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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1. Технички проблем 

 

Као проблем пред проналазак  поставља се захтев како конструкцијски обезбедити 

растерећење и поуздан рад посредног елемента (лежајева великих пречника) уграђеног 

између окретног и неокретног дела носеће конструкције багера.  

За разлику од постојећих решења са крутом везом, развијено ново решење базира се на 

зглобној вези у циљу торзионог растерећења носеће конструкције ходног строја багера. 

Решење је тако конципирано да се, осим код багера, може применити и на друге 

машине грађевинске и транспортне механизације 

 

2. Стање технике 

 

Опште је познато да није могуће  oствaрити потпуни кoнтaкт измeђу стaзe и хoднoг 

стрoja багера. Проблем остваривања контакта може бити, готово по правилу услед 

неравнина на пoдлoзи или пaк ређе грeшкe нaстaлe у тoку изрaдe. Као последица у току 

експлоатације дoлaзи дo пojaвe oдизaњa или спуштaњa нeкoг oд oслoнaцa мaшинe, 

oднoснo прeрaспoдeлe вeртикaлних рeaкциja у oслoнцимa a сaмим тим и дeфoрмaциja 

нoсeћe кoнструкциje.  

Ова појава има за последицу чињеницу да  носећи рамови изведених решења 

радијално-аксијалних лежајева не могу у потпуности да обезбеде потребну крутост 

ослоне површине за везу лежаја. Временом су се решења усавршавала тако што је 

уграђен међуелемент -цилиндрични носач, који има за циљ смaњење дeплaнaциjе 

oслoнe пoвршинe рaдиjaлнo-aксиjaлнoг лeжaja вeликoг прeчникa. 

У даљој експлоатацији а у циљу обезбеђивања потребне крутости ослоне површине 

усавршавана су постојећа решења са крутом везом цилиндричног носача, конструкције 

носача лежаја и подужних носача гусеничног склопа. У циљу побољшања решења 

произвођачи багера су вршили оптимизацију геометрије попречног пресека  

конструкције носача лежаја, као и промену односа његове савојне и торзионе крутости.  

И поред оптимизације односа геометријских величина елемената носеће структуре и 

уградње цилиндричног носача, као посредног елемента између лежаја и носећег рама 

проблем није у потпуности решен односно ослона површина радијално-аксијалних 

лежајева нема потребну крутост. 

Овај проблем је разлог за проналажење новог решења које ће омогућити праћење 

неравнина у току кретања багера чиме ће се уједно вршити растерећење конструкције.  

Поред пажљивог претраживања достпне патентне документације и сагледавањем 

решења свих релевантних светских произвођача багера није пронађено ниједно 

решење са зглобом које ће омогућити праћење неравнина у току кретања багера 
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3. Излагање суштине проналаска 

  

Универзални елемент зглобне везе за торзионо растерећење носеће конструкције 

ходног строја багера састоје се од главног централног и два помоћна зглоба. Зглобови 

су постављени на један носач гусеница. Може се поставити на леви или десни по 

избору. 

Централни зглоб је постављен у средишњем делу сандучастог носача гусенице и 

омогућава пријем вертикалног оптерећења. Монтира се убацивањем са бочне стране 

сандучастог носача гусенице. Вертикално ослањање на сандучасти носач гусенице 

остварује се преко једног пара сворњака (горњи и доњи) који су спојени са прстеном 

завареним за горњу, односно доњу плочу сандучастог носача гусенице.  

Централни зглоб омогућава обртање сандучастог носача у вертикалној равни -у оба 

смера, односно, омогућава максимално прилагођавање неправилностима терена. Ово 

обртање доводи до торзионог растерећења носеће конструкције доњег строја багера, 

што решава проблем депланације ослоне површи радијално-аксијалног лежаја. 

Помоћни зглобови омогућавају обртање сандучастог носача у вертикалној равни -у оба 

смера до задатог угла а преко њих је уједно и остварено вођење у вертикалној равни. 

Задавање угла обртања дефинише се положајем постављених граничника.  

