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1. Опис проблема који се решава техничким решењем 

Како побољшати триболошке карактеристике и смањити хабање цилиндара 
клипних компресора и мотора који су направљени од легура лаких метала - 
алуминијума? 
 
 

2. Стање решености проблема у свету – приказ и анализа постојећих решења 

 
Тенденција смањења масе возила довела је до све интензивније примене легура 

од лаких материјала нарочито алуминијума у аутомобилској индустрији. Код клипних 
компресора и мотора цилиндарски блокови имају највећу масу од свих делова па је 
примена лаких материјала ту пронашла своје место. Еколошки аспекти примене лаких 
метала, пре свега изузетна повољност рециклинга, још више поспешују њихову 
примену.  

Најједноставнији начин побољшања отпорности на хабање алуминијумских 
блокова јесте примена сувих цилиндарских кошуљица од сивог лива, али је повезан са 
низом проблема -пре свега лошим хлађењем због могућег губитка контакта кошуљице 
и цилиндра изазваног различитим ширењем у току загревања- па се данас веома ретко 
користи. 
  Проблем слабијих механичких и триболошких особина цилиндра од лаког 
метала у односу на исти урађен од сивог лива до сада је решаван на више начина. Први 
цилиндар одливен од легуре алуминијума развила је фирма MAHLE 1951. године. То је 
био „Chromal“ код кога се на унутрашњу површину цилиндара, ради повећања 
отпорности на хабање, наносила тврда превлака од хрома. Ради отклањања уочених 
недостатак и побољшања карактеристика MAHLE је 1967. г. развио NIKASIL. Касније је 
развијена специјална легура ALUSIL и одговарајућа технологија која је омогућила 
израду алуминијумских цилиндарских блокова без захтева за додатним ојачањем 
цилиндарске кошуљице (R. Wilson: Putting the "W" in VW and Audi: KS Aluminium-

Technologie AG is the master at making ALUSIL low-pressure die-cast engine blocks - Audi? - 

Supplier Technology, Automotive Industries, October 2003.). 
  Примена алуминијумских блокова, отвара путеве за  примену нових 
технологија међу којима је и увођење плазма поступка наношења превлака на зид 
цилиндра. Тај процес је развио Volkswagen и користио га, у почетку, за производњу 
дизел мотора, код којих је превлака од пар десетих делова милиметара цилиндру 
давала трајну отпорност на деформацију и хабање (H. Wallentowitz, Karl-Heinz  von 
Zengen at all.: Leichtbaupotenzial eines aluminium-intensiven Fahrzeugs, ATZ 3/2003 
Jahrgang 105: FORSCHUNG/Leichtbau).  
 
3. Суштина техничког решења 

 
У питању је цилиндар клипних компресора и мотора направљен од легуре лаког 
метала који, на делу по коме клизе клипни прстенови, има уливене (уграђене током 
поступка ливења) триболошке улошке. Сами улошци су израђени од материјала који 
имају добре механичке карактеристике, добру отпорност на хабање (одговарајући 
челик или сиви лив) и добра триболошка својства. Због реалних услова обраде 
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цилиндра и клипних прстенова, није могућ контакт клипног прстена и зида цилиндра 
по читавом обиму него само преко најистуренијих тачака. Та чињеница наводи нас на 
идеју да, уливањем триболошких уложака у зид цилиндра од алуминијума, унапред - 
конструктивно одредимо места контакта клипних прстенова и зида цилиндра.  
 

Триболошки улошци се могу израдити у различитим конфигурацијама. Један од 
могућих облика је вишехода завојница. Завоји те завојнице могу бити интегрално 
урађени -из једног комада или дискретно распоређени у облику појединачних-
дискретних малих уметака произвољног облика. У другом случају неопходно је водити 
рачуна о међусобном преклапању појединачних-дискретних уметака, на једној 
завојници, како би клипни прстен, у сваком хоризонталном пресеку, имао контакт са 
цилиндром преко свих завојница. Нагиб вишеходе завојнице се одређује тако да је 
вредност корака подељена са бројем завојница мања од хода клипа. Тако се обезбеђује 
контакт сваког клипног прстена са триболошким улошцима по читавом – пуном обиму 
кружнице цилиндра на радном ходу клипа. 
  

Пребацивање контакта клипног прстена са зидом цилиндра од алуминијума на 
улошке од челика или сивог лива, смањује хабање цилиндра и продужава његов век. 
Коначна дебљина уливених уложака омогућава „специјале“ –проширивање пречника 
цилиндра у току ремонта, што појефтињује трошкове одржавања. 
 
Кратак опис слика нацрта 
 

Проналазак је детаљно описан на примеру начина извођења цилиндра код 
клипног компресора на нацрту у коме: 

Слика 1 - представља пресек цилиндра од алуминијума са интегралним 
триболошким улошцима, назначен на слици 2 као А-А, 

Слика 2 – представља поглед на цилиндар са интегралним триболошким 
улошцима у вертикалној пројекцији.  
 Слика 3 – представља изометријски поглед на цилиндар са интегралним 
триболошким улошцима. 

Слика 4 - представља пресек цилиндра од алуминијума са дискретним 
триболошким улошцима, назначен на слици 5 као Б-Б, 

Слика 5 – представља поглед на цилиндар са дискретним триболошким 
улошцима у вертикалној пројекцији. 
 Слика 6 – представља изометријски поглед на цилиндар са дискретним 
триболошким улошцима. 

Слика 7 – представља изометријски поглед на цилиндар са дискретним 
триболошким улошцима правоугаоног облика. 

