавог процеса, струјни излаз на вучне 
моторе ће се контролисати варирањем излазних струја / напона кроз све компоненте помоћу команди 
тиристора, помоћу микропроцесора који контролише рад локомотиве према упутствима из возачеве 
кабине.  
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Слика 15.1. Електро локомотиве 
 
У обје врсте погона одговарајућа излазна снага из исправљача или инвертера се такође користи за 
напајање свих бројних помоћних уређаја у локомотиви као што су дуваљке, вентилатори, 
компресори, свјетла, бројила, батерије итд. Постоји много више опреме за фино подешавање свих 
струја у различитим фазама за најбољу употребу опреме. Погони измјеничне струје и 
полупроводнички уређаји су ефикасни јер немају покретних дијелова, лакши су, стварају мање 
топлоте и лакше се одржавају.  
 
Главни недостатак електричних локомотива је у томе што су потпуно зависне о снази која се мора 
испоручити за рад. Сваки прекид струје, кратки спој или прекид надземне опреме ће довести до 
застоја возова. Стога, чак и на потпуно електрификованим рутама, дизел локомотиве се увијек држе у 
приправности. А на дјелимично електрификованим рутама, возови се вуку дизел локомотивама под 
жицом, јер је ефикаснији од пребацивања локомотива. Међутим, електро погон је бржи и снажнији 
јер ниједан дизел мотор не може да генерише електричну енергију која може да се поклопи са снагом 
и ефикасношћу извлачења и манипулације електричном енергијом директно из мреже.  
 
Електричне локомотиве су типични представници железничких вучних возила, све су моћнија и све 
сложенија вучна средства, а њихов развој се усмјерава нарочито ка повећању инсталисане снаге за 
вучу тежих композиција, постизању већих брзина кретања и савлађивању већих нагиба пруга.  

Предности примјене локомотива са електричном вучом према возилима са другим врстама погона, 

огледа се кроз следеће вучне и експлоатационе повољности:  

� савлађивање високих нагиба без битног смањења брзине (до 4,5% а код вучних агрегата до 
6%); 

� већи коефицијент искоришћења погонске енергије, између 60-68%; 
� развијање велике номиналне вучне силе при покретању и снаге по погонском осовинском 

слогу, што омогућава савлађивање већих успона и вучу тешких композиција;  
� могућности умножавања снаге више вучних јединица у саставу једне композиције;  
� ефикасно коришћење атхезије, посебно уз аутоматску контролу вучне силе на ободу 

точкова погонских слогова.  
Недостаци електричне вуче се огледају кроз: (1) постојање електричне контактне мреже, која 
усложњава одређене технолошке процесе на површинском копу (минирање, утовар, итд) и 
поскупљује трошкове транспорта због већих инвестиционих улагања; (2) пружни уређаји су 
сложенији због коришћења шина као повратног проводника и (3) већа инвестициона улагања у 
контактну мрежу и исправљачке станице. 

Електричне локомотиве углавном се данас користе на савременим површинским коповима, слика 
15.2. Израђују се за пруге уског и нормалног колосека, са атхезионом тежином до 180 t и снагом 
погонских мотора до 2500 kW.  
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Слика15.2 Eлектричне локомотиве типа EL-1 и EL-2  

Снабдјевају се електричном енергијом из мреже са једносмерном или једнофазном струјом, због чега 
снага мотора има неограничене могућности снабдевања енергијом. Сходно томе, имају највећу 
специфичну снагу (kW/t) у односу на друге локомотиве. Ово им омогућава веће брзине кретања, без 
значајнијег смањења брзине при кретању по успонима пруге од 4÷5%, као и веће убрзање при 
покретању из места.  

Недостатак контактне вуче на коповима се огледа кроз постојање електричне контактне мреже, која 
усложњава технолошке процесе на откопним етажама и одлагалишту.  

Локомотиве типа EL-3 већ дуже време се успешно користе на нашим површинским коповима 
Колубаре, Костолца и Косова за потребе транспорта угља на колосеку ширине 900 mm. Техничке 
карактеристике електричних локомотива дате су у табели 15.1-Прилог 15. 

15.2.2. Основни дијелови електровучних возила 

Електрична локомотива, као основни представник електричних вучних возила за железнички 
транспорт на површинским коповима, састоји се од већег броја склопова који заједно чине једну 
конструкциону и функционалну целину. Према њиховој улози и начину деловања, делимо их на 
механичке, електро и пнеуматске. 

Механичка опрема  

Механичка опрема електричних вучних возила обухвата каросерију и шасију са одговарајућим 
механичким склоповима. 

Каросерија локомотиве може бити са централном или чеоном кабином, слика 15.2. Каросерија са 
централном кабином садржи опрему и уређаје за управљање локомотивом и по један коси део са 
предње и задње стране кабине са основном опремом. Код каросерије са чеоном кабином опрема за 
управљање се налази на челу, а остала опрема у централном делу. Каросерије су типизиране за 
поједина возила и израђују се од челичних профила и лимова, а преко клизећих носача се ослања на 
шасију.  

Шасија локомотиве, слика 15.3, се састоји од: рама шасије (1) - који повезује све делове, носи 
тежину каросерије, преноси вучну и кочну силу; вучног (обртног) постоља (2) са лежајевима (3) - 
који преносе оптерећење од каросерије на осовинске слогове; висећих амортизера (лиснатих и 
опружних) (4) - који амортизују динамичке ударе од колских слогова и равномерно их распоређују 
између осовина; механизма за погон (5) - који преко зупчастог преноса предаје обртни момент на 
погонске осовине, и својим преносним односом одређује вучну карактеристику локомотиве јер 
омогућава регулацију брзине и вучне силе и система за кочење (6).  
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Слика 15.3. Шасија локомотиве   

Осовински слог, слика 15.4, се састоји од осовине (1), два точка (2) са венцом (3) и са једним или два 
(кад је снага вучног мотора већа од 250 kW примењује се двострани зупчасти пренос) зупчаста точка 
(4). Зупчасти точкови (4) су узубљени са зупчаницима (5), постављени на оба краја погонске осовине 
(6) електромотора (7). Електромотор је учвршћен ушицама (8) на осовину (1) и механизмом (9) на 
рам шасије (10). 

На свакој осовини електролокомотиве се налазе коморе за песак ради посипања испод точкова 
локомотиве на великим успонима или неповољним условима рада, а у циљу повећања адхезије. 

 

 

Слика 15.4. Осовински слог  

Висећи гибњеви, слика 15.5, служе за смањивање динамичких сила које ствара осовински склоп и за 
равномерну расподелу оптерећења између осовина. За смањење удара користи се лиснати гибањ (1), 
пошто трење доприноси брзом пригушењу осцилација и спиралне опруге (2), које амортизују ударе 
на малим неравнинама на колосеку. Балансери (3) распоређују оптерећења, спајајући гибњеве 
појединачних осовина. Балансери се праве у облику лиснатих гибњева или распорних греда. 
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Слика 15.5. Висећи гибњеви 

Пнеуматска опрема  

Пнеуматска опрема електровучних возила се састоји од следећих система: (1) кочиони, који служи за 
кочење пнеуматско кочење локомотиве и композиције; (2) управљачки, који служи за развод 
компрмираног ваздуха до апаратуре за управљање пнеуматским погонима; и (3) помоћног, који 
опслужује сигнализацију, систем за просипање песка по шинама (у случају потребе ради повећања 
отпора клизању точква) и до уређаја за истовар вагона. 

Компримирани ваздух који стварају 2 или 3 компресора на локомотиви или вучном агрегату 
(капацитета 100÷150 m3/h) доспева у резорвоаре напајајући главни вод. Укључење и искључење 
копресора се врши аутоматски помоћу регулатора притиска у зависнисти од ваздушног притиска у 
главном воду. Најћешће се укључује при притиску 0,75 МPa, а искључује при притиску од 0,95 МPa.  

Ваздух се цијевоводом доводи до свих вентила на командном пулту. Помоћу вентила се остварује 
кочење и пуњење кочионг цевовода, из којег ваздух доспева до свих разводника ваздуха и резервних 
резервоара вагона. 

Кочиони систем представља систем кочница које дејство пнеуматских клипова (3), преко система 
полуга (10), преносе на кочионе папуче (5) које делују на бандаже точкова (11), слика 15.6. На 
локомотивама се примењују пнеуматске аутоматске индиректне и директне кочнице. 

При употреби аутоматског индиректног кочионог система главни цевовод (7) се спаја са главним 
резервоаром (9). Под дејством ваздушног притиска троструки вентили (2) се покрећу и спајају главни 
цевовод (7) са резервним резервоарима (1), а кочиони цилиндри (4) са атмосфером. При томе се 
папуче кочнице (5) одвајају од точка и ослобађају га. Када се ручица (8) врати у положај који 
одговара кочењу или у случају прекида главног цевовода, ваздушни притисак се у систему нагло 
снижава, троструки вентили одвајају главни цевовод од резервних резервоара и спајају са кочионим 
цилиндрима. Ваздух из резервних резервоара долази у кочионе цилиндре и померајући клипове (3) 
притиска папуче уз точак (11). 

Аутоматска директна кочница, поред свега наведеног, садржи и допунски једносмерни вентил (6) 
који омогућава пролаз ваздуха у резервне резервоаре при кочењу и који спречава да ваздух изађе из 
резервних резервоара у главни цевовод. 
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Слика 15.6. Шематски приказ аутоматског индиректног кочења  

 

Електрична опрема 

Електричну опрему локомотиве сачињавају: погонски електромотори, стартно-кочиони апарат, 
одузимачи струје (пантографи), електромагнетне кочнице и електрична апаратура.  

Погонски електромотори претварају електричну енергију у механички рад. Најчешће се користе 
електромотори једносмерне струје са редним побуђивањем. Њих карактерише проста конструкција и 
велике могућности преоптерећења (могућност развијања велике вучне силе при покретању).  

Способност редних мотора једносмерне струје се састоји у радној карактеристици - при повећању 
оптерећења аутоматски долази до смањења броја обртаја, уз малу промену снаге мотора. На овај 
начин се избегава преоптерећење мреже при вучи по деоницама са већим нагибима, јер не расте 
нагло потрошња енергије. 

Параметри часовног режима рада (снага и вучна сила) представљају погонске параметре 
електомотора. Једночасовну радну снагу представља највећа снага коју мотор може да развије у 
току једног часа без прегревања било којег склопа преко дозвољеног норматива. Сагласно том 
режиму, једночасовна струја развија одговарајући обртни момент, а тиме и једночасовну вучну 
силу. Брзина коју вучно возило може да развије у условима једночасовне снаге и једночасовне вучне 
силе назива се једночасовном брзином локомотиве.  
 
Наведеним вучним захтевима од свих врста мотора највише одговарају мотори једносмерне струје, 
због чега се углавном користе на површинским коповима. Електрични мотори једносмерне струје, 
због могућности еластичне регулације њиховог рада, највише одговарају погонским захтевима већих 
оптерећења. Код малог оптерећења ови мотори раде са већим бројем обртаја, и обрнуто, при већем 
оптерећењу са мањим бројем обртаја. Евентуално преоптерећење електричног мотора се аутоматски 
ограничава у току вожње да не би дошло до прегрејавања мотора. 
 

Стартна склопка, или контролер, служи за управљање локомотивом (покретање из места, 
регулацију брзине, електрично кочење и промену смера кретања) што се остварује променом смера 
струје у намотајима ротора погонских мотора. Појединачна пребацивања у вучној мрежи локомтиве 
се реализују најчешће електропнеуматским контакторима. 

Поред пнеуматског кочења локомотиве имају и електрично кочење, које се заснива на промени 
смера окретања мотора. При кретању локомотиве наниже, помоћу зупчастог преноса, мотор се 
претвара у генератор једносмерне струје. Укључивањем реостата смањује се количина произведене 
енергије која се претвара у топлотну енергију. Као последица овог процеса настаје кочни ефекат. 
Електрично реостатно (електродинамичко) кочење имају углавном све локомотиве намењене за рад 
на површинским коповима. 
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Струјна мрежа локомотиве прикључује се, с једне стране, на електро мрежу преко одузимача струје 
(пантографа), а с друге, преко покретних делова воза, на шине које проводе струју у повратном 
смеру. Пантографи се могу налазити изнад локомотиве и са оба њене бочне стране, слика 15.6.  

Централни пантограф је зглобно рамске конструкције са померљивим оквиром, на чијем се врху 
налази клизна папуча, или специјална контактна лира - која стално клизи по контактном воду. 
Помични рам издиже опруге које остварују сталну силу папуче на мрежу од 80 - 120 N. Управљање 
пантографом је пнеуматско. 

Бочни пантографи прикључују се на бочни тролни вод код нестационарних колосека. При кретању по 
стационарном колосеку, контактна папуча је уз локомотиву паралелно постављена да би се, помоћу 
пнеуматског уређаја, крак пантографа заокренуо за 900 и подигао папучу, при наиласку на померљиви 
колосек, ради успостављања контакта са бочним водом. Притисна сила износи 60 - 80 N. 

Електрична апаратура на локомотиви обухвата опрему погонског и управљачког кола, помоћних 
кола и опрему за заштиту.  

 

15.2.3. Вучни агрегати  

Вучни агрегати се састоје од електричних и/или дизел-електричних локомотива и моторних вагона, 
слика 15.7. Са вучним агрегатима успјешно се савлађују већи нагиби пруга до 5-6%, због тога што 
моторни вагони поседују вучне карактеристике локомотиве, односно сопствене моторе на погонским 
осовинама. У саставу вучних агрегата се примењују моторни вагони носивости до 55 т, а нашли су 
широку примену на коповима угља. 

На слици 15.7а приказан је контактно-дизелски вучни агрегат типа PE2М, који се састоји од 
управљачке електро јединице – електро локомотиве (EL), дизел локомотиве (DL) и моторног вагона 
(MV), док је на слици 3.42б приказан контактни вучни агрегат типа ОPE1, који се састоји од 
управљачке електричне јединице (ЕL) и два моторна вагона (MV). 

На стационарним пругама вучни агрегати користе електричну енергију из контактне мреже, а на 
померљивим пругама, које нису електрифициране, мотори свих погонских секција се напајају 
електроенергијом од дизел-генераторских постројења, која се налазе у аутономној дизелској секцији. 
Снага погонских електромотора вучних агрегата достиже до 6500 kW, док инсталисана снага 
генератора не прелази 25-35% номиналне снаге електричне локомотиве. Са дизел-генераторским 
погоном остварује се знатно мања погонска снага, до 1000÷1500 kW. Атхезиона маса вучних агрегата 
је достигла 360÷370 тона.  

Моторни кипер вагони представљају комбинацију обичног кипер вагона и вучне јединице, пошто су 
му погонске осовине опремљене погонским електромоторима.  

При различитом комбиновању опреме у саставу вучних агрегата води се рачуна о равномерној 
расподели оптерећења по осовинским слоговима, и груписању вучних агрегата и инструмената у 
блокове, па се сходно томе дозвољавају следећи режими рада: 

1. управљачка електролокомотива, као самостална вучна јединица – ради са 4 вучна мотора у 
контактном режиму; 

2. електролокомотива чије је управљање повезано самосталном дизел вучном јединицом - ради 
са 8 вучних мотора у контактном режиму; 

3. дизел секција, као самостална вучна јединица - ради са 8 или 12 вучних мотора у аутономном 
режиму; 

4. електролокомотива чије је управљање повезано дизел вучном јединицом и моторним кипер 
вагоном - ради са свих 12 вучних мотора у контактном или аутономном режиму и 

5. електролокомотива чије је управљање повезано са једним или два моторна вагона - ради са 8 
или 12 вучних мотора у контактном режиму. 
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Слика 15.7. Вучни агрегати  

Техничке карактеристике вучних агрегата руске производње за површинске копове дате су у табели 
15.2.  

 

15.3. Дизел локомотиве 
 

Дизел локомтиве користе моторе са унутрашњим сагоревањем, слике 15.8. и 15.9. У експлоатацији су 
се показале као најсигурније и веома рационалне у раду на коповима са мањим капацитетима.  
Предност ових локомотива се огледа у њиховој већој аутономности, јер за њихов рад нису потребна 
стално пратећа стабилна постројења (тролно напајање), а тиме и мање инвестиције.  

Средње вредности степена искоришћења дизел мотора износе 32-36% и средња специфична 
потрошња горива 220-270 l/kWh. Дизел локомтиве имају атхезиону масу од 50÷200 t. Скупље су од 
електрчних, исте масе, за 15÷20%. Њихова примена омогућава бржу разраду површинског копа, 
ефикасније коришћење утоварних машина јер се не губи време за померање далековода уз колосек и 
његово искључивање, или удаљавање, при минирању.  

 

 

Слика 15.8. Дизел локомотива 
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Слика 15.9. Дизел локомотиве 

 

Дизел коломотиве немају повољне вучне карактеристике. Обртни момент се може мењати само у 
уским границама, радна област је ограничена минималном и максималном брзином, а услов 
минималне потрошње горива изразито сужава оптималну радну зону. Највећу снагу дизел мотор 
развија при максималном броју обртаја, а најекономичније ради при једном одређеном броју обртаја. 
Услови вуче дизел локомотиве не одговарају овим могућностима, пошто је снага дизел мотора управо 
пропорционалана брзини окретања његове брегасте осовине.  

Најповољнији режим рада дизел мотора је обично при максималном броју обртаја, тј. када мотор 
развија пуну снагу. У моменту покретања из места (најнеповољнији услови рада) мотор мора да 
развије највећи обртни момент, тј. мора имати у том моменту највећу обртну брзину. Дизел мотори за 
овакав режим рада нису погодни, пошто постепено добија своју максималну обртну брзину због чега 
не може бити непосредно везан са точковима погонских осовина. Ово је основни разлог да се мотор 
прво пусти да ради у празном ходу, и кад достигне пуну обртну брзину, обртаји мотора се постепено 
преносе на погонске осовине локомотиве. Уређаји који се користе за пренос обртаја на осовине 
називају се преносницима снаге.  

По начину како се обртаји мотора преносе на погонске осовине разликујемо дизел моторе са 
механичким, хидрауличким и електромаханичким преносом. 

Механички пренос се користи на локомотивама снаге од 180÷255 kW. Мењање обртног момента се 
врши механичким путем,  тј. преко мењача са 4 до 5 брзина, као код аутомобила. Овај преносник има 
доста висок степен корисног дејства. Његов главни недостатак је што се вучна сила локомотиве 
степенасто мијења и прекида при преласку с једног на други степен преноса чиме се смањује брзина, 
а продужава вријеме убрзања.  

Хидраулички пренос претварање примарног обртног момента (дизел мотора снаге од 600÷750 kW) 
врши помоћу хидрауличног мењача. Предност овог преносника се огледа у континуалном 
претварању обртног момента са знатним повећањем при покретању воза, а недостатак низак степен 
корисног дејства. То су старији типови дизел локомотива али су биле компликоване контрукције, и 
прилично неефикасне. 

Дизел локомотиве са механичким и хидромеханичким преносницима реализују релативно мале снаге, 
због чега имају ограничену примјену, обично на помоћним радовима. Механички и хидраулични 
преноси се и даље користе, али су чешћи на моторним вагонима или лакшим локомотивама. 

Електрични пренос се данас углавном користи на дизел локомотивама велике снаге. Дизел возила са 
електричним преносником снаге се називају још и дизел-електричним локомотивама. Овај пренос 
је најраспрострањенији због тога што су с њим елиминисани недостаци претходна два преноса. 
Одликује се великим степеном корисног дејства (28 – 30%) и континуалном променом обртног 
момента. Техничке карактеристике дизел-електричних локомотива руске производње дате су у 
табели 15.3. 
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Модерне дизел локомотиве дакле немају директну механичку везу између мотора и точкова, тако да 
снага коју генерише мотор СУС  заправо не „покреће точкове“. Сврха дизел мотора није да покреће 
воз, већ да снабдије енергијом велики генератор/алтернатор електричне енергије који производи 
електричну струју (раније истосмјерне струје, данас измјеничне струје), а затим пролази кроз 
исправљач како би претворио AC у DC ,ако је потребно, и затим се пренопсним механзимима та 
енергија преноси на вучне моторе који затим производе стварни (ротациони) обртни моменат који 
окреће точкове локомотиве. Дакле, функција дизел мотора је само генерисање снаге за вучне моторе 
и помоћну опрему као што су компресори, дуваљке итд.  
 
Већина дизел локомотива има шест вучних мотора, по један за сваку осовину, осим мањих типова 
који имају четири вучна мотора за шест осовина. Мотори имају 12-16/20  цилиндара у V 
конфигурацији. Супротно увријеженом мишљењу, електричне локомотиве су много старија 
технологија (1881) у односу на дизел (1938). Дакле, дизел локомотиве раде на истом принципу као и 
на електричним локомотивама. Не би било погрешно рећи да дизел локомотиве заправо раде на 
електричну енергију, због чега се локомотиве које користе ову технику рада називају дизел 
електричне 
 
Када говоримо о трансмисији код локомотива, мисли се на методу или врсту електричне енергије која 
се преноси са мотора СУС на вучне моторе. Неки од ранијих контрукција локомотива имале су DC 
трансмисију (Dиrect Current једносмјерну струју), али сви новији модели имају AC трансмисије 
(наимјеничну струју) и све функције унутар локомотиве су контролисане од стране компјутера. Дизел 
локомотиве су прилично софистицирана опрема иако не изгледају тако веома су независне, 
флексибилне, те могу да раде било гдје и било кад ако имају довољно горива у својим резервоарима. 
Генератор на точковима производи сопствену електричну енергију за рад. Модерна дизел локомотива 
је самостална верзија електричне локомотиве. У склопу локомотиве дакле постоји много помоћних 
система за хлађење, освјетљење, гријање, кочење и додатну властиту снагу (ако је потребно) за 
композицију. Спремник за гориво је битан. Интересантно је напоменути да модерна дизел 
локомотива производи око 35% снаге електричне локомотиве сличне тежине. 
 
Типови дизел електричних локомотива – Дизел локомотива за поктретање треба одређени  облик 
преносног система за вишеструки обртни моменат приликом покретања и то у циљу мијењања снаге 
која се примјењује у складу са тежином воза или нагибом трасе и  постоје три начина за то: 
механички, хидраулички или електрични. Већина дизел локомотива користи електрични пренос и 
назива се “дизел-електрична” локомотива. Дизел-електричне локомотиве долазе у три варијанте, у 
зависности од периода у коме су пројектоване. Ова три су: 

DC – DC (генератор истосмјерне струје  који напаја вучне моторе истосмјенре струје); 
AC – DC (алтернатор наизмјеничне струје за напајање мотора истосмјерне струје) и 
AC – DC – AC (извор са наизмјеничном струјом  који преко генератра истосмјерне струје               
предаје и претвара у 3 - фазну наизмјеничну струју за вучне моторе). 

 
DC-DC тип има генератор који напаја вучне моторе истосмјерне струје преко система контроле 
отпора, AC-DC тип има алтернатор који производи наизмјеничну струју која се исправља у 
истосмјерну и затим напаја вучне моторе истосмјерне струје и, на крају, најмодернији тип AC - DC - 
AC има излазну наизмјеничну струју преко алтернатора који исправља поново истосмјерну у 3-фазну 
наизмјеничну струју и напаја трофазне вучне моторе. Иако се овај последњи систем може чинити 
најкомплекснијим, добици од коришћења наизмјеничне струје  мотора далеко надмашују привидну 
комплексност система. У стварности, већина опреме користи електронику са микропроцесорским 
контролама.  
 
Слика 15.10. приказује главне дијелове дизел-електричних локомотива, мада је потребно рећи да 
посотје многе варијације у конструкциоји у зависности од земље и рппоизвођача. Европске 
конструкције овог типа локомотива су специфичне у односу на конструције које се користе у другим 
земљама свијета.   
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Слика 15.10. Дијелови и опрема дизел електричне локомотиве 
 
15.4. Дилема-дизел или електро локомотива 

Од  краја 1950-их, када је постало јасно да будућност не лежи у парној вучи конкуренција између 
употребе дизел и електричних локомотива постоји глобална дебата траје и  данас. Главни фактор у у 
разматрању је трошак. Дизел се чинио ниским у погледу технологије и брзине, али се сматрао 
исплативијим иако је гориво морало бити увезено. Дизел локомотиве се лако управљају и одржавају и 
веома су флексибилни за рад јер не морају да зависе од било каквих спољашњих фактора. Такође, 
дизел није захтјевао никакве измјене постојеће инфраструктуре. Електрична вуча је фаворизирана као 
чистија, бржа, „модернија“ и моћнија, али са друге стране подразумијева велика улагања у 
технологију и инфраструктуру. Линије се требају електрификовати монтажом водова, постављањем 
стубова, на стотине километара електрокаблова и успостављањем десетина подстаница, а све то би 
довело до незамисливих трошкова у смислу материјала, рада и технологије, иако би то била 
једнократна активност што би дугорочно могло смањити трошкове у односу на употребу дизел 
горива. До настанка првих нафтнбих криза седамдесетих година прошлог вијека дизел погон је био у 
широј употреби али од тада расте тренд смањивања ослањања на скупу увозну нафту и почета је 
интензивна електрификација пруга.  
 
Електричне локомотиве су брже, ефикасније и снажније у односу на дизел локомотиве које су 
флексибилније за рад. Међутим, електрификација свих пруга у некој  земљи никада није изводљива а 
сама електрификација жељезничких пруга доноси велике инвестиције и трошкове . Цијене дизела се 
повећавају, али чак ни тада нема смисла електрификација пруга које имају мали број возова дневно. 
Електрична вуча је најпогоднија за магистралне пруге великог интензитета употребе . У рударству 
гдје се вши превоз углавном тешким теренима дизел мотори су још увијек повољније рјешење.  
 

У уџбенику нису невођене техничке каракетристике локомотива и вагона детаљније из разлога што 
pосtoји велики број варијација у конструкцијама па се у Прилогу 11. даје листа проозвођача и 
дистибутера локмотива и вагона и њихових резервниох дијелова, са интернет страницама на којима 
се могу наћи неопходни подаци о појединим типовима и врстама. 



- 302 - 

16. СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ВУЧУ ТРАНСПОРТА ВОЗОВИМА 

Транспорт на површинским коповима се углавном обавља електричним вучним возилима, која за свој 
погон добијају потребну електричну енергију из контактне мреже преко трола. Стабилне системе 
железничке електричне вуче чине електровучне подстанице - које служе за трансформацију 
електричне енергије од електропривредног система у одговарајући напон, и контактна мрежа - која 
преноси електричну енергију одговарајућег напона до локомотива. У функцији тога, енергетски 
систем за електровучу треба да у току експлоатације обезбеди: 

� довољну снагу извора електричне енергије и њену погодну расподелу дуж 
електрифицираних деоница пруге, како на површинском копу тако и на одлагалиштима; 

� сигуран погон вучних возила у тешким условима експлоатације (киша, снег, ветар итд); 
� квалитетан и сталан контакт између клизних површи пантографа и контактног 

проводника мреже и 
� стабилан пренос електричне енергије са променама напона у дозвољеним границама. 

 

Напајање електричних вучних возила на електрифицираним железничким пругама врши се према 
упрошћеним шемама приказаним на слици 16.1. 

 

 

      а) једносмјерном струјом  б) наизмјеничном струјом 

Слика 16.1. Системи за напајање електричном енергијом 

На високонапонску мрежу (ВНМ) прикључују се стабилна постројења електричне вуче - 
електровучне подстанице (ЕВП) и контактна мрежа (КМ). Електровучне подстанице врше 
трансформацију напона (ВНМ/КМ) и прилагођавају врсту струје систему контактне мреже. 
Пантограф (одузимач струје) остварује сталну електричну везу са контактном мрежом и преко њега 
се вучна возила напајају електричном енергијом.  

Шина колосека представља повратни вод (ПВ) и она се преко посебног електричног прикључка 
повезује са електровучном подстаницом. Да би се остварила што боља проводљивост шина, на 
спојевима шине се међусобно повезују бакарним ужетом, пресека 85 или 100 mm2, чији се крајеви 
залеме за шине или причврсте поцинкованим челичним завртњима. Из истих разлога, често се на 
одговарајућим растојањима врши попречно повезивање шина ради изједначавања напона између 
шина. У овако затвореном струјном кругу вучно возило представља функционалну конструкцију у 
којој се електрична енергија претвара у вучну силу - која својим дејством остварује користан вучни 
рад. 
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16.1. Електовучне подстанице  

Електовучне подстанице служе за трансформацију напона високонапонске и контактне мреже и 
прилагођавају врсту струје систему контактне мреже - једносмерној струји одређеног напона. 
Електовучне подстанице се израђују за једносмерну и једнофазну наизменичну струју, а могу бити 
стационарне или померљиве. Стационарне се постављају на самој контури копа или одлагалишта, а 
померљиве на железничким платформама ради померања у правцу напредовања фронта радова. Број 
и положај електровучних подстаница зависи од дужине пруге, конфигурације и разгранатости 
контактне мреже, оптерећења и вучне силе на појединим деоницама пруге и одређује се на основу 
техничко-економске анализе.  

Електровучна подстаница за једносмерну струју, слика 16.2., састоји се од: 

� разводног постројења високог напона - које служи за везу подстанице са мрежом високог напона 
(ВНМ); 

� трансформатора - у коме се врши трансформација ВНМ напона у КМ напон; 
� усмераче - који претварају наизменичну струју у једносмерну и 
� разводног постројења једносмерне струје - које се састоји од сабирница, прекидача и напојних 

водова за електрични прикључак подстанице на деонице контактне мреже. 
 
Електрично коло система се затвара повратним водом, који спаја шину колосека са звездиштем 
трансформатора, или са негативним полом моста усмераче. 

 

 

Слика 16.2. Електровучна подстаница једносмерне струје  

Потребна снага електровучне подстанице се одређује према максималном струјном оптерећењу при 
чему се узима у обзир способност преоптерећења изабраног претварачког агрегата. Снага 
електровучних подстаница за системе једносмерне струје најчешће је у распону 2,5, 5, 7,5, 10 и 15 
МW. Дозвољене промене снаге у подстаницама, посматрано кроз граничне промене напона 
контактног вода, износе +20 % и –30 %. 
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Енергетски систем једносмерне струје користи напоне од 1500 и 3000 V. Недостатак ових система је 
сложеност и већа набавна цена у односу на систем наизменичне струје. Зато се на савременим 
површинским коповима увелико користи једнофазна наизменична струја са ферквенцијом 50 Hz, 
напона  25 kV, која омогућава примену знатно једноставнијих и јевтинијих енергетских система.  

Електровучна подстаница за једнофазну наизменичну струју (25 kW, 50 Hz) се монофазно 
прикључује на заједнички трофазни електродистрибутивни систем високог напона (ВНМ), слика 
16.3, који се састоји од:  

� развода високог напона са растављачима, прекидачима и мерном групом за утрошак 
енергије (Pn); 

� трансформатора за вучу (Тр1, Тр2); 
� развода напона контактне мреже са групом растављача и прекидача. 

 

Електро деонице а - б су међусобно електрично раздвојене раставним изолатором S (мjесто 
санкционисања). 

 

Слика 16.3. Електровучна подстаница једнофазне струје  

Снаге трансформатора су реда 2500, 5000, 7500, 10.000 kV, а подстанице су најчешће са два 
трансформатора. Дозвољене промене напона у контактној мрежи 50 Hz су +10 % и –25 %. 

Повољност примене енергетских система са једнофазном наизменичном струјом се огледа кроз 
следеће предности: 

• могућност повећања растојања између подстаница за 2,0 до 2,5 пута, односно са  
20÷25 на 55÷60 km; 

• инвестициони тршкови енергетског система су нижи за око 30 %, а екплоатациони 10 %; 
• губици енергије у систему су мањи до 4 пута; 
• једноставнија конструкција електровучне подстанице, јер је само трансформаторска; 
• вучни мотори су знатно лакши. 
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16.1.1. Контактна мрежа 

Основни елемент електрификације железничких пруга је контактна мрежа чији је задатак да преноси 
електричну енергију од електровучне подстанице преко клизача пантографа до електромотора вучног 
возила, слика 16.4. Ваздушна контактна мрежа се састоји од: 

� носеће конструкције (стубова) и 
� контактног вода (контактни проводнк, уређаји за вешање и затезање контактног проводника, 

носеће уже и основна опреме контактне мреже). 
 

Инвестициона вредност контактне мреже је око 70 % од укупне цене коштања стабилних постројења, 
зато је од изузетне важности њено правилно пројектовање, изградња и одржавање. 

Контактна мрежа се изграђује у зависности од тога, да ли се ради о стационарним или померљивим 
пругама. 

 

 

Слика 16.4. Централни и бочни контактни вод  

Код стационарних пруга контактна мрежа се монтира на стубове са стране колосека. Контактна жица 
се поставља централно изнад осе колосека на висини 5,35÷6,25 m - мерено од врха главе шине. Бочно 
растојање стубова од осе пруге и износи 2,9÷3,1 m, слика 3.51. На померљивим пругама у копу или на 
одлагалишту контактна мрежа се веша на померљиве стубове са бочне стране воза - са које се воз не 
утовара, слика 3.51. Сагласно мерама сигурности, конструкционим карактеристикама локомотива и 
утоварног средства (багера), висина контактног вода се креће 4,4÷5,3 m, а растојање бочних стубова 
од осе пруге износи 2,7÷4,6 m.  
 
Контактни проводнк је део возног вода под напоном, који је у непосредном додиру са клизачима 
пантографа. Кроз површину клизног контакта “проводник-клизач” протиче струја којом се напаја 
електрична локомотива. Контактни проводник се израђује од хладно вученог електролитичког бакра 
у облику пуне жице кружног попречног пресека 100, 120 и 150 mm2, са два жљеба изрезана дуж 
проводника, и глатком доњом површи по којој се крећу клизачи пантографа слика 16.5. 
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Вјешање и затезање контактног проводника. Зависно од начина вешања контактног проводника 
разликујемо: (1) просту, или круту контактну мрежу и (2) ланчасту контактну мрежу. На 
површинским коповима се углавном користе круте контакне мреже. 

 

Слика 16.5. Попречни пресјек контактног проводника површи 100 и 150 mm2 

Проста мрежа се састоји од једног контактног проводника (жице), који је за круте тачке вешања 
непосредно учвршћен помоћу стезаљки и изолатора. Круте тачке вешања са стезаљкама и 
изолаторима се налазе на конзолама стубова. Овај тип контактне мреже се најчешће примењује на 
померљивим колосецима, и монтира се на померљиве дрвене стубове или металне стубове - у облику 
профила или цеви, који су причвршћени за колосек и померају се заједно са колосеком. Растојање 
између стубова креће се од 15 до 18 m, на правим дијеловима пруге, а у кривинама са радијусом 
100÷200 m, свега 7 ÷ 10 m, слика 16.6. 

 

a б в  

Слика 16.6. Проста контактна мрежа  а) помјерљива; б) стална; в) у тунелу 
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Стуб са конзолом за 25 kV, 50 Hz је приказан на слици 16.7. Косник и затега су са зглобним 
учвршћењем и омогућавају подужна померања возног вода. Положај контактног проводника у тачки 
вешања одређен је полигонатором. Носеће уже подужно прати контактни проводник преко стезаљки, 
које се постављају на растојањима 6-12 m. Угиб носећег ужета се компензује различитом дужином 
вешаљки, чиме се остварује уједначена расподела маса по дужини вода и одржавање константне 
висине. 

Носећи стубови за контактну мрежу се постављају на растојањима од 50-70 m. Стубови по својој 
намени и врсти оптерећења се деле на носеће или затезне, а могу бити армиранобетонски или 
челични у облику цеви или решеткасте конструкције. 

Носеће уже се затеже силом од 150-200 N/mm2, а контактни проводник силом од око 100 N/mm2, 
затезним уређајем са котурачама и теговима, слика 3.55. Затезна поља контактне мреже се крећу од 
750-1500 m.  

