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Велики технички производни системи се првенствено развијају у зонама интензивне експлоа-
тације минералних сировина. Ове системе прате велика капитална улагања. Посљедних годи-
на, у одржавању великих техничких система, веома значајну улогу представља ревитализација 
(модернизација) опреме. Проблем који се јавља при коришћењу великих техничких система, у 
овом случају роторног багера, произилази из потребе усаглашавања конструктивно-техничких 
параметара багера, физичко-механичких карактеристика материјала који се откопава, као и 
технолошких параметара копања. Предмет истраживања у овом раду је да се утврди да ли ће 
се ревитализацијом повећати поузданост роторног багера EР-1250 17/1,5. 
Кључне ријечи: ревитализација, поузданост, роторни багер 

1. УВОД 

Ревитализација је процес или скуп техничких 
захвата на машини којом се врши замијена свих 
дотрајалих или оштећених дијелова металне кон-
струкције и њихова замјена, као и модернизација 
(која данас представља саставни дио ревитализа-
ције) застарјеле електро-машинске опреме [3], [4]. 
Она представља један веома сложен и комплексан 
процес који није прецизно дефинисан ни по оби-
му, ни по структури, нити су јасно дефинисане 
границе овог процеса, нарочито у односу на веће 
годишње оправке. Сложеност овог процеса долази 
од сложене структуре самог система континуал-
ног откопа (роторни багер, самоходна трака, тран-
спортер са траком и одлагач), који се састоји из 
одређеног броја група градњи, машинске, електро 
и друге опреме. Сваки дио може да има неки свој 
посебан вијек трајања, тако да дијаграми који по-
казују радни вијек сваке поједине цјелине имају 
различите криве [4]. Овај проблем се најбоље раз-
јасни послије демонтаже и дефектаже дијелова. 

Један од битних услова да би се приступило 
ревитализацији су и рокови за извођење. Логично 
и оправдано се поставља питање: Које је најпого- 
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дније вријеме или период у години за провођење 
ревитализације? 

Искуства у Европи, тј. искуства из европских 
рудника показују да је најбоље вријеме или пе-
риод за провођење ревитализације у љето када су 
на руднику већи застоји због технолошких раз-
лога. 

Такође, треба знати да ревитализација није са-
ставни дио редовног дневног нити годишњег одр-
жавања. Према [11] ревитализација је одржавање 
оних величина које су значајне за машину као 
цјелину. Да би се приступило ревитализацији 
потребно је да се претходно оцијене како 
економски тако и технички параметри за дату 
опрему [4]. 

Полазећи од досадашњих искустава у пракси 
претпоставља се да ће поузданост роторног багера 
ЕР-1250 17/1,5 након ревитализације бити већа од 
поузданости прије ревитализације, и да ће под-
систем копања прије ревитализације бити најне-
поузданији. 

2. РОТОРНИ БАГЕР ЕР-1250 17/1,5 

2.1. Опис роторног багера и намјена 
Роторни багер ЕР-1250 17/1,5 је врло сложен 

технички систем који је састављен од мноштва 
елемената, дијелова, склопова и подсистема који 
су тако уклопљени да би задовољили одређене 
функције багера као цјелине. 
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Роторни багери EР-1250 17/1,5 произведени су 
почетком осамдесетих година прошлог вијека у 
Украјинској фабрици „ ГОРМАШ“  [6]. Представ-
љају самоходну машину континуалног дејства на-
мјењену за откопавање јаловине ведрицама које 
су равномјерно распоређене и причвршћене по 
ободу роторног точка (најкарактеристичнији кон-
структивни дио багера, по коме је и добио име) и 
корисне супстанце на површинским коповима [5]. 

У истом тренутку са обртањем роторног точка 
у вертикалној равни и окретањем роторне стри-
јеле заједно са платформом у хоризонталној равни 
свака ведрица на роторном точку откопава из 

масива одрезак који је одређен прије тога геоме-
тријским параметрима и обликом. 

Овај роторни багер спада у групу: багера за 
површинске копове, погон електрични, једномо-
торни погон радног точка и једнобрзински радни 
точак, ведрице на роторном точку са зубима за ко-
пање, средњег теоријског капацитета, са норма-
лним специфичним отпором копању, ради дубин-
ски и висински блок, има гусјенични начин кре-
тања, има истоварни уређај у облику истоварне 
стријеле, вјешање катарке путем ужета. 