Истовремено, наведеним елементима се спречава окретање сандучастог носача око 

вертикалне осе (у хоризонталној равни) приликом промене правца кретања багера. 

Новост проналаска се огледа у подизању квалитета везе окретног и неокретног дела 

машина грађевинске и транспортне механизације повезаних са радијално-аксијалним 

лежајевима великих пречника.  

Проналак има и следеће предности у односу на постојећа техничка решења:  

 спречавање појаве депланације ослоне површине за везу лежаја 

 повећавње поузданости и века трајања радијално-аксијалног лежаја 

 повећавње поузданости и века трајања конструкције носача радијално-аксијалног 

лежаја 

 побољшање ефикасности у раду багера и других машина грађевинске и 

транспортне механизације 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина 

транспортне и грађевинске механизације - ТР 35038 

 

4. Кратак опис слика нацрта 

  

Проналазак је детаљно описан на примеру извођења приказаном на сликама 1-16 које 

представљају: 

Слика 1- представља изометријски поглед носеће конструкције ходног строја багера са 

универзалним елементом зглобне везе, са одговарајућим пројекцијама и 

одговарајућем попречном пресеку, према проналаску 

Слика 2 - представља пресек А-А са слике 1  

Слика 3- представља прстен за везу сворњака и појасних лимова (позиција 11 са слике 

2)  

Слика 4- представља сворњак за преношење вертикалног оптерећења на главчину 

(позиција 12 са слике 2) 

Слика 5- представља главчину са подужним пресеком (позиција 20 са слике 2) 

Слика 6- представља носећу плочу са попречним пресеком на месту везе са 

централним зглобом (позиција 24 са слике 1) 

Слика 7- представља централни сворњак са одговарајућом пројекцијом (позиција 26 са 

слике 2) 

Слика 8- представља унутрашњи поклопац са попречним пресеком (позиција 36 са 

слике 2) 

Слика 9- представља спољашњи поклопац са попречним пресеком (позиција 37 са 

слике 2) 

Слика 10- представља лимени поклопац (позиција 44 са слике 2) 

Слика 11- предсатавља изометријски поглед помоћне зглобне везе (позиција 6 са слике 

1) 

Слика 12- предсатвља пресек Б-Б са слике 1   

Слика 13- представља осовиницу (позиција 46 са слика 11 и 12) 

Слика 14- представља плочицу (позиција 51 са слика 11 и 12) 

Слика 15- представља граничник (позиција 49 са слике 11) 

Слика 16-представља изометријски приказ носеће конструкције ходног строја багера са 

универзалним елементом зглобне везе, у закренутом растерећеном  положају, 

са одговарајућим попречним пресеком  
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5. Детаљан опис проналаска 

 

На слици 1 приказан је ходни стој багера са основним елементима као и положајем 

универзалног елемента зглобне везе за торзионо растерећење носеће конструкције 

ходног строја багера. Конструкција ходног строја се састоји из централног завареног 

носача 1, чији је саставни елемент и ослони прстен 2 за везу са радијално-аксијалним 

лежајем. За централни носач 1 је са једне стране заварен фиксни сандучасти носач 

гусеница 3, док је са друге стране, посредством носеће плоче 24 и централног зглоба 5, 

остварена демонтажна веза са другим окретним гусеничним носачем 4, који је окретан 

у вертикалној равни. 

Централни зглоб 5, омогућава обртање сандучастог носача 4, у вертикалној равни -у 

оба смера, односно, омогућава максимално прилагођавање неправилностима терена. 

Помоћни зглобови 6, омогућавају обртање сандучастог носача 4 у вертикалној равни - 

у оба смера до задатог угла и служе за задавање угла обртања - као граничници 

ротације и елементи за прихватање хоризонталних сила приликом окретања багера.  

Сандучасти окретни гусенични носач 4, састоји се од горњег 7 и доњег 8 појасног 

лима, затим спољашњег 9 и унутрашњег 10 ребра. На горњем 7 и доњем 8 појсном 

лиму заварен је прстен 11. Овај прстен служи да се у њему, са горње и доње стране 

угради сворњак 12, који ће служити као ослонац који прима вертикална оптерећења. 