 

 

Слика 16.7. Опрема на носећем стубу  
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Слика 16.8. Аутоматско затезање на стубу 
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17. ОСНОВЕ ТЕОРИЈЕ КРЕТАЊА ВОЗОВА  
 

17.1. Једначина кретања воза 

У општем случају, кретање воза може се посматрати као транслаторно кретање система тела 
(тачака), па диференцијална једначина кретања за такав систем има облик: 

  

                                                               (17.1) 

 

Гдје је: F - резултујућа сила која покреће композицију (изражена у kN),  

            eF - ефективна вучна сила (изражена у kN),  

             o sF W= Σ - укупне силе отпора (изражена у kN),  

             rm - редукована маса цијеле композиције (изражена у тонама), 

              a - убрзање средишта маса датог система (изражено у m/s2). 

 
Редукована маса се уводи због тога што у посматраном систему постоје делови који имају и 
транслаторно и обртно (ротационо) кретање, као што су: ротор електромотора, зупчаник редуктора, 
колски слогови и сл.  Наиме, облик једначине (17.1) (закон количине кретања) би био одговарајући 
када би сви делови система (композиција = локомотива +вагони) имали само транслаторно кретање. 
Тада би rm била укупна маса композиције. Међутим, како има делова у овом систему који имају и 
обртно кретање, то је неопходно да се посматрају и допунске једначине, закон момента количине 
кретања, које за поједине за поједине делове имају облик 

 

i
i j

j

d
I M

dt

ϖ
=∑                                 (17.2) 

 

Гдје је: iI - момент инерције и-тог дијела (за осу око које се обрће),  

            iϖ - угаона брзина i-тог дијела,  

           iMΣ - збир свих момената који дјелују на i-ти обртни дио.  

 

Укупна сила као посљедица обртања може да се прикаже у облику: 

2
22

1 1
rot i i i

i ii i

F I a m a ma
R R

ρ ε= = =∑ ∑
r r r r

         

                                                                                                                                                       (17.3) 

 

e o rF F F m a= − =
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Овде смо користили следеће релације: за момент,брзинуи момент инерције, респективно као 

релацију (17.2): 

i i iM R F= , i i iv Rϖ= ,   2 .i i iI m ρ=  

 

Како величина  2
2

1
i i

i i

m
R

ρ∑  има димензију масе, увели смо смјену: 

             2
2

1
i i

i i

m
R

ρ∑ = mε ,                                                                             (17.4) 

 

Гдје је: ε - коефицијент ротирајућих маса, a m - укупна маса композиције.  

 

Дакле, резултујућа сила, која покреће композицију, може да се прикаже у облику: 

 

( )1 .F ma ma m aε ε= + = +
r r r r

                 (17.5) 

Коефицијент 1 ikγ ε= + =  назива се корекциони коефицијент масе или фактор масе или коефицијент 

инерције обртних дијелова. Напоменимо да се за овај коефицијент узима да је: 

1,03-1,05 – за пуне вагоне,  
1,06-1,1 – за празне вагоне,  
1,1 – за локомотиве и  
1,2 – 1,3 за вучне агрегате.  

 

Видимо да ако уведемо редукциону масу  

( )1 ,rm mε= +                              (17.6) 

можемо сложено кретање посматраног система да апроксимирамо транслаторним кретањем.  

Напоменимо да смо у претходним разматрањимаизражавали силу у kN, a масу у тонама (t). Ако је 
маса дата у колиграмима, тада је 1000rm m= , гдје је m - маса композиције изражена у илограмима a 
сила у N.  

Тоом кретање могући су следећи режими вожње воза: 

* e oF F>  ⇒  0a >
r

 - вожња са убрзањем,  

* e oF F=  ⇒  0a =
r

 - ⇒  .v const=  - кретање константном брзином (вучна сила користи се 
само за савлађивање отпора кретању воза), 
* e oF F<  ⇒  0a <

r
 - вожња са успорењем (кочење). 
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Слика 17.1. Шема кретања воза- однос вучне силе/напора и отпорa кретању 

 

17.2. Вучна сила воза  
 

Примарна вучна сила за кретање воза делује на ободу погонских точкова осовинских слогова 
локомотиве, а њено дејство се преноси преко вучне куке на вучену композицију. Према томе, укупна 
вучна сила локомотиве једнака је збиру вучних сила на ободу свих точкова на погонским осовинама. 
Вучна сила електромотора (или дизел мотора) преко преносног механизма ствара обртни момент на 
погонским точковима, који је производ вучне силе и полупречника погонског точка локомотиве, чиме 
се погонска енергија претвара у механички рад.  

Условно разликујемо две вучне силе код вучних возила: 

� вучну силу возила која делује на ободу погонских точкова (Fo) и 
� вучну силу на куку возила (Fk), која је мање вриједности од Fo за величину силе отпора 

кретања локомотиве, односно: 
 
Fk=Fo - FwL                  (17.7) 

Гдје је: FwL – сила кретања вучног возила при устаљеном кретању. 

Постојање вучне силе на ободу погонских точкова није само по себи довољан услов и за њену 
реализацију. Да би се механички рад пренет на погонске точкове у виду обртног момента искористио 
за кретање воза, на површи контакта између точка и шине (слика 17.2) морају бити задовољени 
одговарајући услови по критеријуму атхезије. Неопходно је постојање спољне силе, као реакције, 
која је последица обртног момента и вертикалне силе притиска погонских точкова локомотиве (Fp). 
Та спољна сила делује супротно вучној сили и назива се атхезионом силом, а рачуна се по обрасцу: 

Fa = Fp ψa  (N)                  (17.8) 

Гдје је: Fp (kN) - вертикална сила оптерећења, односно део атхезионе тежине локомотиве 

који се преноси на погонске осовине; ψa – коефицијент атхезије. 
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Слика 17.2. Шема дејства сила на погонском точку  

Узимајући у обзир да величину силе притиска Fp (kN) треба изражавати кроз атхезиону масу вучног 
возила (Ga, t), а пошто су код савремених локомотива све осовине погонске, израз (17.8) можемо 
написати у облику: 

 Fa = 1000 Ga g ψa  (N)                             (17.9) 

Према томе, да би се воз могао нормално кретати, треба да је испуњен следећи услов: 

Fo ≤ Fa, односно                          (17.10) 

Fo ≤ 1000 Ga g ψa.                             

Ако овај услов није испуњен, долази до проклизавања точкова, и воз се не може кретати. Зато се ова 
сила назива атхезионом вучном силом јер она омогућава и вучу и кретање. Управо, то је гранична 
вредност вучне силе коју треба да остваре погонски мотори локомотиве. Она се мења у функцији две 
променљиве Gа и ψа. Линеарна сразмерност реализоване вучне силе на ободу точка са атхезионом 
масом (Gа), односно осовинским оптерећењем, упућује на могућност повећања максималне вучне 
силе повећањем укупне масе вучног возила. То се у пракси и користи, али само до дозвољених 
ограничења према осовинском оптерећењу и оптерећењу по дужном метру за конкретну пругу. 

Друга променљива, коефицијент атхезије, који у суштини представља коефицијент трења између 
шина и бандажа точкова, такође нема сталну вредност и зависи од многих физичко-експлоатационих 
фактора: стања површи шина - суве, влажне, прљаве, итд; брзине вожње - има највећу вредност при 
покретању из места; врсте вучног мотора - електрични или дизел, шеме везивања електромотора 
локомотиве итд.  

Ако су вучни мотори редно везани у једно коло, онда погонске осовине постају електрично зависне 
једна од других, тако да проклизавање точкова једне осовине снижава јачину струје свих осовинских 
погона који су међусобно електрично зависни. У мањем степену зависности таква веза се осећа код 
паралелног повезивања мотора, што омогућава реализовање веће вучне силе за око 10÷15%. У табели 
17.1 – Прилог 17. су дате вриједности адхезије за неситрошене и истрошене шине у различитим 
условима експлоатације према британском стандарду. 
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Због тешких услова рада на површинским коповима (прљаве шине, мали радијуси кривина, 
померљиве пруге, итд) узимају се мање вредности коефицијента атхезије него на пругама јавног 
саобраћаја. Његове вредности се одређују експериментално, а истраживања су показала да код редно-
паралелног повезивања вучних мотора и степенастог регулисања брзине (електро локомотиве EL1, 
21E, 26E, вучни агрегат PE2M) коефицијент атхезије се креће од 0,22÷0,23 при брзинама од 15-30 
km/h, а од 0,28÷0,30 при покретању из места. Код паралелног повезивања вучних мотора и 
степенастог регулисања брзине (електро локомотива D 94, вучни агрегат ОPЕ1) коефицијент атхезије 
се креће од 0,25÷0,26 при вожњи, а од 0,32÷0,34 при покретању из мjеста. Код паралелног повезивања 
вучних мотора и равномерног регулисања брзине (вучни агрегати ОPЕ2, OPЕ1А, ОPЕ1B, PЕ3Т) 
коефицијент атхезије се креће од 0,27÷0,29 при вожњи, а при покретању из места од 0,34÷0,36. 
 
Коефицијент атхезије се може повећати сипањем пjеска по шинама испод погонских точкова, што се 
често на површинским коповима и чини при покретању воза из мjеста или на пругама под већим 
успоном за време атмосферских падавина. 

Величина ободне вучне силе вучног возила зависи од три фактора: момента који развија мотор; масе 
локомотиве која се преноси на погонске осовине возила и од степена преоптерећења извора енергије.  
Она се изражава преко снаге погонских мотора, и за различите типове вучних возила износи: 

� електрична вучна возила  
 
Снага електричних вучних возила у зависности од промене јачине струје износи: 

 
36003600

vFzIU
N ommm ×

=
××

=
η

, kW                        (17.11.) 

одакле следи да је вредност вучне силе електричног вучног возила коју развија један мотор једнака: 

 
v

zIU
F mmm

o
η××

= , N             (17.12.) 

Гдје је: 

Um(V)- напон на контактима мотора, 

Im(A)- радна струја електромотора, 

z- број електромотора електричног вучног возила,  

mη - степен корисног дејства мотора и преносника и 

v(km/h)- брзина електричне локомотиве. 

� дизел вучна возила 
 

Вучна сила дизел локомотиве или дизел секције вучног агрегата ограничена је снагом дизел мотора 
(понекад прегрејавањем генератора), а рачуна се као: 

 
v

N
F peg

o

ηηη ×××
=

3600
, N              (17.13.) 

Гдје је:  

 N (kW) – снага дизел мотора, 
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 ηg – коефицијент корисног дејства генератора, 

 ηe – коефицијент корисног дејства електромотора и зупчастог преноса, 

 ηp – коефицијент губитка енергије за помоћне машине (вентилатори и сл.) и 

 v (km/h) – брзина дизел вучног возила. 

 

Брзина кретања воза и вучна сила локомотиве се регулише променом напона којим се напајају 
мотори (U), и јачином струје (I) која протиче кроз њихове намотаје. Зависност брзине кретања 
локомотиве (V) и вучне силе (Fо) од струје мотора (v=f(I) и Fo=f(I)) се назива електромеханичком 
карактеристиком вучног мотора. На слици 17.3 приказана је типичана електромеханичка 
карактеристика електричног вучног возила. 

Брзина кретања воза се пропорционално мења доведеном напону на електромторе: 

 v=(U-IR)/CΦ              (17.14.) 

Гдје је: U (V) - напон струје у електромотору;  

            I(A) – јачина струје у електромотору;  

            R(Ω) – отпор у електроколу мотора;  

           C – коефицијент који зависи од констркционих параметара електромотора;  

           Φ (Vs) – магнетни флукс мотора. 

 

Слика 17.3. Електромеханичка карактеристика вучног мотора локомотиве ЕЛ2 

Према карактеристици загревања мотора разликује се једночасовна и трајна (вишечасовна) снага 
мотора. Под једночасовном се подразумева снага Нх коју мотор може да развије без прекида у току 
једног часа. Трајну снагу Ntr мотор може да развије радећи током дужег временског периода без 
прегрејавања намотаја. Као мјеродавна карактеристика снаге мотора за прорачун се усваја часовна 
снага. 

Код електромотора са серијским побуђивањем јачина магнетног тока је пропорционална јачини 
доведене струје, зато према формулама (17.12 и 17.14) зависност v=f(I) имa хиперболички a Fo=f(I) – 
квадратни карактер, слика 17.3. 
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Приликом прорачуна вуче (брзине кретања воза или потребне вучне силе) обично се користи вучна 
карактеристика возила, која представља зависност вучне силе од промене брзине кретања воза Fo = f 
(v), слика 17.4. 

 

 
 

Слика 17.4. Вучна карактеристика вучног агрегата PЕ3Т 

 

За ефикасну вучу возова пожељна је вучна карактеристика која обезбеђује такву зависну промену 
вучне силе и брзине, да се уз одговарајуће ограничење снаге погонских мотора омогући покретање 
воза на меродавним успонима и његова вуча највећим дозвољеним брзинама на хоризонталним 
правим деоницама пруге. Ови гранични услови захтевају велике вучне силе при покретању и 
релативно мале вучне силе при кретању воза великим брзинама.  

 
У зависности од намене вучног возила, услова експлоатације и конструкционо-атхезионих особина, 
одређује се вучна снага и облик вучне карактеристике локомотиве. Савремене локомотиве за примену 
на површинским коповима, односно вучу тешких возова, остварују своју вучну универзалност (веће 
вучне силе - мање максималне брзине) већом инсталисаном снагом. 

 

17.3. Отпори при кретању воза 
 

При покретању и у току кретања на воз делују силе отпора, као спољне силе које се супростављају 
његовом кретању. Ове силе стварају сталне (или основне) и допунске (или повремене) отпоре, који 
зависе од конструкције самог возила (локомотиве или вагона), као и од стања и конструкционо-
експлоатационих услова пруге. Ови отпори су пропорционални тежини композиције (вучног возила и 
вагона), па се рачунавају преко специфичнг отпора кретња воза, односно отпора по једници тежине 
композиције (N/kN).  

17.3.1. Прорачун сталног отпора 

При устаљеном кретању композиције дуж праволинијске и хоризонталне пруге настаје само стална 
сила отпора кретања која представља збир више парцијалних сила отпора, а које настају из више 
разлога и обухватају отпоре:  
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� због трења у лежајевима осовина – који зависи од квалитета и типа лежаја, температуре радне 
средине и од квалитета подмазивања лежаја. Отпор трења у кугличним лежајевима је 3÷5 пута 
мањи него у клизним лежајевима;  

� због трења при котрљању - који се појављује услед котрљања точкова по шинама, трења 
између точкова и шина, и ударања точкова на спојевима шина и  

� ваздуха - који је пропорционалан површини пресека возила и квадрату брзине кретања возу.  
 

Пошто је брзина кретања возова на пругама површинских копова релативно мала (30÷40 km/h 
максимално) отпор ваздуха се може занемарити, па ће сила сталног отпора која се трајно супроставља 
кретању воза на праволинијским хоризонталним деоницама пруге бити: 

 Ws = GLg wsL+ Gv g wsv, N                         (17.15.) 

Гдје су:  

GL(t) – маса вучног возила, 

Gv(t) – бруто маса вучених вагона, 

wsL (N/kN) – стални специфични отпор вучног возила и 

 wsv(N/kN) – стални специфични отпор вагона. 

Аналитичко одређивање сталних специфичних отпора, с обзиром да зависе од великог броја 
променљивих фактора (врсте транспортног средства, брзине кретања, типа пруге, итд) је доста 
непоуздано и компликовано. Зато се њихова вредност одређује обрасцима добијеним математичком 
интерпретацијом резултата мерења отпора за карактеристичне врсте и типове шинских возила. Ови 
обрасци дати су у табелама 17.2 и 17.3. - Прилог 17. 

Понекад је неопходно стални отпор воза у цјелини рачунати преко специфичног отпора 
кретања воза. За стационарне пруге нормалне ширине рачуна се по образцу: 

 
( )

( )gg

gg
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vsvl
s
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GwGsLww
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+
= , N/kN                        (17.16.) 

 

У формулама које су дате у претходним табелама брзина се узима у km/h. 

Оријентационе вредности специфичних сталних отпора при вожњи по стационарним пругама на 
површинским коповима износе 3,5-4,5 N/kN за пуне и 4,5-6,0 N/kN за празне композиције. При 
вожњи по помјерљивим пругама стални специфични отпор се увећава за 20÷25 %, тако да се креће у 
границама 4,5-6,0 N/kN за пуне и 6,0-8,0 N/kN за празне композиције. 

Отпори котрљању се рачунају према стандардизованим обрасцима и за јавне пруге и у табели 17.4- 
Прилог 17. су дати обрасци у зависности од државног стандарда односно државе и њеног стандарда 
који се примјењује. 
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17.3.2. Прорачун допунског отпора 

Допунска сила отпора (Wd) дјелује само на појединим дионицама пруге а обухвата силу отпора због 
нагиба пруге (Wи)  и силу отпра кривине пруге (Wk). 

Сила отпора због нагиба пруге - овај отпор је пропорционалан маси композиције, а чини га 
компонента силе тежине воза (G=GL+Gv), која је паралелна са равни колосека и супротставља се вучи 
воза под нагибом, слика 17.5, а може се одредити из израза: 

Wи= (GL+Gv) g sinα (N)             (17.17.) 

Гдје је:  

GL(t) – маса вучног возила и 

Gv(t) – бруто маса вучених вагона. 

 

Слика 17.5. Шема дејства сила на нагибу  

Пошто се нагиб пруге креће од 30 дo 40‰, тада можемо приближно узетида је sinα ≅ tgα, па ће сила 
отпора нагиба пруге износити: 

 Wи= (GL+Gv) g и (N)              (17.18.) 

Величина нагиба пруге (успона или пада) изражава се у промилима (односно m/km), и одређује се 
односом: 

 
L

h
1000i = = 1000 tgα, (‰)                                        (17.19.) 

гдје се h изражава у метрима a L у километрима. 

Специфични отпор нагиба пруге ће бити: 
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Према томе, вредност специфичног отпора нагиба пруге једнака је величини нагиба пруге у 
промилима, односно сваки хиљадити део нагиба пруге изазива отпор од једног N/kN. Код вожње по 
успону ово је сила отпора и има позитивни предзнак, а код вожње по паду то је активна сила која 
изазива и убрзава кретање воза и има негативни предзнак. 

Сила отпора у кривини – сила отпора при кретању копозиције у кривини је последица трења између 
венаца точкова и бочних страна шина, и њега проузрокује: чврста веза између точкова и осовине 
осовинских слогова, паралелност осовина у постољу и дејство центрифугалне силе. Вриједности 
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специфичног отпора у кривни зависе од радијуса кривине (R), дужине кривине (Lk), дужине воза (Lv) 
и типа колосека, а одређују се следећим емпиријским образцима: 

� за стационарне пруге нормалног колосека са радијусом кривине R ≥ 300 m  

wk = 700/R                                       (17.21.) 

� za стационарне пруге нормалног колосека са радијусом кривине R < 300 m  

wk = 900/(100+R) – при дужини воза (lv) јенакој или мањој од дужине кривине (lk)      
(17.22) 

wk = 900/(100+R) lv – при дужини воза (lv) већој од дужине кривине (lk)                    (17.22.) 

За померљиве пруге на површинском копу и одлагалиштима овај отпор се увећава за 40-50%. 

Сходно томе, укупна сила отпора кретања која се јавља при устаљеном кретању воза износи: 

 Wu = GLg (wsL ± wи + wk) + Gvg (wsv ± wи + wk), N                       (17.23.) 

 

17.4. Сила кочења воза 
 

Кочна сила воза је вештачки створена спољна сила која делује супротно кретању воза, чију величину 
регулише машиниста. Ова сила треба да воз укупне масе, који се креће одређеном брзином са 
потребним успорењем у времену заустави на сигурној дужини пута. При томе се укупна кинетичка 
енергија воза, умањена за губитке у отпорима кретања, претвара у енергију кочења. 

Сила кочења настаје притиском папуча кочнице уз точкове или променом режима рада 
електромотора из моторног у генераторски. Према томе, кочна сила се може реализовати на два 
начина: 

� механички (фрикциони) - коришћењем силе трења коју ствара дејство кочних папуча на 
бандаже точкова. Према начину активирања кочнице се деле на: пнеуматске, 
електропнеуматске и електромагнетске; 

� електрични (електродинамички) - као последица рада мотора у генераторском 
(реверзибилном) режиму, при чиму се кинетичка и понтенцијална енергија воза који кочи, 
трансформише - радом мотора у генераторском режиму у електричну енергију. Ако се овако 
произведена електрична енергија враћа у мрежу кочење се назива рекуперативним, а ако се 
претвара у топлотну у отпорницима за кочење (реостатима) кочење се назива реостатским. 

 

На површинским коповима углавном се користе транспортна средства са фрикционим начином 
кочења, где се кочење реализује притискањем кочних папуча силом (Fk) на венац точкова локомотиве 
и вагона. Кретање локомотиве за време кочења се реализује под дејством силе инерције, којој се 
супроставља сила кочења (Fko), тј. трења, на сваком точку, слика 17.6.  

Свака кочна папуча производи кочну силу у вредности од 1000 Fki µk N. Вредности појединачних сила 
кочења на папучама зависиће од коефицијента трења између кочних папуча и венца точка (µki) и силе 
притиска на кочној папучи. Према томе, укупна кочна сила воза представља суму појединачних сила 
остварених на сваком коченом точку локомотиве и вагона (Fki): 

 Fk = 1000 µki Σ Fki, N              (17.24.) 

Збирна сила притиска свих папуча на осовинама локомотиве и свих вагона рачуна се по једнакости: 

ΣFki = ΣFL nL + ΣFv nv             (17.25.) 
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Гдје је:  

FL(N) - притисак папуче локомотиве;  

Fv(N) – притисак папуче вагона;  

nL – број кочних осовина локомотиве;  

nv – број кочних осовина вагона. 

 

 

Слика 17.6 Шема дејста сила на точак при кочењу 

Као резултат притискања кочних папуча на точак силом (Fki, N) јавља се сила трења (Kki µк), где је µk 
– коефицијент трења између точка и кочионог елемента.  

Сила Fki µк изазива реакцију лежаја и образује с њим унутрашњи пар сила Фki µk – Gт. Замијенимо овај 
пар сила еквивалентним паром сила Fko – Fkt. Сила Fkt приликом контакта точка и шине изазива 
реакцију шине (Fаk) која је једнака по величини сили Fkt, али је усмерена у супротном правцу.  

На тај начин се при кочењу врши процес аналоган стварању вучне силе. При чему је величина кочне 
силе такође као и вучне силе, ограничена силом пријањања точка уз шину (односно атхезије). Да би 
се спречило кретање вучног возила са прикоченим точковима, односно да не дође до проклизавања 
точкова, потребно је да се испуни услов: 

 
 Fki µk  ≤ 1000 Gt Ψa             (17.26.) 

Гдје су: 

Fki(N) – сила притиска папуче кочнице о точак, 

µki – коефицијент трења између кочних папуча и вијенца точка,  

Gt (kN) – атхезиона тежина (локомотиве или вагона) по једном кочном точку и 

Ψa – коефицијент атхезије између точка и шине. 

Ако претходни услов није испуњен точкови ће престати да се окрећу и наступиће клизање точкова по 
шинама. У тренутку настанка клизања точкова по шинама сила кочења ће бити једнака 1000 Gt Ψ’а, 
где је Ψ’а – коефицијент трења при клизању између точка и шине при кретању. Коефицијент трења 
клизања при кретању је 1,5 до 2 пута мањи, него при релативном мировању.  

Сигурно кочење подразумева да се воз укупне тежине и одређене брзине, са успорењем у одређеном 
времену заустави на сигурној дужини пута кочења. При томе се укупна кинетичка енергија воза, 
умањена за губитке у отпорима кретања, претвара у енргију кочења. Укупна сила кочења са отпорима 
кретања спречава даље кретање воза које проузрокује сила инерције.  
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Да не би дошло до проклизавања точкова по шинама, приликом њиховог блокирања, не сме се 
развијати прекомерна кочна сила. Проклизавање проузрокује неравномерно хабање венца точкова и 
отежава управљање возом. Зато је неопходно да сила кочења буде мања од атхезионе силе. 

Коефицијент трења између кочних папуча и бандажа точкова за транспорт на површинским коповима  
одређује се по емпиријским формулама: 

� за стандардне кочне сегменте од ливеног гвожђа 

µk =78 (16 Fki+100g)/[(80 Fki +100g) ⋅ (3,18 v+100)]       (17.27.) 

� за композиционе (метално-пластичне) кочне сегменте 

µk =60 (5 Fki +100g)/[(20 Fki +100g) ⋅ (1,4 v+100)]       (17.28.) 

 

Гдје је:  

Fki – сила притиска једне папуче за конкретно возило у kN,  

v – брзина вожње у km/h,  

g –  убрзање силе земљине теже 9,81 m/s2. 

Кочне папуче могу бити постављене с једне, или обе стране точкова. Ради остваривања једнаке кочне 
силе, код двостраног деловања, дупло је мањи притисак папуча у односу на једнострано деловање.  
Прорачунске вриједности кочних сила на кочним сегментима за различите типове транспортних 
средстава дате су у табели 17.5.-Прилог 17. 

Електричне локомотиве имају двострано кочење и сила притиска једне папуче износи 20 kN. Вагони 
обично имају једнострани притисак папуча, две папуче по осовни, па је сила притиска једне папуче 
вагона дупло мања од силе притиска на папучу локомотиве. 

Величина коефицијента трења зависи од врсте и квалитета матерјала од којег су изграђене папуче, 
брзине вожње, стања додирних површи (суве или влажне и сл.) и специфичог притиска. За ливено 
гвожђе износи 0,1 ÷ 0,17, што је недовољно. Уз то, доста се смањује при већим брзинама и више се 
смањује од коефицијента атхезије. Зато се све више примењују папуче од композиционих материјала: 
азбеста, оксида цинка, каучука, термо постојаних смола и сл. То су метално-пластичне папуче, које 
имају већи и постојанији коефицијент трења, које дуже трају али су скупље због сложеније израде. 

Специфична кочна сила рачна се по обрасцу: 

wk=
gGvGL

kiFki
gGvGl
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1000
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Σ
=

+

µ , N/kN           (17.29.) 

Кочиона сила Fk може се усвајати и са дијаграма кочне карактеристке вучног возила на основу 
познате брзине вожње. На слици 17.7 приказани су дијаграми кочних карактеристика 
електролокомотиве ЕL-1 и вучног агрегата ОPЕ1, где су линије ограничења кочионе силе према 
критеријуму атхезије означене са I, а линије ограничења према максимално дозвољеној јачини струје 
са II. 
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Slиka 17.7. Kočиone karakterиstиke vučnиh vozиla (brojevиma su označene pozиcиje kontrolera) 
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18. ЕКСПЛОАТАЦИОНИ ПРОРАЧУНИ ЖЕЉЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА  
 

Вучни и експлоатациони прорачуни се врше различитим методама и поступцима у зависности од 
намене резултата и захтеваног степена њихове тачности. Независно од одабране методе, за 
реализацију прорачуна неопходне су три основне групе података: 

1. подаци о вучном возилу, са његовим вучним карактеристикама и ограничењима по 
атхезионом критеријуму; 

2. елементи уздужног профила трасе пруге са нагибима, кривинама, стационажама деоница и 
ограничењима брзина; 

3. подаци о саставу (типу и броју вагона) и маси воза. 
 

18.1. Вучни прорачуни 

Вучни прорачун обухвата одређивање типа локомотиве и вагона, бруто масе воза, брзине кретања 
воза по различитим деоницама пруге и времена кретања воза. 

 

18.1.1. Избор типа локомотиве и вагона  

При избору типа локомотиве за рад у конкретним радним условима треба се руководити следећим 
основним параметрима копа: 

� дизел локомотиве су рационалне у експлоатацији на површинским коповима чија дубина 
не прелази 100 m и нагиби пруге нису већи од 25-30‰. 

� поједине електричне локомотиве се успешно експлоатишу при дубини копа до 150 m и 
капацитету копа од 15-20 милиона тона терета годишње. 

� на коповима капацитета 30-50 милиона тона терета годишње и дубинама до 100-150 m 
сврсисходни су вучни агрегати на једносмерну струју напона 3000 V или наизменичну – 10 
kV. 

� на великим површинским коповима производног капацитета 60-100 милиона тона годишње 
и више при експлоатационој дубини копа већој од 150-200 m ефективни су вучни агрегати 
наизменичне струје 10 kV и 25 kV. 

Приликом избора типа вагона треба узети у обзир да основну примену на површинским коповима 
имају кипер вагони и универзални полувагони. Због једноставности истовара код транспорта 
откривке даје се предност кипер вагонима. За транспорт крупнокомадастих и тешких минералних 
сировина (руде метала, кречњак, и сл.) такође је пожељна примена кипер вагона, а за лакше и 
ситнокомадасте (γn ≤ 1,3 t/m3) – универзални полувагон. 

Тип и величина вагона такође се мора усагласити, како по конструкцији тако и по запремини са 
утоварним средством тако да се утовар вагона обави са не мање од 4-6 кашика багера (или 
утоварача), тј. неопходни вагон треба да има следеће параметре: 

• запремина вагона:   Vv ≥ n Kpk Vb / Kpv                                     (18.1) 
• носивост вагона:   Qv ≥ n Kpk Vb γn                                                         (18.2)

  
Гдје је:  n - минималан број кашика које стају у полувагон, 

Kpk - коефицијент пуњења багерске кашике, 
Vb - запремина кашике багера, m3 

      Kpv  - коефицијент пуњења каросерије вагона и 
      γn – насипна запреминска маса, t/m3. 

 

Запремина каросерије (m3) изабраног вагона треба да је у сагласности са специфичном запремином 
багерске кашике. Специфична запремина багерских кашика капацитета 5; 8; 12,5; 20 m3 је једнака 2; 
3; 4 и 6 m3/m специфичне запремине вагона. 
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Специфична запремина вагона се рачуна као однос запремине (са “купом”) према унутрашњој 
дужини каросерије. Послије изабраног типа и марке вагона одређује се коефицијент искоришћења 
носивости вагона, према следећем образцу: 

 Kip = Kpv Vv γn/Q v                            (18.3.) 

 
Дозвољено преоптерећење вагона по носивости се креће од 5-10%. 

 

18.1.2. Одређивање бруто масе композиције 

Бруто тежина композиције је важна и меродавна величина за вучне прорачуне. Она се састоји од 
тежине вучног возила (QL, t) и бруто тежине вучених вагона (Qb, t): 

 

  Q = g(QL+ Qb), kN                         (18.4.) 

Бруто тежина вагона (Qb) подразумева сопствену масу свих вагона и одговарајуће тежине терета у 

њима, па ће укупна тежина вучених вагона бити: 

  Qb = n g (Qt + Qv), kN                           (18.5) 
Гдје је: 

Qt (t) – тежине терета у вагону,  

 QV (t) – сопствена тежина вагона, и 

 n – број вагона у композицији. 

Погонски мотори локомотиве развијају вучну силу за вучу саме локомотиве и композиције вагона. 
Вучне силе које се реализују на ободу точкова погонских слогова, остварују део вучнога рада за 
покретање и вучу вучног возила и други део за вучу бруто масе вагона.  

Бруто маса композиције вагона се одређује према вучној сили локомотиве на основу услова 
равномерног кретања воза по меродавној деоници пруге (деоница са максималним успоном при 
минималним полупречником кривине) чија дужина није већа од 250 m, а према основној једначини 
кретања Fo ≥ W, tj. 

Fo = QL g (wsl + wi + wk) + Qb g (wsv + wi + wk), N.                                    (18.6.) 

односно, да би се воз нормално кретао треба да је испуњен услов атхезионе вуче: 

Fa ≥ Fo                              (18.7.) 

QL g ψa = QL g (wsl + wi + wk) + Qb g (wsv + wi + wk)                                     (18.8.) 

 

Из претходног образца можемо одредити максималну бруто тежина вучених вагона, при кретању 
на мјеродавној дионици пруге, према формули: 

)ww(w
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, kN                         (18.9.)

     

Ако дионица пруге, са највећим успоном, нема кривину изоставља се специфични отпор кривине wk. 
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Тежина воза која се добије према претходном изразу мора се проверити и у случају покретања пуне 
композиције вагона из стања мировања у најнеповољнијим условима (на деоници са максималним 
успоном и минималним радијусом кривине пруге, при томе узимајући у обзир и утицај инерцијалних 
сила), па ће бруто тежина воза бити:  
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Гдје су: ψam – коефицијент атхезије између точка и шине при покретању из стања мировања;  

               ap=0,03-0,05 (m/s2) – убрзање воза при поласку.  

 

Тежина композиције треба да је мања од тежине прорачунате по обрасцу (18.10.):  

 

Qb≤ Qbm                            (18.11.) 

 

18.1.3. Расположива вучна сила 

Расположива вучна сила или сила на куки локомотиве (Fk) представља разлику између атхезионе 
вучне силе локомотиве и вучне силе потребне за кретање саме локомотиве (FL): 

Fk = Fa – FL                            (18.12.) 

Fk = QL g ψa  - QL g (wsl + wi + wk), kN                        (18.13.)
   

Вучна сила на куки локомотиве увек мора да буде већа од потребне вучне силе за вучу бруто масе 
композиције вагона. Односно, другим ријечима ова сила мора да савлада све отпоре кретања вагона: 

Fk ≥ Qb g (wsv + wi + wk), kN        

Нето вучна сила (FN=Fk–ΣW) представља разлику између расположиве вучне силе локомотиве и 
суме свих отпора кретања композиције дуж пруге. Нето вучна сила обезбеђује могућност убрзања 
композиције. Брзина кретања воза при којој је нето вучна сила једнака нули назива се равнотежном 
брзином. Са том брзином локомотива троши сву расположиву снагу на савлађивање отпора кретању. 

18.1.4. Вучна сила дизел локомотиве 

Код ових вучних возила вучна сила је ограничена снагом дизел мотора, па се бруто маса композиције 
одређује по једнакости: 

Qk = 
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wwQ
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ηηηN 360
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ww imov +

+−
⋅

                           (18.14.) 

Гдје је: Ne – ефективна снага дизел мотора, kW;  
            ηg=0,9 – коефицијент корисног дејства генератора;  
            ηs=0,82 ÷ 0,85 – коефицијент сопствене потрошње енергије за погон помоћних уређаја 
(вентилатора, компресора, хладњака и сл.);  
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          ηz=0,80 ÷ 0,85 – коефицијент корисног дејства зупчастог преноса и електромотора. 
 

18.1.5. Број вагона у композицији  

Број вагона у композицији према расположивој вучној сили вучног возила биће: 

( )tv

b

QQ

Q
n

+
=                                       (18.15.)

    

Гдје су: Qv - сопствена тежина вагона, kN; 

              Qt – тежина терета у вагону, kN.  

 

Прорачунска вриједност броја вагона (nv) се заокружује на ближи цео број, па ће тада стварна тежина 
композиције вагона бити: 

 Q = n (Qv + Qt), kN     

 

18.1.6. Прорачун дужине пута заустављања 

Кочење воза треба да омогући сигурно кретање одређеном брзином и заустављање воза на деоници 
пруге са максималним падом на прописима одређеној дужини - до 300 m.  
 
Укупна дужина пута заустављања (Lz) једнака је збиру пута преткочења (Lp) - пут који воз прелази за 
време реакције возача и времена до потпуног активрања свих кочница; и пута активног кочења (Lk) - 
пут који прелази композиција за време апсорбовања његове кинетичке енергије, а одређује се по 
изразу:  
 
 Lz=Lp+Lk ≤ 300, m                           (18.16) 
 
Од тренутка активирања кочница до потпуног налегања папучица на бандаже свих кочних точкова 
протекне одређено време у коме композиција прелалази одређени пут. Дужина пута предкочења 
износи: 
 

Lp= 6,3
p

tv ×

, m         (18.17) 

Гдје је: tp – вријеме преткочења, које износи  4-5 s код пнеуматских, а 0,5 s код електропнеуматских 
кочница. За то вријеме воз се креће номиналном брзином (km/h), која се очитава са кочне 
карактеристике локомотиве. 

Кинетичку енергију воза при активном кочењу треба неутралисати кочном силом и отпорима 
кретања на дужини пута активног кочења (Lk) из услова једнакости: 
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Гдје је: E (J) – кинетичка енергија у моменту почетка кочења воза; v1, v2 (km/h) – брзина кретања воза 
на почетку и крају кочења. 

