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УВОД

Моторно возило представља сложен технички систем који може да се креће снагом 
сопственог мотора, првенствено намењен за превоз путника и терета, или за обављање 
корисног рада или за специјалне намене. Једна врста возила не може да задовољи све 
могуће намене и у свим условима. Уместо тога постоји више различитих типова возила, за 
различите намене и за различите услове експлоатације.

Данашња возила морају да задовоље разне захтеве утврђене према строгим 
критеријумима:

 активна и пасивна безбедност

 захтеви у погледу буке

 захтеви у погледу емисије издувних гасова

 исправност свих компоненти

 експлоатационо-техничке карактеристике возила: економичност, поузданост, век 
трајања, погодност одржавања, проходност

Познато је да моторно возило временом губи своје перформансе. Међутим, возила која 
се исправно користе и редовно одржавају, задржаће своје техничке карактеристике дуже. 
Основни циљ техничког одржавања моторног возила јесте да у току експлоатације, 
возило задржи сва своја техничка својства  система . Уколико неки део на возила не обавља 
своју функцију или је смањено обавља кажемо да је возило у отказу.

То значи да:

 Мотор беспрекорно ради уз малу потрошњу горива и мазива

 Већи број пређених км до генералне оправке

 Се смање трошкови оправки

 Повећа сигурност у раду

 Продужује век тајања

Свако моторно возило има своју радну карактеристику. На основу те радне 
карактеристике, доноси се оцена о исправности моторног возила.

Радна карактеристика неког моторног возила подразумева:
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 промену снаге у зависти од броја обртаја

 миран и тих рад без удара и шумова

 потрошња горива у зависности од снаге и броја обртаја

 постојан рад у свим режимима

 сигурност и поузданост у раду

 лако управљање и заустављање

Радна карактеристика се временом мења што је последица истрошености делова, 
агрегата и механизама. Немају сви делови на возилу исти век. Неки делови на возилу 
ће имати радни век као возило у целини, неки мање неки више:

 Блок мотора и шасија колико и само возило

 Торзионе опруге на 200000км

 Свећице на 20000км

 Филтер за ваздух и уље, четкице алтернатора и електропокретача више пута у 
животном веку

Радни век продужавају:

 Правовремено подмазивање одговарајућим мазивима

 Коришћење одговарајуће врсте горива

 Редовно и правовремено одржавање свих склопова и уређаја

 Стриктно поштовање упутства произвођача возила

Радни век смањују:

 Неправилна вожња на високом броју обртаја

 Преоптерећење дозвољене носивости

 Дуга и стална употреба кочница

 Неправилно коришћење мењача, спојнице и др.

 Рад у тешким условима

 Неправилно одржавање возила

Век трајања неког дела подразумева време колико ће део радити без оправке и 
замене.

Век трајања возила подразумева број пређених км до генералне оправке.
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Временска слика стања возила састоји се од његових наизменичних стања у раду и у 
отказу, а који претпостављају временске интервале изражене у км, мото-часовима или 
часовима рада возила.

Временску слику сачињавају:

 средње време у раду(tr), аритметичка средина времена у којем је возило у стању 
да врши рад

 средње време у отказу(tо), аритметичка средина времена извођења поступка 
одржавања(возило није у стању да врши задату функцију критеријума)

 Време између отказа представља збир средњих времена у раду и у отказу.
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Инструменти

Да би моторно возило радило у најоптималнијем режиму, потребно је одређене 
величине(снагу, број обртаја, брзину, температуру итд) мерити. Такође мерење има велики 
значај при дијагностици на моторним возилима.

Мерење се врши помоћу мерних инструмената који представљају уређаје за мерење 
одређене величине и приказивање измерене вредности.

При мерењу неелектричних величина најчешће се користе две групе инструмената:

 Мерни инструменти за неелектрична мерења неелектричних величина. Ово се 
заснива на примени неког физичког или физичко-хемијског закона којим се 
мерена величина трансформише у физичку величину чија се вредност онда 
одређује

 Мерни инструменти за електрична мерења неелектричних величина. Нпр. проток 
ваздуха се претвара у електричну струју. код давача са врелом жицом. Струја 
која пролази кроз проводник греје га, а струја ваздуха га хлади. Јачина струје је 
онда пропорционална мереном протоку

Треба разликовати мерење од контролисања.

Мерењем се одређује вредност неке мерене величине помоћу мерних средстава и 
инструмената док се 

контролисањем утврћује одступање мерне величине од неке утврђене контролне 
вредности.

Инструменти се деле на мерне и контролне. Карактеристике мерних и контролних 
инструмената су осетљивост, тачност и прецизност.

Осетљивост је карактеристика која показује колика је најмања вредност мерене 
величине која се може мерити.

Тачност је карактеристика мерила да показује вредности које су приближне тачној. 
Што је мање одступање измерене од тачне вредности тачност је већа.

Прецизност је мера поновљивости мерења, тј. способност да за исти улазни сигнал 
покаже исту вредност мерене величине

Тачност инструмента се установљава баждарењем. Баждарење је упоређивање 
показивања инструмента са показивањем тачног(контролног) инструмента.

Потребни инструменти за утврђивање неисправности.

Мерни уређаји садрже следеће основне компоненте:
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 давач који врши пријем и претварање мерне величине у мерни сигнал. 

 преносни систем често комбинован са појачивачем који посредује у 
преношењу мерног сигнала(по потреби појачаног) до показивача

 показивач, део мерног система који врши мерење мерног сигнала, тј. показује 
вредност мерене величине

Неки од инструмената који се употребљавају при мерењу на моторним возилима:

 акцелометар, инструмент за контролу кочног система

 амперметар(мери јачину струје)

 ареометар(инструмент за мерење густине електролита)

 вага

 волтметар(инструмент за мерење електричног напона)

 динамометар(за мерење обртног момента)

 инструмент за анализу издувних гасова. Мери HC,CO,CO2,O2 i коеф. вишка 
ваздуха .

 иструмент за испитивање компресије. Мери степен компресије у цилиндрима. 
неједнака компресија изазива немиран рад мотора. Испитивање се врши преко 
отвора за свећице. Ако је лоша компресија значи да су или вентили лоши или 
клипни прстенови истрошени.

 инструмент за испитивање и подешавање електричних уређаја на 
возилу.

 уређај за испитивање вакуума убацује се у усисну грану мотора. Што је 
очитана вредност нижа, већа је потрошња горива. овај инструмент показује 
колики вакуум влада у усисној грани мотора док мотор ради. Помоћу овог уређаја 
може се одредити пропуштање вакуума у усисној грани или карбуратору, ниску 
компресију мотора,касно паљење, зачепљен издувни систем, заглављене вентиле 
или истрошене вођице.

 мерна виљушка(инструмент за одређивање степена пуњења акумулатора)

 мерна летва. Мери усмереност управљачких точкова.
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Питања и задаци из „Инструменти“.

1. Шта је инструмент?

2. Врсте мерних инструмената.

3. Карактеристике мерних и контролних инструмената. Објаснити.

4. Шта је баждарење инструмената.

5. Компоненте мерних инструмената.

6. Шта су давачи?

7. Наведи неке од мерних инструмената који се користе у одржавању моторних 
возила.
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Давачи(сензори)1.

Систем давача(сензора) има задатак да прикупи информације који су потребни 
Електронској Контролној Јединици(ECU)-компјутеру да регулише убризгану количину горива.

Давачи претварају физичке величине чија се промена прати у електричне сигнале. 
Давачима се мере следеће величине:оптерећење мотора(проток ваздуха, депресија у усисној 
грани мотора, угао лептира, број обртаја мотора и положаја коленастог вратила, 
температура, састав издувних гасова. На основу величине које мере имамо следеће даваче

 Механички протокомери ваздуха

 Протокомери ваздуха са врелим елементом

 Давачи депресије у усисној цеви мотора

 Давачи угла лептира

 Давачи броја обртаја и положаја коленастог вратила

 Давачи температуре мотора

 Давачи детонације

 Давачи састава издувних гасова
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Механички протокомери ваздуха. Користи се за мерење угла отварања лептира 
кроз који струји ваздух. 
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Лептир се обрће око осовинице сразмерно протоку ваздуха. померанје лептира 
повезано је са клизачем реостата(променљив отпорник). Промена отпора на реостату 
проузрокује промену електричне струје која се шаље у компјутер(ECU) 

Протокомери ваздуха са врелом жицом . Мерно влакно овог давача налази се у 
струји ваздуха чија се брзина струјања мери. Мерно влакно се налази у струјном колу тако 
да оно представља један од отпорника. 

Мерно влакно загрева електрична струја, а хлади га струја ваздуха. С обзиром да 
отпорност зависи од температуре, она ће се променити ако се температура жице промени 
због промене протока струје ваздуха. Равнотежа моста ће бити нарушена. Интензитет струје 
загревања влакна , који је потребан да би се одржала константна разлика температуре 
између влакна и ваздуха(па тиме и равнотежа моста) је, дакле, пропорционалан брзини 
струјања ваздуха око влакна и може се користити као мерни сигнал брзине струјања 
ваздуха.

  Давач депресије у усисној цеви мотора (МАП сензор) . Принцип рада заснива на 
пиезо-електричном ефекту тј. промени електричне отпорности кварцног отпорника који се 
под притиском деформише.
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Давач се састоји од танке мембране звонастог облика на коју делује притисак у усисној 
цеви са једне стране а референтни притисак са друге стране мембране. Под дејством разлике 
притисака са једне и друге стране, она се мање или више савија. У мембрану је уграђено 
неколико пиезо електричних отпорника чија се вредност мења у зависности од механичког 
оптерећења којим су изложени. Ти отпорници су део мерног моста тако да свака промена 
њихове вредности услед деформације мембране доводи до неравнотеже моста. На тај начин је 
напон моста пропорционалан разлици притисака у мерној и референтној комори.
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Давач броја обртаја и положаја коленастог вратила . Принцип рада ових давача 
се заснива на 

 Електромагнетној индукцији(Индукциони давачи)

 Hallov-ом ефекту.

Индукциони давачи броја обртаја. Сензор је постављен насупрот феромагнетском 
назубљеном венцу(сл.1) уз мали ваздушни процеп између њих. Садржи језгро од меког 
гвожђа(клин пола 4) које је усађено у намотај (5). Језгро је прислоњено на стални 
магнет(1) тако да се магнетско поље концентрише кроз језгро према назубљеном венцу. 
Интензитет магнетског флукса кроз намотај зависи од положаја сензора у односу на 
венац, тј. да ли је насупрот зубу или међузубљу.

Истицање магнетног флукса према венцу је повећано када је сензор насупрот зубу, 
док је флукс смањен када је сензор насупрот међузубљу.Када венац ротира ове 
промене флукса у намотајима индукују синусни напон на крајевима намотаја, који је 
пропорционалан промени флукса, а самим тим и брзини мотора.

Sl.1
1 Stalni magnet; 2 Kućište senzora
3 Kućište radilice; 4 Klin pola
5 Namotaj; 6 Vazdušni procep

7 Nazubljeni venac sa ref. Tačkom

Холови давачи броја обртаја и положаја брегастог вратила. Заснивају свој рад на 
Холовом ефекту:
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Плочицом од полупроводника тече стална струја Iv. На обе њене стране су спојене 
електроде са којих се одводи Холов напон Um. Ako на плочу делује магнетно поље 
нормално на правац струје, створиће се електромагнетна сила која делује на носиоце 
наелектрисања, која се због тога концентришу у горњим слојевима. Услед разлике 
наелектрисања у горњем и доњем слоју јавља се Холов напон.

Диференцијални Холов сензор. У њему магнетно поље генерише стални магнет. Два 
Холова елемента (2 и 3 на сл. ) су постављена између магнета и назубљеног венца (4).
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Магнетни флукс који протиче кроз магнет и венац зависи од тога да ли је сензор 
насупрот зубу или међузубљу. Промена флукса изазива Холов напон који региструје 
компјутер(ECU). 

Питања и задаци из „Давачи 1. део“.

1. Које све величине мере давачи на мотору и која је њихова улога?

2. Врсте мерних инструмената.

3. Давач протока ваздуха. Објаснити један пример.

4. Индуктивни давач. Објасни

5. Давач за мерење вакуума у усисној грани. Опиши

6. Објасни Холов ефекат

7. Диференцијални Холов сензор. Опиши
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Давачи(сензори)2.