Слика 8 - представља пресек цилиндра од алуминијума са интегралним и 
дискретним триболошким улошцима, назначен на слици 9 као Ц-Ц, 

Слика 9 – представља поглед на цилиндар са интегралним и дискретним 
триболошким улошцима у вертикалној пројекцији.  
 Слика 10 – представља изометријски поглед на цилиндар са интегралним и 
дискретним триболошким улошцима. 
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 Слика 11 – представља фотографију техничког решења на Међународној 
изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна „Проналазаштво –
Београд 2010“. 
 
 
4. Детаљан опис техничког решења  

 

         
Пресек А-А 

Слика 1 
 

 

 
 

Слика 3 
 

 
                            Слика 2 
 
 
Овај цилиндар клипних компресора и мотора са уливеним триболошким улошцима 
има више континуалних и/или дискретних триболошких уложака који су уливени у 
сам цилиндар 1 који је изливен од легуре лаког метала. Континуални триболошки 
улошци 2 и/или  дискретни триболошки улошци 3 се постављају у цилиндар 1 на делу 
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по коме клизе клипни прстенови. Облик континуалних триболошких уложака 2 и 
распоред дискретних триболошких уложака 3 је вишехода завојница код које је 
вредност корака подељена са бројем завојница мања од хода клипа. Тако се остварује 
контакт сваког клипног прстена са триболошким улошцима по читавом – пуном обиму 
кружнице цилиндра на радном ходу клипа. У случају примене дискретних 
триболошких уложака 3, са распоредом по вишеходој завојници, њихова величина и 
распоред на једној завојници се одређују из услова да се у сваком хоризонталном 
пресеку цилиндра X-X налази најмање онолико уложака колико има ходова. У 
известним случајевима када постоје ограничења у постављању континуалних 
триболошких уложака по висини читавог хода клипа, на пример код цилиндра 
двотактних мотора са каналима за испирање, могуће је комбиновање континуалних и 
дискретних триболошких уложака. На делу цилиндра где се налазе канали за 
испирање конструктивно је једноставније поставити дискретне триболошке улошке. 

 
 

 
Пресек Б-Б 

Слика 4  
Слика 6 

 
Слика 5                                                 

 
Слика 7 
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Пресек Ц-Ц 

Слика 8 

 
Слика 10 

 

 
                           Слика 9 

 
Слика 11 a 
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Слика 11 b 
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Одлуком Настaвно-научног већа Машинског факултета у Крагујевцу бр.01-1/1128-14 

од 22.04.2010. године именовани смо за рецензенте техничког решења „Цилиндар 

клипних компресора и мотора са уметнутим триболошким улошцима“  аутора 

др Радивоја Пешића и др Стевана Веиновића, професора у пензији. 

На основу предлога овог техничког решења подносимо следећи  

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Техничко решење „Цилиндар клипних компресора и мотора са уметнутим 

триболошким улошцима“ аутора др Радивоја Пешића, ред. проф. и др Стевана 

Веиновића, професора у пензији, асистента, реализовано 2010. године, приказано  je 

на 7 страница формата А4, писаних Cambria фонтом, 12p, једноструким проредом, 

садржи 11 слика. Састављено је следећих поглавља: 

1. Опис проблема који се решава техничким решењем 

2. Стање решености проблема у свету – приказ и анализа постојећих решења 

3. Суштина техничког решења 
4. Детаљан опис техничког решења (укључујући и пратеће илустрације и 

техничке цртеже) и 

5. Литература. 
 

Техничко решење припада области делова и опреме мотора и моторних возила  

(Класа 7  из Међународне класификације роба и услуга). 

 

Техничко решење је реализовано у оквиру рада на пројекту E!3240, EURECA 

PROJECT Замена аутомобилских челичних делова алуминијумом - ASMATA, 

Министарство за науку и технологију Републике Србије. 

 

Основна полазна идеја за ово техничко решење пријављена је као Патент Заводу за 

интелектуалну својину Републике Србије под бројем Но. 11564/05- П-2005/0499 од 

23.06.2005.године и прихваћена и објављена у часопису Mobilty & Vechicle 

Mechanics, International Journal for Vehicle Mechanics Engines and Transportation 

Systems као и на међународном скупу ÖTG – Symposium 2005 - Tribosysteme in der 

Fahzugtechnik.  

 

Техничко решење је награђено Златном медаљом са ликом Николе Тесле на 30. 

Међународној изложби проналазака, нових технологија и индустријског дизајна 

„Проналазаштво –Београд 2010.“ која се одржала у Београду од 24. до 28. маја о.г. 

 

Примена предложеног техничког решења очекивана је у предузећу „Петар 

Драпшин“ из Младеновца, који је и партципант предметног пројекта. 
 

 

 

 

 



МИШЉЕЊЕ 

 

Аутори техничког решења „Цилиндар клипних компресора и мотора са 

уметнутим триболошким улошцима“ су јасно приказали и теоријски обрадили 

комплетну структуру техничког решења. Реализовани прототип уређаја јасно 

демонстрира начин на који се може повећати отпорност на хабање цилиндара 

израђених од алуминијума уметањем посебно обликованих уложака од адекватног 

материјала. За разлику од досада коришћених поступака наношења тврдих 

превлака ово решење омогућава и обраду на веће пречнике у експлоатацији, што 

смањује трошкове одржавања клипних компресора и мотора СУС. 

Са задовољством предлажемо да се техничко решење „Цилиндар клипних 

компресора и мотора са уметнутим триболошким улошцима“ прихвати као 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОТОТИП.  

 

 

 

08.06.2010.,  у Крагујевцу 
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