 

g

 Qk)(Ql1000 +
2

2

2

2

1

6,32 ×

− vv
 = Lk (Ql+Qk) (wv+wb-wi)                              (18.19.) 

 

Гдје је: wv – специфични отпор кретању воза;  

             wb – специфични отпор кочења;  

             wи – специфични отпор нагиба пруге.  

При потпуном заустављању воза имамо да је v2=0, па из предходне формуле произилази да се дужина 

пута кочења рачуна по обрасцу: 
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L  , m                          (18.20) 

Према томе, брзина кретања воза по меродавној деоници (са максималним падом) може се одредити 

према услову сигурног кочења, тј. Lz ≤ 300 m. 

 

18.1.7. Одређивање брзине и времена вожње 

За одређивање брзине кретања воза користе се разне аналитичке методе, које полазе од основне 
једначине кретања воза или графичке методе прорачуна. Основно код свих метода је да брзину 
кретања воза одређују у функцији времена кретања (вожња са убрзањем или успорењем и 
константним убрзањем) и карактеристика деоница пруге (дужине, успона, кривина, ограничења 
брзина, и сл.). При оријентационим вучним прорачунима користи се метода равномерних брзина 
вожње по деоницама одређених профила.  

За вучне прорачуне потребне су одређене карактеристике деоница пруге, које се дају на уздужном 
профилу пруге (дужине деоница, величине нагиба и радијуса, итд.), слика 18.1. Да не би одређивали 
брзину за сваку деницу пруге посебно, обично се користи упрошћавање профила пруге сједињавањем 
појединих суседних деоница, где нагиб сједињеног профила износи: 

ip =( Hk - Hp) : ∑Li                          (18.21.) 

Гдје су:  
Hk и Hp – коте крајње и почетне тачке;  

∑Lи – укупна дужина свих деоница обухваћених сједињеним профилом у km.  
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Слика 18.1. Сједињени профил пруге 

 

Уколико у сједињеном профилу постоје кривине, уврштавају се њихови меродавни нагиби и дужине 
приликом одређивања нагиба сједињне деонице. 

Сједињавање профила пруге уноси одређена одступања од стварних вредности, па се зато треба 
придржавати одређених ограничења. Могу се сједињавати деонице истог знака и приближног нагиба, 
као и хоризонтални делови са суседним падовима или успонима. Када је разлика у нагибима до 
једног промила обједињава се више деоница без обзира на њихову дужину.  

Упрошћени профил пруге треба да одражава специфичности профила појединих деоница. Зато се на 
површинским коповима могу издвојити три карактеристична упрошћена профила: у копу, ван 
контура копа и на одлагалишту. 

Вучна сила (Fo), при равномерној брзини, за сваку деоницу сједињеног профила рачуна се по 
формули: 

Fo = QL g (wol + wi + wk) + Qb g (wov + wi + wk), kN                                   (18.22.) 

На основу расположиве величине вучне силе са дијаграма електромеханичких карактеристка вучног 
возила усваја се брзина вожње за сваку деоницу. Усвојена брзина мора бити мања од сигурне брзине 
кретања за дату деоницу уколико постоји ограничење.  

При вожњи наниже, у кочном режиму када је меродавни отпор негативан, максимална брзина се 
усваја према критеријуму сигурног кочења - са дијаграма кочних карактеристка вучног возила, слика 
3.61. Ова брзина треба да омогући заустављање воза на дужини која није већа од нормираних 
величина кочног пута (обично је то на површинском копу 300 m). 

На основу овако усвојених брзина рачунамо време вожње за сваку деоницу сједињеног профила: 

ti = Li : vi, min 

Гдје је: Li (km) – дужина i-тe дионице упрошћеног профила. 

Такође, за сваку дионицу прорачунава се вучна сила и усвајају наведени параметри, а резултати 
прорачуна се приказују табеларно, табела 18.1-Прилог 18 

По наведеном поступку се рачуна време кретања пуних и празних возова и укупно време вожње:  

tu = tvp + tvpr, min                                                                                            (18.23) 

Гдје је: tvp и tvpr – вријеме кретања пуног и празног воза, респективно.  
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18.1.8. Провјера мотора на прегријавање 

Погонски мотори на вучном возилу неће се прегрејавати ако је испуњен услов:  
 

Itr ≥ kr Ief                          (18.24.) 

Гдје је: Itr (A) – трајна јачина стрје којом се напаја мотор;  

             Ief (A) – ефективна јачина струје у мотору; 

              kr= (1,1 – 1,2) – коефицијент резерве јачине струје, који надокнађује пораст температуре 
мотора у посебним периодима рада при повећању оптерећења са продубљавањем копа.  

Ефективна јачина струје која протиче кроз намотаје мотора у одређеном времену је пропорционална 
вучној сили локомотиве на конкретној деоници, а рачуна се као средња квадратна јачина струје:  

 ,
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= α                          (18.25.) 

Гдје је: α=1,05 ÷ 1,1 – коефицијент загревања мотора у процесу истовара, утовара и маневрисања 
композиције; I1

2, I2
2,… Ii

2 (А)–ефективна јачина струје у намотајима вучних мотора при кретању воза 
по дионицама; t1, t2,…, ti (мин) - време кретања воза по деоницама.  

Вредност јачине ефективне струје при кретању на свакој деоници се одређује према електро или 
електромеханичким карактеристикама мотора вучног возила за познате вриједности вучних сила или 
брзина. 

 
Ако није испуњен услов (18.24) треба смањити број вагона у композицији и поново анализирати 
режим рада мотора. 
 
 
 
 
18.2. Прорачун капацитета транспорта 

Циљ прорачуна транспортног капацитета је да се утврди потребни инвентарски (возни) парк 
локомотива и вагона, који је неопходан за реализацију пројектованог капацитета копа, као и 
економске показатеље рада железничког транспорта. 

18.2.1. Циклус воза 

Трајање циклуса воза је основни показатељ транспорта који одређује број радних композиција у копу 
и капацитет транспорта. Трајање циклуса зависи од вучних карактеристика локомотива, 
конструкционих карактеристика средстава за утовар, конструкционих елемената пруге, радних 
услова, организације транспорта итд. 

Основна једначина за прорачун трајања циклуса гласи: 

Tc =  tuk + tpk +tik + tprk + tm , min                         (18.26.) 

 

Вријеме дисконтинуалног утовара вагона одређује се по изразу: 

tud =
pk

c

kV

Vt

60
, mиn                         (18.27.) 
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Гдје су:  

Vv и Vk - запремине сандука вагона и кашике багера;  

tc - трајање циклуса кашике багера (захватања ископине, преноса до вагона и истовара).  

Оно зависи од технчких карактеристка багера, особина ископине, запремине вагона итд, а 
оријентационо се може усвојити да износи 25 ÷ 30 s. Коефицијент пуњења кашике багера kp показује 
степен искоришћења геометријске запремине кашике багера и износи: 0,9 за пијесак, 0,75 ÷ 0,80 за 
глину и 0,60 ÷ 0,75 за получврсте стене и угљеве. 

Трајање континуалног утовара рачуна се по обрасцу: 

q

Qvn60
t
uk

= , min                          (18.28.) 

Гдје су: Qv - носивост вагона у t,  

               q – капацитет роторног багера у t/h. 

Вријеме утовара композиције износи: 

tuk = n tud , min                            (18.29.) 

Време истовара композиције зависи од појединачног времена истовара сваког вагона и износи: 

tik=  n tiv, mиn                           (18.30.) 

гдје је: n - број вагона у композицији, а  
               tiv - трајање истовара једног вагона, које зависи од начина истресања вагона, особина 
материјала, временских услова и сл.; за кипер вагоне износи 1,5÷2 min у летњим условима, односно 
3÷5 min у зимским; за универзалне полувагоне код истовара кроз дно 5÷7 min. 
 

Вријеме вожње пуног (tp) и празног (tpr) воза по деоницама се одређује према табели 18.1, сагласно 

формулама: 

vip

Li
tp

Σ
=

60
, min                          (18.31.) 

 

vipr

Li
tpr

Σ
=

60
, min                         (18.32.) 

 

Гдје је: Li (km) – дужина дионице;  

              vip(km/h), vipr(km/h) – брзина пуног и празног воза на i-toj дионици. 

Брзина кретања воза по привременим колосецима (на радним етажама у копу и на одлагалишту) 
ограничава се на 15÷25 km/h, a на стационарним 40÷45 km/h у зависности од категорије пруге. 
 
Неопходно је приметити да се Li код померљивих колосека и при паралелном фронту радова одређује 
као половина дужине фронта радова, а код лепезастог – две трећине. 
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Дужина померљивог дела пруге на откопним и одлагалишним етажама, са паралелним напредовњем 
фронта радова, једнака је половини дужине њихових радних фронтова, а код лепезастог - две 
трећине.  
 
Вријеме маневрисања (tm) зависи од конфигурације пруге (броја скретница, миомоилазница, начина 
утовара, откопчавања и прикопчавања вагона и сл.) и износи 10÷15% времена циклуса воза. 
 

18.2.2. Дијаграм кретања возова 

За израду дијаграма кретања возова треба одредити вреијме: утовара, кретања, истовара, застоја на 
мимоилазницама и на станицама као и вријеме маневрисања. Вријеме кретања наноси се на апцису, а 
дужина пруге на ординату. Кретање се приказује косим линијама, а застоји и стјање композиције 
хоризонталним, слика 18.2. На пругама с једним колосјеком возови се мимоилазе само на 
мимоилазницама и у станицама. 

Израда дијаграма отпочиње са утоваром воза, наставља се са кретањем, застојима, истоваром, затим 
кретањем назад до мјеста утовара. Трајање свих ових операција назива се циклусом кретања воза. 
При изради дијаграма вријеме и пређене дужине наносе се у одређеној размјери. Возови се крећу у 
супротним смјеровима и укрштају на мимоилазницама. Један од њих се зауставља, а други продужава 
без заустављања. 

Трајање станичних интервала зависи од начина успостављања везе између отпремних мјеста (А, B, 
C). То су минимални временски интервали за пријем, отпремање или пропуштање возова (1, 2, 3). 
Они су посљедица неједновременог пристизања возова на мјеста мимоилажења, времена укрштања и 
отпремања возова. На пругама површинских копова интервали укрштања трају: 4÷5 min - при 
телефонској вези; 3÷4 min - при полуаутоматском блокирању и 1÷1,5 min - при аутоматском 
блокирању. Интервали отпремања, за наведена блокирања, износе 1÷4 мин. У пприлогу 18. је дато 
графичко појашњење конструисања дијаграма кретања возова. 

 

 

Слика 18.2. Дијаграм кретања возова  
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18.2.3. Експлоатациони капацитет транспорта 

Експлоатациони капацитет транспорта је количина корисне сировине у т, или откривке у m3, 
превежена из копа до места депоновања у јединици времена: години, дану, смени или сату. Сменски 
капацитет износи: 

tv

c

esm
tvcsm Qn

T

T
QnnQ 








== , t/smenu,            (18.33.) 

 

Гдје је: nc – број циклуса вожње реализованих у смјени;  

            Qt – маса корисне сировине у вагону, t;  

            Tesm – ефективно смјенско вријеме. 

Продуктивност транспорта повећава се с порастом носивости воза. Са повећењем носивости расте 
учинак багера на рачун смањења времена замене возова по тони носивости.  

 

18.2.4. Број локомотива и вагона  

Укупни број локомотива и вагона зависи од количине и врсте материјала који се транспортује, 
конструкционих карактеристика превозних средстава, конфигурације пруге, организације рада и 
одржавања, ефикасности утовара и истовара итд. За транспорт сменске количине ископине треба 
остварити следећи број циклуса: 

 

tv

nsm

k

nsm
csm

Qn

kQ

Q

kQ
N == ,                         (18.34.) 

Гдје је: kn = 1,1 ÷ 1,2 – коефицијент неравномјерног кретања возова. 

Воз може остварити током трајања смјене Tsm следећи број циклуса: 

c

sm
sm

T

T
N =                             (18.35.) 

Уместо времена трајања циклуса понекад се уврштава трајање турнуса (обрта) воза - без времена 
утовара. При дуготрајном утовару и релативно краткотрајном трајању осталих фаза циклуса, може се 
користити маневарска локомотива, или витао (извлачњак), за навлачење вагона ради утовара, а вучна 
локомотива одмах маневрише, качи пуну композицију и наставља вожњу. 

Број активних локомотива које истовремено саобраћају рачуна се по обрасцу: 

tvsm

ncsm

cv

csm
al

QnT

ktQ

N

N
N == .                         (18.36.) 
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Овај број локомотива треба повећати за 20 ÷ 30 % због резерве и ремонта.  

Број активних вагона износиће: 

N
N

nav

a l

v

=                           (18.37) 

Гдје је: nv – број вагона у једној композицији. Да би се одредио инвентарски број вагона, претходни 
износ треба увећати 20 ÷ 30 %. 
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19. УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
КОД ЖЕЉЕЗНИЧКОГ ТРАНСПОРТА  

19.1. Управљање и контрола возова 

Контрола воза се врши путем сигнализације и система комуникације, при чему се радио-
комуникациони системи сматрају обавезним, док се на пругама ниже категорије и значаја  
управљање може безбједно регулисати и вршити диспечинг системом и радиом, без сигналних 
система. 

Како се жељезнички саобраћај повећава и растојање између композиција се смањује неопходна је 
контрола ефикасности и сигурности. У свијету су развијени или се и даље рзавијају  системи 
аутоматске контроле и управљања CTC (Centralied Traffic Control), TETRA (Trans European Trunked 
Radio Application), ERTMS (European Rail Traffic Management System  - још увијек није у употреби), 
CBTC (Communications-based train control). 

Железничка сигнализација  је основа безбједности и прецизности у жељезничком транспорту. Поред 
сигналних система за жељезницу су битни и оперативни контролни системи и системи аутоматске 
заштите возова (АТР automatиc traиn protectиon), као и уређаји, системи за блокирање који 
контролишу: жељезничке машине, сигнална свјетла и колосјеке, прелазак преко путева и кочионе 
системе. Постоје и  нове технологије за подршку сигурног, поузданог и еколошки прихватљивог 
железничког транспорта, као што је развој SPARCS -а (једноставна структура и АТР високих 
перформанси путем радио комуникационог система) као систем контроле возова нове генерације који 
користи најновије бежичне технологије.  
CBTC (SPARCS) 
 

 
Слика 19.1. „PTC“ систем (POSITIVE TRAIN CONTROL)  
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Slиka 19.2. „ATP“ систем (Automatиc traиn protectиon) 

 

 
Slиka 19.3. Структура „PTC“ система и надлежности 
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Слика 19.4. Аmtrak – Интероперабилни електронски систем за вођење возова 

 
„PTC“  систем - Интероператабилни електронски систем за управљање возом - I-ETMS 
Представља  електронске и електро-пнеуматске управљачке системе за жељезничку индустрију, а 
одликује се следећим карактеристикама и предностима: 

• Интегрише нове технологије са постојећим системима за контролу и управљање возом како би 
се побољшао рад и сигурност возова 
• Спријечава кршење приоритета поједине трасе, кршење ограничења брзине, неовлашћени 
улазак у радне зоне и кретање воза кроз прекидаче/скретнице у погрешђном правцу, што све 
смањује потенцијалне ситуацијеа несрећа при кретању  возова 
 • Са I-ETMS  посада држи под контролом воз. Систем прати и осигурава усклађеност посаде са 
свим упутама за рад, док екран I-ETMS  пружа посади воза  мноштво оперативних информација. 
• Како се воз креће низ  трасу, I-ETMS компјутер, уз помоћ уграђене географске базе података-
GIS-a и глобалног система позиционирања GPS-a, континуално израчунава дијаграме  упозорења 
или кочења на основу свих релевантних информација о возу и прузи, укључујући брзину , 
локацију, овлашћење за кретање, ограничења брзине, радне зоне и друга ограничења 
• I-ETMS  такође комуницира са уређајима на прузи за провјеру стања  шина, исправног 
поравнања/постављљања  прекидача и сигнализације 
 • Све информације се комбинују и анализирају у реалном времену како би се обезбиједила 
“сигурносна мрежа” за побољшање рада воза 

 
Комуникациони систем управљања возом (CBTC- Communиcatиons-based Traиn Control) је систем 
контроле возова који користи радио за постизање значајног смањења сигналне опреме и уштеде 
радне снаге. Један од ових система је и IT-ATP. 
 
Опрема за контролу возова - су дизајнирани да осигурају безбjедност, тако што аутоматски 
контролишу брзину воза или заустављање возова, спријечавајући сударе са задње стране и 
исклизнућа. 
 

  
Слика 19.5 ETCS систем  (European Traиn Control System) 
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Уређај за аутоматско управљање возом (АТС)- уређај који прима информације о брзини (АТС 
сигнал) из колосјека пруге на којем се воз креће и аутоматски успорава воз до дозвољене брзине ако 
се воз креће брзином која прелази максималну дозвољену границу у тој секцији. 
 
Рачунарски АТС систем на локомотиви -нова АТС архитектура која користи дигиталне и аналогне 
технологије и врши контролу са средњим таласима а на возу или прузи користи дигиталне таласе 
 
Интегрисана опрема АТС система на локомотиви - аутоматски уређај за заустављање воза (ATS 
Automatиc Traиn Stop Devиce). Овај уређај аутоматски активира и користи  кочнице како би 
спријечио судар с возом који се налази напријед ако воз занемари или погрешно идентифицира 
сигнал за заустављање и настави се кретати у смјеру према том возу. Постоје неколоико  типова овог 
уређаја: интегрисани ATS (K тип) и иQ-тип  ATS-PN са транспондером интегрисани ATS (Ps  
тип),интегрисани ATS (PF  тип) 
 
Аутоматски управљачки уређај за воз (АТО) - Овај уређај je уграђен na локомотиви/ возу, мијења 
оператера и користи се за операције/вожње  без оператера или за возове са једним возачем. У кретању 
композиција je без надзора, уређај аутоматски контролише и рад воза од тренутка када се он покреће 
до његовог доласка и заустављања на станици. 
 
Систем заштите од прекорачења брзине (ОРС) -Овај систем је инсталиран на крају пруге (слијепи 
колосјек) и спријечава исклизнуће ако воз прође тачку заустављања 
 

19.2. Одржавање пруге 

У неким легислативама постоје одређене одреднице у законским рјешењима гдје је обавеза улагања 
одређеног процента зараде и прихода у одржавање инфраструктуре.  

У процесу одржавања пруге основне активности подразумијевају: 

• инспекција, 

• послови на одржавање профила и поравнања, 

• одржавање застора, 

• замјена шина, 

• питања одводњавања, 

• контрола вегетације, 

• брушење/чишћење шина, 

• детекција кварова на прузи. 
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Слика 19.6. Послови на одржавању пруге: одржавање профила, одржавање застора/решетање, 

брушење шина, замјена прагова 

 

Одржавање горњег строја пруге може бити редовно и навредно.  
 
Редовно одржавање обухвата:  

1) текуће одржавање;  
2) средње оправке;  
3) главне оправке;  
4) прегледе и контроле.  

 
Ванредно одржавање обухвата  непредвиђене радове и  санације.  
 
Радовима текућег одржавања отклањају се мањи недостаци на горњем строју, настали у периоду 
између средњих и главних оправки, а задатак им је да успоре дотрајавање и хабање колосјечног 
материјала и да у границама прописаних толеранција очувају ширину, висину и смјер колосјека.  У 
радове текућег одржавања горњег строја спадају:  

1) регулисање колосјека и скретница по ширини, висини и смјеру;  
2) одводњавање засторне призме;  
3) подмазивање и притезање колосјечног прибора и провјера његове исправности;  
4) заштита шина од истрошења;  
5) нјега уграђених прагова (окивање, чеповање, премазивање);  
6) подбијање прагова;  
7) враћање помјерених шина и исправљање закошених прагова;  
8) одстрањивање сувишног челичног материјала из састава шина ("нокти");  
9) регулисање дилатација;  
10) уништавање вегетације;  
11) чишћење снијега и леда и др.  

 
Радови средњих оправки на горњем строју обављају се периодично уз појединачну замјену и 
допуну колосјечног материјала и уз уређење колосјека по ширини, висини и смјеру, тако да се сви 
елементи и колосјек као цјелина доводе у исправно стање.  У радове средњих оправки горњег строја 
спадају:  

1) појединачна замјена дотрајалих и оштећених шина, прагова, колосјечног прибора, скретница и 
скретничких дијелова;  
2) мјестимично решетање засторне призме;  
3) допуна недостајућег колосјечног прибора и застора;  
4) наваривање и заваривање појединих шина у колосјеку и дијелова уграђених скретница;  
5) обрада возних површина уграђених шина и дијелова уграђених скретница;  
6) комплетно уређење колосјека по ширини, висини и смјеру и др.  

 
Радови главних оправки  изводе се када се дотрајалост колосјечног материјала и деформације 
колосјека не могу отклонити радовима средњих оправки.  У радове главних оправки горњег строја 
спадају:  
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1) комплетна замјена целокупног колосјечног материјала;  
2) замјена само једног или оба шинска трака заједно са спојним прибором, а по потреби и заједно 
са причврсним прибором;  
3) замјена свих прагова заједно са причврсним прибором уз комплетно решетање и допуну 
засторне призме;  
4) решетање цјелокупне засторне призме уз допуну застора са дјелимичном замјеном и допуном 
шина, прагова и колосјечног прибора.  

 
Радови на одржавању застора састоје се:  
1) у допуни засторне призме до пуног профила;  
2) у додатном збијању и вибрирању засторне призме у кривинама малих полупречника, у дишућим 
крајевима и у предјелу изолованих састава;  
3) у чишћењу засторне призме од обрушеног материјала у усјецима;  
4) у дјелимичном решетању засторне призме код већег загађења застора.  
 
Одржавање колосека завареног у ДТШ  - Услови и температурни интервал за извођење појединих 
радова на колосјеку завареном у ДТШ су:  
1) регулисање смјера и нивелете колосјека са подбијањем, ако се колосјек не диже више од 30 mm и 
када се осовина колосјека налази у експлоатационим толеранцијама, може се обављати у интервалу 
tp± 15°С;  
2) дизање колосјека од 30 до 50 мм са подбијањем прагова може се обављати у интервалу tp ± 10°С;  
3) када је потребно веће дизање или помјерање осовине колосјека преко експлоатационих 
толеранција, рад се може обављати у интервалу tp ± 5°С;  
4) радови који захтјевају бочно и подужно помјерање колосјека, одгртање застора или ослобађање 
шина од прагова - макар и на незнатној дужини колосјека као што су: решетање, дјелимична замјена 
и допуна застора, појединачна замјена прагова, дјелимична замјена колосјечног прибора и сл, могу се 
обављати до температуре tp + 15°С;  
5) замјена, уграђивање и регулисање справа против путовања шина обавља се у интервалу tp ± 5°С:  
6) ако услјед сјечења или прелома шине долази до поремећаја ДТШ, који је формиран на потребној 
температури, или се сјече шина при температури већој од +35 ºС, мора се извршити пресјецање 
сусједне паралелне шине.  
Ако се послије извођења радова застор између чела прагова не збија машински, а очекује се пораст 
температуре већи од tp + 20°C, треба смањити брзину возова на одсјеку на коме су изведени радови, 
према вриједностима датим у Табели 19.1-Прилог 19.  
 
Преглед, контрола и исправност горњег строја - у цјелини, појединих група елемената или 
појединих елемената обавља се мјерним колима и другим шинским возилима, мјерилима, 
инструментима, вожњом на вучном возилу и визуелно - пјешице, при чему се провјеравају технички 
параметри пруге, уређење колосјека и стање исправности уграђеног материјала горњег строја.  
 
Особље које обавља преглед и контролу горњег строја мора за своју дионицу располагати потребном 
техничком документацијом за кривине са свим елементима, међуправе, прелазне рампе, праве испред 
и иза скретница, надвишења спољне шине у кривинама, нагиб пруге, преломе нивелете, величину 
проширења, подацима за потребну температуру за ДТШ, комплетне основне податке за уграђене 
скретнице и др.  
Редовна испитивања геометријског стања колосјека обављају се мјерним колима по посебно 
утврђеним плановима:  

1) на магистралним пругама са брзинама ≥ 120 km/h, четири пута годишње, с тим да између 
појединих испитивања не буде мање од два и по, нити више од три и по мјесеца размака;  
2) на магистралним пругама са брзинама до 120 km/h као и на регионалним пругама, најмање два 
пута годишње (пролјеће и јесен), с тим да између појединих мјерења буде најмање четири месеца 
размака;  
3) на локалним пругама у јавном саобраћају пругама најмање једанпут годишње (пролјеће или 
јесен).  
Приликом редовног испитивања оцјењује се и стање колосјека.  
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Испитивања се не врше при температурама нижим од -5°C нити вишим од +40°C, а ако до ових 
температура дође у току испитивања, она се прекидају до појаве дозвољених температура.  Поред 
редовних, према потреби, могу се радити и радне контроле стања колосјека, прије и послије извођења 
обимнијих радова на појединим дијеловима пруга.  
 
Ручна мјерења појединих елемената горњег строја и геометријских односа обављају се при локалној 
провјери стања колосјека, као и за мјерења скретница, укрштаја, осталих станичних, радионичких, 
ложионичких и индустријских колосјека.  Мјерења се врше за сваку пругу и колосјек најмање два 
пута годишње, а код индустријских колосјека једанпут годишње.  
 
Преглед и контрола колосјека завареног у ДТШ - обавља се тромјесечно, на основу документације 
о ДТШ.  Приликом прегледа посебно се контролише:  

1) подбијеност прагова и смер колосјека;  
2) варови који су обиљежени као сумњиви;  
3) шине и варови у којима су ултразвучним испитивањем констатоване унутрашње напрслине;  
4) понашање колосјечне решетке под саобраћајем;  
5) дилатационе справе;  
6) исправност положаја, распоред и стање притврђености справа против путовања шина;  
7) справе против бочног помјерања колосјека;  
8) евентуално закошење колосјечне решетке;  
9) величина и смјер уздужног помјерања шина у односу на прагове, у дишућим зонама ДТШ;  
10) величина и смјер помака ДТШ на мјестима уграђених сталних тачака;  
11) величина завршних дилатација на крајевима ДТШ;  
12) сва дефектна мјеста на шинама.  

 
Приликом прегледа и мјерења поменутих мјеста и појава, истовремено се евидентира температура у 
шинама.  На сталним тачкама - реперима обавља се мјерење односно помјерање ДТШ.  
 
Преглед и контрола шина -  Величина дилатационог размака на спојевима шина и дубина и ширина 
жлјеба за пролаз точкова шинских возила мјери се најмање два пута годишње, по могућности  у току 
априла и октобра, а према потреби и чешће.  Величина дилатационих размака на спојевима шина 
провјерава се:  

1) код колосјека у правој, на хоризонтали и на нагибима до 10‰ - на 50% од укупног броја спојева 
шина;  
2) код колосјека у правој, на нагибима већим од 10‰ и у свим кривинама - на свим спојевима 
шина.  

Шине уграђене у колосјек прегледају се и контролишу мјерним инструментима и мјерним колима за 
испитивање напрслина у шинама.  Редовно испитивање мјерним колима на магистралним пругама 
обавља се једанпут у двије године, на регионалним пругама једанпут у три године, а на локалним 
пругама према потреби.  Ванредна испитивања на свим пругама обављају се према потреби.  
 
Шине извађене из магистралних пруга могу се, након регенерације, уградити у регионалне и локалне 
пруге, под условом да имају потребну носивост и да нису исхабане преко дозвољених граница.  
Величина хабања шина мјери се сукцесивно у току трећег тромесечја.  Шине се мијењају када 
вертикално или бочно хабање главе шине пређе дозвољене границе, дате у Табелама 19.2 до 19.4.  
 
Висинска исхабаност главе шине мјери се у средини главе шине, а бочна хоризонтално на 14 mm 
испод горње површине главе исхабане шине.  Вертикално хабање шина мјери се на три мјеста на 
дужини шине: на средини и на оба краја шине (између другог и трећег прага од краја шине). Код 
дугачких тракова шина, заварена мјеста узимају се као крајеви шина. Средња величина вертикалног 
хабања шине добија се из аритметичке средине ове три измјерене вриједности, а највеће вертикално 
хабање је оно које се као такво и измјери на шини.  Шине у колосјеку мијењају се и када је шина 
оштећена или када се ултразвучним испитивањем утврди дефект у шини такве природе да може 
довести до њеног лома у кратком року.  
 
Наспрамност састава шина и подударност профила шина на саставима мјери се сукцесивно у току 
трећег тромесечја.  Испитивање стања уграђених шина (дефектоскопија) обавља се мјерним колима:  
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1) два пута годишње на пругама с брзинама од 120 km/h и већим;  
2) једанпут годишње на пругама с брзинама преко 80 do 120 km/h или годишњим оптерећењем 
већим од 10 милиона тона;  
3) једанпут у двије године на свим осталим пругама.  

 
Преглед и контрола скретница и дилатационих справа  - преглед скретница врши се на основу 
техничке документације о скретницама која садржи:  назив службеног мјеста у коме су уграђене 
скретнице; бројеве скретница; тип, полупречник, угао и смјер скретања скретница; врсту прагова; 
стационажу почетка скретница и међика; величину нагиба пруге и прописане мјере за ширину 
колосјека и толеранције на тачно одређеним мјестима скретнице, ширине и дубине жлјебова и 
дозвољени отвор на врху неприљубљеног језичка.  Исправност уграђених скретница провјерава се 
прегледом, мјерењем и испитивањем.  
 
Визуелним прегледом и провјером чекићем утврђује се исправност свих челичних дијелова 
скретнице, прибора и прагова, а само визуелно стање застора, сигналне светиљке и међика, склоп 
механизма за прекретање скретница као и чистоћа и подмазаност скретнице.  Рокови прегледа и 
мерења скретница и дилатационих справа дати су у Табели 19.5-Прилог 19.  
 
Контрола рада дилатационих справа се обавља мјерењем отвора - регулационе мјере на различитим 
температурама, о чему се води посебна евиденција.  Истрошене и оштећене дијелове скретница треба 
регенерисати или замијенити.  Сви клизни и еластични дијелови скретнице се редовно чисте и 
подмазују.  
 
Преглед и контрола застора  - приликом узимања узорака ради утврђивања загађености туцаника 
засторне призме код колосјечног застора равномјерног изгледа довољно је уклонити лопатом 
материјал испод једног прага да би се узео репрезентативни узорак. Ако застор нема равномјеран 
изглед, потребно је уклонити материјал испод најмање три прага, али тако да између ових прагова 
увијек остану по два прага нетакнута.  
При поступку уклањања материјала испод прагова потребно је обратити посебну пажњу на то да се 
не оштети подслој или његов заштитни слој да приликом узорковања не би дошло до захватања и 
материјала из подслоја и заштитног слоја.  Стање загађености уграђеног застора одређује се пробним 
ручним просијавањем туцаника узетог из колосјека на мјестима према избору. Упоређују се масе 
материјала који прође кроз сито од 22,4 mm и материјала који се задржи на ситу.  Стање туцаника је:  

1) исправно, ако је проценат загађености до 7%;  
2) загађено, ако је проценат загађености од 7% до 15%;  
3) јако загађено, ако је проценат загађености преко 15%.  

 
За пролаз кроз сито од 22,4 мм већи од 30% треба комплетно замијенити туцаник.  Квалитет 
засторног материјала, као и облик и димензија засторне призме провјеравају се помоћу преносног 
профила, визуелним прегледом а и мјерењем попречног пресјека засторне призме на мјестима према 
избору.  
 
Преглед, контроле и мјерења колосјека - положај колосјека по смјеру и нивелети у односу на 
пројектовано стање (изведено стање) контролише се геодетским мјерењима:  

1) на новим пругама, на пругама послије извршене обнове или унапријеђења и на 
електрифицираним пругама, најмање једном у пет година;  
2) на осталим пругама најмање једном у седам година;  
3) на мјестима гдје су уведене лагане вожње или смањене брзине због нестабилности доњег строја 
контроле се обављају једном годишње, а по потреби и чешће.  

 
Провјера нагиба и дужине прелазних рампи за надвишење, дужине и закривљености прелазних 
кривина, дужине међуправа и међукривина, праваца испред и иза скретница, надвишења спољних 
шина у кривинама, висинског односа шина у правој, смјера и осе колосјека, стабилности колосјека, 
подужних и висинских разлика (улегнућа) у колосјеку обавља се најмање два пута годишње.  
 
Када се мјерења врше колосјечним размјерником и либелом, провјера се обавља на спојевима шина и 
на средини шинског поља, а код дугачких тракова шина најмање на сваких 20 м колосјека.  Вожњом 
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на вучном возилу или у послједњим колима воза који има највећу брзину на дионици која се 
прегледа, провјерава се нивелета, смјер и стабилност колосјека, према унапријед утврђеном 
распореду.  
 
Испитивање исправности уграђених дрвених прагова врши се систематским прегледом, при чему се 
посебна пажња обраћа на видљива оштећења прагова и на стање чепова, нарочито ако су чепови 
дрвени. Уочене пукотине и оштећења бетонских прагова заштићују се од продирања воде и оштећења 
арматуре. У случају већих оштећења, прагови се мијењају.  
 
Преглед и контрола колосјечног прибора - техничко стање свих врста колосјечног прибора и 
прибора као цјелине мора бити такво да обезбиједи чврсту везу између шина, шине са прагом и 
онемогући лабављење прибора и везе.  
 
Оштећене, дотрајале или недостајуће елементе колосјечног прибора треба замијенити односно 
допунити, олабављени прибор притегнути, а по потреби и подмазати поједине елементе.  Справе 
против путовања шина у колосјеку се повремено контролишу ради утврђивања њиховог положаја, 
стања притврђености и ефикасности дејства.  Током експлоатације треба контролисати притегнутост 
вијака којима су справе против бочног помјерања колосјека причвршћене за прагове, а повремено их 
треба очистити и подмазати.  
 
Контрола слободног профила  - стална контрола слободног профила врши се:  

1) на мјестима гдје се изводе радови или гдје се обавља манипулација са материјалом на прузи или 
у близини пруге;  
2) на мјестима гдје су терен или објекти, или једно и друго, у покрету, гдје је пруга угрожена од 
елементарних непогода (виша сила) и сл.  

 
Комплетна контрола слободног профила врши се једном у три године (у току октобра и новембра), 
као и послије извршених радова гдје се оса или нивелета колосјека помјерала.  Контрола мјера 
слободног профила врши се шаблоном нормалних димензија притврђеним за пружно возило или 
помоћу специјалног шинског возила.  
 
Преглед и контрола изолованих састава - Прагови у зони изолованих састава морају стално да 
буду добро подбијени, што се провјерава честим прегледима и контролама.  Изоловани састави у 
незавареном колосјеку заштићују се справама за спријечавање путовања шина, обострано на по пет 
прагова, ако то стање састава захтјева.  У циљу лакшег уочавања зоне изолованог састава, на 
унутрашњој страни колосјека, у зони везице, по ножици шине се обиљежава жутом масном бојом 
црта дужине 300-400 mm.  Крајеви шина и изолованом лијепљеном саставу морају се стално 
контролисати ради уочавања појаве "ноката".  Када се на горњој површини главне шине појаве 
"нокти", они се скидају одговарајућим подесним алатом, при чему се не смије успоставити контакт са 
обје шине истовремено или оштетити изолациони уметак.  На мјесту изолованог састава не смије се 
вршити заваривање, наваривање или брушење ако се тиме може проузроковати температура већа од 
100°C.  Ако је у колосјеку неопходно загријавање шина изнад 100°C, онда уређаји за загријавање 
шина не смију бити на растојању мањем од 1 m од везица изолованог лијепљеног састава.  Контрола 
изолованих одсјека и изолованих састава у експлоатацији обухвата:  

1) општи визуелни преглед;  
2) детаљни преглед исправности одсјека и састава на лицу мјеста, у колосјеку.  