Давачи температуре. За мерење температуре користе се 
термоотпорни давачи, зј давачи чија се електрична отпорност 
мења са температуром, што се даљом обрадом претвара у 
електронски сигнал.

Највише се користе термистори или NTC(Negative Temperature Coeficient) отпорници израђени 
од керамике. За разлику од металних отпорника њихова електрична отпорност опада са 
порастом температуре.
Користе се за мерење температуре усисног ваздуха и температуре мотора(најчешће температуре 
расхладне течности). На бази тих температура обрађује се густина усисног ваздуха и активира 
обогаћење смесе приликом хладног старта и загревања мотора.
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Давачи детонације. Да би се спречила појава детонативног 
сагоревања, нарочито код новијих модела где је степен сабијања 
мотора врло висок у мотор се уграђују давачи детонације.

Користи се давач на бази пиезоелектричног ефекта. Да би се 
добио струјни импулс потребни су пиезо отпорници који ће 
произвести напон само уколико се деформишу. Они ће се 
деформисати услед вибрација које настају у цилиндру када дође 
до детонативног сагоревања.

Давач шаље информацију у виду електричног сигнала 
компјутерској јединици која на основу те информације мења 
регулационе параметре, како би се појава детонација 
елиминисала.

Давачи састава издувних гасова-О2 сензор.
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Ламбда сонда је сензор количине кисеоника у издувним гасовима те учествује као 
регулаторни елемент при припреми гориве смеше. 

Функција ламбда сонде је да детектује одступања ламбда фактора у издувним
гасовима од идеалне вредности, те омогући рачунару (ЕЦУ) да у зависности од тога регулише
количину убризганог горива у усисну грану. 

Дакле, у случају горивом засићене смеше смањује се количина убризганог горива и 
обратно. 

Принцип деловања ламбда сонде је следећи: Сонда је обично уграђена у издувни 
систем на начин да је њен врх у сталном контакту са издувним гасовима. Кристал од 
цирконијума (Зр) обложен са обе стране танким слојем платине у додиру с кисеоником у 
издувним гасовима генерише напон. Овај напон најчешће варира између 0 и 1 V и 
очитавањем његове средње вредности , те познавањем количине убризганог горива, лако је 
израчунати ламбда фактор. Ламбда фактору у износу од 1 одговара средњи напон од око 
0,45 В.

На основу података који долазе из ламбда сонде централни рачунар возила 
одређује количину убризганог горива у реалном времену одржавајући ламбда фактор 
константним.

Проблем представља чињеница да ламбда сонда тек при радним температурама већим 
од 270 °Ц почиње да врши своју функцију. Због ове чињенице у ламбда сонде се уграђују 
грејачи и постављају се што ближе мотору, а све у сврху ранијег почетка деловања 
регулационог круга мотора. 
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Питања и задаци из „Давачи 2. део“.

1. Давачи температуре. Описати?

2. Давачи детонације. Описати.

3. Давачи састава издувних гасова.Описати
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Појачивачи импулса.

То су електронска кола која појачавају улазни електрични сигнал, струју, напон или 
снагу.

Појачивачи имају широку употребу, али за наш смер издвојићемо:
 У аутоматском управљању да повећају излазну снагу из регулатора који даје 

управљачки сигнал за управљање извршним органима, да појача сигнал из мерног 
претварача

 За мерне елементе

Мерни уређај.

Стварни мерни системи могу бити:
 механички: мембране, опруге, прстенаста вага
 оптички(индикатори)
 електрични(електрични индикатори, електрични термометри, електрични 

обртометри)

У зависности од врсте мерне величине мерни уређаји могу бити:

 статички
 динамички
 енергетски

Код статичких мерних уређаја мерење се обавља поређењем(мерење дужине, тежине 
итд.).

Динамичких мерни уређаји при мерењу акумулирају енергију мерног 
објекта(манометри)

Енергетски мерни уређаји при мерењу троше енергију мерног система или енергију 
неког помоћног извора(волтметар, мерење протока пригушним средствима).

Показивачи као делови мерног уређаја могу бити:

 аналогни, показују тренутну вредност мерне величине на скали помоћу сказаљке

 дигитални, показују мерну величину преко цифара

При мерењу долази до грешака које могу бити:
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 Грешке услед нетачности и непоузданости примењених метода јер се базирају на 
искуству(при мерењу протока користи се коефицијент протока који се одређује 
експериментално)

 Грешке инструмента као резултат несавршености инструмента, неадекватне 
примене и неподесне уградње

 Грешке због нетачног очитавања, бележења и срачунавања(личне грешке)

 Грешке због промене околних услова

Према карактеру и начину настајања могу бити:

 Систематске грешке. Настају због грешке инструмената и због услова околине. До 
грешке долази услед хабања, старења, повећаног трења покретних делова

 Случајне грешке.

Грешке се изражавају као:

a) Апсолутна грешка 

b) Релативна грешка

c) Средња квадратна грешка(служи за процену случајних грешака)

Питања и задаци из Појачивача и мерних уређаја“.

1. Шта су појачивачи и где се примењују?

2. Какви мерни уређаји могу бити  у зависности од врсте мерне величине. Описати

3. Какве све грешке код мерних инструмената могу бити. Описати.
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Дефиниција неисправности.

За возило кажемо да је неисправно чак и ако је само његова ефикасност у обављању
своје функције смањена и ако на је безбедност возача угрожена. 

На пример лево светло не ради. И ако возач сматра да може да се превезе и са једним
исправним светлом, аутомобил је у отказу, јер вожња са једним неисправним фаром
угрожава безбедност возача у вожњи.

Начини утврђивања неисправности:

1. Визуелни начин утврђивања неисправности. Особа која утврђује неисправност
посматрањем уочава неисправност на спољној површини возила, или механичко
оштечење неког дела или склопа возила, или је у питању нека олабављена веза
неког склопа или дела на возилу која се може сагледати голим оком, помоћу
лупе, или микроскопа

2. Утврђивање неисправности слушањем. Било какав звук који одступа од
уобичајног може бити због неке неисправности на возилу(лупање вентила,) . До
нежељених шумова и буке углавном долази увећаних зазора у покретним
спојевима тако да због увећаних зазора површине у споју јаче ударају једна о
другу и производе звук.

3. Утврђивање неисправности пробном вожњом. На овај начин се утврђују
неисправности целих система, а ређе неисправности појединих делова. Тако се
може утврдити понашање возила у кривини, како функционишу поједини
системи, појава шумова, потрошња горива и мазива, максимална брзина кретања
и др.

4. Утврђивање неисправности тестирањем. Ова метода се заснива на
симулацији вожње у радионици. На уређају са ваљцима на коме се симулира
вожња може се извршити убрзавање и кочење возила, мерити сила кочења, сила
вуче, снага коју мотор развија,потрошња горива итд.

5. Утврђивање неисправности мерењем. Врши се мерење одговарајућих
величина и утврђује величина одступања.
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Критеријуми за поделу неисправности.

До неисправности на возилу може доћи због:

 Старења возила. Временом код возила долази до хабања на спојним
површинама које се међусобно покрећу и међу којима се јавља трење

 Корозија која се јавља временом и у нормалној експлоатацији се не може
избећи

 Неправилне експлоатације возила. Ако возач не вози на начин на који је
призвођач прописао, возило ће брже доћи у стање отказа. На пример:

o Возило сувише преоптерећено, веће су силе трења и хабање је
израженије

o Вожња возила у климатским зонама за које возило није предвиђено

o Вожња возила у неповољним климатским условима(прашина, блато снег)

o Вожња возила на кратким релацијама са потхлађеним мотором

o Неправилно руковање возилом

 Неправилности услед неправилног одржавања. Возач се не придржава
упутства за одржавање које је произвођач прописао. Нпр. Замену уља у мотору
по препоруци произвођача је потребно извршити на 5000км, а возач мења уље
на 10000км и тиме скраћује радни век мотора.

 Неправилности настале услед фабричких грешака. То су грешке настале
услед неправилне монтаже, неправилне обраде, грешке у материјалу, 
неправилно урађен нулти сервис

Карактеристичне неисправности за различите типове моторних
возила.

Дијагностика возила представља процес утврђивања неког квара на возилу, а то
подразумева прво утврђивање симптома, затим могућег узрока. За откривање узрока квара
на возилу користе се табеле са карактеристичним неисправностима(стр. 30-42 у књизи). Ово
ће се радити на вежбама.
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Примери неисправности

1. У току вожње моторним возилом марке „Fiat Punto 1.2“ утврђено је следеће:

a. Груб рад мотора на празном ходу

b. Повећана потрошња горива

c.Мотор посрће при убрзању

О аутомобилу су познати следећи подаци:

 У  мотору се налази систем са директним убризгавањем МПИ

 Замена вентила је извршена у скорије време

 Ауто је био на прегледу код електричара и није пронађен ни један квар 
у систему за паљење

Одреди могуће узроке неисправности и дати одговарајуће образложење о 
највероватнијем (узроку или узроцима)

2. Код моторног возила код кога је начин образовања смеше помоћу 
карбуратора је утврђена појава детонација у мотору. При томе је још 
утврђено да

a. се мотор умара при великој брзини

b. Миран рад у празном ходу

c.Пречистачи за гориво су скоро замењени 

Одреди могуће узроке неисправности и дати одговарајуће образложење о 
највероватнијем (узроку или узроцима)

3. Код моторног возила код кога је начин образовања смеше помоћу 
карбуратора је утврђено да се мотор врло често прегрева. При томе је још 
утврђено да

a. термостат је исправан

b. ниво течности је у нормалним границама

c.Систем за паљење је потпуно исправан

d. вентилатор и његов погон исправни
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Одреди могуће узроке неисправности и дати одговарајуће образложење о 
највероватнијем (узроку или узроцима)

4. Код моторног возила код кога је начин образовања смеше помоћу 
карбуратора је утврђено да се мотор зауставља. При томе је још утврђено да

a. груб празан ход

b. ниво течности је у нормалним границама

c. уљна испарења излазе из мотора

Одреди могуће узроке неисправности и дати одговарајуће образложење о 
највероватнијем (узроку или узроцима)

5. Код моторног возила код кога је начин образовања смеше помоћу 
карбуратора је утврђено да педала кочнице има велики празан ход. При томе 
је још утврђено да

a. Возило се заноси при кочењу

b. Претходно је извршено подешавање кочница

Одреди могуће узроке неисправности и дати одговарајуће образложење о 
највероватнијем (узроку или узроцима)

6. Код моторног возила са дизел мотором је утврђено да мотор тешко стартује. 
При томе је још примећено да

a. Недовољна снага мотора

b. Нема дима у издувним гасовима

c.  Потрошња горива је нормална

d. Филтери горива и уља су скоро замењени

Одреди могуће узроке неисправности и дати одговарајуће образложење о 
највероватнијем (узроку или узроцима)

7. Код моторног возила са дизел мотором је утврђено да мотор не стартује. При 
томе је још примећено да

a. Електро покретач се обрће

b. Претходног дана је мотор нормално радио у празном ходу

c. Свећице су скоро замењене

Одреди могуће узроке неисправности и дати одговарајуће образложење о 
највероватнијем (узроку или узроцима). Одредити и који је најскупљи од 
могућих кварова
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8. Код моторног возила са дизел мотором је утврђено да се тешко мењају 
степени преноса. При томе је још примећено да

a. При промени степена преноса чује се крчање

b. Квачило не проклизава

Одреди могуће узроке неисправности и дати одговарајуће образложење о 
највероватнијем (узроку или узроцима). 
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Неисправности елемената система.