Прстен 11, је преко спољашње површине 13, заварен за средишњи део горњег појасног 

лима 7, односно доњег појасног лима 8. Преко унутрашње површине 14, прстена 11, 

ослања се радијална ослона површина 16, сворњака 12. Чеона ослона површина 17, 

сворњака 12, ослања се на чеону површину 15, прстена 11. На радијалну површину 18, 

сворњака 12, поставља се лежај 19. Лежај 19, прима вертикално оптерећење окретног 

гусеничног носача 4, преко сворњака 12. Лежај 19, преноси вертикално оптерећење на 

главчину 20, преко чеоне површину отвора 21 главчине. Радијално оптерећење, лежај 

19, преноси преко радијалне површине 22, главчине 20. При окретању багера у 

хоризонталној равни, лежај 19 растерећује централни зглоб 5, тако што помоћни 

зглобови 6 преузимају спрег сила, где долази до закретања заједничке хоризонталне 

осе 23 главчине, односно, подешава се положај централног зглоба 5. 

Веза окретног гусеничног носача 4, са централним носачем 1, остварена је преко 

носеће плоче 24. Носећа плоча 24 преко завареног споја 25, чврсто је везана  за 

централни носач 1, па се може сматрати његовим саставним делом. Носећа плоча 24, се 

ротира око хоризонталне осе 23, централног сворњака 26. Ову ротацију омогућава 

чвртста веза која је остварена између носеће плоче 24, и централног сворњака 26. Веза 

је остварена на тај начин што се носећа плоча 24, преко радијалног унутрашњег отвора 

27, ослања на рукавац 28, централног сворњака 26. Притезање је извршено 

завртњевима 29, преко отвора плоче 30 и навојног дела венца 31, сворњака 12. На овај 

начин остварена је чврста веза носеће плоче 24 и централног сворњака 26. Ротацијом 

носеће плоче 24 ротираће се и централни сворњак 26.  

Централни сворњак 26, ротира се око осе 23, захваљујући радијалним лежајевима 32. 

Унутрашњи прстен радијалних лежајева 32 се поставља на рукавац 33,  а спољашњи 

прстен на  унутрашњу површину ослањања 34,  главчине 20.  
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На овај начин унутрашњи прстен лежаја 32 се ротира заједно са централним 

сворњаком 26, чиме је омогућена ротација носеће плоче 24. Спољашњи прстен лежаја 

32 се не ротира.  

Бочно померање лежаја 32, спречено је тако што се спољашњи прстен, са унутрашње 

стране наслања на чеону површину ослањања 35,  главчине 20, а са  спољашње стране 

померање лежаја 32 спречено је унутрашњим поклопцем затварача 36, односно 

спољашњим поклопцем затварача 37. Унутрашњи поклопац затварача 36, спојен је са 

главчином 20, помоћу 12 завртњева 38. Спољашњи поклопац затварача 37, спојен је са 

главчином 20, помоћу 12 завртњева 38. Унутрашњи лежај 32, унутрашњим прстеном је 

бочно ослоњен на седиште 39, сворњака 26. Унутрашњи прстен унутрашњег лежаја 32 

није фиксиран са друге стране. Унутрашњи прстен спољашњег лежаја 32 фиксиран је 

са спољашње стране помоћу навртке 41. Цурење уља које подмазује лежајеве спречено 

је уградњом спољашњег заптивача 42 и унутрашњег заптивача 43. 

Како би се неометано вршила замена спољашњег лежаја 32, на спољашњем ребру 9, је 

уграђен лимени поклопац 44 чијим скидањем се може несметано прићи и демонтирати 

лежај 32. Поклопац 44 се помоћу завртњева 45, спаја са спољашњим ребром 9. 

На овај начин омогућена је ротација окретног гусеничног носача 4, око хоризонталне 

осе 23, централног сворњака 26. Ова ротација се мора ограничити. 

Ограничење ове ротације остварује се преко помоћних зглобова 6, на крајевима носеће 

плоче 24. На крајевима носеће плоче 24, налази се жљеб 46, који служи за вођење 

осовинице 47.  