 
Општи визуелни преглед изолованих одсјека и изолованих састава спроводи се да би се утврдила 
исправност шина, колосјечног прибора, преспоја, превеза ужади и уземљење прагова, застора и 
изолације. Општи визуелни преглед обављају радници грађевинске и електротехничке дјелатности, 
свако на свом дијелу пруге приликом редовног обављања послова на прузи.  
 
Детаљан преглед исправности изолованог одсјека и изолованог састава спроводи се да би се 
прегледом и мјерењем утврдило: смјер и нивелета колосјека, стабилност колосјека, исправност 
међушинске изолације, величина дилатационог отвора и отпор изолације.  Детаљан преглед 
исправности изолованог одсјека и изолованог састава обавља се  најмање једанпут у току четири 
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мјесеца.  Детаљан пролјећни преглед обавља се до краја марта, а јесењи до краја новембра мјесеца.  
Детаљни прегледи се обављају и приликом појаве екстремних температура.  
 
Визуелни преглед горњег строја -  визуелни општи преглед горњег строја обавља се пружним 
возилом и пјешице и обухвата преглед општег стања уграђених шина, колосјечног прибора, прагова, 
застора, дилатационих справа, изолованих одсјека и изолованих састава шина, справа против бочног 
помјерања прагова, справа против путовања шина, жлјебова поред возних шина, одводњавања 
колосјека, исправности и положаја пруге у цјелини и др.  При визуелном прегледу за контролу се 
користи одговарајући алат и мјерни прибор (чекић, метар, размјерник, шински термометар итд.).  
Број визуелних прегледа одређује се у зависности од општег стања горњег и доњег строја пруге 
односно колосјека, дужине дионице и обима саобраћаја.  Утврђени недостаци се уносе у дневник 
прегледа, а према потреби се предузимају мјере за њихово отклањање.  
 

19.3.  Одржавање вагона 

Транспорт по лошим помјерљивим колосјецима, колосјецима са малим радијусима кривина, истовар 
и нарочито утовар вагона багерима, или из бункера, врло значајно утичу на радни вијек вагона и 
њихово одржавање-које учествује са 10-15% у укупној цијени превоза возовима. 

Да би возни парк био исправан и употребљив, треба га благовремено и квалитетно оџавати и 
поправљати. Одржавање вагона обухвата комплетне мјере у које улазе техничка контрола, текуће 
оправке и ремонти.  

Забрањено је користити вагоне који имају неисправне дијелове и склопове. Код колских слогова 
треба обратити пажњу на неисправност вијенаца и бандажа точкова, која се манифестују већом или 
мањом похабаношћу односно деблљином, сходно упуствима произвођача. Посебно се контролишу 
пукотине на осовини и рисеви на њиховим рукавцима, пукотине на : бандажима, ободу точкова, 
главчинама, паоцима, као и оштећења вијенаца и удубљења на површини котрљања. 

Обртна постоља се сматрају неисправнима ако имају: прелом или пукотине једног од бочних носача, 
или само пукотине у ливеним конструкцијама;прелом или пукотине носача изнад или испод опруга, 
прелом лежишних шоља, опруга, подупирача и других дијелова. 

Најзначајнији радни показатељи вагона су искоришћења према времену активног рада и обиму 
превозног терета. Ради контроле њихових искоришћења, сваки вагон треба да има свој картон који 
садржи све битне податке: конструкционе карактеристике, временско искоришћење, податке о 
поправкама и сл. Веома је битно да су вагони што активнији, да се што мање задржавају на 
поправкама,  ремонтима и да их је што мање у возном парку. Све ово постиже се ако се што више 
поправки обавља у сопственим радионицама. 

Вагони се прегледају и подмазују на станицама и мимоилазницама током стајања због опремања 
локомотива или чекања на укрштање возова и сл. Подмазивање вагона веома утичу на њихов радни 
вијек и потрошњу енергије. Мазиво за подмазивање лежишних шоља треба да одговара ггодишњем 
добу по својим специфичностима; температури паљена, вискозитету, температури згушњавања и 
дозвољеном садржају механичких примјеса и воде. Услови коришћења и чувања материјала за 
подмазивање и заптивање треба да осигурају њихов квалитет и чистоћу. 

Ради спијречавања већих кварова и брзог избацивања из употребе дијелова, као и могућих удеса, због 
неблаговременог откривања неисправности, потребно је имати радне групе радника одговарајућих 
струка за контролу и одржавање вагона у раду. Одржавање треба да обухвати: подмазивање, преглед 
лежишних шоља, кочница и пнеуматских уређаја преглед и поправке на лису мјеста: покретних, 
спојних, одбојних и других дијелова, преглед и оправке уређаја за истовар вагона итд. 

При текућим поправкама отклањају се изненадни кварови, мијењају неисправни дијелови. Могу се 
радити без растављања композиције, или са растављањем и отпремањем вагона на предвиђено мјесто 
за дуже оправке. Најчешће се кваре: пнеуматски уређаји, истиче компримовани  ваздух из цијеви за 
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кочење и истресањематеријала из вагона, деформишу ивице сандука, страдају осовинице положних 
механизама и сл. 

Цилиндри за идизање дна сандука вагона подмазује се специјалним врстама компресорских мазива. 
Посебно је важно осигурати њихов рад при ниским температурама, да се мазиво не згушњава и не 
проузрокује истицање ваздуха кроз заптиваче.Главни узрок погоршања рада је залеђивање кондезата 
ваздуха у цјевоводу. Због тога се цјевовод издувава  и испушта кондезат при сваком доласку 
композиције на истовар. Сигурнији начин отклањања овог проблема је замјена цјевовода, у зимским 
условима, цјевима већег пречника. 

Периодичне контроле и поправке могу бити: мјесечне, тромјесечне, полугодишње и годишње при 
којима се третирају поједини машински склопови и дијелови. Превентивни прегледи и ремонти 
реализују се у рудничким радионицама или депоима – шестомјесечно или годишње. Пажљиво и 
детаљно се прегледају и поправљају лежишне шоље, односно њихове осовине и лежишта, 
једновремено се контролише и поправља пнеуматски систем, вучно-одбојни прибор, кочнице и сл. 
Мијењају се дотрајали дијелови и све детаљно пречишћава. 

Поред превентивних постоје и средњи и генерални ремонти.  

Средњи ремонт обавља се после сваке друге године експлоатације вагона. При овом ремонту 
дјелимично се демонтирају вагони, ремонтују вучна колица, прегледа и  поправља кочиони систем, 
систем за истовар вагона, вучно-одбојни прибор, сандук вагона и сл 

При генералном (главном) ремонту вагони се растављају на склопове и дотрајали дијелови мијњају 
новим. Ради се у фабрикама произвођача послије 3-4 године рада вагона. Генерални ремонт треба да 
осигура рад вагона до слједеће генералне оправке, управо свих дијелова који се мијењају само на овој 
врсти поправки (на примјер сандука, носећег рама и сл), а до следећег средњег ремонта оних дијелова 
који се мијењају, или поправљају, том приликом. Генерални ремонт се реализују за 6-8 смјена, 
средњи за 1,5-2 смјене, а превентивни за 4-7 сати – по вагону. Битно је да се примјени метод рада и 
организација ремонта која омогућава најкраће задржавње вагона и најнижу цијену поправке-уз 
квалитетно обављање послова које гарантује сигуран рад вагона за предвиђени период. 

 

19.4. Одржавање локомотива 

Степен поузданости рада локомотива зависи од: квалитета конструкционог рјешења, 
експлоатационих услова, квалитета одржавања и начина руковања. Током експлоатације свака 
јединица возног парка се подвргава, у одређеним временским интервалима, техничком одржавању 
које, према обиму радова, разврставамо: 

-техничке прегледе и оправке и 

- техничке ремонте. 

Технички прегледи и поправке могу бити свакодневни и периодични. Свакодневне прегледе 
обављају машиновеђе за вријеме застоја. Прегледају се: постројење, апаратура, сви механички, 
електри и пнеуматски уређаји; контролише и досипа уље и сл. 

Периодичне прегледе врши група радника, специјалиста у радиониоцама. У зависности од сврхе 
прегледа периодичност може бити: једномјесечна, тромјесечна, полугодишња, годишња итд. При 
овим прегледима савесно се прегледа:функционисање делова, апаратуа и уређаја и отклањају уочене 
неисправности и дефекти. Контролише се: техничко стање покретних дијелова, стање зупчастих 
преноса, кочионих уређаја, уређаја за подмазивање, стање контролних уређаја и радио везе, стање 
уређаја које обезбједјују сигурну вожњу. Главни задатак ивих прегледа и ремонта је одржавање 
техничке исправности и радне способности локомотиве до следећег ремонта. За краћу периодичност 
ови ремонти трају 8-12 сати ефективног рада, а код дужих временских интервала 3-4 смјене. 
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Желјезнице јавног саобраћаја прописују километражне и временске нормативе између прегледа и 
поправки. Ти нормативи на коповима треба да су повољнији јер су радни услови знатно не повољнији 
и локомотиве преоптерећеније.  

Код активних локомотива треба периодично контролисати и досипати уље, расхладну течност, 
пијесак као и додавати мазиво. Ради скраћења времена застоја, на тим мјестима, све ове операције 
треба да су механизоване. 

Ремонт са подизањем локомотива омогућава: замјену и обраду бандажа и точкова, преглед вучних 
мотора, помоћних уређаја и свих основних детаља. Обавља се сваке 1,5-2 године, односно послије 
пређених 90 000-100 000 km.  

Средњи ремонт обавља се у трајању 15-20 дана, послије 3-4 године рада, односно послије пређених  
200 000- 250 000 km, у специјализованим радионицама. Прегледају се и ремонтују вучни мотори и 
помоћне машине, дјелимично мијењају електро опрема, поправљају или мијењају сви дотрајали 
дијелови итд. 

Генерални (главни) ремонт обухвата све радње и операције којима се локомотива обнавља и поново 
оспособљава да фунционише као нова локомотива. Мијењаје се вучни мотори и помоћне машине и 
све што је дотрајало. Ремонтују се сви уређаји и опрема. Реализује се после 10-12 година односно 
послје савладаних 600 000- 900 000 km. Траје 25-30 дана у фабрици локомотива или 
специјализованим радионицама.  

Главни циљеви одржавања свих возних јединица у возном парку су:  

-Максимално скраћење времена њиховог задржавања у радионицама и 

-Квалитетан ремонт који омогућава непрекидан и сигуран рад за што дужи временски период а 
најкраће за периодични период. 

 

19.5. Опис утицаја жељезничког транспорта на животну средину  

Утицаји жељезничког саобраћаја на животну средину сеогледају у  захватању  површина на намјену и 
коришћење простора, насеља и становништво. Утицаји се могу генерално подијелити на утицаје 
током изградње и утицаје током коришћења пруге. 
 
19.5.1. Утицај на употребу и коришћење простора 

Овај утицај подразумијева промјену намјене простора утврђених категорија квалитета и врста 
земљишта али и других површина из  из просторно-планске документације тј  трајну пренамјену у 
простору након реализације изградње пруге.. Пренамјена се може односити на пољопривредно 
земљиште , остала обрадива тла, шуме  и шумско земљиште, на подручју који захавта пруга. 

Утицај на насеља и становништво   
 
Утицак током изградње - Због изградње пруге и других неопходних инсфраструктурних објеката 
пруге могуће је премјештање одређених објеката  на подручју захвата. Ископ у тунелима, у њиховим 
предусјецима, заусјецима, те усјецима и засјецима на осталом дијелу трасе вршити ће се углавном 
минирањем. При томе радове треба изводити по пројекту минирања, а исти треба бити израђен на 
основу квалитетних пројектних параметара које треба добити спровођењем истражних радова на 
терену и у лабораторији. 
Утицај током коришћења - Планираним захватом је некад  предвиђено постављање  трасе у 
близини насеља . Осим тога, неопходна је и денивелација или свођење постојећих жељезничко-
путних и пјешачких прелаза у ниво. 
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19.5.2. Утицај на геолошке особине терена и воде  

 
Утицвај током изградње  
 
- Стабилност тла - Пруга представља лонгитудиналну грађевину која пролази кроз различите 
геолошке средине. Трасу изграђују наслаге различитог постанка .Стијенкси масиви посједују 
одређене  инжењерско-геолошке карактеристике. С обзиром на специфичне геолошке односе који 
владају у подручју захвата/изградње пруге може доћи до дестабилизације терена, тако да је 
неопходно да се приликом изградње поштују и примјењују  потребна техничка рјешења као не би 
дошло до негативних утицаја током изградње.  
 
-Квалитет подземних вода - Прегледом просторних планова подручја гдје се гради пруга дефинише 
се  водоносност терена и постојање евентуалних водозаштитних подручја. Подземне воде припадају 
посебно осјетљивим питањима . До онечишћења може доћи у случају непажљивог извођења радова 
те излијевања онечишћујућих материја у подземне слојеве, уколико се на градилиштима  не предвиди 
адекватно збрињавање санитарно-фекалних отпадних вода. Могући негативни утицаји могу се 
избјећи извођењем радова уз примјену највиших стандарда, те правилним уређењем градилишта. 
 
-Квалитет површинских вода - Током извођења радова, утицај на површинске воде може настати на 
подручјима гдје пруга прелази водотоке и то: усљед неисправног складиштења нафтних деривата, 
пуњења нафтом и подмазивања радних машина на подручју градилишта, повећаних количина 
грађевинског, комуналног и опасног отпада на простору под могућим утицајеме великих вода 
водотока, као и у случају неадекватног збрињавања санитарно-фекалних отпадних вода градилишта, 
те уопштенио неадекватног рјешења одвођења атмосферских вода с подручја градилишта. Могући 
негативни утицаји могу се избјећи извођењем радова уз примјену највиших стандарда, те правилним 
уређењем градилишта. Примјеном мјера заштите могући негативни утицаји на површинске воде 
своде се на минимум.  
 
Утицај током коришћења  
 
-Стабилност тла – геолшке прилике и инжењерско-геолошке карактеристике стијена у подручју 
захвата/изградње пруге дефинишу  добру носивост и деформабилност терена код додатних 
оптерећења. Локације попут наноса клизишта и стијена лошијих каракетристика могу бити  
осјетљива подручја у том смислу.Коришћење пруге и одвијањем саобраћаја долази до оптерећења 
која могу довести до слијегања тла, а тиме и пруге на осјетљивим подручјима уколико се не предвиде 
и изведу адекватне техничке мјере. С обзиром да се прије израде главног пројекта  пруге изводе  сви 
потребни истражни радови и дефинишу  потребна техничка рјешења то се овај проблем може 
предуприједити и максимално смањити.  

-Квалитет подземних вода – у току коришћења пруге  могући су утицаји на квалитет подземних вода 
усљед коришћења пестицида, процјеђивања минералних уља или несрећа у случају излијевања 
онечишћујућих материја у тло. Примјеном одговарајућих мјера заштите и поштивањем законских 
одредби у том смислу  негативни ути цаји на подземне воде се могу држати под контролом. 
 
-Квалитет површинских вода - могући утицаји на квалитет површинских вода може се очекивати у 
случају несрећа или неправилног техничког одржавања сисстема за прикупљање и обраду отпадних 
вода.  Могућ је утицај уз пругу процјеђивањем минералних уља или услијед употребе пестицида у 
смислу да одређена количина тих средстава доспијева у тло и водотоке, но обавезним коришћењем 
средстава с водоправном дозволом и одржавањем система  за прикупљање и обраду отпадних вода не 
очекују се велико погоршање стања квалитета вода. Модернизација пруга и возног парка има 
позитиван утицај на воде због смањења загађења од самих возова. 
 
-Штетно дјеловање вода - повећава се угроженост пруге у вријеме високих вода и то од штетног 
дјеловања мањих водотока који пролазе кроз пругу или су саставни дио објеката за њено одржавање, 
тј. од неадекватно изведених и одржаваних објеката за површинску дренирање. Као посљедица 
високих вода долази до смањења профила пропуста, а тиме и смањења његове пропусне моћи, те 
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плављења околног подручја. Уређењем инфарструктурних и дренажних објеката те хидротехничких 
објеката који ће квалитетно прихватити, очистити и отпустити вишак воде у реципијенте, очекује се 
смањено плављење пруге и околног подручја. 
 
19.5.3. Утицај на тло и пољопривредно земљиште  

 
Утицај током изградње - Неопходно је утврдити површину захавата и сву предвиђену структуру 
замљиишта и површина са њиховом употребом и квалитетом  (шумска вегетација, природна 
вегетација,пПољопривредне површине, Изграђене површине - индустријски или пословни простори, 
путеви, жељезница, електроводови, спортски и рекреациони и стамбени објекти, насеља, водене 
површине). У преглед се не укључују површине тунела код којих нема утицаја на тло. 
Емисија штетних материја у пољопривредно земљиште подразумијева емисију чврстих честица и 
емисију течности.  
 
Емисија чврстих  честица  штетних материја током изградње се очекује у повећаном обиму . Тешки 
метали припадају категорији опасних ксенобиотика који се акумулишу у зонама уз путеве и пруге 
односно у зонама интензивног саобраћаја а у животној средини остају врло дуго. Појаву емисије 
чврстих  честица у тло треба очекивати уз сам грађевински појас, што је нарочито значајно на 
пољопривредним површинама. У суспензији с тешким металима честице прашине распршују се и 
акумулишу у зенљишту,  при чему удаљеност на коју се распршују зависи највише од величине 
честица. Томе нарочито погодује потпуни недостатак природне вегетације, као што је то у случају 
пољопривредних површина. Емисија тешких метала у пољопривредно земљиште може довести до 
њиховог испирања у подземну воду или ријеке, те се они путем узгајаних биљака укључују у ланац 
анималне и хумане исхране.  
 
Емисија течности -  У зони утицаја присутна је и опасност од емисије текућих материја у околно 
тло, нарочито унутар грађевинског појаса, до које може доћи у случају непажљивог рада с опремом и 
машинама. Од текућих материја  могу се јавити: гориво (бензин и дизел), моторна уља, средства 
против смрзавања,течности за расхладне системе и сл.  
 
Утицај током коришћења -  Утицај на тло и пољопривредно земљиште током  коришћења пруге 
значајно је мањи него приликом припреме терена и грађевинских радова, а оне површине на којима 
није дошло до трајне пренамјене, након завршетка радова санирањем ће се вратити у првобитно 
стање.  До онечишћења тла у току употребе пруге може доћи једино у случају ексцесних ситуација 
приликом превожења опасних материја, што се може спријечити поштивањем свих прописа и 
правила везаних за сигурност жељезничког саобраћаја. 
 

19.5.4. Утицај на шумска земљишта 

Негативни утицаји могу се појавити током радова се односе на:  
- захватање површине која је већа од планиране  
- пожаре изазване при несавјесном руковању лакозапаљивим материјалима и алатима који могу 
изазвати искрење  
- оштећивање контатних крајњих зона  шумских површина  тешком механизацијом  
- отварање нових шумских путева  у подручјима радног захвата  
- појава шумских штетника и болести дрвећа услијед остављене посјечене дрвне масе  
- акцидентне ситуације које се могу појавити тијеком радова, а резултирају онечишћењем 
околиша.  

 
Негативни утицаји током коришћења пруге су:  

- акцидентне ситуације које се могу појавити кориштењем пруге, а резултују 
онечишћењем животбне средине,  
- пожари изазвани оштећењем електричне мреже.  
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19.5.5. Утицај на биолошку разноликост - биодиверзитет 

 
Утицај на станишта, вегетацију и флору 

Флора  - Изградња им коришћење пруге може имати привремен или трајан утјецај на флору, 
вегетацију и станишта, који се односе на: 
  - привремену промјену или трајно заузеће станишта ради формирања грађевинског појаса и 
приступних путова с посљедицом губитка и промјене квалитете постојећих станишта,  
  - промјену квалитете станишта уз пругу због онечишћења зрака, вода или тла (изазваног емисијом 
штетних твари у околиш тијеком извођења захвата, одржавања пруге те код акцидентних догађаја); 
или насељавањем и ширењем инвазивних биљних врста.  
 

Фауна – утицај се огледа у трајном  заузећу или оштећивању станишта присутних животињских 
врста те промјене станишних услова у подручју пруге. Траса пруге може, у зависнсоти од геолошке 
грађе терена, угрозити потенцијалмо нове спелеолошке објекте док је приликом изградње пруге, 
мостова и пропуста могућ неповољан утицај на површинска водена станишта. 
Поред тога се током употребе пруга може очекивати негативан утицај на фауну кроз страдавања 
животиња, углавном сисавца, гмизаваца и водоземаца приликом прелажења пруге. Страдавање птица 
због струјног удара с контактном мрежом горњег пружног устроја може се спријечити пројектовањем 
спојева на електроенергетској мрежи са довољно великим изолаторима, чиме се умањује ризик за 
угрожене и строго заштићене врсте птица.  
 
С обзиром на могуће акциденте, потенцијалну опасност представља и избијање пожара, значајна 
емисија штетних материја  у животну средину те било какво онечишћење до којег може доћи усљед 
нестручног или непажљивог поступања с опремом и механизацијом. 

Одвијање жељезничког саобраћаја  и редовно одржавање пруге и појаса уз пругу (нпр. коришћењем 
хербицида) извори су сталног онечишћења околног тла, површинских и подземних вода. Овај 
директан утицај  на земљиште и потенцијално на онечишћења воде може  бити широког просторног 
пружања. За потребе смањењења овог ризика потребно је примјенити одговарајући систем дренаже 
(затворени системи, с одговарајућим степеном заштите и начина прочишћавања. 

Утицај на дивљач и ловство - Утицај изградње и употребе пруге се огледа у миграцији поједих 
врста дивљачи и то посебно  крупне дивљачи.  Могући утицаји су промјена квалитета станишних 
прилика (емисија буке и загађење), страдавања од налета воза, те губици ловнопродуктивних 
површина. Губитак ловнопродуктивних површина подразумијева губитак станишта дивљачи 
директним  запосиједањем површина за изградњу пруге. 
 

19.5.6. Утицаји на еколошку мрежу, заштићена подручја, културно историјске споменике 
пејзажне карактерстике терена 

Утицаји предметног захвата у току изградње и употребе пруге генерално  се односе на онечишћење 
подземних и површинских вода, страдавање и узнемиравање животињских врста те производњу буке 
и вибрација као посљедица жељезничког саобраћаја. 
 
Утицај на заштићена подручја  - Прегледом просторно-планске документације се дфинишу или 
уочавају присуства зона заштићених подручја при чему је неопходно поштивати устанвљене мјере  за 
заштиту а налазе се у близини пруге и у широј зони њеног утицаја.  
 
Утицаји на објекте културно историјске баштине - Локалитети и објекти који се налазе у простору 
директног утицаја су  у опасности  од физичке деструкције током извођења радова - захват и 
потребни  радни простор градилишта, вибрације усљед минирања, рада и кретања грађевинске 
механизације те осталим активностима на градилишту. До проширења подручја директних 
негативноих утицаја може доћи и због потребе за изградњом пратеће грађевинске  инфраструктуре 
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попут приступних путова или депонија вишкова материјала насталих током ископа, о чему ваља 
водити рачуна при планирању радова. Главни утицај употребе пруге  су вибрације које се могу 
очекивати услијед интензитета и брзине жељезничког промета. Како би се овај ризик свео на 
прихватљив нибо неопходно је урадити истраживања структурне осјетљивости евентуалних 
штићених објеката уз трасу на очекиване количине вибрација чиме би се могле дефинисати и 
примијенити специфичне заштитне мјере. 
 
Утицај на пејзажне карактеристике - У току изградње али касније и употребе долази до физичких 
промјена пејзажа: уклањањем површинских слојева земишта, вегетације, промјене морфологије 
терена (насип, усјек и засјек).  Промјене морфологије терена бит ће израженије на подручју 
проширења постојећих високих насипа. Претходно описане промјене у структури пејзажа  и начину 
кориштења површина, узроковат ће изравне и трајне промјене.  
 
19.5.7. Утицај на повећање нивоа вибрација и високофреквентне буке 

У току изградње ддолази до настанка вибрација у животној средини као посљедица грађевинских 
радова на изградњи. Настанак вибрација ће бити привремен и престат ће по завршетку извођења 
радова. Организационим  мјерама могуће је донекле смањити сметње околном становништву од 
повећаних нивоа  вибрација у току радова. 
 
Квалитет горњег строја пруге, брзина кретања возова, већих осовинских притисака и интензитета 
саобраћаја    могућа је појава вибрација су  осјетне за становништво које живи о непосредној близини 
пруге. Људска реакција на вибрације је релативно ново и комплексно подручје проучавања. Многе 
земље у свијету путем стандарда/норми дефинишу утицаје вибрација на здравље људи - Њемачки 
стандард ДИН 4150-2  даје процјену изложености људи унутар грађевина повременим и 
краткотрајним структурним вибрацијама у распону од 1-80 Hz чиме се прописују  максимално 
допуштене вриједности нивоа вибрација. За процјену утицаја  вибрација од жељезничког саобраћаја 
користи се и швајцарски директива према наведеном њемачком стандарду а  за процјену утицаја 
нискофреквентне буке од жељезничког саобраћаја постоје и  смјернице за новоизграђене пруге. 
Приликом израде процјена утицаја на животну средину или студија о утицају пруга на животну 
средину могуће вршити моделирање и процјену узпрорачун вибрација предвиђање вибрација и ниско 
фреквентне буке насталих од жељезничког саобраћаја.  
 
Утицај на повећање амбијенталне буке -  у току извђења радова на изградњи пруге појављиват ће 
се бука као послиједица рада грађевинских машина  и уређаја те теретних возила везаних за рад 
градилилшта. Заштита од буке примарно се остварује кроз организацију градилишта те коришћењем 
малобучних грађевинских машина и уређаја. Бучне радове треба организовати на начин да се 
обављају током дневног раздобља, а само у изузетним случајевима, када то захтјева технологија, 
током ноћи. За кретање теретних возила треба користити путеве уз које има најмање потенцијално 
угрожених објеката и/или који су већ оптерећени буком постојећег саобраћаја.. 
Највише допуштени еквивалентни ниови  буке у вањском простору одређени су према намјени 
простора и законском регулативом и стандардима  са основним смјерницама: ниво буке од 
новоизграђених грађевина саобраћајне инфраструктуре која укључује жељезничке пруге, државне 
путеве  и магистралне путеве  у насељима, треба пројектовати  и градити на начин да ниво буке на 
граници планираног коридора саобраћајнице  не прелази еквивалентни ниво буке од 65 dB(A) дању 
односно 50 dB(A) ноћу. 
 
Баријере за заштиту од буке - Због превисоких нивоа буке које би се у животној средини јављале као 
посљедица жеезничког саобраћаја, потребно је предвидјети мјере за смањење емисије буке у животну 
средину. На смањење емисије буке, без утицаја  на капацитет пруге, могуће је дјеловати избором 
флоте возова који ће саобраћати пругом те примјеном баријера за заштиту од буке.  
Као додатну мјеру могуће је примјенити и ограничење брзине, али тиме се утиче на смањење 
капацитета пруге 
 
Одржавање  - Највећи утицај на емисију буке жељезнице има стање пруге и возова па се у погледу 
заштите од буке посебну пажњу треба посветити управо редовном одржавању. Предвиђеним 
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баријерама за заштиту од буке адекватна заштита ће се остварити искључиво у условима исправног 
стања пруге и возила. 
 
 
19.5.8. Утицај на квалитет ваздуха  

У току изградње  пруге доћи ће до емисије мање количине прашине али  због повременог настајања и 
кратког раздобља емитовања, утицај на ваздух није велики. У зависности од погона локомотива 
композиција које се крећу рпугом тако ће и утицај на ваздух бити различит. Много мањи утицај имају 
локомотиве на електропогон.  
 
19.5.9. Утицај усљед ставарања отпада и материјала из ископа  

Токо изградње пруге могу се појавити врсте опасног (*) и неопасног отпада (уз припадајући 
каталошки број према Каталогу отпада који прописују министарства за заштиту животне средине): 
Збрињавање отпадних прагова и каменог агрегата проводити ће се према интерним прописима 
Правилнику о отпаду , упутуствима о збрњавау отпада и другом подзаконском регулативом везаном 
за заштиту животне средине.  
 
Током  рада пруге повремено ће се појавити такође одређене  врсте опасног и неопасног отпада: 
Одбачена електрична и електронска опрема, одбачена електрична и електронска опрема која садржи 
опасне компоненте,  Нехлорисана  мазива уља за моторе и зупчанике на бази минералних уља, 
абсорбенси, филтерски материјали, тканине и средства за брисање и упијање и заштитна одјећа 
онечишћена опасним материјама, батерије и акумулатори и м ијешани комунални отпад   
 
19.5.10.Утицај на постојећу и планирану инфраструктуру, постојећи саобраћај 

Укрштања жељезничке пруге с другим саобраћајницама -  На цијелој дионици пруге су могућа 
укрштања са постојећим путевима, пругама тако да је потребно урадити  денивелација или свођење 
постојећих жељезничко-путних и пјешачких прелаза у ниво са новопредвиђеном трасом пруге,  
Укрштање жељезничке пруге с комуналном и другом инфраструктуром - разрадом пројектне 
документације, потребно је предвидјети сва потребна премјештања, реконструкције и заштитуе свих 
псотојећих инфарструктуених обејката у зони трасе пруге укључујући електроводова и инсталације у 
функцији жељезничког сиситема, као и водова и инсталација других корисника који се укршптају  с 
планираним захватом.  Такође, у поступкудобијања потребних дозвола и сагласности  укључују се  
сва правна тијела која ће дати своје посебне услове грађења, тј. Услове заштите и пшремјештања  
наведене инфраструктуре (водошривреда, путеви, електроснбдијевање, пољопровреда и др). 
 
Утицај на постојећи саобраћај – утицај радова на прузи зависити ће од организације саобраћаја у 
новонасталим условима која може укључити: увођење споријих вожњи на мјесту извођења радова, 
привремена затварања пруге, пролаз  појединих теретних возова помоћним или другим путем, те 
супституцију путничких возова  аутобусима.  
 
Утицај у случају несрећа/акцидента -  Катастрофе и велике несреће се дијеле на оне које су 
узроковане природним опасностима и  техничко-технолошким опасностима. При томе техничко-
технолошке опасности, између осталих укључују и саобраћај. 
 
Жељезнички саобраћај је  проблематичан с аспекта безбједности  првенствено због количина 
превезених опасних материја, односно могућег пожара, као и доспијећа опасних материја  у тло, воду 
или ваздух. При томе у жељезничком саобраћају не постоји ограничење у количинама опасних 
материја које се превозе, него искључиво зависи о снази локомотиве, величини вагона, успону пруге 
и сл. 
Могуће катастрофе и велике несреће на подручју захвата узроковане природним опасностима - 
ту спадају специфични климатски услови подручја и потенцијалне временске непогоде - олујна 
невремена,  екстремно велике брзине вјетра . Поред тога могуће су појаве клизишта и јаке ерозије 
тла, што ће зависити од геолошких карактеристика терена на планираној површини за изградњу и 
коришћење пруге те реализованих  захвата на стабилност тла током изградње и коришћења. 
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19.5. Економско-социјални и сигурносни утицаји  
 
Економски и социјални аспекти употребе жељезничког саобраћаја за подручје у којем се организује и 
користи, поред већ наведених у смилу техничко-технолошких и економских аспеката рударске 
производње, се огледају у следећем: 
 
Повећање пословних могућности и могућности запошљавања  

- Боља и квалитетнија саобраћајна услуга, 
-  Усклађенији  и оперативнији  рад привредних субјеката - предузећа 
-  квалитетније повезивање регија и средишта  
- повољнији услови за развој конкретних индустријских зона,  
- повећање пословних могућности предузећа  као и могућности запошљавања 

 
Смањење транспортних трошкова  

-  премјештање транспорта с  путног на жељезнички саобраћај,  
- смањења транспортних трошкова у цјелини јер је, у правилу, превоз жељезницом на правцима 

с интензивном коришћењем пруге јефтинији од превоза цестом. 
- смањење екстерних трошкова транспорта, јер је познато да су екстерни трошкови у 

жељезничком саобраћају неколико пута мањи од екстерних трошкова у путном саобраћају. 
 
Повећање мобилности - Повећање капацитета превоз односно повећане количина превеженог  
терета, чиме ће се омогућити и повећање мобилности роба 
 
Повећање сигурности и смањење броја несрећа  -  Основни показатељ сигурности у жељезничком 
сабраћајује број несрећа (судар, исклизнуће, несреће на жељезничко-путним прелазима и пјешачким 
прелазима  преко пруге, несрећу с људским жртвама узроковану возилом у покрету -налет, пожар и 
друго) који је значајно мањи него у путном саобраћају. 
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20. УСЛОВИ ПРИМЈЕНЕ КОМБИНОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМА 

Примјена различитих транспортних система, у истим рударско-техничким условима, условљена је: 
различитим начином отварања, припремним радовима, редослиједом откопавања, календарским 
режимом рада, откопавањем различитих количина инвестиционе откривке, динамиком  изградње 
површинског копа итд. 

Одабрани транспортни систем одређује: параметре дна копа, ширину радних платформи, обим 
откивке, обим радова отварања и припремања итд. 

Етажни транспорт диктира интезитет припремања и откопавања, вријеме изградње копа и освајања 
пројектованог капацитета. 

Транспортни системи на површинским коповима бирају се на основу свих релевантних фактора, а 
начин транспорта одређују: параметри радних површина копа, нагиб објеката отварања, обим 
откривке, механизиација за откопавање и утовар, одржавање комуникација, положај одлагалишта и 
објеката обогаћивања, односно сепарација, шеме и дужине унутрашњих и спољашних саобраћајница, 
број и конструкциона својства уређаја за ремонт, изворе енергије итд. 

У зависности од сложених услова залијегања лежишта великих димензија и дубине експлоатације, 
дужег радног вијека итд скоро је немогуће оптимално ријешити проблем транспорта примјењујући 
само један транспортни систем током читавог вијека рудника. У таквим условима најчешће се 
користе два или више транспортна  система и то у различитим фазама експлоатације лежишта, или се 
користе једновремено. Једним транспортним системом се превози терет по магистралној траси, а 
другим у сложеним условима залијегања лежишта. 

Сврсисходна примјена комбинованог транспорта нарочито се манифестује при освајању великих 
дубина површинских копова јер се нагло смањују брзине кретања цикличних транспортних 
средстава; продужује вријеме транспорта; опада продуктивност; нагло расту цијена превоза, које 
учествују понегдје  и до 60% од укупних трошкова експлоатације; отежава израда саобраћајница од 
других објеката; знатно повећава обим откривке итд. 

Отклањање ових недостатака и спуштање постојећих копова на веће дубине остварује се 
реконструкцијом транспортних система, или примјеном нових у комбинацији са постојећим. 
Комбинују се циклични транспортни системи међусобно, или циклични са континуалним. 

Комбинација транспортних система омогућавају кориштење њихових предности, у одређеним 
условима експлоатације, и отклањање, или ублажавање недостатака појединих начина транспорта, 
односно њихову рационалну или економичну примјену у фунцији релевантних фактора. 

Коришћење два, или три међусобно зависна транспортна система, у једном транспортном ланцу, 
назива се комбинација транспортних система. То се постиже израдом претоварних мјеста за претовар 
материјала са једног на други транспортни систем. При том, сваки од система треба да ради у 
најповољним условима ради постизања оптималних техничко-економски показатеља у цијелом 
површинском копу. При обради појединачних начина транспорта дефинисани су услови њихове 
примјене, предности и недостаци, те се овдје само најсажетије истаћи њихове најбитније 
специфичности.  

Овдје се могу комбиновати сви потпроцеси. Комбинације транспорта могу бити: 
• Жељезница + извозно постропјење 
• Жељзница + транспортне траке 
• Камион + камион 
• Камион + извозно постројење 
• Камион + транспортер 
• Транспортер + извоз 
• Транспортер + транспортер 
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Подаци о техничко-тенолошким параметрима поједине опреме као улазни подаци везани за 
специфичне радне услове представљају ограничења која се користе у прорачунима и анализама. У 
оквиру одговарајућих граница система, могуће је саставити безброј сценарија који омогућавају 
извођење варијабли као што су капитални трошкови, опертаивни трошкови и укупни трошкови 
власништва над животним вијеком опреме (Цапех, Опех и ТЦО ). Предност примјене нпр система 
жељезничког транспорта зависиће првенствено од претпостављеног животног вијека рудника, 
годишње производње и дужине и дубине рада хоризонталног транспортног круга. 
 