На слици 1 је приказана конструкција ротор-
ног багера ЕР-150 17/1,5 

 
Слика 1 – Конструкција роторног багера ЕР-1250 17/1,5 

Главне техничке карактеристике овог багера 
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2.2. Ревитализација багера EР-1250 17/1,5 
У склопу површинског копа „Грачаница“ ру-

дника „Гацко“, багер EР-1250 17/1,5 је био у ре-
довној експлоатацији на ПК Гацко од 1979. го-
дине и нашао се на крају радног вијека (30 до 35 
година), јер је временски и капацитивни коефи-
цијент искоришћења дошао испод дозвољених 
граница [2]. 



V. VUKOTIĆ i dr. REVITALIZACIJA I POUZDANOST ROTORNOG BAGERA ER-1250 17/1,5 

TEHNIKA – RUDARSTVO, GEOLOGIJA I METALURGIJA 65 (2014) 1 45

Према подацима које наводи [13], просјечан 
вијек трајања машина БТО система је 20-25 го-
дина за машине средњег капацитета, за машине 
великог капацитета преко 30 година, па чак и пре-
ко 40 година. 

Прогнозирање вијека трајања машина у фази 
пројектовања заснива се на вјероватноћи, на бази 
искуства сличних постројења. Прорачун радног 
вијека сложених постројења и поред свих напора 
пројектанта ипак се заснива на неком вјероватно-
сном моделу предвиђања, који у основи има екс-
пертску оцјену искусних пројектаната и аналогију 
за изведеним постројењима и искуствима из њи-
хове експлоатације, као и на извјесну корекцију у 
односу на разлику према примјењеној опреми. У 
сваком случају, прецизан прорачун вијека у фази 
пројектовања није могуће извршити, већ се ради о 
вијеку трајања за којим се тежило [14]. Tакав је 
случај и код роторних багера.  

Само праћењем понашања роторних багера у 
експлоатацији и одржавању може да се добије пр-
ецизнија процјена преосталог вијека или оцјена 
када би они (роторни багери) требало да уђу у 
ревитализацију. 

Крајем 2010. почетком 2011. године менаџме-
нт Рудника је био у дилеми шта да ради са ба-
гером ER-1250 17/1,5 чији је радни вијек био на 
истицању. Најгоре рјешење које се могло тада 
донијети је било да се роторни багер отпише. Да 
би се купио нови роторни багер из ове класе ба-
гера, он би коштао негдје преко осам милиона ко-
нвертибилних марака (КМ). Како су то велика 
средства за издвајање да се купи нови роторни 
багер, одлучено је да се приступи ревитализацији 
постојећег багера са сљедећим циљевима: 
• Повећање расположивости и поузданости ба-

гера, 
• Побољшање техничких карактеристика и си-

гурности багера, 
• Продужење радног вијека багера, 

Овакав приступ подразумијева укључивање 
нових и савремених техничких рјешења, реконст-
рукцију слабих и оштећених мјеста уочених на ба-
геру током претходне експлоатације, као и модер-
низовање погона и склопова на багеру. 

Пројекат ревитализације багера ЕР-1250 17/1,5 
одвијаће се према активностима представљеним у 
алгоритму тока ревитализације (слика 2) [10]. 

 
Слика 2 – Алгоритам тока ревитализације багера EР-1250 17/1,5 
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ФУНКЦИЈЕ 
ПОУЗДАНОСТИ ПОДСИСТЕМА НА 
РОТОРНОМ БАГЕРУ ПРИЈЕ И НАКОН 
РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ 

Како је роторни багер доста сложен и компли-
кован технички систем, који се састоји од већег 
броја подсистема, склопова и елемената, тиме је 
интегрално истраживање поузданости веома сло-
жен и компликован задатак.  

Управо из тих разлога у овоме раду је извр-
шено поједностављивање багера као система, у 
одговарајуће подсистеме који су битни са аспекта 
разматрања поузданости.  

У овоме раду су утврђени сљедећи подсисте-
ми који неизоставно морају бити у раду када 

роторни багер ЕР-1250 17/1,5 обавља своју осно-
вну функцију: подсистем копања (К), подсистем 
транспорта (Т), подсистем обртне платформе 
(ОП), подсистем одлагајућег транспортера (О) и 
подсистем пријемног транспортера (П).  