Најчешће неисправности које се јављају у појединим деловима и системима
возила су:

 Непокретни делови мотора СУС(глава мотора, блок мотора, доње
кућиште-картер),

 Покретни делови мотора СУС(клип, клипњача, коленасто вратило),

 Основни системи отора СУС(систем за напајање, систем за хлађење, 
систем за подмазивање, систем за паљење),

 Систем за пренос снаге(спојница, мењачки преносник, погонски
мост, зглобни преносник),

 Кочни систем( командни механизам, преносни механизам, извршни
механизам кочнице)

 Систем за управљање (управљачки механизам, преносни механизам)

 Кретачи(гусенични кретачи и точкови)

 Систем за ослањање(механизам за вођење точкова, елементи за
пригушивање-амортизери, стабилизатори)

 Носећи систем(рам-оквир), каросерија,

 Специјални уређаји

Неисправност непокретних делова мотора СУС
Дијагностика возила представља процес утврђивања неког квара на
возилу, а то подразумева прво утврђивање симптома, затим могућег узрока. 
За откривање узрока квара на возилу користе се табеле са
карактеристичним неисправностима(стр. 30-42 у књизи). Ово ће се радити
на вежбама
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Слика 1 

Делови: 

а)

1) поклопац цилиндарске главе

2) заптивач

3) цилиндарска глава

4) отвор за свећице

5) завртњеви

6) заптивач цилиндарске главе

7) цилиндар

8) спољни зид цилиндра

9) цилиндарски блок
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10) корото за уље (картер) 

11) заптивац

12) преграда

13) поклопац развода

б)

1) цилиндарски блок

2) заптивни прстенови

3) мокра цилиндарска чаура

4) површина која належе у жљеб блока (1) 

5) заптивач између блока и главе

6) цилиндарска глава

Блок мотора (цилиндарски блок) 

Цилиндарски блок је највећи део мотора. На слици 1а под 9) 
приказан је цилиндарски блок као једна целина. У њему се налазе
цилиндри. Код неких мотора са већом снагом цилиндарски блок се састоји
из два дела. У простору цилиндарског блока налази се течност за хлађење, 
ако се мотор хлади течношћу. Код мотора хлађених ваздухом цилиндри се
често појединачно израђују и причвршћују за цилиндарски блок. Оваквим
решењем се обезбеђује хлађење мотора. Површина ових цилиндара није
равна, већ је изведена у виду ребара, да би се повећала површина за
хлађење. Цилиндарске кошуљице израђују се од специјалног сивог лива и
њихова унутрашња површина мора бити веома фино обрадјена. Цилиндар у
мотору је затворен са обе стране, са горње стране затварање је
реализовано помоћу цилиндарске главе, а са доње стране помоћу клипа
који се креће у цилиндру. У цилиндрима се за време радног процеса
развија топлота, која се даљом трансформацјом претвара у механицки рад. 
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На слици 1а под 7) приказан је цилиндар са тзв. сувом кошуљицом. Код
сувих кошуљица течност за хлађење нема директног додира са зидом
кошуљице цилиндра, док је код мокрих кошуљица течност за хлађење у
непосредном додиру са кошуљицом цилиндра. 

Карактеристично је за мокру кошуљицу да мора бити обезбеђена добра
заптивеност између цилиндарског блока и цилиндра, да течност за хлађење
не би доспела у простор за уље или простор за сагоревање. За заптивање у
пределу простора за сагоревање, поред функције заптивања, заптивач
мора бити отпоран и на високе температуре. Заптивање према кућишту
мотора је једноставније, јер је потребно обезбедити да течност за хлађење
не доспе у простор за уље. На слици 1б под 3) приказан је цилиндар
мокром кошуљицом. Код овог конструктивног решења тецност за хлађење
је у директном додиру са спољним зидом цилиндра. Цилиндарски блок
израђује се од квалитетног сивог лива, који се легира одређеним додацима
и као такав отпоран је на притисак, али је више склон ширењу при
загревању.

Цилиндарски блок се израђује и од легуре алуминијума, јер је добар
проводник топлоте у односу на друге метале од којих се израдјује блок
мотора. Предност легуре алуминијума је што је мање тежине и има мањи
коефицијент ширења. Цилиндри - чауре израђују се од ливеног гвожђа, а
површина им може бити нитрирана. 
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Неисправности на блоку мотора

1. Хабање услед кретања клипних прстенова зато што су клипови косо
постављени или је клипњача искривљена или употребе
неодговарајућег уља

2. Прскотине на блоку (као последица прегрејавања мотора , због
механичких удара или смрзавања воде у зимском периоду)

3. Механичка оштећења (од честица прашине, песка, металних
опиљака који се обично увуку ваздухом или уљем за подмазивање)

4. Деформација равних површина и кућишта лежишта (услед
механичких и топлотних напрезања током рада мотора

5. Трошност, односно овалност и конусност цилиндара

Питања из Блоку мотора и његове неисправности

1. Која је улога цилиндарског блока?

2. Како се врши хлађење блока и у чему је разлика између суве и 
мокре кошуљице?

3. Од којих материјала се израђује блок мотора?

4. Које су неисправности које се могу појавити на блоку мотора
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Глава мотора (цилиндарска глава) 

Цилиндарска глава, приказана на слици 1 (а3 и б6), има задатак да обезбеди
затварање цилиндра са горње стране. Најчешће се у глави налазе: вентили, 
свећице или бризгаљке и др. У цилиндарској глави, код великог броја мотора
путницких возила налази се брегасто вратило.

Цилиндарска глава израђује се од сивог ливеног гвожђа или од алуминијумских
легура. Код мотора хлађених ваздухом глава је израђена од легуре
алуминијума. Између главе и блока мотора мора се обезбедити добра
заптивеност, јер у цилиндрима влада велики притисак. Код мотора хлађених
течношћу у цилиндарској глави налази се простор за течност за хлађење.
Заптивачи се израђују од бакарних лимова и азбеста, који се налази између
лимова, а може бити израђен и од импрегнираног клингерита. У зависности од
конструкционих решења, усисна и издувна цев могу бити укомпоноване као
једна целина где сваки део има своју функцију, а могу бити и физички
одвојене. На цилиндарској глави (сл.1б под 6) могу се видети отвори који су у
вези са цевима.Усисна цев се обично израђује од легуре алуминијума и њен
задатак је да обезбеди пролазак радне смеше или ваздуха (код дизел-мотора). 
Издувна цев има задатак да прихвати издувне гасове. Издувни систем мора
имати пригушиваче буке, иначе би се јављао јак звук мотора при кретању
возила.
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Неисправности у глави мотора

6. Нагомилавање гарежи у простору за сагоревање

7. Деформација(искривљење) главе

8. Пукотине на осетљивим местима

9. Кварови настали услед оштећења (прегоревања) заптивке главе мотора

Кућиште мотора

Кућиште мотора (картер) затвара мотор (сл.1а под 10) са доње стране. 
Причвршћено је завртњима за цилиндарски блок. Између два два дела налази
се заптивач који обезбеђује заптивање простора где се налази уље и уљне
паре. У кућишту се налази уље до одређеног нивоа који се контролише
контролником - мерача. На најнижој тацки кућишта налази се отвор за
испуштање уља. На затварачу кућишта обично се налази комад магнета који
треба да прикупи све металне опиљке створене при раду мотора и да спречи да
не доспеју у систем за подмазивање, јер би то могло имати веома неповољне
последице. Спољна површина кућишта може бити изведена у виду " ребара", 
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јер обезбеђује боље хлађење уља за подмазивање. Кућиште се најчешће
израђује од легуре алуминијума, ливеног гвожђа или челичног лима. 

Неисправности у кућишту мотора(картеру)

10. Пластичне деформације услед механичког деловања

11. Напрснућа(пробијање зида)

12. Деформације равних површина

Поклопац цилиндарске главе

Поклопац цилиндарске главе (приказан на слици 1а) треба да заштити од
спољних утицаја све делове који се налазе на цилиндарској глави. Између
поклопца и цилиндарске главе налази се заптивач који обезбеђује заптивање
између ових површина, како уље за подмазивање не би излазило ван овог
простора. За моторе велике снаге поклопац се израђује од легуре алуминијума, 
челичног лима или ливеног гвожђа

Покретни делови мотора
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Слика 2 

Покретни делови мотора: 

1) коленасто вратило

2) канали за уље

3) положај главног рукавца

4) поклопац полулежаја

5) рукавци вратила (главни) 

6) рукавци вратила (лежећи) 

7) противтег

8) полулежај главног рукавца (предњи) 

9) поклопац полулежаја

10) клин који спаја коленасто вратило и зупчаник

11) зупчаник коленастог вратила

12) ременица
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13) навртка за ручно покретање коленастог вратила

14) замајац

15) зупчаник на замајцу

16) клип

17) осовиница клипа

18) осовиница

19) клипни прстенови-компресиони

20) клипни прстен-мазајући

21) канали за клипне прстенове

22) клипњача

23) мала песница клипњаче

Коленасто вратило (радилица) 

Коленасто вратило (радилица) најчешће је смештено у цилиндарском блоку. 
Окреће се у клизним лежајевима који се налазе у блоку. За време рада мотора
сила створена на челу клипа делује на коленасто вратило преко клипњаче. При
томе се ствара обртни момент мотора (Ме) који условљава окретање коленастог
вратила, а тиме и преношење створеног обртног момента на замајац мотора. 
Ово је основни задатак коленастог вратила, односно мотора.

Лежајеви коленастог вратила састоје се из два дела у виду две полутке. У њима
се налазе клизне постељице на чијим се површинама налази танак слој метала. 
Слој који се налази на површини лежаја постељице назива се "бели метал", јер
се састоји од легура калаја као основних састојака којима се додају у одређеној
мери и други метали. Овакве легуре се користе за мотора мањих снага. 
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Међутим, ако су у питању мотори веће снаге, за лежајеве се користи ливена
калајно-оловна бронза, као и ваљкасти лежајеви.

Коленасто вратило се израђује по правилу ковањем као једна целина, а може
бити и изливено. Код великих мотора може бити израђено из више делова који
се накнадно спајају. Скупља је израда коленастог вратила ковањем него
ливењем.

Коленасто вратило се израђује од специјалног челика оплемењеног хромом, 
силицијумом, манганом и др.

Коленасто вратило се састоји од: рукаваца преко којих се вратило ослања у
"стојећим" лежајевима у цилиндарском блоку, и "летећих" рукаваца који се
окрећу у лежајевима велике песнице клипњаче рамена која спајају ове
рукавце, противтегова, предњег и задњег дела коленастог вратила. Распоред
летећих рукаваца зависи од броја и распореда цилиндара у мотору.

Коленасто вратило је углавном изложено савијању, а лежишта су изложена
великим притисцима.

Противтегови имају задатак да обезбеде уравнотежење коленастог вратила. 
Код мањих мотора израђени су заједно са вратилом, а код великих мотора се
посебно израђују, па се накнадно привезују.На предњем крају вратила
поставља се зупчаник преко којег се остварује веза између коленастог и
брегастог вратила, док се на другом крају вратила поставља замајац мотора
(14). Вратило мора бити статички и динамички уравнитежено. 

Кроз коленасто вратило пролазе канали кроз које долази уље под притиском за
подмазивање лежајева, како оних у којима се обрађују средишњи рукавци, 
тако и оних који се обрћу у лежајевима велике песнице клипњаче
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Клип са клипним прстеновима

Задатак клипа је да обезбеди затварање клипа са једне стране и да пренесе
притисак на клипњачу Клип тако преноси
топлоту на зидове цилиндра. 

Клипови се могу израдити од легура
алуминујума, а и од ливеног гвожђа По
правилу, клипови се израђују ливењем
полсле чега се обрађују на посебне
димензије. Завршна обрада темена клипа
зависи од принципа рада мотора. На
основу података може се закључити да се
за моторе већих снага користе клипови од
ливеног гвожђа а за моторе мањих снага
клипови од легура алуминијума. 

Клип је посредством клипњаче у вези са
коленастим вратилом. Непосредно испред
темена клипа, по његовом обиму налазе се
канали у којима се налазе клипни
прстенови. Клип је механички и топлотно
веома оптерећен, јер за време ширења

преноси силу притиска и топлоте. Код двотактних мотора, поред тога што се
клипом и клипним прстеновима врши заптивање цилиндра, истовремено се

врши и развођење
радне смеше, односно
сагорелих гасова.

Функција клипних
прстенова је веома
битна за рад мотора. 

Постоје две врсте клипних прстенова: 

 компресиони

 мазајући
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Компресиони прстенови се налазе ближе темену клипа и њихов задатак је да
обезбеде заптивање између клипа и цилиндра, да гасови не би доспели из
простора за сагоревање у кућиште мотора. 

Мазајући клипни прстенови треба да обезбеде подмазивање између клипа и
цилиндра. Најчешће имају прорезе по обиму кроз које се уље враћа у кућиште
мотора кроз отвор на клипу. 

Клипни прстенови се израђу од специјалног ливеног гвожђа. Материјал од кога
се израђују треба да поседује особине које не смеју да дозволе брзо хабање
клипних прстенова. Такође треба да обезбеди еластичност клипних прстенова
ради бољег налегања на зидове цилиндра, а тиме и бољег заптивања између
клипа и цилиндра. Клипни прстенови морају имати одговарајући зазор у
каналима, како аксијални тако и радијални. 