Tok materijala

Polupokretna drobilica

Sistem transportera sa trakom

Etažni transporter

Pretovatna kolica

Odlagač

Odlagalište

Tok materijala

Polupokretna drobilica

Sistem transportera sa trakom

Etažni transporter

Pretovatna kolica

Odlagač

Odlagalište

 

 
Слика 20.1. Комбиновани систем транспорта: циклични/камионски + континуални/транспортери 

Уколико постоји потреба за високим капацитетима и истовремено и кратким транспортним 
комуникацијама како би се оствариле уштеде, примјењују се полупокретне дробилице високог 
капацитета на “стратешким” локацијама. Локација дробилица се мијења на сваких 6 до 24 мјесеца.  
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Слика 20.2. Комбимновани систем транспорта 

 

 
Слика 20.3. Комбиновани систем БК ДТО 
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Слика 20.4. Комбиновани систем БК ДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 355 - 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Bill Hjelholt: Planning, Design & Construction of Mining Railroads, Freight Rail AECOM 

https://www.nr.gov.nl.ca/nr/mines/MRR2012_LookBack/Hjelholt%20(AECOM)%20Design%20&%20Cons
truction%20of%20Mining%20Railroads.pdf 

2. Markus Dammers, Dr. Gregor Brudek, Matthias Pütz and Dr. Andreas Merchiers: Оpportunities and 
challenges of rail haulage systems in current mining operations/ Могућности и изазови железничких 
транспортних система на рудницима, 2016 
https://www.e-mj.com/features/opportunities-and-challenges-of-rail-haulage-systems-in-current-mining-
operations/ 
 
3. https://www.wsp.com/en-AU/sectors/rail-and-transit 
 
4.  http://www.wabicorp.com/mine-rail-cars-improve-hauling-effиciency-mines/ 

5. Christopher J. Bise : Mining Engiиneering Analysis 

https://books.google.ba/books?иd=yKvkhgNeиW0C&pg=PA215&lpg=PA215&dq=calculation+rail+haulag
e+system+in+mining&source 

6. Др Ранко Боровић, Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Београд, 2003. 
године 

7. Railway Technical Web Pages site, Railway Technical Website Background Paper No. 2  

http://www.railway-technical.com/archive/track-basics-v2.pdf 

7. Други интернет извори. Railway Age;  Modern Railways; International Railway Journal;  Railway 
Gazette International;  Mass Transit;  Trains Magazine. Some information was contrиbuted by Dan 
McNaughton, Simon Lowe and Mike Brotzman. 
 
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Locomotive 

9. https://www.brookvillecorp.com/ 

10. http://www.railway-technical.com/trains/rolling-stock-index-l/electric-locomotives/ 

11. https://www.wabtec.com/documents/1244/locomotive-product-catalog 

12. Правилник о техничким условима и одржавању горњег строја жељезничких пруга (Сл. Гласник 
РС 39/2016 и 74/2017) 

https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_tehnickиm_uslovima_i_odrzavanju_gornjeg_stroja_zeleznickiи
h_pruga.html 
 

13. http://www.signal.co.jp/english/products/railway.html 

14. Студија оквирних могућности изградње другог колосијека и реконструкције жељезничке пруге на 
дионици Купјак-Делнице-Шкрљево, Претходна студија утицаја на околиш, ХЖ инфраструктура, 
Оикон. д.o.o. Институт за примјењену екологију, Загреб, јул 2014. године 



- 356 - 

15. Рударски институт Приједор: Претходна процјена утицаја на животну средину идејног рјешења 
пројекта ''Реконструкција и модернизација жељезнице и постављање нових сигурносних система на 
дионици Бања Лука-Челични Мост-Станица Добрљин, Приједор, септембар, 2016. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 357 - 

ПРИЛОЗИ  - КАМИОНСКИ ТРАНСПОРТ 

Прилог 1.  Произвођачи и добављачи камиона и резервних дијелова 

http://www.infomine.com/suppliers/buyersguide/c5005.s5062/trucks.aspx 

Неке од највећих компанија-произвођача камиона за рударство су:  
Belaz - http://belaz.by/en/ 
Caterpillar - https://www.caterpillar.com/ 
Terex - https://www.terex.com/en 
Liebherr  - https://www.liebherr.com/ 
Komatsu -  https://home.komatsu/en/; https://www.teikom.com/ 
Hitachi  -   Hitachi Global  https://www.hitachi.com/ 
 

Међу познатијим произвођачима камиона су и: 
DAEWOO Construction Equipment Division  
Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd 
Perlini International  
Volvo Construction Equipment  

 
Кинеске компаније које производе камионе: 

Jinan Sinotruck Co. Ltd 
Shanghai Vostosun Industrial Co.,ltd 
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd. 
Oriemac Machinery & Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 
Newindu Construction Engineering (Shanghai) Co., Ltd. 

Број добављачи камиона и резревних дијелова у свијету је велики и тим послом се бави око 20 000 
компанија у свијету а за рударство око 185 специјализованих компанија. 

Табела 1.1. Број компаније по државама 
United States 56 Canada 34 Brasil 25 
Australia 22 South Africa 16 Peru 10 
Chile 9 Argentina 8 China 6 
Netherlands 5 United Kingdom 4 Russia 4 
Germany 4 Mexico 3 India 2 
New Zealand 2 Turkey 2 France 2 
Italy 2 Lithuania 1 Panama 1 
Ireland 1 Philippines 1 Singapore 1 
Thailand 1 Belarus 1 Belgium 1 
Denmark 1 Israel 1 Japan 1 
Zimbabwe 1  
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Прилог 2. Кратак опис конструктивних дијелова камиона 

Табела 2.1. – Прилог 2. приказује врсте гума компаније ''Continental'' и услове њихове употребе као и 
ознаке код пнеуматика и генералну класификацију ознака пнеуматика за тешке машине према врсти 
машине на којој се користи. (https://www.continental-tires.com/specialty). 

 

 
Прилог 2.2. - Списак  листе предоператвине провјере исправности рудничког камиона које треба 
сматрати оквирним јер неке ставке не морају да се односе на одређене типове опреме и није у 
потпуности свеобухватна али илуструје већину потребних корака. 

I. Возило у мировању - активирана паркинг кочница, блокирани точкови 

А. Прегледајте видљиве дијелове тијела и шасије на оштећења, интегритет и рад гдје је то могуће 

1. Прозори 
2. Огледала 
3. Брисачи 
4. Свјетла (кочница, паркирање, сервисни погон, рикверц, и жмигавци) 
5. Врата (приступ кабини и одељку) 
6. Заштита (компонентни поклопци, изолација електричног кабла итд.) 
7. Точкови и гуме (дубина шаре, избацивачи камења, брава, прстенови за монтажу и 
притисак у гумама) 
8. Управљање (управљачке руке и стабилизационе шипке) 
9. Овјес (амортизер и опруга-гибањ)  
10. Контролне линије (хидрауличне, пнеуматске, сајле и електричне инсталације) 
11. Вентили за ослобађање влаге из ваздушних инсталација 
12. Прикључци на механичким кочницама 
13. Вањска страна хладњака  мотора 
14. Монтажа седишта и сигурносног појаса 

 
Б. Провјерити све расположиве резервоаре да бисте добили одговарајуће нивое течности 

1. Кочнице 
2. Волан 
3. Гориво 
4. Хладњак 
5. Мазиво мотора 
6. Хидраулични ретардер 
7. Пренос 
8. Батерије 
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В. Очистити кабину од свих остатака и учврстите алат., апарат за гашење пожара, сигнални уређај.  

II. Мотор ради, мијењач је у неутралном положају, паркирна кочница укључена, точкови блокирани 

А. Прегледати видљиве компоненте шасије ради цурења 
1. Контролне линије (хидрауличне, пнеуматске и електричне) 
2. Резервоари за ваздух 
3. Хидрауличне пумпе 
4. Ваздушни компресори 
5. Цијеви за пренос испарења 
6. Линије расхладног средства 
7. Хладњак (и) 
8. Вентилатор динамичке кочне мреже 
 

Б. Провјерити рад управљачких уређаја и контрола у кабини 
1. Температура (уље и вода) 
2. Притисак (ваздух и хидраулика) 
3. Тахометар 
4. Индикатори ограничења протока ваздуха 
5. Амперметар 
6. Хидраулични серво-уређаји 
7. Гас 
8. Ретардер 
9. Радна кочница 
10. Индикатор стања на путу 
11. Сви свјетлосни сигнали 
12. Управљачки механизам 
13. Сирена 
14. Помоћно упозорење  
15. Искључивање мотора 
16. Хитно искључивање мотора 
17. Прекидач за уземљење 

 
III. Возило у покрету на равној површини при малој брзини 
 
А. Провјерите правилан рад примарних контрола 

1. Управљање 
а. Под оптерећењем 
б. Гашење мотора у ванредној ситуацији 
2. Кочење 
а. Ретардер 
б. Радне кочнице под напајањем 
в. Радне кочнице са искљученим мотором 
3. Пренос 
 
Б. Ослушкивање необичних звукова 
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Прилог 3. Показатељи рада камионима 

Табела 3.1. Амортизациони периоди рударских машина 
Компресори Compressors 12000 

транспортне траке  Conveyors 10000 

Дробилице Crushers 26000-52000 

Бегери дреглајни  Draglines 45000-65000 

Бушилице Drills 12000-18000 

Багери Excavators 10000-14000 

Флортацијске ћелије  Flotation cells 26000-52000 

Млинови Grinding mills 52000-104000 

Мехнаичке лопате Mechanical shovels 25000 

Пумпе  Pumps 12000  

Камиони Trucks 37500 sati  

 

mine and mill equipment costs an estimators guide pdf 
https://www.etsiviaggiarecisl.it/mine_and_mill_equipment_costs_an_estimators_guide_pdf_448 
 
Табела 3.2. Очекивани вијек гума према врсти рударске машине 
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Табела 3.3. Примјер приказивања трошкова рада камиона од 120 тона 

 
 

Tабела 3.3.а Приказ трошкова рада камиона 
Година експлоатације 

Врста трошка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N 

Инвестициона улагања: 
• камиони (без гума); 
• багери; 
• транспортни путеви; 
• опрема за одржавање путева; 
• механизација на одлагалишту; 
• радионице и опрема за одржавање; 
• расвета; 
• инжењеринг; 

          

Трошкови власништва: 
• амортизација; 
• камате, таксе и осигурање; 

          

Оперативни трошкови: 
• гориво, уље, маст и сл.; 
• електро енергија; 
• гуме; 
• одржавање и поправке основне 

опреме (материјал и рад); 
• одржавање путева; 
• одржавање и поправке помоћне 

механизације (материјал и рад); 
• радна снага; 

          

УКУПНО:           
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Табела 3.4. Структура трошкова рада камиона, дефинисао  B.S. Gregory 

Односи трошкова у % 
Носивост, 
t 

гориво  мазиво  гуме  амортизација  ремонт  

20 13,9 2,3 42,7 26,7 14,4 

30 13,25 2,25 41,8 27,6 15,0 

40 13,15 1,95 41,9 28,0 15,0 

50 11,80 1,80 42,4 28,3 17,7 

 

Прилог 4. Путеви на површинским коповима 

Табела 4.1. систем класификације (I до III категорије путева) RJ Thompson 

Категорија 
пута 

Максимални 
промет, t (000) 

Тип 
саобраћаја, 
Дозвољена 
укупна маса 
возила, t 

Потребан 
индекс 

перформанси 
Опис 

I > 100 376 3 

Висок интентизет и промет на главним 
путевима из ПК до депоа или 

одлагалишта. Животни вијек 10-20 
година. 

II 50-100 376 2 

Полутрајни путеви са средње до високим 
прометом, у копу или на одлаглишту са 
одређеним бројем радних локација. Вијек 

5-10 година. 

III < 50 288 1 

Полутрајни путеви са средњим или 
ниским интензитетом саобраћаја етажни 
путеви, рампе или одлагалишне етаже. 

Животни вијек до 2 године. 
Напомена: Индекс перформанси дефинисан као 
1 – адекватни за краткотрајну употребу, али довољно одржавани и једном генерлано у вијеку, планиран 
интензите саобраћаја се премашује 
2- добар са редовним одржавањем и интервенцијама у вијеку експлоатације 
3- изванредан са малим захтјевима за одржавањем у вијеку експлоатације 
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Табела 4.2. Категоризација рудничких путева унутар површшинског копа. RJ Thompson 

Категорија 
пута 

Максимални 
промет, t (000) 

Тип саобраћаја, 
Дозвољена 

укупна тежина 
возила, t 

Потребан 
индекс 

перформанси 
Опис 

I > 150 391 3 

Полутрајни путеви високог 
интензитета саобраћаја до депоа 
или постојења. Животни вијек 6-

12 година. 

II 100-150 391 3 
Полутрајне рампе са средње до 

високим прометом до одлаглишта 
К1, К2 К4. Вијек 2-5година. 

III < 100 391 2 

Нестлани путеви са средњим или 
ниским интензитетом саобраћаја 

етажни путеви, рампе или 
одлагалишне етаже. Животни 

вијек до 1 године. 
Напомена: Индекс перформанси дефинисан као 
1 – адекватни за краткотрајну употребу, али довољно одржавани и једном генерлано у вијеку, планиран 
интензите саобраћаја се премашује 
2- добар са редовним одржавањем и интервенцијама у вијеку експлоатације 
3- изванредан са малим захтјевима за одржавањем у вијеку експлоатације 
 

Табела 4.3. Оријентационе вриједности најбитијих критеријума рудничких путева,  Р.Боровић 
Критеријум    

 I II III 
Ефективност превоза, бруто милиона тона/год 20-25 3-15 3 

Рачунска брзина вожње- прав пут, 50-60 30-45 20-25 
Рачунска 

брзина,кривине,серпентине,раскрснице 25-30 20-25 15-20 

Фреквенција камиона, 4-6 0,5-3 0,5 
Привремени пут треће категорије без коловзне 

конструкције    

 

Табела 4.4. Ширина коловоза са две возне траке  

Носивост дампера,t Ширина коловоза за брзине, km/h 
Дозвољени минимални 

радијус, ni 
Прелазна дужина, in 

 20 40 50   
12 10,5 ! 1,5 12,0 15 20 
27 12,0 13,0 14,0 20 25 
40 11,5 14,5 15,5 25 30 
75 18,0 19.0 20,0 30 35 

110 21,0 22,0 23,0 35 40 
180 25,0 26,0 27,0 40 45 
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Табела 4.5. Проширење пута у кривини 

Ширина коловоза, m Ширина коловоза Носивост камиона, t 
за 1 траку зa 2 траке 

Носивост 
камиона у, t 

зa 1 траку за 2 траке 
27-30 5.5-6 12-14 110 8-8.5 19-21 

40-45 6-fi,5 13-15 170-180 10-1 1 23-27 
75-80 7-7.5 16-19    

 
Табела 4.6.: Полупречници кривина и попречни нагби у серпентинама према брзини кретањa 
камаиона (Извор: P. Holman  Caterpillar® Haul Road Design and Management) 
Заокретни радијус Брзина Брзина Брзина Брзина Брзина Брзина Брзина Брзина 

m ft 
16 km/h 

10 mph 

24 km/h 

15 mph 

32 km/h 

20 mph 

40 km/h 

25 mph 

48 km/h 

30 mph 

56 km/h 

35 mph 

64 km/h 

40 mph 

72 km/h 

45 mph 

15,2 
30,5 
45,7 
61,0 
91,5 

152,4 
213,4 
304,9 

50 
100 
150 
200 
300 
500 
700 
1000 

13% 
7% 
4% 
3% 
2% 
1% 
1% 
1% 

30% 
15% 
10% 
8% 
5% 
3% 
2% 
2% 

- 
27% 
18% 
13% 
9% 
5% 
4% 
3% 

- 
- 

28% 
21% 
14% 
8% 
6% 
4% 

- 
- 
- 

30% 
20% 
12% 
9% 
6% 

- 
- 
- 
- 

27% 
16% 
12% 
8% 

- 
- 
- 
- 
- 

21% 
15% 
11% 

- 
- 
- 
- 
- 

27% 
19% 
14% 

 

Табела 4.7 - Дизајн кривина путева – појединачне јединице камиона, m (Извор: P Holman Haul Road 
Design and Management) 

Једносмерни, 
категорија возила 

Двосмерни, 
категорија возила 

Три трасе пута, 
категорија возила 

Четири трасе пута, 
категорија возила 

Полупречник 
кривине или 
унутрашње 
ивице пута 

(R), m 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Минимум 
7,62 
15,24 
30,48 
45,72 
60.96 
тангента 

8,84 
8,23 
7,62 
7,32 
7,32 
7,01 
7,01 

10,36 
10,36 
9,45 
8,84 
8,84 
8,84 
8.53 

13.72 
13.41 
12.49 
11.88 
11.88 
11.58 
11.28 

21.34 
20.73 
19.20 
17.98 
17.68 
17.37 
17.07 

15.54 
14.63 
13.41 
12.80 
12.49 
12.49 
12.19 

18.28 
18.28 
16.46 
15.54 
15.24 
15.24 
14.63 

24.08 
23.16 
21.95 
21.03 
20.73 
20.42 
19.81 

37.49 
36.27 
33.53 
31.39 
30.78 
30.78 
29.87 

22.25 
20.73 
19.20 
18.29 
17.98 
17.98 
17.37 

26.21 
26.21 
23.47 
22.25 
21.95 
21.64 
21.03 

34.44 
33.22 
31.39 
30.17 
29.57 
29.26 
28.35 

53.64 
51.82 
48.16 
44.81 
44.20 
43.89 
42.67 

28.96 
27.13 
24.99 
23.77 
23.47 
23.16 
22.55 

34.14 
33.83 
30.48 
28.96 
28.65 
28.35 
27.43 

44.81 
43.28 
40.84 
39.01 
38.40 
38.10 
36.58 

69.80 
67.36 
62.48 
58.52 
57.30 
57.00 
55.47 

Напомена тона 
<45 - Категорија 1 
45-90 - Категорија 2 
90-180 - Категорија 3 
>180 - Категорија 4 
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Табела 4.8. Дизајн кривина путева – појединачне јединице зглобних камиона, m (Извор: P Holman 
Haul Road Design and Management) 

Једносмјерни, 
категорија возила 

Двосмјерни, 
категорија возила 

Три трасе пута, 
категорија возила 

Четири трасе пута, 
категорија возила 

Полупречник 
кривине или 

унутрашње ивице 
пута (R), m 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

7,62 
15,24 
30,48 
45,72 
60.96 
тангента 

11.58 
9.75 
8.53 
8.23 
7.92 
7.62 

20.73 
17.37 
14.63 
13.41 
12.80 
12.50 

26.21 
21.64 
17.68 
15.85 
14.93 
12.50 

20.12 
17.07 
15.24 
14.33 
14.02 
13.41 

36.27 
30.17 
25.30 
23.16 
22.25 
21.64 

46.02 
37.79 
30.78 
27.74 
25.91 
21.95 

28.96 
24.38 
21.64 
20.73 
20.12 
19.20 

51.82 
43.28 
36.27 
33.22 
31.70 
31.09 

65.53 
53.95 
43.89 
39.62 
37.19 
31.39 

37.49 
32.00 
28.04 
26.82 
25.91 
24.69 

67.36 
56.08 
46.94 
43.28 
41.15 
40.54 

85.34 
70.41 
56.99 
51.21 
48.16 
40.54 

Напомена тона 
45-90 - Категорија 2 
90-180 - Категорија 3 
>180 - Категорија 4 
 

Табела  4.9. Проширење пута у кривини 
Радијус, m  15 20 30 50 100 

Проширење пута у кривини, m 
27 2,0 1,6 0,0 0,6 0,3 
40 2,6 2,0 1,2 0,7 0,4 
75 3,5 2,7 1,7 1,0 0,5 
110   2,8 1,6 0,8 

Носивост 
дампера, t 

180   4,4 2,1 1,0 
 

Таблица 4.10. Величине радијуса кривина 
Врста пута R,  m -  за носивост дампера у t 

 25-30 40-45 70-80 110-120 170-I8O 
Приступни путеви 30-35 35-40 40-45 45-50 55-60 
Серпентина и кривина 20-30 30-35 35-40 40-45 45-50 
Привремени путеви 12-15 12-15 15-20 17-20 20-25 
Петље и окретање за утовар 10-11 12-13 12-14 14-15 18-20 
 

Табела 4.11. Типични односу међу возилима- путничка возила и руднички камиони  
 Путничко возило Теретно возило Фактор 

Маса, kg 
Међуосовински размак, m 
Висина возила, m 
Ширина између точкова 
Полупречник точка 

1815 
3 

1.4 
1.5 
0.3 

181437 
6 

5.8 
5.2 
1.4 

100,0 пута веће 
2,0 пута веће 
4,2 пута веће 
3,4 пута веће 
4,3 пута веће 

 

 

 

 

 

 



- 366 - 

Табела 4.12. Прилог 4.  Препоручени нагиби издизања f/f 
Брзина, km/h 

Полупречник кривине, m 
16 21 32 42 48 56 и више 

15....................................... 

34....................................... 

46....................................... 

76....................................... 

91....................................... 

200..................................... 

330..................................... 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

 

 

0,05 

0,04 

0,04 

0,04 

0,04 

 

 

 

0,06 

0,05 

0,04 

0,04 

 

 

 

 

0,06 

0,05 

0,04 

 

Табела 4.13. Величине/нагиби издизања према брзини и полупречнику кривине (RJ Thompson) 

 

 

Tабелa 4.14.  Препоручене промене попречног нагиба (проф Боровић) 
Брзина возила, km/h 16 24 32 40 48 56 и више 

Промене попречног нагиба на 30m 
 транспортног пута (f/f)  

0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 

 

Табела 4.15. Подјела када се граде квалтетији или мање квалитетни коловози-проф Боровић 
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Табела 4.16. Дебљина кречњачког коловоза  (проф. Р. Боровић) 
Обим превоза 

милиона t/години Дебљина коловоза од кречњака у cm према укупној маси возила у t 

 50  75  145  
5 20 40 25 50 30 60 

10 20 45 25 55 30 65 
15 20 50 25 60 30 70 

 
 
Табела 4.17.  Дијаграм одређивања индекс аносивости тла према врсти материјала и дебљини слоја 
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Табела 4.18. Коефицијент атхезије пута (према гумама и камиону) за различите материјале (Pete 
Holman) 

Коефицијент адхезије пута 
Површина пута 

гуме1 камион гуме2 гуме3 
Бетон: 
    нов............................ 
    коришћен................. 
    углађен..................... 
    мокар........................ 

0,90 
 
 

0,45 
 
 

 
0,80-1,00 
0,60-0,80 
0,55-0,75 
0,45-0,80 

 
0,8-0,90 

 
 

0,80 
Асфалт: 
    нов........................... 
    коришћен................ 
    углађен.................... 
    с вишком катрана... 
    мокар....................... 

  

 
0,80-1,00 
0,60-0,80 
0,55-0,75 
0,50-0,60 
0,30-0,80 

 
0,8-0,90 

 
 
 

0,5-0,70 
Шљунак: 
    набијен и науљен.... 
    растресит................. 
    мокар........................ 

 
0,36 

 
0,50 

 
0,55-0,85 
0,40-0,70 
0,40-0,80 

0,60 
 

Стијена: 
    ломљена.................. 
    мокра....................... 

  
 
0,55-0,75 
0,55-0,75 

 

Пепео: 
    набијен................... 
    мокар...................... 

  
 
0,50-0,70 
0,65-0,75 

 

Земља: 
    чврста..................... 
    растресита.............. 
    мокра...................... 

0,55 
0,45 

0,90 
0,60 

 

 
0,68 

 
0,55 

Глина: 
    сува......................... 
    разграђена.............. 
    мокра...................... 

 
0,55 
0,40 
0,45 

 
0,90 
0,70 
0,70 

  

Пијесак: 
    сув........................... 
    мокар...................... 

 
0,20 
0,40 

 
0,30 
0,53 

  

Угаљ -депо 0,45 0,60   
Снијег: 
    набијен..................... 
    растресит................. 
    мокар........................ 

0,20 
 

0,25 
 

 
0,30-0,55 
0,10-0,25 
0,30-0,60 

0,20 
 

Лед: 
    гладак....................... 
    сусњежица............... 
    мокар........................ 

0,12 
 

0,12 
 

 
0,10-0,25 
 
0,05-0,10 

0,10 
0,10 

 
Табела 4.19 Коефицијент адхезије пута (према гумама и камион) за различите материјале (Pete 
Holman) 

Површина 
Коефицијент  
атхезије пута 

Отпор котрљања 
p/t GVT 

Цемент, асфалт, цементирано тло, 0,8 40 
Тврди шљунак, пепео или дробљени камен 0,7 60 
Измјењени шљунак, пепео, дробљени камен 0,6 100 

Имјешана прљава земља 0,5 150 
Прљав шљунак и муљевити материјал 0,4 200-400 
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Табела 4.20. Спецификација гранулометријског каменог материјала за насипни слој (Pete Holman) 
Величина зрна Material passing, % 

1-1/2 инча...................................................................... 
1 инч............................................................................... 
3/4 инча......................................................................... 
3/8 инча......................................................................... 
мрежа број 4................................................................. 
мрежа број 10............................................................... 
мрежа број 40............................................................... 
мрежа број 200............................................................. 
лимит течности............................................................. 
лимит пластификације.................................................. 
индекс пластификације................................................ 
оптимални садржај влаге приликом постављања..... 

100 
98 
92 
82 
65 
53 
33 
16 

25,2 
15,8 
9,4 
12,2 

 

Табела 4.21.  Табеларни преглед врстеи послова и поправки на одржавању путева. 
 Активност Ефекти 
Рутински преглед 
одржавање 

Мјестимично насипање шљунка Попуњавање рупа и депресија 
и избијање лежеће воде 

 Дренирање и одржавање нагиба Смањење ерозије и губитка 
материијала/колтрага, 
побољшање дренаже ивица 
пута 

 Разасипање 
материјала/нивелисање 

Гурање и нивелисање 
површинској слоја метаријла 
(шљунка) 

 Политко засјецање/нивелисање Попуњавање мањих депресија 
и бразда И смањење отпора 
котрљања 

 Контрола прашине/влажење Смањење везног материјала и 
стварања прашине 

Обнављање површинског 
слоја- Ситније поправке 

Поптуно нов насипање 
материјала (шљунка) 

Измјена дебљине носивог 
слоја 

 Дубље засјецање и нивелисање Измјена профила пута и 
смањење неравнина. 
Мијешање материајла носивог 
слоја 

Поправак пута 
Средње поправке 

Риперовање,наново насипање и 
сабијање материјала 

Побољшање, ојачавање 
ипоправка недостатака слојева 
пута 

Побољшавање 
карактеристика пута 
Главне поправке 

Поправак И побољшање 
геометријских параметара пута 

Побољшање геометријских 
елемената и структуре и 
носивости пута 

 
Табела 4.22. Периодичност ремонта путева 

Количина терета у милионима тона до ремонта: 
Тип коловоза 

Средње поправке Главне поправке 
Бетонски, асфалтни 5-6 10-12 
Набијени 1-2 5-6 
Макадам 0,5-0,6 0,8-122 
Земљани са шњунком или туцаником 0,1-0,2 0,2-0,3 
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Табела 4.23. Видови одржавања према пословима који се обављају и ниовима управљања  у 
рударским компанијама 
Систем Опис 
Засјецање  “ad-hoc” Одржавање реакцијом на терену у смислу побољашања лоших услова. 

Управља се на основу дневних прегледа на путној мрежи И представља 
субјективну процјену функционалности одређених дионица И процјена 
приоритета 

Планирано 
засјецање/нивелисање 

Путна мрежа се плански одржава према фиксном распореду или одређеној 
учесталости, без обзира на тренутно стање функсионалности 

Руковођено 
одржавање 

Путна мрежа се анализира у циљу одређивања степена смањења 
функционалности појединих дионица, И то на основу повећања отпора 
котрљања, обима транспорта И др.. И учесталост нивлисања дионица се 
ради на бази минимизације трошкова рада опреме која користи путну 
мрежу 

 

Табела 4.24. Опис обима или степена оштећења  (L. J. Tomphson) 
Оцјена обима 1 2 3 4 5 
Обим изолована 

појава мање 
од 5 % 
површине 
пута 

Промјенљива 
појава 5-15 % 
површине 

Редовна 
појава 16-30 
%  

Честа појава 
31-60 % 

Интензивно 
појављивање 
више од 60 % 
површине 

Оцјена 
степена 

1 2 3 4 5 

Велике рупе Рупе ≤ 50 мм 
пречника 

Рупе 50-100 
мм пречника 

Рупе 100-400 
мм  утиче на 
вожњу 

Рупе 400-
800 мми 
возила 
избјегавају 

≥ 800 мм 
пречник И 
захтјева 
смањење 
брзине И 
обавезно 
избјегавање 

Жлијебови Танка 
ужљеблења, 
тешко 
примјетни 
код лаких 
возила 

Присутни 
жлијебови и 
осјећају и  
лака возила 

Веома 
примјетни 
жлијебови и 
смањују 
квалитет 
вожње 

Присутни 
жлијебови и 
утичу на 
смањење 
брзине 
тешких 
возила 

Присутни 
жлијебови и 
потребни 
значајно 
смњење брзине 

таласи Тешко 
примјетни ≤ 
20 mm 

Само мало 
приомјетни 
оком 20-50 
mm 

Примјетни 
50-80 mm 

Очигледни 
из возила ≥ 
80 mm 

Избиљни утичу 
на стабилност 
возила 

Губитак 
материјала 
колотрази 

Мали ≤ 5 mm Мала 
количина 
дубине 5-10 
mm 

Постојећи 
нап уту 
дубине 10-20 
mm 

Значајни 20-
40 mm 

Озбиљни ≥ 40 
mm 

Комади 
стијене 
експонирани 

Понеки камен 
који се мало 
или тешко 
осјети 
преласком 
лаких возила 

Избочења 
која се осјете 
у лаком 
возилу 

Избочења 
која утичу на 
квалитет 
вожнеј лаких 
возила али 
још 
прихватљива 

Избочења 
уочљива 
захтјевају 
избјегавање 
лаких 
возила 

Избочења која 
захтјевају 
исзбјегавање 
тешких 
камиона 
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Табела 4.25. Параметри растојања пропуста с обзиром на нагиб пута (пропис из  САД): 
Нагиб пута, 
% 

Растојање између пропуста, 
m 

2-5 91 - 244 
6-10 61 - 91 
11-15 30 - 61 

Ако не постоје прописи који се односе на размак пропуста, препоручује се следеће: 
Размак не би требао прелазити 300 m на нагибу од 0 до 3%. 
Размак не би требало да прелази 240 m на нагибу од 3% до 6%. 
Размак не би требао прелазити 150 m на нагибу од 6% до 9%. 
Размак не би требало да прелази 90 m на нагибу од 10% или више 

 

Табела 4.26. Размак између безбједносних објеката за успоравање и заустављање камиона који се 
крећу ван контроле (Pete Holman), (m), Брзина кретања камиона у тренутку отказивања кочница 32 
km/h 

Максимална дозвољена или коначна брзина  
при уласку у безбједносни објекат, km/h Еквивалентна низбрдица, % 
40 48 56 64 72 80 88 97 

1……………………………... 
3……………………………... 
5……………………………... 
7……………………………... 
9……………………………... 
11……………………………. 
13……………………………. 
15……………………………. 

252 
83 
50 
35 
28 
23 
19 
17 

556 
187 
110 
80 
61 
50 
41 
39 

910 
303 
183 
130 
100 
82 
70 
58 

1300 
445 
265 
185 
115 
117 
97 
85 

1800 
600 
360 
260 
195 
160 
135 
117 

2320 
790 
460 
330 
290 
215 
175 
155 

2900 
980 
650 
410 
320 
260 
220 
190 

3500 
1180 
705 
495 
385 
325 
270 
235 

Напомена: Једнако низбрдици теретног пута (проценат подељен са 100) минус отпор котрљања пута 
(фунти по тони) 
 
 
Табела 4.27 Размак између безбједносних објеката за успоравање и заустављање камиона који се 
крећу ван контроле(Pete Holman). (feet). Брзина кретања камиона у тренутку отказивања кочница 16 
km/h 

Максимална дозвољена или коначна брзина  
при уласку у безбједносни објекат, km/h Еквивалентна низбрдица, % 
24 32 40 48 56 64 72 80 

1……………………………... 
3……………………………... 
5……………………………... 
7……………………………... 
9……………………………... 
11……………………………. 
13……………………………. 
15……………………………. 

418 
140 
84 
60 
47 
38 
33 
28 

1003 
335 
201 
144 
112 
92 
78 
67 

1755 
585 
351 
251 
195 
160 
135 
117 

2674 
892 
535 
382 
297 
243 
206 
179 

3760 
1254 
752 
537 
418 
342 
290 
251 

5013 
1671 
1003 
716 
557 
456 
386 
335 

6433 
2145 
1287 
919 
715 
585 
495 
429 

8021 
2674 
1604 
1146 
892 
730 
617 
535 

Напомена: Једнако низбрдици теретног пута (проценат подељен са 100) минус отпор котрљања пута 
(фунти по тони) 
 

 

 

 

 



- 372 - 

Табела 4.28. Mаксималне хоризонталне кривине које се односе на улазне брзине возила у зауставне 
траке (Pete Holman) 

Брзина возила при уласку у зуставну траку, km/h 
Попречни нагиб, m 

64 72 80 
Степен Полупречник, m Степен Полупречник, m Степен Полупречник, m  

0.0183/1…………... 
0.0244/1…………... 
0.0305/1…………... 

12 
13 
14 

145 
134 
125 

10 
10 
11 

182 
176 
72 

8 
8 
9 

218 
218 
194 

88 97 105 
Степен Полупречник, m Степен Полупречник, m Степен Полупречник, m 

 
 
0.0183/1…………... 
0.0244/1…………... 
0.0305/1…………... 

6 
7 
7 

283 
254 
243 

5 
6 
6 

349 
291 
291 

4 
5 
5 

436 
349 
349 

 

Табела 4.29. Препоручене минималне ширине трака за траке за евакуацију за различите категорије 
возила. (Pete Holman)   

Тежина возила, kg Минимална ширина, m  
 45359............................... 

45359 до 90718................... 
90718 до 181437................. 

181437.............................. 

4,6 
5,5 
6,7 
8,8 

 

Tабела 4.30. Дужине заустављања од  краја улазног простора-Дужина зауставне траке, m 
Брзина возила при уласку у зуставну траку, km/h 

Нагиб зауставне траке, проценат 
24 40 56 72 88 

20.................................................... 
15.................................................... 
10.................................................... 
5...................................................... 