Остали подсистеми нису узимани у разматра-
ње, јер код њих нису идентификовани откази, па 
је поузданост тих подсистема једнака јединици, и 
не утиче на укупну поузданост система-роторног 
багера. 

На слици 3 је приказана шема структуре рото-
рног багера ЕР-1250 17/1,5 као система, на којој се 
види да роторни багер има редну везу између под-
система. Значи, да отказ било ког подсистема иза-
зива отказ цјелокупног система. 

 

 
Слика 3 - Шема структуре роторног багера ЕР-1250 17/1,5 као система 

На основу понашања сваког од подсистема 
(прије и након ревитализације), формирана је вре-
менска слика стања (на основу броја појава „ста-
ња у раду“ и „стања у отказу“) за сваки подси-
стем. Временска слика стања је формирана на 

бази дневних извјештаја о застојима багера. Еви-
данцију тих података је водила диспечерска слу-
жба рудника. На основу временске слике стања, 
прије ревитализације, утврђени су сљедећи пока-
затељи поузданости (табела 1). 

Табела 1. Показатељи поузданости у раду багера ЕР-1250 17/1,5 прије ревитализације    

0n  
urT  uoT  sK  kK  

ПОДСИСТЕМ 
Број 
отказа 

Средње 
вријеме у 
раду 

Средње 
вријеме у 
отказу 

Коефицијент 
спремности 

Коефицијент 
квара 

Подсистем копања (К) 44 57,47 4,17 0,932 0,072 

Подсистем транспорта 
(Т) 

26 105,55 3,34 0,969 0,031 

Подсистем обртне 
платформе (ОП) 

22 128,22 3,58 0,972 0,027 

Подсистем одлагајућег 
транспортера (О) 

30 88,50 4,16 0,955 0,047 

Подсистем пријемног 
транспортера (П) 

37 74,14 3,71 0,952 0,050 

 
Показатељи поузданости су израчунати 
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• Коефицијент квара: 
ur

n

1i
uoi

K T

t
K

∑
==  

гдје је: 
• rn  - број интервала у раду, 

• urit  - дужина трајања i - тог интервала у раду, 

• 0n  - број интервала у отказу, 

• i0ut  - дужина трајања i - тог интервала у от-
казу 
Резултати који су приказани у табели 1 доводе 

до закључка да је на багеру најнепоузданији под-

систем копања (К), јер има: највећи број отказа, 
најмање средње вријеме „у раду“, највеће средње 
вријеме „у отказу“, најмањи коефицијент спрем-
ности и највећи коефицијент квара. 

Такође, на основу многих истраживања [1], 
[7], [8], [9], [12], [15], [16], [17], дошло се до 
резултата да је подсистем копања најнепоузда-
нији. Поред наведених показатеља поузданости 
који су приказани у табели 1, за даљу анализу 
урађен је Парето дијаграм или Парето анализа уз-
рока отказа багера ЕР-1250 17/1,5 (слика 4).  

Резултати ове анализе су дати у табели 2. 

Табела 2. Резултати анализе 

Редни 
број 

Подсистеми 
Вријеме у 
отказу 
[min] 

% Кумулатив 

1. Подсистем копања (К) 11006,4 29,99 29,99 

2. Подсистем пријемног транспортера (П) 8256 22,49 52,48 

3. Подсистем одлагајућег транспортера (О) 7500 20,43 72,91 

4. Подсистем транспорта (Т) 5212,2 14,20 87,11 

5. Подсистем обртне платформе (ОП) 4733,4 12,89 100,0 

 Укупно: 36708 100%  

 

 
Слика 4 – Парето анализа узрока отказа роторног багера ЕР-125 17/1,5 

Парето анализом показује се да подсистем 
копања учествује са 29,99 % у укупном времену 
отказа од свих застоја констованих на багеру, и да 
највећи негативни утицај на укупну поузданост 
багера управо потиче од подсистема за копање, 
чиме је постављена претпоставка доказана. 

На сликама 5, 6, 7, 8 и 9 су приказане функ-
ције поузданости посматраних подсистема прије и 

након ревитализације. За добијање ових функција 
поузданости користио се двопараметарски Вејбу-
лов закон расподјеле, а израчунате су помоћу из-
раза: 
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Слика 5 – Функција поузданости подсистема 

копања прије и након ревитализације 
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Слика 6 – Функција поузданости подсистема 

транспортa прије и након ревитализације 
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Слика 7 – Функција поузданости подсистема 

обрт. платформа прије и након ревитали-
зације 
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Слика 8 – Функција поузданости подсистема одл. 