Неисправности клипа и клипних прстенова

 Трошење водеће површине клипа

 Нагоревање чела и ивице чела клипа

 Трошење(проширење) жлебова за прстенове

 Огреботине по водећој површини клипа

 Пуцање (прскотине), нарочито између жлебова

 Повећање зазора клип-осовиница

 Пуцање неког од клипних прстенова
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Осовиница клипа

Осовиница клипа има задатак да обезбеди зглобну везу клипа и клипњаче јер
се преко ње ова два дела спајају. Осовиница се најчешће израђује од
специјалног челика. Површина осовинице је термички обрађена.

Неисправности осовиница клипа 

 Повећање зазора осовиница-клип

 Напрснуће или пуцање осовинице

 Пуцање или испадање осигурача

Клипњача

Клипњача такође спада у покретне делове мотора. Она обезбеђује везу између
клипа и коленастог вратила. Њен задатак је да пренесе силу од клипа на
коленасто вратило, односно да праволинијско кретање клипа у цилиндру
претвори у кружно кретање коленастог вратила.Сила која делује на клипњачу
је променљива у зависности од такта који се реализује у цилиндру.

Клипњача се састоји од велике песнице, тела клипњаче и мале песнице. Преко
мале песнице обезбеђује се веза између клипа и клипњаче а преко велике
песнице реализује се веза између клипњаче и коленастог вратила.

У малој песници се најчешће налази клизни лежај у виду чауре у којој се
окреће осовиница клипа. У великој песници се такође налази клизни лежај који
је од специјалне оловне бронзе и који може да издржи велике притиске.

Клипњача се најчешће израђује ковањем. Код појединих мотора мање снаге
клипњаче могу бити израђене од легура алуминијума.Полукружне постељице
имају специјални сегмент, који належе у одговарајуће удубљење полутке
велике песнице и спречава померање постељице. Ако ово не би било
обезбеђено, дошло би до окретања лежаја у клипњаче заједно са рукавцем. 

Неисправности клипњаче

 Трошење лежаја у великој песници

 Трошење чауре у малој песници

 Савијање стабла клипњаче
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 Увијање стабла клипњаче

 Напрснуће (лом) клипњаче

 Зачепљење канала за подмазивање

 Пуцање вијака за везу
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Коленасто вратило (радилица) 

Коленасто вратило је један од најодговорнијих, најоптерећенијих и за израду 
најтежих покретних елемената клипног механизма. 

Коленасто вратило преко клипњаче прима силе притиска гасова и инерцијалне 
силе транслаторно-осцилаторних и обртних маса и у облику обртног момента 
предаје их трансмисији радне машине. Осим тога коленасто вратило служи за 
погон помоћних механизама и система мотора. 

Периодично промењиви моменти инерцијални сила и сила притиска гасова 
увијају и савијају вратило и изазивају његово угаоно, попречно и аксијално 
осциловање. При одређеним условима (при резонанцији) осцилације у вратилу 
изазивају знатна допунских напрезања, која заједно са основним напрезањима 
могу довести до његовог лома 

Сложена конструкција (облик) и динамична промењива оптерећења доводи до 
замора материјала и појаве пукотина на местима највеће коцентрације 
напрезања (на местима прелаза рукававаца у рамена, отвора за подмазивање, 
пресованих склопова и сл.) 

Услови рада лежишта коленастог вратила дефинишу се величином и 
карактером специфичног притиска рукаваца, крутости вратила, 
карактеристикама анифрикционог материјала и средства за подмазивање, као и 
квалитетом израде и монтаже. 

Форсирањем мотора путем прехрањивања, повећањем броја обртаја и другим 
поступцима доводи до пораста специфичних оптерећења рукаваца, напрезања 
и хабања вратила и смањења његове поузданости у експлоатацији. 
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Коленасто вратило у склопу са клипњачом и клипом 

С обзиром на изнето, успела конструкција коленастог вратила треба да испуни 
следеће основне захтеве: 

 обезбеди поуздан рад на различитим експлоатационим режимима, 

 поседује неопходну чврстоћу, крутост и постојаност на хабање, 

 обезбеди неопходан век рада за дати тип мотора (до наредног 
брушења), 

 да поседује што потпуније динамично уравнотежење и одсуство 
вибрација, 

 да у радном диапазону броја обртаја не поседује критичне зоне, 

 сагласно типу мотора да поседује прописану тачност израде, 
одговарајући материјал, одговарајући квалитет механичке и термичке 
обраде, тврдоћу рукаваца и друге технолошке захтеве. 

Коленасто вратило састоји се од: 

• једног или више колена, 

• предњег (чеоног ) дела 

• задњег дела 

Предњи део коленастог вратила служи за прихватање погонских елемената 
вентилатора, генератора (динама, алтернатора)  или неког другог помоћног 
система 
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Задњем делу коленасто вратило се израђује тако да има могућност прихватања 
прирубнице преко које се везује замајац. 

Обично се на задњем делу смешта погонски зупчаник брегастог вратила и 
огрлица за усмеравање уља у корито мотора (зависно од конструкције могу и 
неки други елементи). Преко колена коленасто вратило се везује за клипњачу 

Коленом се сматра део коленастог вратила од средине једног до средине другог 
главног рукавца. Значи колено чини: 

• главни рукавац (две половине), 

• летећи рукавац, 

• рамена, 

• противтегови. 

Главним рукавцима се коленасто вратило ослања на лежишта која су смештена 
у горњем делу корита мотора. Летећим рукавцем се коленасто вратило везује 
за велику песницу клипњаче.Рамена колена повезују у једну целину главни и 
летећи рукавац.Противтегови служе за растерећење лежишта главних рукаваца 
и повећање уравнотежености коленастог вратила. 

У зависности од броја колена, димензија рукаваца, дужине и тежине, коленаста 
вратила могу бити израђена изједна (монолитна) и из више делова (саставна). 
Саставна коленаста вратила састоје се од неколико делова, који се међусобно 
спајају са прирубницама израђеним изједна са деловима вратила (види слику 
лево). У оси прирубнице најчешће се налазе центрирајући упусти у које се при 
монтажи убацује центрирајући уметак и вијцима се прирубнице спајају у једну 
целину. Код неких конструкције саставних коленастих вратила и колена се 
израђују из више делова. Разликују се две конструктивне изведбе: 

• полусаставна колена, 

• сатавна колена. 

Полусаставна колена коленастог вратила 
имају изједна израђен летећи рукавац и 
рамена колена. Везивање за посебно 
израђене главне рукавце изводи се 
пресованим спојем обезбеђујући такав 
преклоп да се остваривање везе не изводи уз 
помоћ било каквих клинова или жљебова 
(практично се то изводи загревањем на 
температуру 200 - 3000Ц) 

Неисправности коленастог 
вратила(радилице)

 Пуцање коленастог вратила

 Аксијални зазор радилице
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 Оштећење и овализација рукаваца

 Трошење рукаваца

 Искривљеност(поремећена колинеарност рукавца)

 Оштећење лежаја коленастог вратила

 Квар на прирубним елементима и каналима

Замајац

Замајац је покретни део мотора прикачен на задњем делу коленастог вратила. 
Задатак замајца је да обезбеди равномерно окретање коленастог 
вратила. 

Замајац акумулира кинетичку енергију коју враћа мотору да би се 
реализовала нерадни тактови (усисавање, сабијање и издувавање) и 
на тај начин обезбеђује равномеран рад мотора. Ако не би било 
замајца, мотор не би могао да реализује преосталатри нерадна такта, 
док би за време реализовања (трећег) радног такта настао трзај. 

Замајцем се обезбеђује стартовање мотора. На обиму замајца поставља 
се венац са зупчаником који се покреће електропокретачем за време 
стартовања мотора.Маса замајца зависи од броја и распореда 
цилиндара: већи број цилиндара - мања маса замајца. Поред основног 
задатка да обезбеди равномерно окретање коленастог вратила, 

односно равномеран рад мотора, преко замајца се обртни моменат мотора 
преноси на спојницу, а преко трансмисије до погонских точкова. 

Неисправности замајца

 Деформисаност

 Оштећење назубљеног венца

 Спољна належућа површина испуцала храпава или нагорела

 Отвори за завртње проширени и оштећен навој

 Недовољно притезање вијака

 Пуцање(лом) вијака

 Неуравнотеженост замајца
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Брегасто вратило 

Брегасто вратило контролише рад вентила, односно, када да убризга ваздух у 
цилиндар, а када да испусти издувне 
гасове из цилиндра. 

Како вентили мотора, због своје 
конструкције (одн. облика) захтевају 
праволинијско кретање да би 

отварали и затварали ток гасова, потребно је нешто што ће их покретати горе-
доле. Али, већину покретних делова неког мотора састављају разне осовине, 
чија је карактеристика да се ротирају, те је потребно на неки начин спојити та 
два начина кретања.

Управо ту у "игру" ускаче брегасто вратило чији је основни задатак да кружно 
кретање претвара у праволинијско. Принцип којим се то постиже уједно је и 
основни принцип рада брегастог вратила, а постиже се кретањем ексцентра 
(сл. 1). Само "тело" брегасте у ствари је дугачка метална осовина која се 
ротира покретана снагом мотора. Међутим, на неколико се места око те осовине 

налазе непокретни (у односу на осовину) ексцентри, 
односно брегови. Ротирање осовине узрокује и ротирање 
тих брегова који због свог ексцентричног положаја у 
односу на осовину изазивају праволинијско кретање 
тела на које су наслоњени. Тако ротацијом брегастог 
вратила успевамо произвести праволинијско кретање 
вентила, неопходно за њихов рад. Друга битна 
карактеристика брегастог вратила у ствари је облик 
самих ексцентара (брегова) и у томе се заправо крије 
тајна рада овог дела мотора. За успешан рад мотора 
једна од најзначајнијих ствари је правилно одређивање 
тренутка. Пре је било речи о преклапању вентила, потом 
о правилном одређивању тренутка паљења смеше, а 
сада то нагласити како је један од значајнијих тренутака 
и правилан рад вентила. Када то кажемо, мислимо 
првенствено на брзину којом се они отварају. Из самог је 
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облика ексцентра видљиво да његов пресек има главну улогу у начину рада 
брегастог вратила, односно да ће од њега зависити брзина отварања вентила. 
Осовине са оштрим бреговима, јасно је, брже ће отворити вентил. 

Него, брегови осовине никада нису у једнаком контакту с вентилима. Између 
њих се налазе тзв. Подизачи.  Они заправо служе како би вентил правилније 
пратио кретање брега, односно како би се оно правилно преносило на шипку 
подизача зависно од конструкцијије развода. Узмимо за почетак пример 
(једноставнијег) развода с брегастом осовином у глави мотора (сл. 2а). 
Окретање брегова осовине овде се преноси на "лончасти подизач  по којему 
брег у свом кретању клизи. Лончасти подизач преноси то кретање на стабло 
вентила и отвара га савладавајући силу његове опруге. Није потребно посебно 
напомињати како је овде облик брегова осовине примаран параметар говоримо 
ли о брзини рада вентила. Него, посао брегастог вратила нити издалека није 
завршен када се вентил отвори. Потребно га је и затворити, а за то се брине 
опруга која преко подизача притиска стабло вентила на брег осовине. Овде је 
значајно узети у обзир да тај повратак не сме бити пребрз и да мора бити у 
потпуности контролисан желимо ли избећи да вентил при затварању удари у 
свој лежај, након чега би се почео одбијати итд. 

Друга (застарела) конструкција развода она је с брегастим вратилом смештеним 
"са стране", односно у блоку мотора (сл. 2б). Оваква се верзија користила у 
некадашњим моторима, све до масовнијег увођења у производњу 
вишевентилских мотора (3, 4 или  5 вентила по цилиндру). 

Принцип рада и овде је исти, с том разликом што брегасто вратило сада 
покреће подизач али он затим подиже "шипку подизача. Праволинијско 
кретање шипке потом се преноси на тзв. "клацкалицу" која на крају покреће 
вентил. Најзаступљенији је начин покретан зупчастим ременом, потом следи 
онај с ланцем, а познајемо и разводе са зупчаницима. 