5,8 
6,7 
7,6 
9,1 

16,1 
18,3 
21,3 
25,6 

31,4 
35,7 
41,8 
50 

51,8 
59,1 
68,6 
82,6 

77,1 
88,1 
102,7 
123,4 
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Прилог 5. Теорија кретања и вуче камиона – услови кретања, прорачун отпора кретању и дејствујућих 
сила  

Табела 5.1.: Типичне вриједности отпора котрљања, (RJ Thompson) 
Отпор котрљања (%) Услови површине пута (изграђени од невезаних материјала од шљунка) 

2 
 

Тврди слојеви и чврсти, компактни (стабилизовани) добро изграђени и 
одржавани пут, без тоњења/отклона гума 

2-3 
 

Средње чврсти слојеви, компактни (стабилизовани), добро изграђени и 
често одржавани пут, са минималним тоњења/отклањањем гума (<25 

mm) 
3-5 

 
Слабо носиви слој или материјал за насипање, избраздани и слабо 

одржавани,  пенетрације/отклањање гума, 25-50 mm 
5-8 

 
Слабо носиви слој или материјал за насипање, избраздани и слабо 

одржавани, пенетрација/ отклањање гума, 50-100 mm 
 

Табела 5.2 Отпор котрљања  према врстама и квалитету подлоге за дијагоналне и радијалне 
пнеуматике 

 
  Извор: Caterpillar® Haul Road Design and Management, Pete Holman 
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Таблица 5.3. Средње вредности коефицијената атхезије дампера и тегљача у зависности од путне 
подлоге и притиска у гумама,  (проф. Боровић) 

Коефицијент атхезије за: 
Карактеристике пута (путног покривача) Гуме високог 

притиска 
Гуме ниског притиска са 
повећаном проходношћу 

Асфалтнобетонски или бетонски пут 0,5-0,7 0,7-0,8 
Асфалтнобетонски или бетонски пут покривен 
блатом 

0,25-0,45 0,25-0,45 

Калдрмисани пут 0,4-0,5 0,6-0,7 
Коловоз од туцаника, шљунка, шљаке 0,5-0,6 0,6-0,7 
Земљани пут: 
      сув 
      влажан 

 
0,4-0,5 

0,15-0,25 

 
0,5-0,6 (0,9) 

0,20-0,30 
Песак у природном стању: 
      сув 
      влажан 

 
0,2-0,3 

0,35-040 

 
0,2-0,3 
0,4-0,5 

Растресита свеже насута земља 0,3-0,4 0,4-0,5 (0,7) 
Набијена земља оптималне влажности 0,4-0,5 0,5-0,6 (0,9) 
Растресити снег 0,2-0,3 0,2-0,4 
Поваљани пут, утабани снег 0,15-0,20 0,3-0,5 
Пут на етажи откопа, уваљани 0,4-0,6  
Пут на етажи одлагалишта, уваљани 0,2-0,5  
Примедба: Где то није посебно наглашено, веће вредности одговарају сувом, а мање мокром путу. 
При поледици вредности су  најмање и износе 0,15-0,20 
 
Табела  5.4. Вриједност коефицијената µ и К при брзини 30 km/h 

Врста коловозног застора: 
бетонски асфалтни сабијени 

Временски 
период 

Тип гума 
сув влажан сув влажан снег лед 
1,19 0,99 1,22 1,10 0,45 0,25 

Радијални 
0,95 0,73 1,03 0,90 0,43 0,16 
1,15 0,84 1,02 1,07 0,27 0,24 

Летњи 
Дијагонални 

1,00 0,62 0,80 0,88 0,22 0,18 
1,15 0,77 0,99 0,98 - 0,17 

Радијални 
1,00 0,54 0,86 0,78 - 0,15 
1,06 0,89 0,85 1,01 - 0,24 

Зимски 
Дијагонални 

1,85 0,64 0,71 0,80 - 0,22 
 
Табела 5.5. Коефдицијенти смањења атхезије, проф Боровић 

Величине K и c према стању пута 
Врста пута сув (еталонска 

вредност) 
мокар и чист мокар и прљав 

Бетонски и асфалтни – гладак 
коловоз 

0,8 – 0,85    0,002-0,0035 0,65-0,7     0,0035 0,40-0,45      0,0025 

Бетонски и асфалтни – груби 
коловоз 

0,6-0,7                     0,005 0,5-0,6         0,004 0,30-0,35      0,0025 

Шљунчани, туцанички - уваљани 0,6-0,65                   0,004  0,5-0,6         0,004 0,30-0,35      0,0025 
Шљунчани, туцанички - 
неуваљани 

0,55-0,60                 0,004 
0,50-0,55    

0,0045 
0,25-0,30        0,003 

Земљани (са побољшаном 
подлогом) 

0,4-0,5                     0,005 
0,25-0,40      

0,005 
0,20-0,25        0,003 

Напомена: за сабијени снег    К=0,20 - 0,50      c =0,0025     
                   за лед и поледицу К=0,08 - 0,18      c =0,0020  
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Табела 5.6. - Коефицијент отпора котрљању точкова дампера и тегљача са гумама високог притиска и 
основни специфични отпор  кретању 

Врсте пута и путне подлоге 
Коефицијент отпора 
котрљању точкова f 

Основни специфични 
отпор кретању wo N/kN 

Пут са асфалтним и бетонским коловозом у 
добром стању (сув) 

0,015-0,018 15-18 

Пут са асфалтним и бетонским коловозом у 
задовољавајућем стању (влажан) 

0,018-0,025 18-20 

Макадамски пут у добром стању 0,020-0,025 20-25 
Макадамски пут у слабом стању 0,030-0,040 30-40 
Калдрмисани пут 0,035-0,050 35-50 
Земљани суви пут, ваљани 0,025-0,035 25-30 
Земљани суви пут, неуваљани 0,040-0,050 40-50 
Песак и песковита земља, суви 0,200-0,300 200-300 
Песак и песковита земља, влажни 0,060-0,150 60-150 
Глиновита и глинаста земља у пластичном 
стању 

0,100-0,200 100-200 

Насип од свеже земље дебљине слоја од 20-30 
cm 

0,150-0,250 150-250 

Етажни неуваљани путеви од шодера и 
шљунка 

0,040-0,060 40-60 

Етажни угажени путеви 0,050-0,060 50-60 
Неугажени путеви на одлагалишту и насипу 0,090-0,120 90-120 
Насип из земље после неколико пролаза 
возила 

0,070,0,110 70-110 

Залеђени пут 0,015-0,030 15-30 
Угажени снежни пут 0,030-0,050 30-50 

 

Прилог 6.  Прорачун код камионског транспорта 

Табела 6.1.  Видљивост пута у кривинама 
Дужина видљивости, m, при оштрини кривине Оk  R, m 

4 5 6 10 
20 25 30 32 41 
30 31 35 38 50 
40 36 40 44 58 
50 40 45 50 69 

 

Табела 6.2. Резултати свих прорачунатих брзина се приказују табеларно - примјер  
Дионица Пун камион Празан акмион 
 Кочење Видљивост Заношење vusv

max Кочење Видљивост Заношење vusv
max 

1         
2         
...         
...         
...         
N         
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Табела 6.3. Утицај запремине сандука возила на трајање циклуса багера 
Потребно време у секунадама за: 

Број кашика багера 
циклус центрирање и истресање 

5 25 2 
2 36 9 
1 50 23 

 

Табела 6.4. Вријеме циклуса багера за утовар уз угао окретања од 900, секунди 
Чврстоћа стена 

мекане средње чврсте чврсте врло чврсте 
Запремина 
кашике, m3  

кашикар дреглајн кашикар дреглајн кашикар дреглајн кашикар 
1,15 15 22 17 25 21 36 25 
1,53 16 23 18 26 22 37 26 
1,91 17 25 19 28 23 37 26 
2,68 18 27 20 30 24 39 27 
3,44 20 29 23 32 26 41 30 
3,82 20 30 23 33 27 41 31 
4,59 21 32 24 35 27 42 33 
6,12 22 34 24 37 28 43 33 
7,65 24 36 26 39 30 45 35 
9,18 36 40 28 44 32 50 37 

11,47 30 50 32 54 36 60 42 
 
Tабела 6.5. Вријеме постављања возила за утовар, min 

Услови 
експлоатације 

Тегљачи са 
полуприколицом и доњим 

истресањем 

Камиони са задњим 
истресањем 

Полуприколице са 
бочним истресањем 

добри 0,15 0,15 0,15 
средњи 0,50 0,30 0,50 
лоши 1,00 0,50 1,00 

 

Табела 6.6. Вријеме маневрисања, постављања за истовар за различита возила, min 

Услови 
експлоатације 

Тегљачи са 
полуприколицом и доњим 

истресањем 

Камиони са задњим 
истресањем 

Полуприколице са 
бочним истресањем 

добри 0,30 1,00 0,70 
средњи 0,60 1,30 1,00 
лоши 1,50 1,50-2,00 1,50 

 
Табела 6.7. Трајање маневрисања у секундама,  (проф. Боровић) 

Наступање возила под углом од 
Карактеристике истоварне платформе 

900 1800 
Слободно маневрисање без подешавања 10 10 
Слободно маневрисање са малим 
подешавањима 

15 25 

Маневрисање на рубу одлагалишта: 
- врло широка платформа 
- платформа дупло шира од сандука 
- платформа шира 50% од сандука 
- платформа шира 25% од сандука 

 
20 
25 
40 
50 

 
30 
30 
50 
60 
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Табела 6.8. Вријеме истерсања према сипкости материјала и дизајну сандука, (проф. Боровић) 
Особине материјала 

Лако се истреса са углом истресања 
- малим 
- великим 

 
15 
25 

Тешко се истреса са великим углом истресања 40 
Тешко се истреса – лепљив материјал 60 

 

Табела 6.9. Коефицијент временског искоришћења за 24 сата, 7 часовна смјена (проф. Боровић) 

Број смена 
Коефицијент 
смености 

Радно време за 24 сата 
Коефицијент временског 
искоришћења од 24 сата 

Једна 0,333 6,5 0,27 
Две 0,666 12-12,5 0,50-0,52 
Три 1,000 15,5-16,0 0,65-0,67 

 

Табела 6.10. Коефицијент искоришћења камиона  при доброј организацији рада, не обухвативши 
нерадне недеље, (проф Боровићу).  

       Временски интервал         Ознака  При раду возила 
                      двосмjенском     тросмjенском 
 Дневни             kik          0,77-0,80          0,72-0,74 
 Смјенски   kik       0,51-0,53          0,72-0,74 
 Сатни    kik       0,40-0,42          0,47-0,48 
 

Прилог 7. Значај усаглашености капацитета утоварно-транспортне опреме  

Табела 7.1. Однос лимитирајућих фактора за избор рационалног модела камиона, у смислу насипне 
запреминске масе материјала (проф. Боровић).   

Група 
стена 

Класификација према 
тежини 

Услов 
Мјеродавни критеријум за број 

кашика 
I Врло тешка ископина y>Q:V Носивост дампера 
II Средње тешка ископина y=Q:V Свеједно 
III Лака ископина y<Q:V Запремина сандука 

 

Табели 7.2. Оријентационо трајање циклуса утовара једне кашике, зависно од запремине кашике 
багера према проф Боровићу). 

Запремина кашике, V, m3 3 - 5         6 - 8       10 - 12    15 - 18    20 - 25 

Трајање циклуса tc, s: 25 - 30     30 - 35    35 - 40    45 - 50    55 - 60 
 
Табела 7.3. Оријентационе вриједности коефицијената растреситости, попуњености и багеровања 
(реализација времена циклуса кашике), (проф Боровић) 
Vrsta iskopine  Вриједност коефицијената 
 растреситист попуњеност багеровања 
откривка која се само 

откопава 
1,1-1,3 1,0 09-095 

Средње чврсте стене 
угљеви, шкриљци, 

лапори 
1,3-1,5 0,9-0,95 0,7-0,65 

стене које се минирају 1,5-1,7 0,85-0,9 0,6-0,5 
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Табелa 7.4. Коефицијент замора возача 
Дужина пута 

Особине пута 
мала средња велика 

Пут хоризонталан, захтева минималну промену 
брзине 

1,03 1,02 1,04 

Пут таласаст, умерена промена брзине 1,08 1,04 1,06 
Пут у кривинама,чешћа промена брзине 1,16 1,10 1,14 

 

Табела 7.5. Коефицијент спремности камиона 
Рад услови 

Број смена 
лаки нормални тешки 

1 1,10 1,15 1,20 
2 1,15 1,20 1,30 
3 1,20 1,30 1,40 

 

Прилог 8.  Технолошке новости код камионског транспорта 

 
8.1. Аутономни система транспорта/Autonomous Haulage System (AHS) 

Компанија Komatsu већ десет година развија комерцијално аутономни систем транспорта (AHS).  
Данас, више од 100 AHS  камиона ради у Аустралији, Северној и Јужној Америци. На основу 
десетогодишњег доказане поузданости, сигурности, продуктивности, отпорности на животну средину 
и флексибилности система у низу рударских окружења, Коматсу планира да убрза темпо развоја и 
употребе AHS. 

Komatsu је 2005. започео пробно тестирање AHS-а у руднику бакра CODELCO у Чилеу и прву 
комерцијалну употребу у јануару 2008. године. Друга успјешна примјена услиједила је крајем 2008. 
године у руднику жељезне руде Рио Тинто у Аустралији као и у четири рудника у региону Пилбара у 
Западној Аустралији. Цјелокупно управљаање радом таквим системом се врши из Перта који је  
приближно 1.500 км од рудника. Након ових успјешних  употреба, Коматсу је покренуо употребу и 
на Suncor  пилот руднику уљних шкриљаца у Канади у 2013. години. 

Аутономни камиони као што је модел 930Е, који користи у Рио Тинто руднику, укључују контроле, 
бежично умрежавање и откривање препрека како би се омогућио рад без посаде, али они и даље 
изгледају као конвенционални рударски камиони са кабинама за возача. 
 
Нови тип камиона  2014 kW (2,700-KS), 15-m дугачak и 8,5-метар  широк под називом  "Иновативно 
аутономно возило за превоз терета" подиже ствари на нови ниво, слика 8.1.. Кабина је потпуно 
нестала, омогућавајући дизајн који боље распоређује тежину на сва четири точка, користи погон на 
сва четири точка и управљање са сва четири точка због бољег приањања и управљивости. 
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Слика 8.1. Роботизовани камион Komatsu 

   
Слика 8.2.  AHS систем Komatsu 

 
Коматсу је први произвођач на свијету за комерцијализацију аутономних система превоза у рударској 
индустрији. Сваки аутономни камион је опремљен контролерима возила, високо прецизним GPS 
системом, системом за откривање и спречавање препрека и системом бежичне мреже која интегрише 
контроле на возилу. Ове карактеристике омогућавају безбједан рад камиона кроз сложени циклус 
утовара, вожње и истовара и интегрише га са другим машинама-дозерима, утоваривачима,багерима и 
грејдерима који су такође дио аутономног система.  AHS омогућава рад без ангажовања људи са 
великим рударским камионским јединицама. Кључне предности употребе овог система су: 

• Смањен број возача који раде у неповољним условима и удаљеним локацијама 
• Повећана сигурност на рудницима 
• Смањени оперативни трошкови – обука кадрова,продужени век трајања гуме и дијелова тачна 

усаглашеност при раду, максимализација учинака и минимизација трошкова по тони 
• Повећана продуктивност и ефикасност, ,максимализација учинака и минимизација трошкова 

по тони 
• Смањење броја инцидената (повријеђивање радника) 
• Смањење трошкова инфраструктуре потребне за персонал 
• Предности заштите животне средине-смањења потрошња горива и емисија гасова 
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Slika 8.3. a: Како ради Komatsu AHS систем 

 

 

8.2. САТ- Аутономни систем транспорта 

 
Када се замисли флота великих рударских камиона који долазе на позив, позиционирају за утовар, 
крећу се до локација за истовар- и то све без иједног руковаоца, што је до прије двије или три 
деценије било немогуће постаје реалност и све чешће бива коришћен.  То је зато што оваква рјешења 
побољшавају безједност, доступност опреме  и укупну продуктивност на било ком руднику без 
руковаова машина. То је посебно важно за удаљене и ненасељене локације рудника, гдје је  
привлачење и задржавање квалификоване радне снаге изазов. Аутономна опрема такође смањује 
шансе за повреду ограничавајући број људи који раде око и са мобилном опремом, а истовремено 
повећавају доступност опреме и укупну продуктивност. 
 
Аутономне машине за транспорт усмјеравају се системом контроле који им говори гдје да иду и шта 
да раде. Системи за интелигенцију на плочи омогућавају возилима да "одлуче" како се крећу до 
прописаног радног подручја и извршавају задатке. Аутономни камион за транспорт, на примјер, може 
пратити одређену траку кроз ситуациону карту рудникаи бирати најбољи пут од мјеста гдје се 
тренутно налази, до мјеста на које их упућује контролни центар. Софистициране технологије 
перцепције омогућавају им да безбједно раде са осталом опремом и особљем, и поред њих, чак и 
претрпаним зонама са више машина. Те технологије такође доводе камион до безбједног заустављања 
у било којој неочекиваној ситуацији . 
 
Аутономни транспортни систем може такође да подстакне побољшања продуктивности. Аутономни 
камион се не мора заустављати за паузу за ручак или промјену смене. Увијек функционише у оквиру 
одређених радних параметара, смањује хабање и побољшава доступност/расположивост машине. А 
ако нешто крене погрешно, одмах се упозорава сервисни одјел рудника и пружа тренутне 
дијагностичке податке, што ће помоћи у смањењу укупног времена застоја. Аутономни камиони 
резултују сигурнијим укупним радом на руднику, заједно са предвидљивијим, ефикаснијим и 
продуктивнијим операцијама транспорта. 
 
Данас AHS  ради 24 сата, транспортује три различита материјала, у шест рудника на три континента. 
До краја 2017. године, AHS је забиљежио највећи  кумулативни превоз укупно 1,5 милијарди тона 
материјала. У области сигурности, AHS је знатно сигурнији него  конвенционална рударска 
окружења гдје чак и мала грешка у вожњи камиона може изазвати озбиљну несрећу. Повећана је 
продуктивност при употреби AHS, уз смањење трошкова за транспорт материјала за више од 15%, у 
поређењу са конвенционалним транспортним методама. Осим тога, оптимизоване аутоматске 
контроле AHS смањују изненадно убрзање и нагле промјене правца, што резултује кроз 40% 
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продужење животног вијека гума у односу на конвенционалне операције, а различите предности 
коришћења AHS такође показују велики допринос смањењу негативних утицаја на животну средину. 
 
8.3. Hitachi  ради на омогућавању сигурнијег, одрживијег и продуктивнијег рударског окружења 
Глобално, рударство је на путу ка сигурнијој, „паметнијој“ и одрживој индустрији. У центру ових 
трансформационих иницијатива је Hitachi Construction Machinery (HCM) и његов Autonomous Haulage 
System (АHS). Hitachi користи своје разнолике могућности компаније како би се повезао са 
власницима рудника и оператерима како би помогао у проналажењу иновативних и ефикасних 
рјешења за задовољавање потреба индустрије. Hitachi  верује да ће у блиској будућности рударство 
бити високо аутономан процес и да ће технологије као што је Internet of Things (IoT) аналитика, 
вјештачка интелигенција (АI) и машинско учење најавити нови правац рударства у будућности. 
Једна од нових технологија је Аутономни транспорт. Hitachi АHS не излаже људе ризику, омогућава 
тимовима шире могућности за усавршавање и омогућава рударским компанијама да боље 
максимизирају своја средства у флоти, док истовремено омогућавају сигурније окружење за рад. АHS 
пружа додатну вриједност путем података о здрављу у реалном времену за управљање 
расположивошћу машине и побољшањем коришћења. 
 
Оптимизација возног парка користећи АHS може смањити потрошњу горива по тони (смањење 
емисија), смањење трошкова одржавања због употребе опреме као што је дизајнирано и 
минимизирањем варијабли људског понашања стварају предвидљивију и сигурнију радну средину. 
Hitachi АHS је тренутно у завршној фази развоја у Аустралији у руднику угља Stanwell Corporations 
Meandu у Квинсленду. Hitachi АHS нуди, када је комерцијално доступан, могућност да се у 
будућности лако монтира на HCM AC-3 серију камиона. Основне компетенције АHS-а је способност 
да сагледа рјешење безбједно и ефикасно, мисли и дјелује. АHS рјешења захтјевају комплексну и 
зрелу инфраструктуру, а HCM користи три слојевита Hitachi власничка дизајна да испоручи систем 
који ће имати способност да се стално побољшава у будућности. Ови слојеви укључују: 

- Систем за управљање флотом / Fleet management system (FMS)  
-    Паметне машине за рударство / Smart Mining Machinery 

 

  
Слика 8.4. AHS систем Hitachi 

 

8.4. Duratray у сарадњи са Khun-ом ради на камиону са погоном на литијум-јонским батеријама 
 
Duratray International у сарадњи са енергетском корпоративном  групом Kuhn припрема за испоруку 
потпуно еколошки прихватљиви литијум-јонски камион, за који почињу пробе у Швајцарској. 
Европски тим Duratray-а ради са Kuhn-ом који нуди одржив приступ како моторном, тако и 
преносном систему у индустрији транспортне механизације и након 18 мјесеци планирања, вјерује се 
да је то кључно рјешење. Оптимистички гледано, након успјешних испитивања камиона капацитета 
60 тона, очекује се да ће се у будућности одрадити процјене механизације веће носивости. 
 
Технологија и иновације пронађене у Duratray SDB -у пружиће одличну комплементарну предност за 
амбиције пројекта да произведе економично индустријско електрично возило возило са смањеном 
емисијом угљен-диоксида и малом производњом буке. 
Ново конструктивно рјешење сандука камиона (The Duratray Suspended Dump Body)  има јединствен 
концепт дизајна који мијења  конвенционални челични под, као и све одговарајуће носеће плоче са 
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гуменим простиркама на еластомјерним конопима причвршћеним за челични оквир тијела. Нуде се 
бројне кључне карактеристике, укључујући смањење буке, отпорност на абразију, повећано 
оптерећење . 
 

8.5. VAMOS: приступ напуштеним рудним коповима помоћу подводних робота 

Европски пројекат VAMOS се бави дизајнирањем и изградњом подводних рударских система како би 
се искористили минералне сировине заробљене у потопљеним рудницима. Како систем ради и шта 
значи у ситуацијама када се тешко прилази ресурсима? Многе рударске операције користе низ пумпи 
како би се осигурало да, упркос падавина и инфилтрирању подземних вода рудник остане сув. Али 
када се пумпе искључе вода се врати, плавећи ископане дијелове. Широм Европе постоји 30.000 
поплављених рудника, од којих је већина напуштена када су се ресурси почели смањивати или је 
постало превише скупо да би се локација одржавала сигурном и сувом како су се радови помјерали 
дубље испод нивоа воде. Пројекат Европске Уније, Viable Alternative Mine Operating System (VAMOS) 
има за циљ да докаже употребу подводних рударских робота као ефикасног средства за приступ 
напуштеним, поплављеним рудницима, слика 8.5..  

ЕУ је признала да постоји велики број поплављених каменолома и рудника широм ЕУ и сусједних 
земаља који би се могли експлоатисати на овакав начин. Пројекат је започео 2015. године, VAMOS је 
програм Horizon 2020 који се састоји од конзорцијума од 17 партнера широм Европе. Дизајниран да 
траје 42 мјесеца, VAMOS намјерава да помогне у обезбејђивању приступа рудницима који су постали 
атрактивни због недостатка ресурса, промјена у потражњи и вриједности и све већег ослањања 
Европе на увоз. Тренутно, ЕУ представља 25% -30% глобалне потражње за металима, док производи 
само 3% а  увоз минерала тренутно износи 200 милиона тона годишње. VAMOS се нада да ће 
смањити овај јаз, ублажити увоз и осигурати снабдијевање металима на сигуран и одржив начин. 
 
Растуће ослањање на технологију довело је до процвата потражње за минералима који се користе у 
високотехнолошким производима, као што су ријетки метали, платинаста група метала- антимон, 
германијум, галијум, ниобијум, индијум, берилијум, кобалт, тантал и волфрам. За све ове минерале  
Европа се у потпуности ослања на увоз. Поред тога, већа је потреба за бакром, цинком и никлом, чија 
је производња ограничена у Европи. Ова промена потражње за минералима, заједно са побољшаним 
техникама рударства, довела је до поновне процјене многих лежишта, а чини се да би преостала 
рудна тијела високог квалитета могла помоћи да се смањи годишњи увоз. 
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Слика 8.5. VAMOS роботизованим подводни копач 

 

8.6. Камионски лифт - SIEMAG TECBERG TruckLift 

Налазишта руде близу површине се обично експлоатишу површинским коповима. Због тврдоће 
стијена екслоатација се обично обавља помоћу бушења и минирања. Велики багери утоварају 
материјал директно на велике камионе који превозе необрађен камен из рудника. Већина стијена су 
јаловина која се транспортује до једног или више одлагалишта близу рудника. С друге стране, руда се 
одводи до дробилице близу погона за прераду.  
 
Поред једноставног начина руковања материјалом који није здробљен, овај облик транспорта има 
предност јер се камиони могу флексибилно одвести до различитих тачака утовара и такође се могу 
дигнути  на различитим мјестима у зависности од стварних потреба. Када се коп продубљава, то 
углавном значи да рудник добија облик лијевка. Што је лијевак дубљи, то је већи трошак за 
транспорт. Док се путеви тешко мијењају дубоко у руднику, као и на врху, трошкови на извозу терета 
на нагибу и у великим дужинама се драстично повећавају. С једне стране, вријеме вожње се 
продужава све дужим нагибом пута и релативно ниском брзином вожње камиона. С друге стране, 
потрошња горива се значајно повећава, баш као што се повећава и хабање возила. То значи да дио 
транспорта на дионицама под нагибом постаје одлучујући фактор трошкова. 
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Слика 8.6. Kамионски лифт 

Даље предности ''TruckLift’’ система: 
-  Већа доступност комплетног возног парка, 
-  Потенцијално смањење коначне величине рудника избјегавањем изградње путева до 

најдубљих нивоа - побољшан однос траке, 
- Избегавање инвестирања у веће камионе и багере, шире путеве, одржавање, итд., 
- Смањено одржавање транспортног пута, 
-  Могуће смањење трошкова енергије за ''TruckLift'' у поређењу са трошковима горива за 

камионе који имају тенденцију повећања, 
- Бољи подаци о сигурности због смањених несрећа, 
-  Бржи транспорт друге опреме горе и доле у руднику, 
-  Мање загађење ваздуха, нарочито при ниској циркулацији ваздуха у копу. 
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Прилог 9.  Највећи камиони свијета  

https://www.mining-technology.com/features/feature-the-worlds-biggest-mining-dump-trucks/ 

Рударски камиони постају све већи, јер се рудари све више одлучују за огромне камионе са већом 
оперативном ефикасношћу. Недавно лансиран, Белаз 75710 је далеко највећи камион на свијету, са 
капацитетом да превози запањујућих 496 тона терета. Mining-technology.com профилише 10 највећих 
рударских камиона, на основу њихове носивости. 
Belaz 75710 

Belaz 75710, - носивости 496 t, највећи је рударски камион на свијету. Ултра тешки камион је 
произведен од стране белоруске компаније Belaz у октобру 2013. године по налогу руске рударске 
компаније. Продаја возила " Belaz 75710" почела је 2014. годину. Камион је дуг 20,6 метара, висок 
8.16 метара и широк 9.87 метара . Празна тежина возила је 360 t. Belaz 75710 посједује осам великих 
пнеуматика Michelin без унутрашње гуме и два 16-цилиндрична турбо дизел мотора. Снага сваког 
мотора је 2.300 KS. Возило користи електромеханичку трансмисију на  наизмjеничну струју. Највећа 
брзина камиона је 64 km/h. 
 

Caterpillar 797F 

Caterpillar 797F- најновији модел 797 класе израђених и произведених од стране Caterpillar-а, други је 
највећи рударски камион на свету. Камион је у употреби од 2009. године. Носивост му је 400 t и   већа 
је у поређењу са претходним моделима 797B и првом генерацијом 797, са капацитетима носивости од 
380 t и 360 t. Дампер има бруто радну тежину од 687,5 тона, дужину од 14,8 m, висину од 6,52 m и 
ширину од 9,75m. Опремљен је са шест Michelin XDR или Bridgestone VRDP радијалним гумама и 
Cat C175-20 четворотактним турбо дизел мотором. Једнослојни 20-цилиндрични мотор нуди бруто 
излазну снагу до 4,000 KS. Камион користи хидрауличну трансмисију претварача обртног момента и 
има максималну брзину од 68 km/h. 
 

Terex MT 6300AC 

Terex МТ 6300АC -  који је амерички произвођач Terex представио 2008. године, такође је рударски 
камион носивости ултра класe од 400 t. Возило је преименовано у Bucyrus МТ6300АC, након што је 
Bucyrus 2010. године купио дивизију рударске опреме компаније Terex. Terex МТ 6300АC постао је 
дио линије Caterpillar-ове јединице након што је Caterpillar 2011. године купио Bucyrus. Бруто радна 
тежина возила је 660 t. Тијело камиона је 7,92 m висине и 14,63 m дужине. Возило је опремљено 
четворотактним дизел мотором, са 20 цилиндара који користе електрични алтернатор наизмјеничне 
струје, који заузврат напаја електрични мотор постављен на свакој страни задње осовине. Снага 
мотора је 3,750 KS. Возило се може кретати максималном брзином од 64 km/h.  
 

Liebherr T 282C / T 284 

Liebherr Т 282C и Liebherr Т 284 су два камионa носивости ултра класe капацитета 400 t дизајнирана и 
произведена од стране Liebherr -а. Камиони дијеле исто мјесто као други највећи рударски камиони 
са Caterpillar 797F и Terex МТ 6300АC. Liebherr-ов Т 282C је насљедник рударског камиона класе Т 
282B капацитета 360 t. Т 284, најновија класа камиона из Liebherr -а, има сличне карактеристике као и 
модел Т 282C. Бруто тежина Т 282C и Т 284 је иста, 661 t. Укупна дужина камиона је 15,69 m. Укупна 
ширина и висина утовара су 9.679 m односно 7.42 m. Возила су опремљена са 20-цилиндричним 
дизел мотором бруто снаге до 3,750 KS. Возила користе Liebherr изоловани биполарни транзистор 
(IGBT) AC електрични погон. Максимална брзина кретања возила је 64 km/h. 

Belaz 75601 
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Belaz 75601 има капацитет носивости од 396 t. То је најновији модел 7560 класе камиона који је 
пројектовао Belaz за ношење расутих материјала у дубоким отвореним рудним коповима под 
различитим климатским условима. Бруто радна тежина возила је 672,4 t. Belaz 75601 је дужине 14.9 
m, ширине 9.25 m и висине 7.22 m. Дампер користи електромеханички мијењач са четворотактним 
дизел мотором који има 20 V-цилиндара. Снага мотора је 3,750 KS. Вучне моторе и алтернатор вуче 
производе Siemens и Kato. Највећа брзина Belaz 75601 је 64 km/h. 
 

Komatsu 960E-1 / 960E-1K 

Komatsu 960Е-1 и Komatsu 960Е-1К су два најновија Komatsu дампера. Сваки камион има капацитет 
оптерећења од 360 t. 960Е-1, представљен 2008. године, прва је генерација серије 960Е из Komatsu -а, 
коју је пратио Komatsu 960Е-1К.  Бруто тежина оба камиона је 635 t. Висина утовара и ширина су 7.14 
m и 9.19 m. Укупне дужине Komatsu 960Е-1 и Komatsu 960Е-1К су 15.6 m односно 15.34 m. Оба 
возила покреће четворотактни дизел мотор са 18 V-цилиндрара. Снага мотора је 3,500 KS. Komatsu 
960Е-1 користи GE дуални IGBT AC електрични погонски систем, док 960Е-1К користи Komatsu 
IGBT AC електрични погонски систем. Највећа брзина оба камиона је 64 km/h. 

Terex MT 5500AC 

Terex МТ 5500АC, такође познат као Unit Rig МТ 5500АC, спада у ред највећих рударских камиона 
на свијету. Возило капацитета од 360 t користи се за површинску експлоатацију велике запремине. 
Максимална укупна тежина возила Terex МТ 5500АC је 598 t. Укупна дужина је 14.87 m, док су 
ширина и висина утовара 9.05 m односно 7.67 m. Возило покреће четворотактни дизел мотор са 3.000 
KS са 16 цилиндара. Возило користи AC електрични погонски систем и путује максималном брзином 
од 64 km/h. 
 
Belaz 75600 

Belaz 75600 је тренутно један од највећих рударских камиона на свијету. То је модел прве генерације 
Belaz рударских камиона класе 7560, дизајниран за транспорт стијенске масе на дубоким отвореним 
рудницима у различитим климатским условима. Камион има носивост од 352 t. Максимална бруто 
тежина Belaz-a 75600 је 617 t. Укупна дужина, ширина и висина утовара су 14.9 m, 9.6 m односно 7.47 
m. Возило покреће четворотактни турбо дизел мотор са од 18 V цилиндара. Бруто снага мотора је 
3.500 KS. Алтернатор за вучу возила обезбеђује Kato, а вучне моторе обезбеђује Siemens. Максимална 
брзина кретања камиона је 64 km/h. 
Caterpillar 795F AC 

Caterpillar 795F АC има носивост од 345 t. Тегљач има модуларни дизајн и нуди две опције 
каросерије, укључујући популарни MSD (специфичан за руднике) и Gateless Coal Body. Бруто тежина 
машине Caterpillar 795F АC је 628 t. Укупна дужина камиона је 15.14 m. Укупна ширина и висина 
утовара су 8,97 m односно 7,04 m. Возило покреће Cat C175-16 дизел мотор снаге 3.400 KS. Камион 
користи AC електрични погон који је дизајнирао и развио Caterpillar, а ради при максималној брзини 
од 64 km/h. 
 
Hitachi EH5000AC-3 

Hitachi ЕH5000АC-3 има носивост од 326 t. То је Hitachi-јев најновији и највећи камион са крутим 
рамом и представљен је на MINExpo International 2012 у Лас Вегасу, у Невади, 2012. године. 
Бруто радна тежина машине Hitachi ЕH5000АC-3 је 551 t. Укупна дужина камиона је 15,51m. Ширина 
и висина утовара су 8,6 m односно 7,41 m. Камион користи нискоемисиони Cummins QSКТТА60-CЕ 
дизел мотор са 16 цилиндара. Номинална излазна снага четворотактног мотора је 2,850 KS. Возило 
користи Hitachi IGBT АC електрични погонски систем и ради при максималноју брзини од 56 km/h. 
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Прилог 10.  Еколошка заштита и мјере сигурности   

Табела 10.1.: US EPA eмисије полутаната за различите типове рударске опреме (kg/1000 l горива)  
Тип опреме CO NOx SO2 VOCs 

Булдозер 14,73 34,29 3,74 1,58 
Камион 14,73 34,29 3,73 1,58 
Утоваривач 11,79 38,5 3,74 5,17 

 

Табела 10.2.: Фактори емисије прашине у зависности од типа активности и опреме, према National 
Pollutant Inventory (1999.) 

Активност/ опрема Јединица Емисија 

Бушење kg/buš. 0.31 
Булдозер kg/h 4.0 
Камион kg/t 0.004 

Кретање камиона kg/km 0.4 
Транспортери са траком kg/t 0.002 

Утовар са гомиле kg/t 0.013 
Ерозија вјетра kg/ha/h 0.2 

 

Табела 10.3.: Граничне вриједности ваздуха-ГВВ у циљу заштите здравља људи   

Загађујућа материја Период узорковања 
Просјечна годишња 
вриједност (g/m3) 

Висока вриједност 
(g/m3) 

SO2 1 час 90 5001 

SO2 24 часа 90 2402 

NO2 1 час 60 3003 

NO2 24 часа 60 1402 

ЛЧ 10 24 часа 50 1002 

УЛЧ 24 часа 150 3502 

Дим 24 часа 30 602 

CO 8 часова - 10.000 
O3 8 часова - 1504 

1 Не би требало да буде прекорачена више од 24 пута у календарској години  
2 Не би требало да буде прекорачена више од 7 пута у календарској години  
3 Не би требало да буде прекорачена више од 18 пута у календарској години  
4 Не би требало да буде прекорачена више од 21 пут у календарској години  
 

Табела 10.4.: Фактори емисије прашине у зависности од типа активности и опреме, према National 
Pollutant Inventory (1999.) 