транспорт прије и након ревитализације 
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Слика 9 – Функција поузданости подсистема 

пријемни тран. прије и након ревитализа-
ције 

Са слика 5, 6, 7, 8 и 9 видимо да функција 
поузданости прије ревитализације доста брзо опа-
да, што значи да третирани систем – роторни ба-
гер релативно брзо губи својство радне способ-
ности, док након ревитализације функција поузда-
ности доста спорије опада, што значи да посма-
трани систем – роторни багер спорије губи сво-
јство радне способности. На основу тога може се 
закључити да је поузданост роторног багера не-
што већа након ревитализације, чиме je поста-
вљена претпоставка доказана. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Одржавање производно-техничких система у 
задатим границама радне способности и наравно 
са потребним нивоом ефективности и поузда-
ности, подразумјева да се појаве „стања у отказу“ 
ако је могуће сведу на што мању мјеру. 

У склопу проведених истраживања на рото-
рном багеру ЕР-1250 17/1,5 који је у експлоата-
цији на површинском копу „Грачаница“ у склопу 
рудника „Гацко“ добијене су функције поуздано-
сти посматраних подсистема у склопу читавог 
система – багера прије и након ревитализације. 

Испитивањима је доказано да је од свих по-
сматраних подсистема у склопу читавог система –
роторног багера прије ревитализације најнепоуз-
данији подсистем копања.  

На основу свега наведеног, те добијених резу-
лтата, могу се донијети сљедећи закључци: 
• Велике и сложене техничке системе, који су 

скупи, не треба никада отписивати, или боље 
речено избацивати из производње, на крају 
пројектованог радног вијека. Радни вијек так-
вих система, односно поузданост може се про-
дужити примјеном процеса ревитализације, 
као што је то постигнуто на роторном багеру 
ЕР-1250 17/1,5. 

• Добијени резултати показују да ревитализаци-
ја обезбјеђује одвијање сигурне, стабилне и 
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економичне експлоатације уз минималне тро-
шкове, повећања поузданости и капацитета 
постојеће опреме и самим тим смањење тро-
шкова производње и смањење трошкова рада 
и материјала у производњи који настају усљед 
повећаних кварова и застоја у процесу рада. 

• Иако се постижу добри резултати, процес ре-
витализације није прецизно дефинисан ни по 
обиму, ни по структури, нити су јасно де-
финисане границе овог процеса, нарочито у 
односу на веће годишње оправке, јер сваки 
дио може да има неки свој посебан вијек тра-
јања, тако да дијаграми који показују функ-
ције поузданости имају различите криве. 

• Након ревитализације располаже се знањем 
каквом машином располажемо у наредном пе-
риоду, тј. знатно објективније се сагледа ра-
дна способност машине за наредни период ек-
сплоатације. 

• Једну од основних карактеристика при при-
ступању ревитализацији, представља анализа 
постојећег стања багера и припремни радови 
за почетак ревитализације са алгоритмом тока 
ревитализације. 

• На основу испитивања и анализе свих подси-
стема прије ревитализације, дошло се до ре-
зултата да је подсистем копања најнепоу-
зданији од свих посматраних подсистема. 
Дакле, главни закључак ових истраживања је 

да се приступом ревитализације (модернизације) 
повећава поузданост багера након ревитализације, 
што је и био циљ овога рада. 
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SUMMARY 

REHABILITATION AND RELIABILITY BUCKET EXCAVATOR ER- 1250 17/1, 5 
 

Great technical production systems are primarily developed in areas of intensive exploitation mineral 
resources. These systems monitor a large capital investment. In recent years , the maintenance of large 
technical systems , an important role is the revitalization (modernization ) of the equipment . The 
problem that arises when using large technical systems , in this case, bucket wheel excavator , stems 
from the need for bringing constructive and technical parameters of the excavator , the physical and 
mechanical characteristics of the material to be excavated , and the technological parameters of 
digging . The research presented in this paper is to determine whether to increase the reliability of the 
revitalization of the bucket wheel excavator ER -1250 17/1 , 5. 
Key words: revitalization , reliability , bucket wheel excavator 

 
 