Неисправности брегастог вратила

 Деформација (савијање) брегастог вратила

 Трошење брегова(ексцентара)
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 Оштећење лежајева брегастог вратила

 Трошење зубаца на зупчанику или ланчанику или њихово пуцање(изазива 
поремећај у разводу)

Вентили и клацкалице

Вентилски склоп се састоји од вентила опруга и осигурача. Улога вентила је да 
регулишу пуњење и пражњење вентила. Брегасто вратило које добија погон 
преко зупчастог каиша са коленастог вратила, подсредством брегова који 

делују на клацкалицу у тачно одређеном 
тренутку отварају одговарајући вентил усисни или издувни. У једном циклусу 
сваки од вентила се отвори само једном, што значи да се брегаста осовина у 
сваком циклусу обрне једном за разлику од коленастог вратила које се у сваком 
циклусу обрне два пута.

Вентил се затвара помоћу опруге и потребно је да потпуно налегне на седиште 
вентила како би простор за сагоревање био потпуно затворен. 

Неисправности вентилског склопа

Најчешће неисправности вентилског склопа су:

 Непрописан зазор вентила

 Лоше затварање(заптивање) вентила при отварању и затварању

 Трошење и овалност належуће површине
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 Трошење стабла вентила по пречнику и дужини као и искривљеност 
стабла

 Трошење,нагоревање и деформација пречника главе вентила

 Нагоревање и пуцање седишта

 Испадање седишта из свог лежишта

 Прегеревање вентила(може довести до кривљења печурке или вретена 
вентила)

 Оштећења опруга(ослабљење лом и сл.)

 Оштећен лежај клацкалице навртка за регулисање, искривљена шипка 
подизача, велики зазор у вођици подизача

Неисправности зупчастог каиша или ланчаника

 Непрописно затегнут зупчасти каиш/ланчаник

 Оштећена належућа површина зупчастог каиша/ланца

 Оштећена површина спољашњег глатког дела каиша итд.

Питања и задаци за разводни механизам

1. Опиши како се остварује отварање и затварање усисних и излазних вентила 
„четворотактног“ ОТО мотора.

2. Да ли је свеједно какав је облик брегова брегастог вратила?

3. Где се може наћи брегасо вратило?

4. Какав погон може имати брегасто вратило?

5. Ако је број обртаја мотора 2000о/мин колики је број обртаја брегастог 
вратила?

6. Чему служе лончасти подизачи?

7. Које се све неисправности могу јавити а да утичу на лоше затварање вентила

8. Која је неисправност везана за клацкалицу?

9. Која је неисправност везана за зупчасти каиш или ланчаник?
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10.Које су најчешће неисправности брегастог вратила?
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Неисправности система за напајање ОТО мотора горивом
У већини случајева енергија за покретање аутомобила се добија
сагоревањем смеше горива и ваздуха. 

Као гориво се навише користе : бензин, алкохол, мешавине бензина и
алкохола као и гасовита горива као што је природни гас, водоник и нафтни
гасови.

Да би сагоревање смеше било квалитетно потребно је да она претходно
буде припремљена као и да се одржава њен састав у току вожње што
обезбеђује систем за напајање мотора горивом.

Системи за образовање смеше се могу поделити у 2 групе:

 Системи за спољње образовање смеше, тј ван цилиндра мотора
(путем карбурације)

 Системи са унутрашњим образовањем смеше, тј у самом цилиндру
мотора (путем убризгавања горива)

Инсталација за довод горива садржи:

 Резервоар за смештај горива

 Доводни (усисни и потисни цевовод

 Доводну пумпу за гориво

 Пречистач

 Одговарајући уређај за спољно или унутрашње образовање смеше

Резервоар

 Задатак му је да чува одређену количину горива неопходну за рад
мотора.

 Запремина резервоара је обично 40-70 л за путничка возила. 

 Материјал од којих се израђује резервоар је обично челични и
алуминијумски лим а може бити и од пластичне масе.

 На дну резервоара се налази одушак за испуштање горива

 На горњем делу  је отвор за уливање горива

 Унутрашност резервоара се дели преградама да би добили више
спојених комора

 Испод поклопца постављено је сито  за грубо пречишћавање горива
при уливању у резервоар
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 У резервоару треба да влада атмосферски притисак, и он мора да се
одржава. Због тога се у резервоару налази одушак да би спречио
стварање потпритиска(вакуума) да не би дошло до престанка
напајања горивом или надпритиска при загревању резервоара (на
сунцу или при загревању возила)

 За контролисање нивоа горива у резервоару уграђује се механизам
помоћу кога се може сваког тренутка на командној табли очитати
стање нивоа горива
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Цевоводи

 Задатак им је да спроводе  који спајају мотор са резервоаром

 Цеви морају бити постављене тако да постоји пад дуж цевовода да
не би дошло до стварања и задржавања гасних мехурова који могу
довести до престанка рада пумпе за гориво

 Цеви се израђују од челика, бакра алуминијума и пластике
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Пумпа за гориво

 Задатак је да потискује гориво од резервоара који је „ниже“ до
мотора који је „више“

 У најчешћој примени су:

 Пумпе са механичким погоном(клипне ,крилне, зупчасте и
мембранске

 Пумпе са мембранским погоном(мембранске и центрифугалне)

Мембранска  пумпа са механичким погоном

Принцип рада:

Улога ове пумпе је да потискује гориво према карбуратору ако „недостаје“ 
горива у карбуратору тј. Само ако карбуратор није испуњен горивом до
прописаног нивоа.

Ако јесте онда пумпа не потискује гориво ка карбуратору и ако је и даље
погоњена од ексцентра који се обрће увек док мотор ради јер се налази
или на брегастој осовини или на коленастом вратилу.

Ово је могуће остварити тако што брег који наилази помера полугу која
помера мембрану на доле повећавајући  запремину изнад мембране и у том
долази до усисавања горива из резервоара. При томе је потисни вентил
затворен. Кад гориво испуни простор изнад мембране у том простору
порасте притисак и отвара се потисни вентил тако да гориво отиче даље
према карбуратору али само док се ниво у карбуратору не попне до
прописаног . Ако гориво не отиче или премало отиче мембрана се више
неће померати и неће даље потискивати гориво. Мембрану навише помера
спирална опруга чија је сила довољна да савлада притисак само ако
карбуратор није до врха напуњен горивом, тј ако гориво отиче.

Да би се проверило дали пумпа уопште функционише, довољно је да се
одвоји црево за довод горива од пумпе до карбуратора. После се стартером  
покрене мотор и ако гориво потече  онда пумпа функционише.



Неисправности мотора СУС

57 /123

Пречистач(филтер) горива

Да би се спречило продирање нечистоћа у карбуратор, између пумпе за
гориво и карбуратора уграђује се пречистач који се састоји од кућишта
изграђеног од лима, стакла или пластике у којем се налази жичани или
папирни уложак.
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Пречистач ваздуха

Да се не би десило да се механичке нечистоће нађу у смеши горива и
ваздуха и на тај начин дође до повећаног хабања мотора потребно је те
механичке нечистоће задржати тј ваздух очистити пре самог образовања
смеше.Ово се постиже помоћу пречистача ваздуха

Папирни уложак пречистача начињен је од звездасто набораног и
импрегнираног филтер картона.

Лако се одржава: заменом старог употребљеног пречистача новим
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Неисправности пумпе за гориво

 Механичко оштећење пумпе

 Слабо притегнути вијци поклопца пумпе(услед чега се гориво губи 
на спојевима)

 Запушен пречистач(сито)пумпе, што спречава нормалан проток

 Неисправни улазни или излазни вентилићи(услед сломљене опруге, 
порозности належуће површине, присуства механичке нечистоће и 
сл.)

 Пробушена испуцала или набубрела мембрана пумпе

 Оштећен погонски механизам пумпе(оштећење брега и др.).

Питања и задаци за систем за напајање ОТО мотора 
горивом

1. Чему служи систем за напајање ОТО мотора горивом.

2. Који су делови систем за напајање ОТО мотора горивом.?

3. Карактеристике резервоара?

4. Карактеристике цевовода
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5. Неисправности система за напајање ОТО мотора горивом, без 
карбуратора?

6. Улога пумпе за гориво

7. Опиши рад механичке пумпе за гориво.
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Систем за спољашње образовање смеше(карбуратор)

Да би мотор могао да ради потребно је претходно припремити смешу горива
и ваздуха у одговарајућем односу. Овај однос није исти у свим режимима
рада мотора. Док је мотор хладан тј. при паљењу више одговара смеша
која садржи више горива него што би било у нормалном режиму рада. Кад
је мотор загрејан онда је однос приближно 1:14 тј. за 1 кг корива потребно
је 14 лит ваздуха да би дошло до потпуног сагоревања, док је при
повећаном оптерећењу мотора погодније да буде мање горива него у
нормалном режиму рада.

Све ово треба да се оствари помоћу система за спољно образовање смеше
тј. Карбуратора.

Гориво унутар смеше мора да буде испарено тј. у гасовитом стању да би
могло да сагорева. Кад је мотор у хладном стању гориво теже испарава па
је тешко упалити мотор који је хладан.
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Главни делови карбуратора су:

 Комора за распршивање са дифузором -3

 Распршивач (2)

 Главни сисак(„дизна“)-5

 Уређај за регулисање нивоа горива, односно напајање- 6

Ваздух који мотор усисава струји кроз комору за мешање. У комори је
смештен дифузор, тј. сужење коморе аеродинамичког облика, тако да
ваздух на том месту има највећу брзину струјања, па је и потпритисак на
том месту највиши. Гориво које се налази до одређеног нивоа у комори
пловака тј. у уређају за регулисање нивоа горива излази из коморе преко
главног сиска за гориво и распршивача и улази у виду распршених
капљица у дифузор (3) великом брзином и улази у струју ваздуха мешајући
се са њим и додатно распршујући тако да се даље креће ка мотору као
смеша горива и ваздуха.

До кретања горива из коморе пловка ка комори за мешање тј. дифузору(3) 
долази због разлике притисака јер је у дифузору притисак нижи од
атмосферског тј. остварен је потпритисак(вакуум).

Уређај за регулисање нивоа горива, односно напајање горива састоји се од
лончета(комора пловка)(6), пловка(8) и вентила(дизне)(5).Лонче је у
ствари, посуда у коју се из пумпе допрема гориво. На врху пловка налази
се иглица вентила, а наспрам ње, у поклопцу лончета – седиште вентила.

При достизању потребног нивоа горива у лончету, пловак се одиже и
иглицом затвара вентил, тј. прекида доток горива.

Смеша која се створи у комори за мешање не задовољава све режиме рада
мотора(температура, број обртаја) па је овако описан елементарни
карбуратор потребно опремити додатним уређајима за регулисање састава
смеше.

Нормална смеша која је остварена када је мотор загрејан има однос горива
и ваздуха 1:12.

Ако је удео горива већи нпр. Однос 1:12 онда кажемо да је реч о богатој
смеши.Овакав састав смеше је потребно остварити када је мотор хладан
при паљењу, као и када је топао али ради на смањеном броју обртаја тј. у
празном ходу.

Ако је удео горива мањи нпр. однос 1:16 кажемо да је реч о сиромашној
смеши. Овакав састав смеше је потребно остварити када је мотор оптерећен
тј. када ради на већем броју обртаја.
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Помоћни уређаји карбуратора

У помоћне уређаје карбуратора спадају:

 Лептир

 Уређај за регулисање празног хода

 Уређај за прихватање у прелазном режиму

 Уређај за рад мотора при  делимичном оптерећењу

 Уређај за убрзавање

 Уређај за рад мотора при пуном оптерећењу

 Уређај за стартовање мотора

Лептир карбуратора:

Налази се иза коморе за мешање(види позицију 1 на претходној слици) и
служи да мења унету количину смеше коју усисава мотор чиме се по жељи
возача мења снага коју развија мотор. Лептир се покреће педалом за гас

Уређај за регулисање празног хода

За време празног  хода мотора (мотор је укључен, аутомобил стоји и није
стиснута папучица за гас тј лептир је затворен) због малог броја обртаја, 
брзина струјања ваздуха кроз дифузор је мала, па је и потпритисак низак. 
Због тога се смањује количина горива која истиче преко излазног отвора
главног сиска. 
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Да се мотор не би угасио, уводи се посебан уређај који се састоји од
вентила горива за празан ход (1) чији се излазни отвор (2) налази на месту
где између затвореног лептира (положај „а“) и зида коморе за мешање
постоји мали зазор. Због тог малог зазора брзина струјања ваздуха је већа, 
па је и притисак мали доста испод атмосферског(кажемо да је онда
потпритисак виши), па због остварене разлике притисака (атмосферског
који влада у лончету карбуратора и потпритиска који влада у излазном
отвору 2 доћи до уструјавања горива помешаног са ваздухом који долази
кроз вентил ваздуха за празан ход (3) у главни вод испод лептира.(слика
8.3)

Уређај за прихватање у прелазном режиму

Кад из режима празног хода(није притиснута папучица за гас) полако
додамо гас тј отварамо лептир карбуратора потпритисак у  дифузору још
није довољан да повуче довољну количину горива, а и потпритисак испод
лептира је сада смањен па не може да се усиса довољна количина горива
ни преко вентила 2 за празан ход, може доћи до прекида рада мотора у
овом режиму рада.
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Да се то не би десило непосредно испред лептира у комори за мешање
налази се још један излазни отвор (6 на слици 8.3)  сиска горива за празан
ход чији је потпритисак виши па се кроз њега доводи додатна количина
горива помешаног са ваздухом.