Активност/ опрема Јединица Емисија 

Бушење kg/buš. 0.31 
Булдозер kg/h 4.0 
Камион kg/t 0.004 

Кретање камиона kg/km 0.4 
Транспортери са траком kg/t 0.002 

Утовар са гомиле kg/t 0.013 
Ерозија вјетра kg/ha/h 0.2 
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Табела 10.5.: Дозвољени нивои спољашње буке 
Највиши дозвољени ниво 
спољашње буке dB(А) Намјена простора 
дан ноћ 

Подручја за одмор и рекреацију, 
болничке зоне и опоравилишта, 

културно – историјски локалитети, 
Велики паркови 

50 40 

Туристичка подручја, 
мала и сеоска насеља, 
кампови и школске зоне 

50 45 

Чисто стамбемна насеља 55 45 
Пословно – стамбена подручја, 
трговинско – стамбена подручја, 

дјечија игралишта 
60 50 

Градски центар, занатска, 
трговачка, административно – 
управна зона са становима, 
зоне дуж аутопутева и 

магистралних саобраћајница 

65 55 

Индустријска, складишна и 
сервисна подручја и транспортни 

терминали без становања 

На граници зоне бука не 
смије прелазити нивое у зони 

са којом се граничи 
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ПРИЛОЗИ ЗА ЖЕЉЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ 

Прилог 11. ПРОИЗВОЂАЧИ  ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА И ОПРЕМЕ 

У овом прилогу се даје преглед произвођача жељезничких локомотива  а потом и вагона, резервних 
дијелова, као и компаније које се баве сервисирањем и одржавањем опреме за жељезнички транспорт 
(Извор: http://www.railwaydirectory.net и https://www.railserve.com). 

Електричне локомотиве   

Компанија Град Држава 

WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik 
GmbH Hovestr 10 

48431 
Rheine 

Germany 

 
Alstom 
48 rue Albert Dhalenne  

93482 
Saint-Ouen 

France 

 
Alstom 
Paseo de la Castellana 257  

28046 
Madrid 

Spain 

 
Alstom 
Poligono Industrial del Mediterraneo  

46550 
Albuixech (Valencia) 

Spain 

 
Alstom Transport BV 
Vliegend Hertlaan 45  

3526 KT 
Utrecht 

Netherlands 

 
Bombardier Transportation 
Vaartdijkstraat 5  

8200 
Brugge 

Belgium 

 
Bombardier Transportation 
Av das Nações Unidas 4777 - 5/F  

CEP 05477-000 
São Paulo 

Brazil 

 
Bombardier Transportation 
Eichhornstraße 3  

10785 
Berlin 

Germany 

 
Bombardier Transportation 
Kay Fiskers Plads 9  

2300 
København 

Denmark 

 
Bombardier Transportation 
6 Square Opera Louis Jouvet  

75009 
Paris 

France 

 
Bombardier Transportation 
Litchurch Lane  

DE24 8AD 
Derby 

UK 

 
Bombardier Transportation 
1/F Via D'Ara Coeili 3  

00186 
Roma 

Italy 

 
Bombardier Transportation 
Paseo de Las Palmas 405 piso 4  

DF 11000 
Mexico City 

Mexico 

 
Bombardier Transportation 
PO Box 6980  

0605 
Oslo 

Norway 

 
Bombardier Transportation 
Edifício Art's  

1998-028 
Lisboa 

Portugal 

 
Bombardier Transportation 
Complejo Triada Torre A  

28036 
Madrid 

Spain 

 
Bombardier Transportation 
Östra Ringvägen 2  

721 73 
Västerås 

Sweden 

 
Bombardier Transportation 
35-45 Frankston-Dandenong Road  

VIC 3175 
Dandenong 

Australia 

 
Bombardier Transportation 
Atomitie 5C  

00370 
Helsinki 

Finland 

 
Bombardier Transportation 
Unit 3903 - 39/F  

100022 
Beijing 

China 
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Bombardier Transportation 
Polgar u 8-10  

1033 
Budapest 

Hungary 

 
Bombardier Transportation 
ERDA Road  

39001 
Vadodara 

India 

 
Bombardier Transportation 
4/F Samwha Building  

100070 
Seoul 

Korea (South) 

 
Bombardier Transportation 
Unit 2A-22-2  

50470 
Kuala Lumpur 

Malaysia 

 
Bombardier Transportation 
ul Mysia 5  

00-496 
Warszawa 

Poland 

 
Bombardier Transportation 
90 Calea 13 Septiembre  

050713 
Bucureşti Sector 5 

Romania 

 
Bombardier Transportation 
26 Denisovsky Per  

105005 
Moskva 

Russia 

 
Bombardier Transportation 
22 Milkyway Avenue  

2196 
Johannesburg 

South Africa 

 
Bombardier Transportation 
Brown-Boveri-Strasse 5  

8050 
Zürich 

Switzerland 

 
Bombardier Transportation 
Güzelyali Mah  

34903 
Istanbul 

Turkey 

 
Bombardier Transportation 
Sv Cecha 1205  

47001 
Ceská Lípa 

Czech Republic 

 
Bombardier Transportation 
101 Gibraltar Road Suite 112  

PA 19044 
Horsham 

USA 

 
Bombardier Transportation 
1101 rue Parent  

J3V 6E6 
Saint-Bruno 

Canada 

 
Bombardier Transportation 
114 10F-2 No17 Lane 91  

Taipei Taiwan 

 
Bombardier Transportation 
(Netherland) BV 
De Ruyterkade 6  

1013 AA 
Amsterdam 

Netherlands 

 
Bombardier Transportation Austria 
GmbH 
Hermann Gebauer Straße 5  

1220 
Wien 

Austria 

 
Bombardier Transportation Hellas SA 
33 Marni Street  

10432 
Athens 

Greece 

 
Bombardier Transportation Holdings 
(Thailand) 
3354 /16-19 Manorom Bldg 6/F  

10110 
Bangkok 

Thailand 

 
Bombardier Transportation Israel Ltd 
Ayalon Tower (floor 11)  

52136 
Ramat Gan 

Israel 

 
Brush Traction 
PO Box 17  

LE11 1HS 
Loughborough 

UK 

 
CAF 
Padilla 17-6  

28006 
Madrid 

Spain 

 
CFD Bagneres 
9-11 rue Benoit Malon  

92150 
Suresnes 

France 

 
Chittaranjan Locomotive Works 
Chittaranjan  

713331 
Burdwan 

India 
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CRRC Corp Ltd 
4th Ring Road #16-5  

100036 
Beijing 

China 

 
CRRC Datong Electric Locomotive Co 
Ltd 
1 Qian Jin Street  

037038 
Datong  

China 

 
CRRC Zhuzhou Locomotive Co Ltd 
Song Jiaqiao  

412003 
Zhuzhou 

China 

 
Daulat Ram Engineering Services 
Private Ltd 
10/2 National Highway 12  

464993 
Raisen 

India 

 
Downer Rail 
Triniti Business Campus  

NSW 2113 
North Ryde 

Australia 

 
GE Transportation 
2901 East Lake Road  

PA 16531 
Erie 

USA 

 
Hitachi Rail Europe Ltd 
7th Floor, 40 Holborn Viaduct  

EC1N 2PB 
London 

UK 

 
Hitachi Rail Italy SpA 
Via Argine 425  

80147 
Napoli 

Italy 

Hyundai Rotem Company 
37, Cheoldobakmulgwan-ro  

16082 
Gyeonggi-do 

Korea (South) 

Inekon Group as 
Ul Průhonu 773/12  

170 00 
Praha 

Czech Republic 

JSC Kolomensky Zavod 
Partizan Str 42  

140408 
Kolomna 

Russia 

Kawasaki Heavy Industries Ltd 
1-14-5 Kaigan  

105-8315 
Tokyo 

Japan 

Končar Električna vozila dd 
Ante Babaje 1  

10090 
Zagreb 

Croatia 

LLP Electrovoz Kurastyru Zauyty 
(EKZ) 
184 A Street  

010000 
Astana 

Kazakhstan 

Mapna Group 
231 Mirdamad Boulevard  

19189-53651 
Tehran 

Iran 

Nippon Sharyo Ltd 
Toyokawa Plant  

442-8502 
Toyokawa-City 

Japan 

Novocherkassk Electric Locomotive 
Works 
Maschinostroiteley Str 7  

346413 
Novocherkassk 

Russia 

Patentes Talgo SL 
Paseo del Tren Talgo 2  

28290 
Las Matas 

Spain 

Republic Locomotive 
PO Box 1236  

SC 29602 
Greenville 

USA 

RZD Trading Company (JSC RZD 
Trade) 
39C1 Nizhnyaya Krasnoselskaya  

05066 
Moskva 

Russia 

SC Electroputere SA 
80 Calea Bucuresti  

200440  
Craiova 

Romania 

Schöma 
PO Box 1509  

49345 
Diepholz 

Germany 



- 392 - 

Sebvest Engineering (Pty) ltd 
6 Bain Street  

1478 
Johannesburg 

South Africa 

Siemens AG 
PO Box 3240  

91050 
Erlangen 

Germany 

Siemens Mobility 
498 7th Avenue  

10024 
New York 

USA 

Siemens Mobility 
Ashby Park  

LE65 1JD 
Ashby de la Zouch 

UK 

Siemens plc 
Euston House 7/F  

NW1 1AD 
London 

UK 

Sinara Group 
Ulitsa Rosa Luxemburg, 51  

620026 
Yekaterinburg 

Russia 

Škoda Transportation as 
Borska 2922/32  

30100 
Plzen 

Czech Republic 

Société Chérifienne de Materiel 
Industriel et Ferroviaire 
PO Box 2604  

Casablanca Morocco 

Stadler Rail AG 
Ernst-Stadler-Strasse 1  

9565 
Bussnang 

Switzerland 

Stadler Rail Valencia SAU 
Pol Ind del Mediterráneo  

46550 
Albuixech (Valencia) 

Spain 

 
Titagarh Firema Adler SpA 
Via Triboniano 220 

20156 
Milano 

Italy 

 
Toshiba Infrastructure Systems & 
Solutions Corp 
72-34 Horikawa-cho  

212-8585 
Kawasaki-shi 

Japan 

 
Transnet Rail Engineering 
PO Box 15912  

0039 
Lynn East 

South Africa 

 
Tülomsas 
Ahmet Kanatli Caddesi  

26490 
Eskisehir 

Turkey 

 
United Group Rail 
Locked Bag 903  

NSW 2060 
North Sydney 

Australia 

 
Ural Locomotive LLC 
36 Parkovaya Street  

624090 
Sverdlovsk Oblast 

Russia 

 
Wagon Pars Co 
#12, 4th Alley  

Tehran Iran 

 
Žos Vrútky as 
Dielenska Kruzna 2  

03861 
Vrútky 

Slovakia 

 

 
Дизел локомотиве   

 Компанија  Град  Држава  

 
WINDHOFF Bahn- und Anlagentechnik GmbH 
Hovestr 10  

48431 
Rheine 

Germany 

 
Alstom 
48 rue Albert Dhalenne  

93482 
Saint-Ouen 

France 

 
Alstom 
Paseo de la Castellana 257  

28046 
Madrid 

Spain 
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Alstom 
1050 Côte du Beaver Hall  

H2Z 0A5 
Montreal 

Canada 

 
Alstom 
Poligono Industrial del Mediterraneo  

46550 
Albuixech (Valencia) 

Spain 

 
Alstom Transport BV 
Vliegend Hertlaan 45  

3526 KT 
Utrecht 

Netherlands 

 
Bombardier Transportation 
Vaartdijkstraat 5  

8200 
Brugge 

Belgium 

 
Bombardier Transportation 
Av das Nações Unidas 4777 - 5/F  

CEP 05477-000 
São Paulo 

Brazil 

 
Bombardier Transportation 
Eichhornstraße 3  

10785 
Berlin 

Germany 

 
Bombardier Transportation 
Kay Fiskers Plads 9  

2300 
København 

Denmark 

 
Bombardier Transportation 
6 Square Opera Louis Jouvet  

75009 
Paris 

France 

 
Bombardier Transportation 
Litchurch Lane  

DE24 8AD 
Derby 

UK 

 
Bombardier Transportation 
1/F Via D'Ara Coeili 3  

00186 
Roma 

Italy 

 
Bombardier Transportation 
Paseo de Las Palmas 405 piso 4  

DF 11000 
Mexico City 

Mexico 

 
Bombardier Transportation 
PO Box 6980  

0605 
Oslo 

Norway 

 
Bombardier Transportation 
Edifício Art's  

1998-028 
Lisboa 

Portugal 

 
Bombardier Transportation 
Complejo Triada Torre A  

28036 
Madrid 

Spain 

 
Bombardier Transportation 
Östra Ringvägen 2  

721 73 
Västerås 

Sweden 

 
Bombardier Transportation 
35-45 Frankston-Dandenong Road  

VIC 3175 
Dandenong 

Australia 

 
Bombardier Transportation 
Atomitie 5C  

00370 
Helsinki 

Finland 

 
Bombardier Transportation 
Unit 3903 - 39/F  

100022 
Beijing 

China 

 
Bombardier Transportation 
Polgar u 8-10  

1033 
Budapest 

Hungary 

 
Bombardier Transportation 
ERDA Road  

39001 
Vadodara 

India 

 
Bombardier Transportation 
4/F Samwha Building  

100070 
Seoul 

Korea (South) 

 
Bombardier Transportation 
Unit 2A-22-2  

50470 
Kuala Lumpur 

Malaysia 

 
Bombardier Transportation 
ul Mysia 5  

00-496 
Warszawa 

Poland 

 
Bombardier Transportation 
90 Calea 13 Septiembre  

050713 
Bucureşti Sector 5 

Romania 

 Bombardier Transportation 105005 Russia 
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26 Denisovsky Per  Moskva 

 
Bombardier Transportation 
22 Milkyway Avenue  

2196 
Johannesburg 

South Africa 

 
Bombardier Transportation 
Brown-Boveri-Strasse 5  

8050 
Zürich 

Switzerland 

 
Bombardier Transportation 
Güzelyali Mah  

34903 
Istanbul 

Turkey 

 
Bombardier Transportation 
Sv Cecha 1205  

47001 
Ceská Lípa 

Czech Republic 

 
Bombardier Transportation 
101 Gibraltar Road Suite 112  

PA 19044 
Horsham 

USA 

 
Bombardier Transportation 
1101 rue Parent  

J3V 6E6 
Saint-Bruno 

Canada 

 
Bombardier Transportation 
114 10F-2 No17 Lane 91  

Taipei Taiwan 

 
Bombardier Transportation (Netherland) BV 
De Ruyterkade 6  

1013 AA 
Amsterdam 

Netherlands 

 
Bombardier Transportation Austria GmbH 
Hermann Gebauer Straße 5  

1220 
Wien 

Austria 

 
Bombardier Transportation Hellas SA 
33 Marni Street  

10432 
Athens 

Greece 

 
Bombardier Transportation Holdings (Thailand) 
3354 /16-19 Manorom Bldg 6/F  

10110 
Bangkok 

Thailand 

 
Bombardier Transportation Israel Ltd 
Ayalon Tower (floor 11)  

52136 
Ramat Gan 

Israel 

 
Bombardier Transportation Philippines Inc 
Room 504 - 5/F  

1605 
Pasig City 

Philippines 

 
Brush Traction 
PO Box 17  

LE11 1HS 
Loughborough 

UK 

 
CAF 
Padilla 17-6  

28006 
Madrid 

Spain 

 
CFD Bagneres 
9-11 rue Benoit Malon  

92150 
Suresnes 

France 

 
CRRC Corp Ltd 
4th Ring Road #16-5  

100036 
Beijing 

China 

 
CRRC Qishuyan Locomotive Co Ltd 
358 Yanling East Road  

213000 
Changzhou 

China 

 
CZ Loko as 
Drahelická 2083  

28803 
Nymburk 

Czech Republic 

 
Dalian Locomotive & Rolling Stock Works 
51 Zhong Chang Street  

116022 
Dalian 

China 

 
Daulat Ram Engineering Services Private Ltd 
10/2 National Highway 12  

464993 
Raisen 

India 

 
Demikhovo Rolling Stock Plant 
Pos Demikhovo  

142623 
Orekhovo-Zuyevsky 

Russia 

 Diesel Locomotive Works 
221004 
Varanasi 

India 

 
Downer Rail 
Triniti Business Campus  

NSW 2113 
North Ryde 

Australia 
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Faur 
Basarabia Bvd 256  

030352 
Bucureşti 

Romania 

 
GE Transportation 
2901 East Lake Road  

PA 16531 
Erie 

USA 

 
Gevisa S/A 
Av General David Sarnoff 4600  

CEP 32210-110 
Contagem 

Brazil 

 
Global Locomotive 
PO Box 369  

NSW 1570 
Artarmon 

Australia 

 
Greenbrier Maxion 
R Dez  

13184-902 
Hortolândia 

Brazil 

 
Hitachi Rail Europe Ltd 
7th Floor, 40 Holborn Viaduct  

EC1N 2PB 
London 

UK 

 
Hyundai Rotem Company 
37, Cheoldobakmulgwan-ro  

16082 
Gyeonggi-do 

Korea (South) 

 
Inekon Group as 
Ul Průhonu 773/12  

170 00 
Praha 

Czech Republic 

 
INKA 
Jalan Yos Sudarso 71  

63122  
Madiun 

Indonesia 

 
Iranian Railway Industries Development 
Unit 5 5th Floor  

4111-4897-4133 
Tehran 

Iran 

 
JSC Kolomensky Zavod 
Partizan Str 42  

140408 
Kolomna 

Russia 

 JSC Lokomotiv Kurastyru Zauyty Astana Kazakhstan 

 
Kaniewski ZUR 
ul Roszarnicza 17  

63-230 
Witaszyce 

Poland 

 
Kawasaki Heavy Industries Ltd 
1-14-5 Kaigan  

105-8315 
Tokyo 

Japan 

 
Lugansk Works 
Ul Frunze 107  

91005 
Lugansk 

Ukraine 

 
Mapna Group 
231 Mirdamad Boulevard  

19189-53651 
Tehran 

Iran 

 
Medha Servo Drives Pvt Ltd 
P-4/5B  

500076 
Hyderabad 

India 

 
MotivePower Inc 
4600 Apple Street  

ID 83716 
Boise 

USA 

 
Newag GmbH & Co KG 
Riphorster Straße 321  

46117 
Oberhausen 

Germany 

 
Niigata Transys Co Ltd 
2nd Floor - Shin Yurakucho Building  

100-0006 
Tokyo 

Japan 

 
Nippon Sharyo Ltd 
Toyokawa Plant  

442-8502 
Toyokawa-City 

Japan 

 
NRE National Railway Equipment Co 
908 Shawnee Street  

IL 62864 
Mt Vernon 

USA 

 
Patentes Talgo SL 
Paseo del Tren Talgo 2  

28290 
Las Matas 

Spain 

 
Progress Rail 
1600 Progress Drive  

AL 35950 
Albertville 

USA 

 
Republic Locomotive 
PO Box 1236  

SC 29602 
Greenville 

USA 
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RZD Trading Company (JSC RZD Trade) 
39C1 Nizhnyaya Krasnoselskaya  

105066 
Moskva 

Russia 

 
San Engineering & Locomotive 
PO Box 4802  

560048 
Bengaluru 

India 

 
SC Electroputere SA 
80 Calea Bucuresti  

200440  
Craiova 

Romania 

 
Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik GmbH 
Am Eickhoffpark 1  

44789 
Bochum 

Germany 

 
Schöma 
PO Box 1509  

49345 
Diepholz 

Germany 

 
Sebvest Engineering (Pty) ltd 
6 Bain Street  

1478 
Johannesburg 

South Africa 

 
Siemens AG 
PO Box 3240  

91050 
Erlangen 

Germany 

 
Siemens Mobility 
498 7th Avenue  

10024 
New York 

USA 

 
Sinara Group 
Ulitsa Rosa Luxemburg, 51  

620026 
Yekaterinburg 

Russia 

 
Škoda Transportation as 
Borska 2922/32  

30100 
Plzen 

Czech Republic 

 
Stadler Rail AG 
Ernst-Stadler-Strasse 1  

9565 
Bussnang 

Switzerland 

 
Stadler Rail Valencia SAU 
Pol Ind del Mediterráneo  

46550 
Albuixech (Valencia) 

Spain 

 
Super Steel Products Corp 
7900 W Tower Avenue  

WI 53223 
Milwaukee 

USA 

 
Titagarh Firema Adler SpA 
Via Triboniano 220  

20156 
Milano 

Italy 

 
Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corp 
72-34 Horikawa-cho  

212-8585 
Kawasaki-shi 

Japan 

 
Transmashholding Group 
Butyrsky Val 26, Bld 1  

127055 
Moskva 

Russia 

 
Transnet Rail Engineering 
PO Box 15912  

0039 
Lynn East 

South Africa 

 
Tülomsas 
Ahmet Kanatli Caddesi  

26490 
Eskisehir 

Turkey 

 
TZV Gredelj Ltd 
Vukomerečka cesta 89  

10000 
Zagreb 

Croatia 

 
United Group Rail 
Locked Bag 903  

NSW 2060 
North Sydney 

Australia 

 
Vilnius Locomotive Repair Depot 
Švitrigailos g39  

03209 
Vilnius 

Lithuania 

 
Vossloh Locomotives GmbH 
Doktor-Hell-Straße 6  

24107 
Kiel 

Germany 

 
VRC Zasulauks 
Kandavas 42A  

1083 
Riga 

Latvia 

 Wagon Pars Co #12, 4th Alley  Tehran Iran 

 
Žos Vrútky as 
Dielenska Kruzna 2  

03861 
Vrútky 

Slovakia 



- 397 - 

У следећој табели се даје преглед произвођача резервних дијелова за различите врсте локомотива и 
вагона. 

ACF Industries - Provides new railcars, railcar parts, car conversions, repair programs, welded sub-
assemblies, pressure vessels, and railcar wheel and axle machining and mounting; Milton, Pennsylvania 
and Huntington, West Virginia 

AIC, Inc - Produces a Wheel Shop Management System of industrial computers, hand-held barcode 
scanners, and wireless barcode scanners to simplify the data collection process and speed wheel shop 
activities 

Airquick - British manufacturer of railcar washing, CET (controlled emission toilets), fuel, oil, and 
coolant systems 
Alabama Railcar Service - Mechanical repairs, painting, fabrication, and cleaning of railcars; Ozark, 
Alabama 
ALCO Spring Industries - Manufactures hot wound springs for rail and mass transit applications 

Alstom Transport - Develops and markets a wide range of locomotives, rolling stock, signaling, and 
related services worldwide 
Altoona Railcar Repair - Inspects, repairs, and rebuilds railroad cars; Altoona, Pennsylvania 

American Railcar Industries - Builds and services covered hopper cars and tank cars, and offers railcar 
repairs, engineering, consulting, and fleet management services to shippers, lessors, and railroads 
Amsted Rail Group - Manufacturer of freight car castings, bearings, and wheels; Chicago, Illinois 

Appalachian Railcar Services - Railcar maintenance and repair, shortline operator, coal 
loading/unloading, fleet management, and brokerage service; Eleanor, West Virginia 
Australian Train Movers - Specializes in the relocation of locomotives, rolling stock, and related rail 
equipment throughout Australia 
Avalon Rail, Inc. - Full-service design and custom manufacturing of luxury passenger railcars including 
service facility dedicated to manufacturing, rebuilding, restoring, and maintaining passenger cars; West 
Allis, Wisconsin 

Aviotech Cable Systems - Polish producer of cable harnesses for rail vehicles 

Baultar Inc - Locomotive crew seating, transit seating, and flooring solutions; Windsor, Quebec, Canada 

Bitimec - Produces mobile single brush railcar washing machines; Stamford, Connecticut 

Bochumer Verein - German producer of wheelset systems and components for trains and trams 

Bonatrans - Czech producer of wheelsets, wheels, and axles for locomotives, railcars, and urban transit 
systems 
Bruckman Rubber Co. - Manufactures gaskets and seals for the railcar industry; Hastings, Nebraska 

Buck Equipment - Manufacturer of self-propelled automotive loading and unloading ramps for the 
railroad industry; Grove City, Ohio 
CAD Railway Industries - Specializes in transit and freight rail vehicle repair, upgrade, and full 
refurbishment; Lachine, Quebec, Canada 
Caltrax - AAR certified services in all areas of tank car and freight car repair, paint, interior lining, and 
cleaning; Calgary, Alberta, Canada 
Cape Fear Railcar, Inc - Freight car repairs, FRA inspections, rebuilding, mobile repair service, painting 
and stenciling, interior lining, covered hopper cleaning, wheel replacements, safety valve testing, and air 
brake testing; Fayetteville, North Carolina 

CF Rail Services - Railcar cleaning, repair, and maintenance provider with locations throughout the U.S. 

Clifton Steel - Manufactures locomotive truck and coupler wear plates, liners, and shims; Maple Hts, 
Оhio  

Creative Railcar Marketing Service (CRMS) - Offers railcar maintenance and cleaning facilities 
throughout the US 
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D.A. International Casting Company - Supplies castings for the rail industry including outlet gate 
designs for both covered and open top hopper cars; Mansfield, Ohio 
Dako-CZ - Czech producer of brake systems for railcars and trams 

Dana Companies - Railcar cleaning and repair services in Wilmington, Delaware 

Dave's Railroad Car History - Documents contemporary freight car series, types, and deliveries 

David J. Joseph Company - Railcar scrapping and parts reclamation services for railroads, leasing 
companies, and fleet owners; Cincinnati, Ohio 
Dendoff Springs - Manufactures a wide range of coil and leaf springs for locomotives, railcars, and rail 
equipment; Surrey, British Columbia, Canada 
Diversified Mechanical Services - Specialized welding, fabrication, and engineering in the rail and 
freight car industry; Montgomeryville, Pennsylvania 
Downer Rail - Designs, manufactures, refurbishes, overhauls, and maintains freight and passenger 
rolling stock in Australia 
Ecofab - Manufactures rigid, reusable, fiberglass covers for a variety of open-top railcars worldwide 

Ellcon National - Provides brake components for the railcar industry; Greenville, South Carolina 

Eric's Railroad Car History - Publishes electronic books of railcar history and photographs 

Excel Railcar Services, Inc - General repair and rebuilding, mobile repairs/inspections, custom 
modifications, blasting in and out, painting and lining, air brake cleaning, selling/leasing, and railcar 
management; Warrenville, Illinois 
Express Yard - Produces a rugged wireless handheld device to manage freight railroad car maintenance 
facilities 
FreightCar America - Manufactures aluminum coal cars and other railcars including intermodal, box 
cars, center beam cars, gondola cars, coil cars, flat cars, ore hoppers, and more 
Frit Car - Railcar repair facilities in Bridgeton, North Carolina and Brewton, Alabama 

G & W Products - Manufactures railcar component parts and complex sub-assemblies; Fairfield, Ohio 

Gerep Maschinenbau GmbH - German producer of hydraulic shock absorbers for railcars 

GFA Rail Services - Railcar repair facility in Mulberry, Florida 

GMT - German provider of anti-vibration technologies for rail applications worldwide 

Greenbrier Companies - Manufactures, leases, repairs, and refurbishes railcars in North America and 
Europe 
Holland - Electric flash butt welding systems and track testing, plus total railcar solutions including 
inspection and repair, cleaning, and derailment clean-up and disposal 
Hoosier Railcar - Railcar repair, cleaning, lining, and inspection; East Chicago, Indiana 

Hy-Safe Technology - Provides fall protection solutions for railcars; Union Grove, Wisconsin 

Industrial Networks - Produces RailTrac Monitors to scan railcar AEI tags and collect railcar weights 

Infinity Rail - Leases over 6,000 boxcars, gondolas, open top hoppers, and covered hoppers, and 
provides railcar repair and upgrade services; Atlanta, Georgia 
InterClean - Delivers touchless train and locomotive wash systems; Ypsilanti, Michigan 

International Decal Management - AAR-approved vinyl decals and reflective safety decals; Bentonville, 
Arkansas 
Irwin Car and Equipment - Provides locomotives, railcars, turntables, and parts for mining, tunneling, 
and industrial applications; Irwin, Pennsylvania 
JK-CO - Manufacturer of side dump cars, flatcars, and specialty cars, plus provider of railcar repair, 
parts, and services; Findlay, Ohio 
JMA Railroad Supply - Represents 14 manufacturers of locomotive, railcar, and maintenance-of-way 
components and parts 
JMC Products - Offers new and reconditioned locomotive power assembly products and freight car 
brake system parts; St. Louis, Missouri 
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Kasgro - Produces custom-built railcars for special commodities, maintenance of way, and transit 
applications; Ramsey, Indiana 
Kawasaki Rail Car - Complete fabrication, assembly, rehabilitation, and function testing of all types of 
passenger rail cars worldwide 
Kelso Technolgies - Manufactures safety relief valves, pressure relief valves, manway assemblies, and 
tank car accessories 
LEDtronics - LED lamps for internal and external railcar applications; Torrance, California 

Leum Engineering Railboards - Offers a special dock plate to traverse the gap between building floor 
and boxcar that will stand up to the rigors of forklift traffic and material handling 
Liberty Railway Services - Freight car repair facility in Pueblo West, Colorado 

Lsmri Rail, Inc. - Chinese manufacturer of specialized railcar parts and track materials including 
castings, forgings, stampings, spikes, bolts, tie plates, and more 
McConway & Torley Railcar Products - Produces freight car coupler yokes and miscellaneous parts; 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Medallion Plastics, Inc. - Thermoformed and injection plastic parts for the railcar industries, including 
custom dashboards and interior plastic components such as seat backs, wall panels, and ceiling liners; 
Elkhart, Indiana 

Mid America Car - Provides freight car, passenger car, and locomotive repairs; Kansas City, Missouri 

Mid-Am Equipment - Railcar leasing, sales, parts, and equipment; Mesa, Arizona 

Midwest Railcar Repair - Provides railcar repair, maintenance, and upgrades with a 75,000 square foot 
facility in Brandon, South Dakota 
Miner Enterprises - Designs and manufactures a wide variety of railcar components including high 
capacity draft gears, TecsPak constant contact side bearings, heavy-duty discharge devices, custom 
unloading systems, and brake beams; Geneva, Illinois 

Mississippi Railcar - Full service railcar repair shop in Meridian, Mississippi 

Mulberry Railcar Repair - Railcar service and repair facilities in Mulberry, Florida 

National Steel Car Limited - Railcar manufacturer provides box cars, coal cars, coil cars, flat cars, 
gondolas, covered hoppers, open top hoppers, and intermodal railcars 
NedTrain - Dutch Railways subsidiary provides maintenance, cleaning, and overhauling of rolling stock 

Northwest Rail Electric - Manufacturer of electrical power controls, electric locker packages, HVAC 
equipment and controls, and other equipment for the railroad passenger car industry; Portland, Oregon 
OWS Rail Car - Railcar repair services, valve testing, flaring, purging, and cleaning; Sarnia, Ontario, 
Canada 
Parker Domnick Hunter - Provides compressed air treatment systems to the rail industry 

Pennsy Corporation - Polymer and metal technologies engineered to increase component life and freight 
car performance; West Chester, Pennsylvania 
Pennsylvania Rail Car - Manufactures replacement railcar parts; Mercer, Pennsylvania 

Phoenix Sales & Service Corp - Specializing in spare parts for EMD, GE, and ALCO locomotives; 
Freehold, New Jersey 

Pittsburgh Air Brake Co. - Repair and parts for locomotive, freight, and passenger air brake systems 

Pratt Industries - Manufacturer and marketer of intermodal equipment including trailers, load securement 
devices, and a freight handling system; Belleair Bluffs, Florida 
Prime Railway Services - Provides railway doors, parts, and services; Courtice, Ontario, Canada 

Progress Rail Services - Locomotive and railcar repair services throughout North America, and supplier 
of reconditioned parts to all Class I railroads, shortline railroads, car builders, and private car owners 
R&R Material Supply Company - Stocks over 550 freight car and locomotive parts; Houston, Texas 

Rail Chocks - Produces rail chocks, rail skids, and rail car wheel blocks; Columbia, South Carolina 
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Rail Coach Factory - Passenger coach manufacturing unit of Indian Railways 

Rail Services, Inc - Railcar cleaning, coating, and repair; Calvert City, Kentucky 

Railcar Owners - Tables of North American railcar owners including railroads, shippers, and leasing 
companies 
Railcar Statistics - Tables of railcar statistics including fleet mix and freight railroad usage since 1980 

Railmark Holdings - Operates shortline freight railroads and provides rail switching, track construction 
and maintenance, and railcar repair services throughout the United States 
Railroad Appraisal Associates - Appraisal and inspection services for all types of new and used railcars 
and locomotives; Spring Grove, Illinois 
Railroad Friction Products Corp - Manufactures Cobra high-friction and low-friction composition brake 
shoes, specialty shoes, and disc brake linings for locomotives, freight cars, and transit vehicles 
RailRunner - Provides a bi-modal (road and rail) technology that uses specially designed chassis and rail 
bogies for transporting shipping containers in intermodal networks; Lexington, Massachusetts 
Railway Program Services Inc (RPSI) - Specializes in railcar maintenance and retrofit programs in 
Bedford Park, Illinois 
Railway Supply Group - Provides freight car parts plus maintenance of way equipment and supplies 

Reidler Decal Corporation - Provides logo design, full wraps, and FRA-compliant reflective material to 
the rail industry; St. Clair, Pennsylvania 
Renmakch - Repairs, reconditions, and repairs railway rolling stock; Navi Mumbai, India 

Rescar - Offers maintenance services to companies that own or lease rolling stock in the US and Canada, 
including mechanical repair, exterior painting, interior coating, and cleaning 
Safe Harbor Access Systems - Manufacturer of fall protection equipment, spill containment systems, and 
track pans; Florence, South Carolina 
Safe Rack - Provides rail car loading platforms, truck loading platforms, portable platforms, and 
gangways; Sumter, South Carolina 
Salco Products - Manufactures plastic and metal products used in tank cars, hopper cars, containers, 
locomotives, and liquid and dry bulk trailers 
Schaffler & Associates - Australian manufacturer of inverters and converters for rail applications 

Schenck Process - Manufactures in-motion rail scales and railcar wheel diagnostic systems 

Schmitt GmbH - German producer and designer of lifting jacks and turning-lifting devices for rolling 
stock 
Services Techniques DHG Ltd - Sells and repairs locomotive parts and diesel engines for GE, ALCO, 
EMD, and more; Delson, Quebec, Canada 
Socratec - German producer of GPS-based on-board equipment for railcar tracking and tracing 

Softrail - Manufactures industrial AAR compliant AEI readers for Automatic Equipment Identification 
(AEI) tags; Eighty Four, Pennsylvania 
Spencer Moulton - French specialist in energy absorption for buffers and drawgears 

Standard Car Truck Company - Freight car truck design, stabilizer systems, and locomotive truck 
components; Park Ridge, Illinois 

Stanrail Corporation - Manufactures floors, doors, roofs, and levers for railcars; Gary, Indiana 

Steel Line Industrial Connections - Offers railcar fastening systems and AEI tags; Spring, Texas 

Sterling Rail - Brokerage of locomotives, railcars, parts, and equipment; Austin, Texas 

Strato Inc. - Manufactures railroad products for the locomotive, freight, and transit industries; 
Piscataway, New Jersey 

Systems & Equipment Maintenance Co. (SEMCO) - Indian importer, exporter, and manufacturer of 
railway and industrial products including freight wagons, locomotives, wheel and axle sets, bogies, 
couplers, casting and forging parts, and more 
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Talgo - Spanish firm designs, manufactures, and maintains articulated passenger trains, conventional 
passenger coaches, freight wagons, and electric locomotives 

Tamtron Systems Oy - Finnish manufacturer of digital scale and control systems for the weighing and 
analysis of railcars, plus a GSM-GPS based asset tracking system 
Texana Tank Car & Mfg - Specializes in tank car manufacturing, tank car and hopper repair, 
maintenance, modification, alteration, and re-qualifications; Nash, Texas 
Texas Tank Car Works - Railcar and machine shop in West Texas providing standard and special 
railroad car axles 
The Andersons Rail Group - Railcar leasing, sales, and repair for US railroads and industry, including 
covered hoppers, box cars, tank cars, and gondolas 
Timken - Manufactures bearings, suspension tubes, universal backing rings, and top-of-rail friction 
modifiers for the worldwide rail industry 
Trans-Global Solutions - Provides certified locomotives, qualified engineers and switchmen, railcar 
storage, inspection, and maintenance; Houston, Texas 
Trans-Tech LLC - Specializes in transportation decals, programmed AEI tags, and other products for the 
railcar industry 
Transco Railway Products - Produces freight car parts and multi-level rack car parts, and provides 
freight car repair, modification, and rebuilding services throughout North America 

Tri-Star Plastics Corp. - Provides stock shapes, self-lubricating plane bearings, and custom machined 
components 
Trinity Industries - Trinity's rail group produces a full range of freight cars, tank cars, railcar axles, 
coupling devices, and replacement railcar parts while the leasing group provides railcar leasing, 
financing, fleet optimization, and asset management services for railcar customers 

TSA Railcar Services - Provides railcar and locomotive inspectors for short and long-term assignments; 
Palatine, Illinois 
TTA Systems - Re-builder and assembler of rail transit vehicles, systems, and components 

United Transportation Group - Specialists in tank truck and rail car cleaning; East Chicago, Indiana 

Unity Railway Supply - Distributor for numerous leading manufacturers of freight car parts; 
Bensenville, Illinois 
W. E. Lott Co. - Manufacturer of hopper car door frames and locks and other railroad castings; Galion, 
Ohio 
Wabash National - Produces RoadRailer lightweight dual-mode trailer for intermodal application 

Wabtec (Westinghouse Air Brake Company) - Provides technology-based equipment and services for 
the rail industry worldwide, including freight railroads and passenger rail transit 
Workhorse Rail - Manufacturer and supplier of freight car parts, specializing in steel castings and 
forgings as well as machined, formed, and fabricated metal parts; Pittsburgh, Pennsylvania 
Worldtell Traders - Indian exporter of spare components for locomotives, railcars, brake equipment, 
slack adjusters, track, and track fittings 

ERFA представља цијели ланац жељезничког транспорта. Удружење је основано у Бриселу 2002. 
године од стране неколико нових жељезничких оператера. Основан је као глас нових учесника који 
подржавају европску визију либерализованог жељезничког тржишта. Сви чланови ERFA имају 
обавезу да раде на недискриминаторном, конкурентном и иновативном јединственом европском 
тржишту жељезница промовишући атрактивне, фер и транспарентне тржишне услове за сва 
железничка предузећа. http://erfarail.eu/members/our-members 
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Прилог 12. Конструкциони дијелови жељезничке пруге 

Табела 12.1.: Најмањи размак између оса колосека 
Најмањи размак између оса колосека у mm  

Врста пруге - колосека 

За новоградњу и 
обнову и 
унапређење 
постојећих пруга 

Отворена пруга 
код двоколосечних пруга за брзине ≤ 160 km/h  4000-4500  
код двоколосечних пруга за брзине веће од 160 km/h  4500  
код паралелних пруга 4750  
код пруга са обостраним саобраћајем, ако се сигнали изузетно уграђују између 
колосека 

4400  

између колосека где се поставља сигнал ("ш" је ширина сигнала) 5000 + ш 
између колосека где се поставља стуб контактне мреже ("ш" је ширина стуба) 5000 + ш 
Станични колосеци 
између колосека 4750  
код колосека између којих се поставља перон 6000  
код колосека између којих се поставља перон са приступом ван нивоа prema projektu  
између главних колосека где се постављају стубови и сл. ("ш" ширина стуба и 
сл.) 