Када се окретни гусенични носач 4, окреће око осе 23,  тако да се  жљеб 46 са једне 

стране подиже у односу на осовиницу 47 а  жљеб 46 са друге стране спушта у односу 

на осовиницу 47. Да би се спречило да осовиница 47, дође у крајњи горњи или крајњи 

доњи положај жљеба 46, на крајевима носеће плоче 24, направљен је завршетак у 

облику  зуба плоче 48. Зуб плоче 48 долази у контакт са граничником 49, пре него што 

осовиница 47  окретног гусеничног носача 4, дође у крајњи положај. Граничник 49, је 

заварен за унутрашње ребро 10,  окретног гусеничног носача 4.  

Осовиница 47,  је заварена за унутрашње ребро 10 и спољашње ребро 9.  

Бочни зазор између осовинице 47, односно чеоне површине наслона 53 осовинице 47 и 

носеће плоче 24, регулише се положајем плочице 51, који се остварује притезањем 

навртке 52  преко навојног завршетка 54 осовинице 47.  

Уградњом помоћних зглобова 6, остварено је вођење у вертикалној равни. 

Истовремено, наведеним елементима се спречава окретање сандучастог носача око 

вертикалне осе (у хоризонталној равни) приликом промене правца кретања багера, при 

чему се растерећује склоп централног зглоба а оптерећење практично своди на 

истезање осовиница 47 силама које настају разлагањем момента отпора у 

хоризонталној равни на спрегове. 

На слици 16, приказан је закренути положај окретног гусеничног носача 4, у односу на 

носећу плочу 24  и централни носач 1. 
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6. Патентни захтеви 

1. Униврзални елемент зглобне везе за тозионо растерећење носеће конструкције 

ходног строја багера, назначен тиме, што се састоји од централног зглоба 5, који чини 

главчина 20, смештена у централном делу, са чије горње и доње стране се ослањају 

сворњаци 12, преко лежајева 19,  а која се преко два лежаја 32, ослања на централни 

сворњак 26, који је окретан око хоризонталне осе 23, те омогућава закретање окретног 

гусеничног носача 4 у односу на носеће плочу 24, ослоњене на централни сворњак 26, 

преко радијалне површине 28, при чему су босећа плоча 24 и централни сворњак 26  

спојени  помоћу завртњева 29; што је главчина 20, преко сворњака 12 и лежајевима 13 

спојена са прстенима 11, који су заварени за горњи појасни лим 7 и доњи појасни лим 8 

и тако чини целину са окретним гусеничним носачем 4. 

2. Униврзални елемент зглобне везе за тозионо растерећење носеће конструкције 

ходног строја багера, назначен тиме, што се у склопу  помоћног зглоба 6, налази 

осовиница 47, заварена за унутрашње ребро 10 и спољашње ребро 9, те омогућава 

њено кретање по жљебу 46,  носеће плоче 24, ограничено у простору који дефиншу зуб 

плоче 48 и граничник 49, притенута притезном плочицом 51, помоћу навртке 52, тиме 

омогућава ограничену ротацију   окретног гусеничног носача 4 око носеће плоче 24. 

7.  Технолошке могућности 

Нови проналазак-патент би знатно подигао квалитет везе окретног и неокретног дела 

машина транспортне и грађевинске механизације повезаних са радијално-аксијалним 

лежајевима великих пречника. Ново концепцијско решење спречава појаву 

депланације ослоне површине за везу лежаја чиме се знатно повећава његова 

поузданост, век трајања конструкције као и ефикасност у раду.  Такође произвођачи 