Уређај за стартовање хладног мотора

Приликом покретања хладног мотора највећи део горива из мешавине се
кондензује и издваја на зидовима усисне гране и цилиндара јер је због
малог броја обртаја температура ниска, а брзина мешавине веома мала, па
испарава само мања количина горива.Због тога је мешавина у простору за
сагоревање веома сиромашна, па мотор не може да се покрене.

Због тога се смеша при хладном старту мотора мора „обогатити“ и то се
постиже помоћу посебног лептира за стартовање(поз 4 на слици 3.13). Овај
лептир се у пракси обично назива „сауг“.Он се поставља у усисно грло
карбуратора испред дифузора.

Кад је мотор загрејан, лептир је потпуно отворен, а кад се жели стартовање
хладног мотора, он се затвара. Тиме се потпритисак у комори за мешање
толико повиси да гориво дотиче кроз све вентиле(сиске) па се мешавина
знатно обогаћује.При загревању мотора лептир треба отварати у мери у
којој се мотор загрева.

Командовање овим лептиром може бити ручно(најчешће механички помоћу
савитљивог челичног ужета или жице), а може и аутоматски.

Кад се мотор упали и мало „загреје“, потребно је полако отварати лептир за
стартовање и то се остварује посредством уређаја са мембраном (3). Овај
уређај је повезан цревом са отвором испод пригушног лептира. Пошто се
потпритисак испод пригушног лептира повећава са порастом броја обртаја, 
мембрана (3) се помера и повлачи полугу која постепено отвара лептир за
стартовање тако да већа количина ваздуха сад може ући у карбуратор.
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Уређај за рад мотора при делимичном оптерећењу

Под делимичним оптерећењем мотора сматрмамо случај када је лептир
карбуратора делимично отворен . Потпритисак испод лептира ће се мењати
током његовог отварања и то од сасвим малог(затворен лептир) до великог
(лептир потпуно отворен). При тој промени потпритиска мењаће се и унета
количина горива, па ће и смеша бити променљивог састава.

Да би се обезбедио што равномернији састав смеше, главни усисни вентил
се калибрише тако да смеша буде нормалног састава када је лептир
карбуратора затворен , а да се при отварању лептира уноси додатна
количина ваздуха која треба да смешу осиромашује и то тако да је више
осиромашује за веће отварање лептира када би смеша (да нема овог
додатог ваздуха) била „богатија“.

Ово се постиже помоћу емулзионе цевчице избушене отворима кроз које
пролази ваздух и меша се са постојећом смешом тако да је „осиромашује
(поз 6 на слици 3.14).

У цевчици, у доњем делу се налази гориво до одређеног нивоа тако да
ваздух може да излази само кроз онај део цевчице у којем није гориво.Овај
ниво горива у цевчици се смањује са „додавањем гаса“ па је све већа
количина додатог ваздуха који осиромашује смешу.
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Уређај за рад мотора под пуним оптерећењем

Пошто је при средњим оптерећењима смеша сиромашна, при пуним
оптерећењима када је лептир карбуратора потпуно отворен потребно је
смешу обогатити.
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Ово се у неким случајевима може обезбедити преко уређаја као на слици-
економајзера.

Овде се додатна количина горива за обогаћење смеше обезбеђује посебним
уређајем који обухвата сисак за гориво економајзера (5), систем канала и
посебан распршивач (4). Рад тог уређаја је независтан од главног система
за довод горива.

Гориво истиче из додатног распршивача економајзера(4) који је постављен
изнад дифузора. У овој области потпритисак расте како се повећава
оптерећење и у једном тренутку ће постати довољан да повуче гориво из
економајзера и тако „обогатити“ смешу.

Уређај за убрзавање

При наглом убрзању возила, односно при брзом отварању лептира, 
потребно је обогатити смешу тј. обезбедити већу количину горива пошто се
ваздух брже убрзава него гориво и може доћи до наглог осиромашења
смеше.

Због тога се у карбуратор уграђује и пумпа за убрзавање , тј. за
обезбеђивање додатне количине горива.
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До наглог осиромашења смеше долази због тога што гориво због своје
знатно веће густине заостаје за ваздухом па ће се при уструјавању у
цилиндру наћи у неком кратком тренутку више ваздуха, што значи
сиромашнију смешу, па може доћи до гашења мотора. 

Да се то не би догодило потребно је у том кратком временском интервалу
брзо обогатити смешу, што се може постићи помоћу уређаја за прихватање
мотора – акцелератора.

Један такав са мембраном и механичким погоном  приказан је на слици
изнад.

Гориво се убризгава у карбуратор преко пумпице (5) у тренутку убрзавања
возила, тј. у тренутку када се нагло отвори лептир карбуратора. У том
тренутку се помера полуга 4 која помера мембрану 1 у десно, па се гориво
из радног простора пумпице помера ка бризгаљци и распршује у дифузор.

После затварања лептира карбуратора , посредством опруге2 мембрана се
помера улево и тада се отвара усисни вентил 3, па се радни простор
пумпице испуњава горивом.
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Неисправности карбуратора

 Висок или низак ниво горива у лончету карбуратора

 лептир неисправан

 Пречистач ваздуха или горива зачепљен

 Проширен или одврнут главни вентил(дизна)

 Запушена нека од дизни

 Неисправна нека мембрана

 Присутан „фалш“ ваздух услед непритегнутих вијака

 механички оштећен карбуратор

 Неисправан неки од помоћних уређаја

Питања и задаци за карбуратор

1. Која је улога карбуратора?.

2. Принцип рада карбуратора.?

3. Који су додатни уређаји на карбуратору?

4. Опиши уређај при празном ходу и при делимичном оптерећењу

5. Опиши урећај за хладан старт

6. Неисправности на карбуратору

7. Опиши додатни уређај за максимално оптерећење

8. Опиши додатни уређај за нагло убрзавање мотора
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Неисправности система за напајање Дизел мотора горивом

Делови

Систем за напајање дизел мотора горивом се састоји од следећих
елемената:

 Резервоар за гориво

 Усисни вод

 Пумпа ниског притиска

 Вод ниског притиска

 Фини пречистач горива

 Пумпа високог притиска

 Водови високог притиска

 Бризгачи

 Повратни водови

Поступак напајања се састоји у томе што се гориво из резервоара повлачи (сл.
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испод) помоћу пумпе ниског притиска (4) и кроз пречистач(6)потискује до пумпе
високог притиска(1) од које се под високим притиском посебним челичним
цевима, разводи до бризгаљки(9). Вишак неубризганог горива се цревом(10) 
враћа до пумпе високог притиска, а од ње до ка резервоару.
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Пумпа ниског притиска

Улога ове пумпе је да повлачи гориво из резервоара и под притиском од око 1 
бар-а га потискује до пумпе високог притиска

Пумпа једноструког дејства приказана је на слици изнад. Принцип рада је
следећи:

Ексцентар(1) преко ваљкастог(2) и шипкастог подизача(3) потискује клип (4) 
сабијајући опругу(5). Тиме се гориво из усисног простора(10), а преко потисног
вентила (6) пребацује у потисни простор(7). При томе је усисни вентил(8) 
затворен. Даљим обртањем ексцентра клип (4) под дејством опруге(5) креће се у
супротном смеру потискујући гориво из потисног простора ка пумпи високог
притиска(види слику под б). Истовремено се отвара усисни вентил и гориво се
из резервоара преко претпречистача(9) усисава у усисни простор(10). То значи
да се за један обрт ексцентра обаве једно усисавање и једно потискивње горива

Пумпа двоструког дејства је сличне конструкције само има по два усисна и
потисна вентила(1 и 2), па се за један обрт ексцентра обаве по два усисавања и
потискивања(слика 9.7)



Motori i motorna vozila         Неисправности система за
                                         напајање ОТО мотора горивом
                                         путем карбуратора Opšte karakteristike

76 od 123

Ручна пумпа омогућава проток горива и када мотор не ради. То је потребно
када се из система за напајање горива испушта ваздух после расклапања ради
оправке или замене неког склопа система.Ручна пумпа ради на истом принципу
као и пумпа ниског притиска једноструког дејства, с том разликом што се клип
покреће руком.

Пречистач горива

Пошто су елементи пумпе високог притиска и бризгаљки израђени са високом
тачношћу и са уским толеранцијама, и најмања нечистоћа у гориву може довести
до зачепљења, брзог трошења као и отказа поменутих елемената. Да до тога не
би дошло гориво се мора стално чистити помоћу веома финих пречистача.

Најчешће се користе пречистачи са два степена.У првом степену се обавља
грубо, а у другом фино пречишћавање. У првом степену постоји таложник за
испуштање кондензоване воде из горива (5 на слици 9.5). Оба ступња
пречистача имају улошке који се могу чистити и замењивати. На горњим
деловима(поклопцима) оба ступња налазе се вијци за испуштање
ваздуха(одзрачивање).

Пумпа високог притиска

 Ова пумпа има улогу да допрема гориво под високим притиском, у тачно
одмереним количинама до бризгаљки и кроз њих га убацује у простор за
сагоревање.

 Пошто се на њој обично налази као посебан склоп чија је улога да са
пумпом обезбеди стабилан рад мотора у празном ходу можемо рећи да је
то и улога ове пумпе.
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 Овај стабилан рад подразумева регулацију броја обртаја која може бити
двојака:

o Ограничење максималног броја обртаја при празном ходу и ово
остварује дворежимски регулатор

o Аутоматска промена енергије коју мотор развија у зависности од
тренутних отпора који се супротстављају кретању возила и ову
улогу остварује свережимски регулатор

На дизел моторима се користе 2 врсте пумпи високог притиска: линијске(редне) 
и ротационе.

Линијске пумпе високог притиска

То су клипне пумпе које за сваки цилиндар мотора имају по један комплет
елемената за потискивање горива. Сви ти комплети елемената постављени су у
једној линији (реду) па се због тога и зову линијске.
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Гориво из пумпе ниског притиска(није приказана на слици) долази у канал(3 
слика изнад) одакле преко отвора (4) улази у цилиндре елемената(5). Из
цилиндра се гориво под високим притиском потискује клиповима (7), који се
померају нагоре захваљујући обртању брегастог вратила(8). Померање клипова
надоле, у повратном ходу обезбеђује опруга (9).

Да би гориво под дејством клипа отишло даље кроз вод за гориво отишло ка
цилиндру мотора мора да се отвори вентил, тј. Гориво изнад клипа мора да буде
под притиском и тада ће савладати силу у опрузи и отворити вентил. Ако ми не
желимо да максимална количина горива оде ка бризгаљкама које се налазе у
цилиндру мотора, већ да оде нешто мања количина количина да би у цилиндру
добили нпр. Сиромашнију смешу то можемо урадити тако што направимо да
притисак изнад клипа који треба да отвори вентил и пошаље гориво ка
бризгаљкама опадне у току кретања клипа навише. Ово се може постићи
постојањем преливног отвора као и израдом жљебова у самом клипу, тако да се
гориво које се налази под притиском изнад клипа у нама погодном тренутку
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одведе кроз жљебове у клипу и изађе кроз преливни отвор као што се види на
слици испод.

На слици 1 се види како гориво преко улазног отвора улази у простор изнад
клипа(приказано стрелицом). На слици 2 је приказан случај кад клип који се
креће навише потискује гориво у вод високог притиска који води гориво до
бризгаљки. У том случају жљебови у клипу не повезују просторр изнад клипа са
преливним отвором, па неће доћи до поменутог пада притиска.