5000 + ш  

после сваке групе од шест колосека (због стубова, сигнала итд) 6000  
размак између извлачњака и пролазног колосека 5000  
 
Табела 12.2: Минималне висине и одстојања објеката изнад ГИШ и од осе колосека у правој 

За новоградњу, обнову и унапређење постојећих пруга (mm) 
Врста објеката 

висина одстојање 
Товарна рампа и под магацина 1100  1670  
Војна рампа 1280  1775  
Високи перон 550 i 760  1670  
Ниски перон 350  1600  
 
Табела 12.2.а: Одстојања између унутрашње ивице стуба контактне мреже и осе колосјека 

Новоизграђене пруге 
Размак (mm) 

  

Нормално Минимално 
Отворена пруга и главни пролазни колосеци 3100 2700 
Станице:   
за правац и спољну страну кривине свих полупречника и унутрашњу 
страну кривине и R ≥1500 m  

2700 2200 

за унутрашње кривине и R<1500  3100 2500 
на перонима уз главне колосеке 3300 3000 
на перонима уз споредне колосеке 3000 3000" 
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Табела 12.3.: Одстојања објеката од осе колосека у кривини  
Товарна рампа и високи перон мјере у 

(mm) 
Ниски перон мјере у (mm) 

Полупречник R (m) 
унутрашња спољна унутрашња спољна 

2000 1670  1600  
1500 1675  1605  
700 1680  1610  
600 1685  1615  
500 1690  1620  
350 1695  1625  
250 1700  1630  
225 1720 1730 1650 1660 
200 1750 1760 1680 1690 
180 1780 1790 1710 1720 
150 1830 1860 1760 1790 
120 2030 2050 1960 1980 
100 2230 2250 2160 2180 

Код међувредности полупречника, интерполисати по правој линији. 
 
 
Табела 12.4.: Растојање вештачких објеката од осе колосека  

 V ≤ 160 km/h V > 160 km/h 
правац и унутрашња страна кривине 3,30 m 3,80 m 

0-20 3,30 m 3,80 m 
25-50 3,40 m 3,90 m 
55-100 3,50 m 4,00 m 

спољна страна 
кривине са 

надвишењем (mm) 
105-150 3,60 m 4,10 m 

 
 
Табела 12.5: Физичко-механичке карактеристике стенске масе 

ПРОПИСАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И СВОЈСТВА 
КАТЕГОРИЈА 
ТУЦАНИКА I 

КАТЕГОРИЈА 
ТУЦАНИКА II 

ПЕТРОГРАФСКА ГРУПА СТЕНА 
Силикатне 

(магматске и 
метаморфне) 

Карбонатне 
(седиментне и 
метаморфне) 

у сувом стању мин. 160 мин. 120 ЧВРСТОЋА НА 
ПРИТИСАК (MPa) у водозасићеном стању мин. 140 мин. 110 

без пора и шупљина мин. 2580 мин. 2650 ЗАПРЕМИНСКА МАСА 
(kg/m3) с порама и шупљинама мин. 2500 мин. 2600 

УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%) 0,5 0,5 
ПОСТОЈАНОСТ НА ДЕЈСТВО МРАЗА (мин. 50 

циклуса) или 
ПОСТОЈАНОСТ НА ДЕЈСТВО Na2СО4 (мин. 10 

циклуса) 

макс 5% макс 5% 

ОТПОРНОСТ НА АТМОСФЕРИЛИЈЕ Постојан Постојан 
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Табела 12.6.: Физичко-механичке карактеристике туцаника 
   ПРОПИСАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И 

СВОЈСТВА 
I КАТЕГОРИЈА 
ТУЦАНИКА 

II КАТЕГОРИЈА 
ТУЦАНИКА 

1  ЗАПРЕМИНСКА МАСА У РАСТРЕСИТОМ 
СТАЊУ (kg/m3)  

мин. 1.300  мин. 1.350  

2  УПИЈАЊЕ ВОДЕ (%)  0,75  0,75  
3  ПОСТОЈАНОСТ НА МРАЗ (мин. 50 цикл.) макс. 10%  макс. 10%  
4  ОБЛИК ЗРНА - ИНДЕКС ОБЛИКА (L/D) 3/1 

(%)  
макс. 25  макс. 25  

5  ГРАНУЛОМЕТРИЈСКИ САСТАВ (%) 
• пролаз кроз сито 63,0 mm 
• пролаз кроз сито 50,0 mm 
• пролаз кроз сито 31,5 mm 
• пролаз кроз сито 22,4 mm 
• пролаз кроз сито 22,4 mm  

100 
 70 
 20 
 3 у каменолому 
 5 на градилишту 

100 
 70 
 20 
 3 у каменолому 
 5 на градилишту 

6  ПРИСУСТВО ЗРНА CA 1 > 100 mm (%)  макс. 5  макс. 5  
7  

D  0,5 mm  
• макс. 0,6 у каменолому 
• макс. 1 на градилишту 

• макс. 0,6 у каменолому 
• макс. 1 на градилишту 

8  
ПРИСУСТВО 
СИТНИХ ЗРНА (%) 

D  0,063 mm  
• макс. 0,3 
• макс. 0,5 у тунелима  

• макс. 0,3 
• макс. 0,5 у тунелима  

9  
ЧИСТОЋА 

присуство органских и 
вештачких материја није 
дозвољено 

присуство органских и 
вештачких материја није 
дозвољено 

10 ОТПОРНОСТ НА УТИЦАЈ СУНЦА 
(само за базалне) 

постојан постојан 

11 Удар-дробљивост "Ду" 
(коеф.) 

макс. 1,1  макс. 1,3 

12 
ЧВРСТОЋА НА 

притисак (%)  макс. 25  макс. 30  
13 ОТПОРНОСТ НА УДАР ПО МЕТОДИ 

TRETON  
макс. 9  макс. 15  

14 ОТПОРНОСТ НА ДРОБЉЕЊЕ И ХАБАЊЕ 
ПО МЕТОДИ LOS ANGELES  

макс. 15  макс. 30  

 
Табела 12.6а Минималне вриједности попречних пресјека засторних призми 

Најмање димензије (cm) 
Пруге 

a b k c d e 

Магистралне пруге са дрвеним праговима 260 340 40 
6001) 
6602) 
7603) 

304) 15 

Магистралне пруге са бетонским праговима 
240 
250 
260 

320 
320 
340 

40 
6001) 
6602) 
7603) 

304) 15 

Регионалне пруге 
240 
250 

320 35 540 254) 15 

Локалне пруге 
240 
250 

290 20 450 204) 15 

Споредни станични, ложионички, радионички и 
индустријски колосеци 

230 270 20 450 20 15 

где је: a - дужина прага; b - ширина застора; k - ширина застора од чела прага; c - ширина планума, d - 
дебљина застора од доње ивице прага; e - проширење планума у кривини 
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Табела 12.7. Стандардни типови шина за површинске копове према DIN-у 
Тип 
шине 

g 
kg/m' 

h 
mm 

b1 
mm 

b2 
mm 

d 
mm 

A 
cm2 

Ix 
cm4 

Iy 
cm4 

Wx 
cm3 

Wy 
cm3 

S 45 45,44 142 125 67 14 57,84 1552 290 215 46 
S 49 49,43 149 125 67 14 62,97 1819 320 240 51 
UIC 
54E 

53,81 161 125 67 14 68,55 2308 341,3 276 55 

UIC 54 54,43 159 140 70 16 69,34 2346 417,5 279 60 
UIC 60 60,34 172 150 72 16,5 76,86 3055 513 335 68 

 
Табела 12.8. Препоручене тежине шина 

 Тежина шина, lb/yard 

Маса локомотиве, t 
Локомотива са четири 

точка 
Локомотива са шест 

точкова 
6 
8 
10 
13 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
50 

30 
30 
40 
60 
60 
60 
70 
80 
85 
90 
100 

- 
- 

30 
40 
40 
60 
60 
70 
80 
85 
90 

Извор: Bethlehem Steel Company 1958. 
 
Табела 12.9.: Основне карактеристике шина 

   Статичке величине 

Тип шине 
Маса 
(kg/m) 

Површина 
пресека (cm2) 

IX 
(cm4)  
(cm3) 

Wx 

60 E1 60,21 76,70 3038,3 333,6 
49 E1 49,39 62,92 1816 240,3 

 
Табела 12.10. Квалитет шинског челика према минималној затезној чврстоћи и тврдоћи и 
oдговарајуће ознаке на врату шине 
Ознака на врату 
шине 

Минимална затезна 
чврстоћа [N/mm2]  

Квалитет 
челика 

Распон тврдоће 
челика HB  

Примедбе 

без ознаке 680  R200  200-240  (C-Mn)  

 780  R220  220-260  (C-Mn)  

 880  R260  260-399  (C-Mn)  

 
880  R260 Mn  260-300  (C-Mn)  

 
1080  R320 Cr  320-360  легирани челик (1% Cr) 

 
1175 глава 
880 ножица + врат 

R350 HT  350-390  (C-Mn), 
термички обрађен 

 

1175  R350 LHT  350-390  високолегирани челик, 
термички обрађен 

Нове шине се испоручују са по двије рупе на сваком крају ако се међусобно повезују помоћу везица и 
спојних вијака са наврткама. Ако се шине одмах заварују, онда се испоручују без рупа на једном или 
на оба краја, или само са другом рупом од краја шине. Извор: Правилник о техничким условима и 
одржавању жељезничких пруга ("Сл. гласник РС", бр. 39/2016 и 74/2016 
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Табела 12.11: Број справа против путовања шина 
Број справа на шини дужине Подужни нагиб 

‰   l=18-20 m          l>20 m 
10 5 6 

>10 7-8 9 
 
Табела 12.12.: Минимални полупречници кривина у ДТШ у зависности од засторне призме и броја 
справа против бочног помјерања колосјека 

Проширена или појачана засторна призма 
Врста горњег строја са збијеним 

застором 
са незбијеним застором 

Нормални профил 
засторне призме - 
збијен и незбијен 
застор: справе на 

сваком трећем прагу 

справе на 
сваком трећем 

прагу 

справе на 
сваком 

трећем прагу 

справе на 
сваком 

другом прагу 

справе на 
сваком 
прагу Врста прага 

Тип 
шине 

Најмањи полупречник кривине R (m) 
Дрвени 
прагови 

49E1 500 350 350 280 200 

 60E1 600 450 450 350 250 
Бетонски 

дужине 2.40 
m 

49E1 500 400 400 350 280 

Бетонски 
дужине 2.50 

m 
49E1 400 300 300 250 190 

Бетонски 
дужине 2.60 

m 

сви 
типови 

350 250 250 200 180 

У станицама у кривинама са надвишењем ≤ 50 mm справе против бочног померања се не уграђују на 
крајњем колосеку који има нормалну засторну призму 

Табела 12.13.: Димензије рупа стандардизованих типова шина. 
Одстојање рупа (mm) 

Тип шине Пречник рупе "d" (mm) 
a b v 

60E1(UIC60) 33,0 и 29,0 45,5 165 76,3 
49E1(S49) 33,0 и 29,0 45,5 165 62,5 

 
 
Табела 12.14.: Величина дилатације шина у ДТШ 
Температура шине °C Дилатација (mm) 

10 
10-20 

20 

10 
5 
0 
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Прилог 13. Прорaчун конструкционих елемената пруге 

Табела 13.1. Размаци оса прагова на пругама јавног саобраћаја 
Притисак на точак, kN 45 50 60 70 80 95 100 110 120 125 

Размак прагова, cm 101 100 97 95 91 85 70 68 60 55 

 
Табела 13.2 : Размак прагова 

Осовински притисак (kN) Размак подужних оса прагова (cm) Број прагова 

преко 200 60 1667 ком./km 
200 65 1538 ком./km 
180 70 1429 ком./km 
160 75 1333 ком./km 

 
Табела 13.3. Спецификација шина за пруге на површинским коповима  

Маса Висина Ширина, mm 
Ознака шине 

kg/m mm Главе Стопе Врата 
Отпорни момент, W, sm3 

Š 33 33,47 134 58 105 11 155 
Š 41 40,95 138 67 125 12 196 
Š 45 45,44 142 67 125 14 215 
Š 49 49,07 148 67 125 14 239 
Š 65 64,70 172 67 150 16 356 

 
Табела 13.4. Радни показатељи шина 

Пoказатељ Осовински притисак на шине типа: 
 Š 50 Š 65 
 70 90÷100 70 90÷100 

Превежени терет, милиона бруто тона 575 1730 1150 3450 
Радни вијек колосјека, година (Пруга права) 5 15 10 30 

Пруга са кривином R=1000 m     
Превежени терет, милиона бруто тона 201 603 350 1050 

Радни вијек колосјека, година 2 5,25 3,33 9,15 
Пруга са кривином R=300 m     

Превежени терет, милиона бруто тона 40 120 69 207 
Радни вијек колосјека, година 0,35 1,05 0,60 1,80 

 
 
Табела 13.5.: Вриједности полупречника кружне кривине у зависности од брзине  

Полупречник R (m), са прелазницом 

без предкривине највећи 
највећи 

препоручен 
нормалан 

гранични 
дозвољен Брзина – V (km/h) 

 

Rmax 
h  100 mm 
hv  60 mm  

Rn 
h  100 mm 
hn 70 mm 

Rmin 
h  150 mm 

hmin doz 100 mm 

80 3200 1800 1600 450 300 

90 4000 2300 2000 600 400 

100 
110 

5000 
6000 

2900 
3500 

2500 
3000 

700 
850 

500 
600 

120 7200 4200 3600 1000 700 
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Rmax 
h  85 mm 

hv   60 mm  

Rn 
h  85 mm 
hn  70 mm 

Rmin 

h  110 mm 
hmin doz 90 mm 

130 8500 7900 3800 1300 1000 

140 
150 

9800 
11250 

9200 
10600 

4500 
5100 

1500 
1700 

1200 
1400 

160 12800 12000 5800 2000 1500 

170 14500 13600 6600 2200 1700 

180 16200 15200 7400 2500 1900 

190 18000 17000 8200 2800 2200 

200 20000 18800 9100 3000 2500 
 
Табела 13.6: Нормалне и граничне вредности надвишења у зависности од брзине 
  V 

[km/h] 
ho 

[mm] 
h  

[mm] 
hm 

[mm] 
hv 

[mm] 
V ≤ 120 170 100 70 

Нормална вриједност 
V > 120 155 85 70 

≤ 60 

V ≤ 120 250 150 100 
Гранична дозвољена вриједност 

V > 120 200 110 90 
≤ 70 

 
Табела 13.7.: Проширење колосјека у зависности од полупречника кривине 
Полупречник  
кривине, R (m) 

Проширење 
e (mm) 

Ширина  
колосијека (mm) 

≥250 0 1435 
249-200 5 1440 
199-150 10 1445 
149-120 15 1450 

<120 20 1455 
 
Табела 13.8 : Упоредне дужине различитих облика прелазних кривина 
Облик прелазне криве Дужина - L 
Клотоида Lclot 
Кубна парабола ~ Lclot 
Блосова крива 1,291· Lclot 
Косинусоида  1,326· Lclot 
Шрамова крива 1,414· Lclot 
Клајнова крива (синусоида) 1,597· Lclot 
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Табела 13.9: Одстојања ознака од осе колосека 
  ПРУГЕ 

Магистралне и регионалне пруге Локалне пруге 

Врста пружне ознаке 

Новоградња, 
обнова и 

унапређење 
колосека 

mm 

У 
експлоатацији 

mm 

Новоградња 
обнова и 

унапређење 
колосека 

mm 

У 
експлоатацији 

mm 

Одстојање зареза којим се 
обиљежава оса колосјека на 

пружним ознакама 
2800 +10  2500+25  2300+10  2300+25  

Одстојање најближег дела 
километарског и хектометарског 
знака ознаке за осу и висину 
колосјека, ознаке за кривину 

2800+10  2440+25  2240+10  2240+25  

Одстојање најближег дијела 
падоказа код колосјека у правој, 
као и у кривинама R>250 m код 

колосјека без надвишења 

2800+10  2500+25  2500+10  2500+25  

 
Прилог 14. Вагони 

Табела 14.1 Техничке карактериситке полувагона 

Технички параметар Тип полувагона 
 PS-63 PS-69 PS-75 PS-94 PS-115 PS-125 

Носивост, t 63 69 75 94 115 125 
Запремина, m3 73 76 85 106 71 140,3 
Сопствена маса, t 22,4 22,5 25 33,0 46,0 46,0 
Коефицијент таре 0,36 0,326 0,33 0,35 0,36 0,37 
Осовински оптерећење, 
kN 

218 221 226 236 - 218 

Број осовина 4 4 4 6 8 8 
Димензије вагона, mm: 
    
дужина 
  
ширина 
  
висина 

 
 
13 920 
  
3 130 
   
3 484 

 
 
13 920 
  
 3 134 
   
3 491 

 
 
13 920 
   
3 220 
   
3 746 

 
 
16 400 
   
3 200 
   
3 790 

 
 
15 800 
  
 3 100 
   
3 100 

 
 
20 240 
   
3 134 
   
3 870 
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Tабела 14.2. Основне карактеристике вагона, Р. Боровић 

Зaпр. сандука Тежина Осовина Специфична 

m3 вагона терета укупна притисак носивост запр. 

равно 
сa 

купом 
kN kN kN/m3 m3/m 

Вагони за угаљ 

60 72 205 540 745 186 2,85 7,40 

80 85 235 640 875 220 2,76 7,10 

90 100 250 750 1000 250 2,52 10,75 

113 128,5 270 930 1200 300 2,38  

Вагони за откривку 

36 41 33 68 101 25 8,00 4.15 

55 61 48 101 149 25 7,88 4,88 

60 66 42 110 152 27 6,40 5,28 

86 96 57 159 216 27 6,00 6,97 

96 110 59 181 240 30 5,36 7,80 
 

Табела 14.3. Техничке карактеристике кипер вагона 
Тип вагона Технички  

параметар 3BC-50 5BC-60 BC-85 BC-105 BC-136 2BC-180 
Носивост, t 50 60 80 105 136 180 

Запремина, m3 24,5 26,3 38,0 48,5 58 68 
Сопствена маса, t 32,0 29,4 35,0 48,0 67,5 68,0 
Коефицијент таре 0,64 0,49 0,41 0,45 0,5 0,38 
Број осовина 4 4 4 6 8 8 

Осовинско оптерећење, kN 201 223 294 250 249 304 
Број истоварних цилиндара 4 4 4 6 8 8 
Угао нагиба вагона при 

истовару, степени 
45 45 45 45 45 45 

Дужина вагона, mm 12 220 11 720 12 170 14 900 17 630 17 580 
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Табела 14.4. Теретни вагони 

Код Значење 

XM Опште услуге: Опремљене бочним или бочним и вратима на задњем дијелу 

XI Опште услуге: Опремљене бочним или бочним и задњим вратима. Изолована. 

XAR 
Опште услуге: Опремљене бочним или бочним и  задњим вратима. Вагони за 
превоз утовар аутомобила. 

XAP 
Опште услуге: Опремљене бочним или бочним и задњим вратима. Вагони за 
превоз ауто-дијелова. 

XME Опште услуге: Опремљени за руковање/обезбејђивање робе.  За превоз дрвета.. 

XML Опште услуге: Опремљени са носачима и пречкама за осигурање терета. 

XMP Опште услуге: Опремљене за специфичне терете. 

 
Табела 14.5. Отворени теретни вагони 

Kод Значење 

FM Опште услуге. 

FD Са удубљенима на средини. 

FC Заобљеа на задњем дијелу 

FA Аутовагони. 

LP Вагони са преградом 

 
Табела 14.6. Гондоле 

Kод Значење 

GB Млин Гондола 

GS Фиксиране стране/завршавају са дном које се отвара. 

 
Табела 14.7.. Хопер 

Koд Значење 

HM Двоструко нагнуто дно 

HT Троструки или четвороструки  

HD Двоструки баласт 

LO Затворени  Хопер. 
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Табела 14.8. Специјални вагони 

Koд Значење 

LF Контејнери. 

 
Табела 14.9. Цистерне 

Koд Значење 

TA Стандардне цистерне. 

TG Стандард . Обложене стаклом. 

 

Прилог 15. Локомотиве 

Табела 15.1. Техничке карактеристике електричних локомотива 
Немачка Русија Технички 

параметар EL-1 EL-2 EL-3 21E 26EM D-94 

Атхезиона маса, t 150 100 75 150 180 94 
Осовинска формула 20+20+20 20+20 20+20 20+20+20 20+20+20 20−20 
Осовинско оптерећење, kN 250 250 184 250 300 235 
Напон напајања, V 1500 1500 1500 1500 1500 10.000 
Снага мотора, kW 2020 1350 740 1510 2480 1650 
Просечна вучна сила, kN 242 160 103 198 317 200 
Брзина, km/h 30 30 28 28 28,7 30 
Мин. радијус кривине, m 50 60 80 60 60 75 
Дужина, mm 21320 13820 13700 20960 21470 16400 
Висина, mm 4660 4660 3630 4800 4960 5250 

 

Табела 15.2. Техничке карактеристике вучних агрегата 
Тип вучног агрегата Технички параметар 
PE 2M PE 3T EL-10 OPE1 OPE2 

Атхезиона маса, t 368 372 366 360 372 
Састав вучног агрегата ЕЛ+ДЛ+МВ ЕЛ+ДЛ+М

В 
ЕЛ+ДЛ+МВ ЕЛ+ДЛ+МВ ЕЛ+ДЛ+МВ 

Осовинска формула 3 (20 - 20) 3 (20 - 20) 3 (20 - 20) 3 (20 - 20) 3 (20 - 20) 
Осовинско оптерећење, kN 310 310 305 300 310 
Напон напајања, kV 1,5/3,0 3,0 10,0 10,0 10,0 
Снага мотора, kW 5460 5325 4770 6480 5325 
Просечна вучна сила, kN 694 662 681 810 662 
Брзина, km/h 28,8 29,5 25,7 30 29,5 
Снага дизел мотора, kW - 1470 550 1470 1100 
Носивост моторних вагона, t 44 44 55 45 44 
Мин. радијус кривине, m 80 80 80 80 80 
Дужина, mm 51.306 51.306 52.300 59.900 51.506 
Напомена: ЕЛ-електрична локомотива; ДЛ-дизел локомотива; МВ-моторни вагон 
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Табела 15.3. Техничке карактеристке дизел-електричних локомотива 
Тип локомотиве Технички параметари 

TEM – 1 TEM – 2 TE – 3 TEM – 7 TE – 10M 
Атхезиона маса, t 120 122,4 127 180 138 

Осовинска формула 30 – 30 30 – 30 30 – 30 
(20+20)- 
(20+20) 

(20+20)- 
(20+20) 

Осовинско оптерећење, kN 200 204 204 225 225 
Снага дизел мотора, kW 735 880 1470 1470 2208 
Трајна вучна сила, kN 200 205,5 205,5 350 245 

Брзина при трајној вучној сили, 
km/h 

9 11 20 10,3 24,6 

Снага, kW 
главног  енератор 
вучног мотора 

 
625 
87 

 
780 
112 

 
1350 
206 

 
1310 
135 

 
2000 
305 

Најмањи радијус кривине, m 80 80 150 90 90 
Запремина резервоара за 

гориво, kg 
5440 5440 5440 6000 6500 

Укупна дужина, mm 16.970 16.970 16.970 21. 500 16.060 
 
 

Прилог 16. Стандарди жељезничких шина 

http://www.railway-fasteners.com/news/steel-rail-standards.htmlMar 29, 2017 

 

Челична шина, или железничка шина, је витални дио жељезничке пруге. Челична шина преузима 
задатак да води точак и пребацује терет са локомотиве на жељезнички праг. Као битна компонента 
структуре жељезничких пруга, квалитет и материјал жељезничке шине директно утиче на сигурност 
и вијек трајања жељезничке пруге. За избор висококвалитетне челичне шине потребно одговорити на 
два питања: који је стандард за обраду челичне шине? И  Како су направљене челичне шине?  

Стандарди за челичне шине у свијету 

Што се тиче стандарда челичних шина, да би се задовољили различити захтјеви, постоје многи 
међународни стандарди за челичну шину на тржишту. Уобичајени  стандарди су  AREMA- 
амерички, UIC, JIS, BS, GB, руски стандард, итд. 
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AREMA standard 

 

AREMA стандард је формулисан од стране Америчког удружења за железничко инжењерство и 
одржавање путева (American Railway Engineering and Maintenance of Way Association). Амерички 
стандардни жељезнички производи, посебно челичне шине, се раде према овом стандарду и 
уобичајени типови укључују AREMA 115, 119, 132, 133, 136, 147. Итд.  

Руски стандард 

 

Постоје три стандарда за руске челичне шине: ГOCT 24182-80ГOCT 18267-82 и ГOCT P 51685-
2000. Створени су према различитим врстама челика, ГOCT 24182-80је стандард за топло ваљане 
шине, а ГOCT 18267-82 је за топлински обрађене шине. Нпр GOST P 65kg је типичан тип руске 
стандардне челичне шине. 
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JIS standard 

 
JIS стандард је јапански стандард за жељезнићке шине. Јапанска стандардна челична шина има ниске 
техничке захтјеве, али висок ниво квалитета производа. Стандарди JIS -а: 
• JIS Е1101: топло ваљане шине 
• JIS Е1123: завршни слој термички обрађених шина 
• JIS Е 1120—1994: Топлински обрађене шине 
Нормални JIS стандардни челична шина укључује JIS 37кг, 40кг, 50кг, 60кг и сл. 
 

 

UIC standard 

 

Стандард UIC -а је формулисала Међународна железничка унија (The International Union of Railway). 
UIC стандард је један од популарних стандарда, многе земље усвајају овај стандард за избор 
челичних шина. UIC 54 и UIC 60 су два уобичајена типа. 
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BS standard 

 
BS стандард се углавном користи за британску жељезничку пругу. Уобичајени  типови BS 
стандардних челичних шина су БС 70, 75, 80, 90, 100 итд. 
 
European standard 

Европски стандард је један од најнапреднијих и најстрожијих стандарда за челичну шину у свијету. 
prEN13674-12002Eи prEN13674-2:2003(E) су два дијела европског стандарда, који су углавном 
поставили правила и за жељезничке скретнице. Поред тога, европски стандард је дизајниран за брзу 
жељезницу. 
 

GB standard 

 
GB стандард користи  кинескa железницa. GB стандард покрива многе типове жељезничких пруга, 
као што су топло ваљане шине, топлотно обрађене шине и шине за скретнице, а све ове челичне шине 
могу се примијенити и у путничкој жељезници од 200 до 350 km/h, и железничкој прузи за превоз 
терета (160 до 200 km/h) итд. Стандардне челичне шине укључују GB 43, 50, 60, 75 и сл. 
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Функција стандарда жељезничких шина 
 
• Коришћење различитих стандардних челичних шина у складу са специфичним захтјевима. 
• Строго примјењивање међународних стандарда у производњи, набавци и коришћењу. 
• Побољшање нивоа производње и нивоа примјене челичних шина, које чине железничке пруге 
безбједним и продужавају животни вијек челичне шине. 
 
Прилог 17.  Основе теорије кретања воза 

Табела 17.1. Вриједности адхезије локомотиве 
 Без пијеска Са пијеском 

Чисте суве шине, креће и убрзава 
Чисте суве шине, наставља кретање 
Чисте суве шине, локомотива кочи 

Мокре шине 

0,30 
0,25 
0,20 
0,15 

0,40 
0,35 
0,30 
0,25 

Извор: Bethlehem Steel Company 1958 

Табела 17.2. Стални отпор при кретању вучног возила (wsL, N/kN) 
Режим рада воза Тип вучног возила Серија 

пун празан 

Електрична 
локомотива 

21E, 26EM 
EL1, EL2, EL3 

2,9 + 0,08v 3,7 + 0,09v 

Електо-дизел и 
вучни агрегати 

D 94, OPE 1, OPE 2, PE 
2M, PE 3T, EL 10, EL 20 

2,6+0,07v+0,0025v2 3,5+0,01v+0,0002v2 

Дизел локомотива 
TEM1, TEM2, 
TEM7, TE3, 

3,0+0,01v+0,0002v2 3,5+0,01v+0,0002v2 

 

Табела 17.3. Стални отпор при кретању вагона (wsv,N/kN) 
Режим рада Тип вагона Серија 

пун празан 

3BC-50, 6BC-60 2,7 + 0,03v 3,5 + 0,04v 

BC-80, BC-85 3,1 + 0,02v 4,0 + 0,03v 
 
 

Кипер 
2BC-105, 2BC-180 3,5 + 0,04v 4,8 + 0,05v 

Универзални полувагони  1,5 + 0,03v 2,5 + 0,04v 
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Табела 17.4. Израчунавање специфичног отпора котрљању по појединим земљама  
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Табела 17.5. Кочионе силе транспортних средстава 

Кочна сила (kN) при притисаку у кочном цилиндру (MPa) 

0,4 0,36 0,14 Тип транспортног 
средства На папучи 

Fki 
Укупна  
Fk 

На папучи 
Fki 

Укупна  
Fk 

На папучи 
Fki 

Укупна 
Fk 

Електролокомотива- 
EL1 

69  828 42 504 20 240 

Вучни агрегати – 
PE2M, PE3T, OPE2 
Вучни агрегат - 
OPE1 (3 секције) 

43*/19 
 
50 

2064/912 
 
2400 

26/12 
 
32 

1248/576 
 
1536 

12/5 
 
15 

576/240 
 
720 

Вагони – 
6BC-60 
2BC-85 
2BC-105 
  BC-180 

 
37/24 
35 
38/22 
-/22 

 
296/192 
420 
368/216 
-/352 

 
23/15 
22 
24/14 
-/14 

 
184/120 
264 
232/136 
-/224 

 
11/9 
11 
12/7 
-/7 

 
88/72 
132 
120/64 
-/112 

* Напомена: кочиони сегменти од ливеног гвожђа/ композициони кочиони сегменти 
 

Прилог 18. Експлоатациони  прорачуни жељезничког транспорта 

Табела 18.1. Прорачун циклуса воза – табеларни приказ графичко појашњење конструисања 
дијаграма кретања возова. 

Ознака 
деонице 

Маса воза 
Ql+Qv, kN 

Вучна сила  
Fo, kN 

Брзина 
вожње  
vi, km/h 

Дужина 
деонице 
Li, km 

Време  
вожње  
ti, min 

Укупно 
време 
вожње  
tv, min 

1 12,5 1536 26 0,7   
2       
… … … … … … … 
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Прилог 19.  Управљање, одржавање и заштита животне средине код жељезничког транспорта 

Табела 19.1: Смањење брзине после изведених радова на колосеку завареном у ДТШ 
Ако је после завршетка радова описаних у ставу 1. овог члана 
прешло бруто оптерећење у тонамa  
до 20000  од 20000 до 40000  од 40000 до 60000  преко 60000  Врсте колосека 

Дозвољена брзина возова у периоду очекиваног пораста 
температуре може бити (u km/h)  

колосек са дрвеним праговима и 
"К" прибором 

50  80  100  По реду вожње 

колосек са дрвеним праговима и 
еластичним прибором 

50  80  120  По реду вожње 

колосек са бетонским праговима 60  90  120  По реду вожње 
  
Табела 19.2.: Дозвољена висинска исхабаност главе шине 

Магистралне пруге 
Тип  
шине 

Висина нове шине 
(mm)  160 km/h>V>120 km/h 

(mm)  
V≤120 km/h 

Регионалне 
пруге 
(mm)  

Локалне 
пруге 
(mm)  

Колосеци 
за гарирање 
(mm)  

60E1  172  14  16  22  24  26  
49 E1 149  8  12  16  19  25  
45  142  -  -  16  18  20  
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Табела 19.3.: Дозвољена бочна исхабаност главе шине 
За висинску исхабаност у mm 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Тип 
шине 

Дозвољена је бочна исхабаност у mm 
60 E1 16,9 16,2 15,5 14,8 14,1 13,4 12,7 12,0 11,3 10,6 9,9 
49 E1 17,2 16,6 16,0 15,3 14,6 13,8 13,1 12,4 11,8 11,1 10,4 

45 13,7 12,9 12,2 11,4 10,7 10,2 9,7 8,8 8,0 7,2 6,5 
 
Табела 19.4.: Дозвољена бочна исхабаност главе шине 

За висинску исхабаност у mm 
1
1 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Тип 
шине 

Дозвољена је бочна исхабаност у mm 
60 E1 9,2 8,5 7,8 7,1 6,4 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,5 0,8 - 
49 E1 9,7 9,0 8,4 7,6 6,9 6,2 5,5 4,9 4,1 3,4 2,6 1,9 1,2 0,6 

45 5,8 5,1 4,4 3,7 3,0 2,3 1,6 0,9 - - - - - - 
 
Табела 19.5.: Рокови прегледа и мерење скретница и дилатационих справа 
Скретнице на отвореној 
прузи и на главним станичним колосецима 

све остале скретнице 
и дилатационе справе 

a) мјерилима 

мјесечно тромјесечно 

b) визуелно уз употребу чекића 

недељно мјесечно 
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