лежајева великих пречника би могли да дефинишу нове услове уградње, гарантујући 

при томе дужи век трајања при чему уколико потенцијални корисници буду 

препознали све предности ових резултата, могуће је и коришћење овог решења и у 

серијској производњи. 
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PEITYBJI4KA CPEIIJA
3A3OA 3A I4IITEJ'IEI{TVAJ'IIIy CBOJI{HV

qqo 6poj 2016/2287-M n-20 I 5/004 I
, 4aDM:9 .J .20 l6  roa  He

EeorpaA, KHerulle Jly6[qe 5
21t7

3aBoA 3a tlHTereKTya,'uy cBojtHy je, ua ocnoay qraHa 31. 3aKoEa o MuHncrapcrBuMa
(,,Cn!ry<6eHu rracHuK PC",6p. 44114, 14115,54115 u 96115 - ap. 3aKoH), qL 67, 69,70. l,l 164. 3akoHa o
nareHrrMa (,,Cn),i(6eHu macHxK PC",6poj 99111) lr pelnelsa o DpeHocy oBnzunheria 3a norlrrc aKara
3aBona 3a nnrene&ryanHy cBojruy 990 6poj 021 -201 5/967 4'01 or' 31.12.2015, roauHe, y ynpaBHoM

nocrynKy no IlprdaBlr Ma]ror llareHra 6poj Mfl-2015/0041, qlrjH cy noABoctoq! fAlIJI4:h MllloMtrp, Pana
Bcnorujeruha 2130,36000 KparbeBo, RS; CABKOBI41 Mune, Aocl'trejeBa 19M' 36000 KpaEeBo, RS;

MAPKOBrh fopaH, l46apcKa 17,36000 Kpa,Bero, RS rz 3,{PABKOBI4:h He6ojLUa, Aoctr€jeBa 3,36000
Kpa,rero, RS, rora :acr',fla MAMI'fh AHa, locnoaap JeBpeMoBa 41, 11000 Beoryaa, RS, paa[ nprBHaba
Mator naTeHTa, aoHeo cJleaene

P E I I I E 6 E

I fIPII3HAJE CII Manu nareEr no flpnjaB! 6poj MII-2015/0041 oA 11 8 2015 roarHe, 3a
npoltula3ax noa Ha3LrBoM: ,,yHIIBEP3AJIHII E,'IEMEHT 3f,]IOFHE BII3E 3A TOP3I4OHO
PACTEPEhEII'E HOCEhE KOHCTPyKIIIUE XO4rOr CTTOJA EATEPA", npeMa onxcy,
naTeHTHIIM 3ZlxTeBrMa U {pTe)I(ltMa 'I3 naT€ETHOT CnUCA

II yIMCyJE CE y Perucrap ualrx narenara 3aBoaa 3a liHTereKryanlry cBojxHy npu3haro
flpnBo rr3 Tarrke I nucno3nTlBa oBOf pellletta noa 6pojeM

7453

Hocruall (oqx) nareHm:

fAI I4n MlnroMr-rp, Paa^ ButlorvJeRvha 2130, 36000 Kpa,BeBo, RS;
CABKOBH1 Mare, focnrejeBa 19M, 36000 Kpar6eBo, RS;
MAPKOBI4I fopaH, I46apcxa 17,36000 Kpa,EeBo, RS;
3APABKOBIiI He6ojua, ,{ocrrejera 3,36000 Kpa"'beBq, RS

lAlIII4Ii MuroMr.lp, PaAaBu',ornjeeuha 2130, 36000 Kpa$eBo, RSi
CABKOBZT Mnre, ,{ocnrejesa l9M, 36000 KparBeBo, RS;
MAPKOBI4Ii fopaH,I46apcKa 1?, 36000 KparEeBo, RS;
3trPABKOBI41 He6ojua, Aoc/TejeBa 3,36000 Kpa*eno, RS

IIpoHana3aq(H):

flpu:naje ce nparo
[pBeHcTBa no nprjaBu:

m IIolarI€ o npIBHaroM npaBy Il npBrl nareHrHt 3axreB o6jaBl'irh y ,,fracHnKy
uFreneKryanHe cBojuHe" 6Pq 3 120 1 6.