Међутим до пада притиска изнад клипа долази у случају када се жљеб на клипу
поклопи са преливним отвором(слика 3) и тада гориво делимично одлази кроз
преливни отвор(види стрелицу) па притисак изнад клипа није довољан да
отвори вентил ка воду високог притиска и гориво више неће ићи ка
бризгаљкама.

Тренутак када ће доћи до пада притиска се може по потреби мењати и на тај
начин се мења количина горива послатог ка бризгаљкама што даље утиче на
промену састава смеше горива и ваздуха.
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Ово се може регулисати окретањем клипа око своје осе. Да промена угла
окретања клипа око своје осе мења тренутак пада притиска изнад клипа може се

видети на слици испод

На слици 4 види се случај
делимичног оптерећења мотора када
је потребна сиромашнија смеша него
при пуном оптерећењу које је
приказано на слици 5. При
делимичном оптерећењу мања
количина горива ће бити
убризгана,што значи да ће тренутак
поклапања жљеба урезаног у клип и
преливног отвора десити раније него
у случају максималног оптерећења.

Ово заокретање се остварује помоћу зупчасте летве која се с једне стране
покреће помоћу папуче гаса а са друге стране је зупчаста летва повезана са
клипом преко чауре као на слици 9.9б
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На слици је такође приказана 3 случаја у зависности од угла заокретања клипа.

Када возач стисне папучу гаса до краја, зупчаста летва се помери
највише(слуцај под 3) па ће у ходу клипа доћи до пада притиска најкасније и
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највећа количина горива ће бити потиснута ка бризгаљкама,што ће дати богату
смешу која је иначе потребна када је мотор максимално оптерећен.
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Ротациона пумпа високог притиска

Основна њена карактеристика је у томе што има само један елемент са два
клипа који потискују гориво ка свим бризгаљкама, без обзира на њихов број, 
односно без обзира на број цилиндара мотора. На тај начин, у све цилиндре
доспева иста количина горива, што код линијских пумпи није случај. Отвори
који воде гориво од пумпе ка бризгаљкама се налазе на непокретном делу који

се зове хидраулична глава (види слику испод).

Доводни канали се такође налазе у хидрауличној глави али тако да се сваком
излазном каналу одговарајући улазни канал налази насупрот како је и
приказано на слици изнад.Улазни канал се повезује са излазним помоћу канала
који се налазе у ротору пумпе који ротира.

Гориво ће ући у канал ротора када се канал на ротору при окретању ротора
поклопи са улазним каналом (слика под а). У том тренутку нема још везе са
излазним каналом , али ће се она остварити нешто касније када се даљим
обртањем ротора канал у њему поклопи са излазним каналом (види слику под
б). Само поклапање ових канала није довољно да би се гориво потиснуло већ се
то остварује примицањем клипова који се налазе у цилиндричном жљебу унутар
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ротора. При уласку уља у канал ротора ови клипови се одмичу један од
другог.Они се обрћу заједно са ротором. Комплетна пумпа је приказана на слици
испод а ротор и хидраулична глава су приказани увећано на другој слици:



Motori i motorna vozila         Неисправности система за
                                         напајање ОТО мотора горивом
                                         путем карбуратора Opšte karakteristike

85 od 123

На слици испод се виде увећано ротор(17), хидраулична глава (14), улазни
канали(13),канали у ротору (30), клипови (35) и излазни прикључак (31 )

Клипови(35) налазе се у попречном(радијалном отвору ротора (17), а у контакту
су са папучама (33), које клизају у жљебовима ротора и на себи носе ваљчиће
који се котрљају по бреговима прстена (9). Шема система за напајање горивом
са ротационом пумпом приказана је на слици испод.
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Пумпа ниског притиска црпи гориво из резервоара и усмерава га преко
пречистача, ка трансфер пумпи(која је у саставу пумпе високог притиска), која
повишава притисак горива шаљући га ка вентилу за дозирање(види позицију 10 
на слици 9.13 која је раније приказана). Пошто је капацитет те пумпе знатно
већи од максималне количине горива која се убризгава, вишак горива се преко
регулатора притиска враћа у пречистач. Вентил за дозирање регулише потребну
количину горива, која се преко пумпе високог притиска и бризгача убризгава у
мотор, у зависности од дејства регулатора на приказану полугу.(биће објашњено
касније код регулатора)
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Неисправности пумпе ниског притиска

 Постојања пукотине или деформације кућишта пумпе

 лошег заптивања

 Истрошености клизних површина клипа и цилиндра

 нерегуларног хода подизача

 ослабљене или пукле опруге клипа

 Оштећених вентила и/или опруге

 Истрошености седишта вентила

Неисправности пумпе за убризгавање

 механичко оштећење саме пумпе или неког њеног дела(елемента)

 неподешености рада пумпе

 присуства нечистоће или страних честица

 присуства ваздуха у систему

 присуство воде у систему

 неисправности повратног(потисног) вентила

 олабављености командног полужја

Питања и задаци за неисправности система за напајање 
дизел мотора

1. Наброј елементе у систему за напајање дизел мотора горивом?.

2. Која је улога пумпе ниског притиска?

3. Како се регулише количина убризгане количине горива код линијске 
пумпе високог притиска.?Описати

4. Како се регулише количина убризгане количине горива код ротационе 
пумпе високог притиска.?Описати
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5. Опиши комплетну инсталацију за убризгавање дизел мотора горивом

6. Које су неисправности пумпе ниског притиска?

7. Наброј неисправности пумпе високог притиска



Моторна возила Неисправности система 
за убризгавање

89

Систем за хлађење мотора

Увод

Пумпа ниског притиска црпи гориво из резервоара и усмерава га преко 
пречистача, ка трансфер пумпи(која је у саставу пумпе високог притиска), која 
повишава притисак горива шаљући га ка вентилу за дозирање(види позицију 10 
на слици 9.13 која сагоревањем смеше велики део енергије се претвара у
топлоту која се преноси на клипове, цилиндре и главу мотора повећавајући
њихову температуру. Прекомерно повећање температуре може:

 Да промени механичке особине материјала од којих је изграђен
мотор

 Код ото мотора код кога се упаљење смеше постиже паљењем
помоћу варнице коју баца свећица, може у случају превеликог
загревања мотора да доведе до самопаљења појединих делова
смеше и то има за последицу појаву детонативног(експлозивног) 
сагоревања. Ово утиче на пад економичности мотора(већа потрошња
горива)  и повећање механичких оптерећења

 При високим температурама уље за мазање губи своја мазива
својства

Због свега наведеног мотор се мора хладити.

Хлађење мотора може бити:

 Хлађење течношћу

 Хлађење ваздухом

Водено хлађење мотора
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Систем воденог хлађења базира се на принципу постојања посредника у преносу
топлоте, а пошто је код расхладне течности, која је у овом случају посредник и

преноси топлоту, најзаступљенија вода, систем је назван водено хлађење. 

Пожељно је да мотор што пре постигне оптималну радну температуру и да
је задржава. Расхладна течност кружи кроз мотор и на себе преузима топлоту
коју треба одвести у околину. Пренос топлоте околини се одвија кроз хладњак
на предњем делу возила. Због конструкције хладњака са пуно површина преко
којих струји ваздух, топлота угрејане течности из хладњака се на тај начин
предаје ваздуху који опструјава канале хладњака и крилца која су ту да би
повећала површину којом се предаје топлота околини. Међутим, расхладна
течност не долази одмах по стартовању мотора у хладњак, тачније не долази
одмах до струјања расхладне течности кроз цели систем. До струјања кроз цели
систем долази након што расхладна течност достигне радну температуру мотора
(обично око 90 до 95 степени Целзијуса). Струјање расхладне течности је
спречено управо да би се омогућило достизање радне температуре. 
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Тада елеменат који се зове термостат, а уствари представља вентил који се
отвара у зависности од температуре, омогући пролаз расхладној течности у
хладњак и опструјавање кроз цели систем. 

Струјање течности је припомогнуто пумпом (која је скоро увијек
центрифугална), а у механичарским радионицама је називају “водена пумпа”.

Центрифугална пумпа током рада црпи воду из доњег(хладнијег) дела хладњака
и потискује је у отвор магистралног канала за воду који се обично налази негде
на половини висине цилиндарског блока (види слику 7.4). Ушавши у блок, вода
са спољне стране цилиндарске кошуљице, одводећи са њих сувишну топлоту, 
пролази кроз шупљине у цилиндарској глави и хлади је. Врела вода одводи се
са подесног (највишег ) места цилиндарске главе и уводи у горњи део хладњака.

Иза хладњака се налази и вентилатор који се може, али и не мора окретати када
мотор ради. Ако се не окреће, не значи и да је неисправан. Постоје сензори који
мере температуру расхладне течности, и ако систем оцени да је порасла толико
да је струјање ваздуха кроз хладњак недовољно, дају сигнал да се укључи
вентилатор који ће помоћи хлађење. 
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Хладњак

Хладњак се по правилу, ставља испред мотора. Еластично се везује за
носаче возила.

Сам хладњак се састоји из горње(1) и доње(2) коморе између којих се
налази „саће“(3) хладњака(види слику испод 12.4).

Топла вода из мотора, преко термостата, 
долази кроз гумено црево и улазну цев (4) у
горњу комору, а затим кроз систем вертикалних
цеви („саће“)у доњу комору, из које се преко
излазне цеви(5) опет кроз гумено црево враћа
у мотор. Полазећи кроз систем цеви, течност се
хлади тако што се њена топлота преноси на
околни ваздух који струји кроз „саће“. Пуњење
система течношћу обавља се кроз уливни отвор
на горњој комори. Тај отвор се затвара
специјалним поклопцем (6).

За уливни отвор спојена је (обично
пластична )цев којом се спаја горња комора
хладњака са додатном комором(обично у
облику пластичне канте) која се назива
експандер.

При загревању течност се шири и
притисак се у систему повећава

Пошто је систем затворен , због повећане
запремине, загрејана течност се прелива у
експандер (види слику доле десно), одакле се
враћа када се мотор заустави а она охлади

Иза
хладњака мотора
поставља се
вентилатор, који
код савремених
мотора покреће

електромотор
који се укључује
у рад када је

потребно, 
односно када температура достигне унапред
подешени ниво, а искључује када се она

смањи. Електромотор се укључује и искључује помоћу термопрекидача који је
уграђен у систем циркулације течности.
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Пумпа за воду

Задатак пумпе за воду је да обезбеди интензивну циркулацију расхладне течности у
систему хлађења. Она најчешће уграђује са чеоне стране цилиндарског блока, а погон
добија, посредством клинастог ремена и одговарајућих ременица, од коленастог вратила
мотора.

Пумпа за воду, центрифугалног типа (види слику изнад), састоји се од радног кола са
лопатицама, које се обрће на добро улежиштеном вратилу у кућишту пумпе. На супротном

крају вратила пумпе, код неких мотора, 
причвршћује се вентилатор, па на тај начин и он
добија погон, преко клинастог каиша, од коленастог
вратила мотора

Током рада пумпа усисава расхладну течност
из доње коморе хладњака(слика 7.7) и потискује је
у водене просторе мотора.

Одводећи топлоту са зидова, расхладна
течност се загрева и дотиче у горњу комору
хладњака.

Међутим, ако је мотор хладан и термостат у
њему још увек затворен (види слику 7.8), пумпа ће
својим радом потпомагати циркулацију само кроз

мотор, што ће омогућити брже загреване и самог мотора.
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Термостат

То је вентил који има задатак да аутоматски одржава најповољнију температуру
расхладне течности.

У време хладног старта мотора  он је затворен не дозвољавајући води да улази у
хладњак, већ она тада циркулише кроз мотор. 

Кад  температура мотора достигне радни ниво термостат се отвара и течност се креће
кроз хладњак(види слику испод). Пример једног конструкционог извођења термостата
приказан је на слици 7.11

Приказани термостат поседује мали суд таласастог облика у виду хармонике, који је испуњен
лако испарљивом течношћу(етил-алкохолом), која се шири под дејством температуре
расхладне течности. До достизања радне температуре мотора (сл. 7.11.а) излазни вентил
одвода воде у хладњак је затворен, док је отворен вентил вода кратког тока.
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При достизању одређене температуре (сл. 7.11б) формиране паре етил-алкохола
растежу мембрану, повећавајући проток воде ка хладњаку, а смањујући количину воде која
протиче кроз вод кратког тока. При достизању температуре између 80 и 90 оЦ вод према
хладњаку мора бити потпуно отворен.