O 6 P a s l o x e r l e

fAIIIIiI Mt,noMlrp, Pana BunorujeBnha 2130, 36000 Kpa"'reeo, RS; CABKOBI'iIi Mure,

AocrrejeBa l9M, 36000 kpa,reao, RS; MAPKOBIIh fopaH, l46apcxa 17, 36000 KpaneBo, RS

H 34lABKoBIzn He6ojura, .{ocurejera 3, 36000 Kpa"*ero, RS, noaHer r cy aaHa 118.2015 roAtHe,
npujaay ua,ror nareura 6poj Mfl-2015/0041, 3a npoH:lna3ax noa Ha3rBoM: ,,yHIBEP3AJIHI4 EJIEMEHT
3iJioBm BE3E 3A Top3lroHo PACTEPEBEIbE HocE:hE KoHCTPyI{4IIE xo4rof crPoJA
EAfEPA".

y c[poBeAeHoM nocryfiKy 3a npu3HaBe Maror nareHTa, ]TBpbeHo je aa cy ltcryIseHl ycJIoBI'l I'13
qnaHa163.ci .2,3,4,5. i6, , t ' , .gg.t i  104. cr.  1.raq l ) ,2) u 4) 3akoHa o rareKrrMa (, ,c i lyx6eHr IJ lacHtrK

PC", 6poj 99/1i).

I4Majyfur y Bray HaBeneno, 3aaoa je, Ha ocHoBy !n 164, 16'7' 109. a 111.3arosa o nareHTuMa,

oan)/rluo Kao y ahcno3LITItBy oBof pelnerba.

Takca 3a [cnpaBy o np[3HaroM npaay n:rahera je y cKraAy ca Tap!{bHIrM 6pojeM l23 Tapuoe

pe[y6nrqKFx aAMttr'lcrparllBHlrx rar(ctt, Kojaje cacraBHl,' Aeo 3axoHa o perl}dJlriqxllM aaMtHlltcrparlBHl{M

iar<caua (,,Cryrn6exr rnacHriK PC", 6p. 43103,sll}3arcr\paBKa, 53104, 42105,61/05' 101/05-Ap 3aKoH'

42106, 41101, 54108, 5109, 54109,35/10, 50/1 1, 70111, 55112, 93112, 47113, 65113-ap. 3aKoH, 57114' 45115-

ycx,rafexz gun, 't3Hocll u 83/15), aoK cy HaKHaAa rporirKoBa 3a o6jaBy ronaraKa o npLBHaroM ManoM

nareHTy n HaKHaaa rpolrrKoBa 3a rlraMnarbe rralesrrtor cnuca ntahese y cr,'rany ca TapnSnuu 6p. I u 2

Tapuoe HaKHaaa [oce6Enx rpollrxoBa nocrynra tojn aoar'r 3aaoA u uHTeneKTyarHy cBojuHy 'l rpotllKoBa

3a nppkarBe r-rHoopMaqxoHxx ycJlyra 3aBoaa, noja je cacraBHx aeo Onryr€ o BucfiHu noce6Hr'tx rpolllKoBa

nocrynKa Kojx Bo.lti 3aBoA ra rrne,rexnanxy caojrny u HaKHana rpolllxoBa 3a np}xa$e xH$opvau oHrx

ycrlra 3ano,qa (,,Cnyx6etir rrracurrl( PC",6poj 113/13), a AoK:!3 o yrrnaru rrpxnoxeH y3 no,qnecaK 6poj

RS'E/20t6/754-Mn-2015 0041 oA 7.3.2016. ro!HHe.

YnyrcrBo o npaBHoM cpeAcrBy:
flporljB oBor pemelia Moxe ce

urjaeurr Nar6a B,rarx Perr},6nl,tKe Cp6Hje
y poKy oA 15 ,qaHa oa .qaHa fipxjeMa
peuer6a. a npeKo oBor 3aBoaa, yt xan6)
Tpe6a aocraBrru AoKa3 o ynnarl,I
aaMr,rE[cTparuBHe Taxce y L€Hocy oA
440,00 Ar-rHapa.

PeIIIetge aocraBl|rfii
- [oAHocroqrMa npujaee npero nyrrouohnura
MAMIin AHa
focnoaap JeBpeMoBa 4 I
1l000 EeorpaA
- pefncrpy
- rcaaBa[rrBy npeKo uEQopMaqxoHor cltcreMa
- aor(yMeHTaqnJn
- y cnuc

CaM

- ,I[paraH Back,BeBrh

crariu caBerHttK
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