Хлађење ваздухом

Ваздушно хлађење је једноставнији систем хлађења од хлађења течношћу. Осим тога
мотор хлађен ваздухом има мању масу од одговарајућег мотора хлађеног течношћу, па се
брже загрева до радне температуре, што је повољније, а температура мотора може бити
виша. 

Да би се обезбедило потребно хлађење, глава и цилиндри ових мотора су са спољње
стране оребрени, а често су изграђени од лаких метала како би се топлота брже одводила. 
Потребно струјање ваздуха око мотора обезбеђује се снажним вентилатором. Од вентилатора
до појединих делова мотора ваздух се усмерава системом дефлектора израђених од
пресованог лима. Једино код мањих (једно и двоцилиндричних) мотора, који се обично
примењују на моторциклима, за струјање ваздуха се не користи вентилатор, већ релативно
струјање ваздуха при кретању моторцикла.

Неисправности система за хлађење

Неисправности код ваздушног хлађења

 Квар вентилатора(неисправност, пуцање)

 Недовољне затегнутости(пуцање) каиша

 Деформације или лома неког од виталних делова(ребра или сл.)

 Квар лежајева ваздушне турбине

 Неисправности термостата

Неисправности система хлађених течношћу
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 Недостатак средства(течности) за хлађење у систему

 квар пумпе за хлађење(пукотине на телу или неком од делова пумпе, 
истрошеност кућишта, оштећено или кородирано тело пумпе, појава 
нерегуларног зазора између ротора и кућишта, оштећене заптивке, неисправни 
лежајеви)

 неисправан вентилатор(механичка оштећења, неисправан лежај)

 квар хладњака за течност(механичка оштећења, појава пукотина кроз које се 
губи течност, појава корозије и наслага каменца, механичка зачепљења спољње 
површине хладњака, зачепљење одушка или неисправан поклопац хладњака)

 неисправан термостат

 оштећења гумених црева(механичка оштећења, појава прскотина и наслага, 
лоши спојеви)

 недотегнут или претегнут ремен за покретање вентилатора

Питања и задаци за неисправности система за хлађење

1. Које могу бити последице прекомерног повећања температуре?.

2. Опиши како се одвија процес хлађења водом у мотору хлађеног течношћу док не 
достигне радну температуру, тј. док се не отвори термостат?

3. Опиши како се одвија процес хлађења водом у мотору хлађеног течношћу после 
достизања радне температуре, тј. после отварања термостата?

4. Опиши ваздушно хлађење.

5. Неисправности система хлађених течношћу

6. Неисправности система хлађених ваздухом
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Систем за подмазивање

Као и код свих делова који се релативно крећу један у односу на други и 
који су у додиру између делова мотора се јавља трење. Трење има за последицу 
хабање и загревање делова. Трење није могуће у потпуности одстранити, али га 
је могуће знатно смањити, такође и хабање. Ово се постиже подмазивањем 
делова који су у међусобном додиру.

Подмазивање се остварује тако што се између делова мотора који су у 
додиру и релативно се крећу један у односу на други доведе танак слој 
мазива(уља за подмазивање).

Улога мазива је да:

 Танак слој мазива између металних површина спречи додир(или га сведе 
на минимум) тих површина

 Смањи на тај начин трење у великој мери

 На тај начин се смањује и утрошак енергије

 Повећава се степен корисности

 Одводи топлоту са додирних површина

 Заптива компресиони простор стварајући слој између цилиндра и клипних 
прстенова

 Штити делове мотора од корозије и од утицаја осталих агресивних 
материја

 Не дозвољава таложење свих врста нечистоћа насталих у току рада, које 
се одстрањују из мотора приликом замене уља (заједно са уљем).

Врсте система за подмазивање мотора

Постоји више начина подмазивања мотора зависно од тога како се уље 
доводи до пјединих клизних површина, и то:

 Принудно или циркулационо подмазивање

 Подмазивање прскањем

 Комбиновано подмазивање

Принудно или циркулационо подмазивање се врши тако што се уље до 
клизних површина доводи под одређеним притиском, под којим улази у зазоре 
између њих, раздвајајући клизне површине и остварујући хидродинамичко 
подмазивање. На овај начин се подмазују лежајеви коленастог вратила, 
клипњаче, брегастог вратила итд.
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Прскање се најчешће изводи помоћу посебних млазница које прскају уље 
по цилиндрима и осталим клизним површинама. Овај начин се употребљава код 
мањих двотактних мотора.

Комбиновано подмазивање се најчешће користи код савремених мотора. 
У том случају одређене клизне површине подмазују се принудно под притиском, 
док се остале површине подмазују прскањем. Код савремених мотора принудно 
се подмазују пре свега лежаји коленастог и брегастог вратила, док се прскањем 
подмазују цилиндарске кошуљице, брегови брегастог вратила, подизачи и 
клацкалице вентила, осовинице клипа и др.
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Подмазивање под притиском

Елементи који чине систем комбинованог подмазивања мотора и просторни 
изглед овог система приказани су на слици испод(сл 8.1).

Потребна количина моторног уља налази се у доњем делу моторског 
кућишта, тј. у уљном кориту-картеру. Из картера се помоћу пумпе (2) црпи уље, 
преко усисне корпе (1) са грубим ситом за пречишћавање, из доњег дела корита 
мотора и шаље у пречистач(3), а затим у главну магистралу (4). Уљна пумпа (2) 
обезбеђује потребан притисак за циркулацију  уља и његов продор у зазоре 
лежаја. Главна уљна магистрала је канал избушен по дужини блока мотора, 
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одакле се каналима мањег пречника (5) разводи уље до ослоначких лежаја 
коленастог вратила, а каналима (6) бушеним кроз коленасто вратило до лежаја 
клипњаче. Уље се до лежишта брегастог вратила и осовинице клацкалица 
доводи посебним каналима у блоку и глави мотора или кроз цеви. Цилиндри се 
подмазују и додатним прскањем уља преко малог отвора на клипњачи. По 
изласку из лежаја уље се разбацује по околним елементима подмазујући их, а 
затим се, слободним падом, враћа у картер мотора.

Уљна пумпа

Пумпа за уље може бити

 Зупчаста

 Са специјалним профилом(трокоидне пумпе)

Пумпа за уље добија погон директно од коленастог вратила или преко 
посебног зупчаника са брегастог вратила мотора ако је брегасто вратило у блоку 
мотора.

Пумпа ради тако што се међузубље оба зупчаника са усисне стране пуне 
уљем, које се затим, при њиховом окретању у периферном делу преноси на 
другу потисну страну.

Потиснуто уље мора проћи кроз пречистач уља како би се отклониле 
механичке нечистоће.
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Регулација притиска уља

Притисак уља не сме да пређе максималну вредност (обично 4-8 бара) и због тога се у 
истом кућишту са пумпом уграђује регулациони сигурносни вентил.

То је у ствари један преливни вентил који се отвара када притисак уља пређе 
максималну вредност, јер тада притисак уља је довољно јак да савлада силу у опрузи и уље 
се преко вентила враћа у картер мотора.

На слици се види да уље из пумпе ка лежајевима иде преко пречистача за уље.
У самом пречистачу се налази регулациони вентил пречистача чија је улога да уколико 

доће до запрљаности филтера пропусти уље за подмазивање јер је мања штета да и прљаво 
уље подмазује него да уопште нема подмазивања. Када се филтер запрља већи је притисак 
на вентил и он ће се отворити.

Неисправности система за подмазивање

 Неисправности пумпе за уље(механичко оштећење тела пумпе или неког од 
делова, лош зазор између тела пумпе и зупчаника, истрошеност зупчаника)

 Недовољан ниво уља у картеру(због трошења, цурења)

 Запушености или оштећености пречистача за уље

 Запушености неког од водова(канала или цеви)

 Сувише велики притисак уља(зачепљеност неког канала или цеви, висок 
вискозитет уља)

 недовољан притисак уља(недостатак уља у кориту мотора, лош рад пумпе, 
запрљан пречистач за уље)
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 Деформисаности усисне цеви са ситастим пречистачем пумпе за уље(и картера 
мотора)

 Оштећености или запушености хладњака за уље, квара манометра

Питања и задаци за неисправности система за подмазивање

1. Зашто је неопходано подмазивање?.

2. Која је улога мазива?

3. Опиши принудно или циркулационо подмазивање?

4. Опиши подмазивање прскањем.

5. Где се најчешће користи комбиновано подмазивање

6. Опиши комбиновано подмазивање

7. како ради пумпа за подмазивање

8. Неисправности система за подмазивање
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Системи за паљење смеше

Услед створеног под притиска у цилиндру мотора, смеша горива и ваздуха
улази у цилиндар мотора.

На самом прелазу клипа у узлазну путању, брег брегасте осовине проћи ће
подизач вентила а опруга вентила затворити ће усисни канал печурком
усисног вентила. Значи, у узлазној путањи клипа, оба вентила су
затворена. Крећући се према горе, клип сабија усисану смјешу горива и
ваздуха. Непосредно пре досезања горње мртве тачке, долази до запаљења
смесе (угао паљења). Вријеме запаљења смеше пре горње мртве тачке, 
тачно је прописан од стране произвођача а зависи о степену компресије 
мотора и октанској вредности горива.
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У тачно одређено време (угао паљења) компримовану смешу, запалиће
искра на свјећици, али како?

Високи напон на свећици, који ствара искру, долази из индукцијског
калема (бобина). Индукциони калем, спојен је централним
високонапонским каблом на свећицу. Два крајња прикључка на калему
стварају у њему струјни круг, који омогућава индукцију високог напона
(цца 15.000 В). На скици видимо, како је једна страна калема спојена на
позитивни терминал акумулатора, а друга на масу, односно минус
терминал, и то преко платинског прекидача (платине). На скици видимо
ексцентрични део брегасте осовине по којој клиза чекић прекидача, док је
наковањ фиксан. Обзиром да се овдје ради о једноцилиндричном мотору, 
видимо само један брег. Али брегова има толико, колико и цилиндара у
мотору. На аутомобилским моторима, овај склоп, смештен је у разводнику
паљења. Али принцип рада је идентичан приказаном систему рада.

Када су контакти прекидача спојени, струјни круг је затворен и кроз
калем тече струја. Наиласком на момент паљења, контакти се
одвајају. У том моменту индукује се високи напон и долази до
пражњења (искра) између електрода на свећици. Искра ће
запалити смешу горива и ваздуха, а тај момент називамо експанзија
смеше.

Сада се можемо за момент вратити на скицу струјног круга. У описаном
струјном кругу калема, намерно је изостављен скицирани детаљ спојен на
платински прекидач. Овај детаљ, називамо кондензатор. Кондензатор ће
спречити пражњење калема преко контаката на прекидачу. Дакле, код
отварања контаката на платинском прекидачу, уместо појаве искре на
свећици, искра би се појавила између контаката прекидача. Кондензатор ће
апсорбовати тај напон и онемогућити појаву искре и пражњење калема 
преко контаката прекидача и тако осигурати усмеравање индукованог
напона на позитивну електроду свјећице.
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Запаљена смјеша, својом експанзијом, потиснуће клип према доле. Управо
тај момент, називамо фамозном "Снагом Мотора". Учинак, односно снага
потиска запаљене смеше, зависи од више фактора, о чему ће бити речи
нешто касније. Значи, овај експанзивни такт који покреће мотор, траје
целом силазном путањом клипа, до доње мртве тачке. Преласком опет у
узлазну путању, брег брегасте осовине, отвара испусни вентил и омогућава
излазак сагорелих гасова из цилиндра мотора које истискује клип. и циклус
се понавља!

СИСТЕМИ ЗА ПАЉЕЊЕ

Без обзира на врсту, сваки систем за паљење мора да изврши четири
основна задатка:

 стварање варнице
 стварање високог напона
 распоређивање и преношење напона на одговарајуће цилиндре
 подешавање тренутка стварања варнице у зависности од броја

обртаја и оптерећења

Батеријско стартовање(паљење)

Овај систем за паљење користи се још увек на већем броју аутомобила, а
састављен је (сл.11.1 )од: батерије(1), контакт прекидача(2), бомбине(3) 
разводника паљења (4) са прекидачем, кондензатором и уређајем за
подешавање(6) и свећица(5)
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Када се успостави контакт уз помоћ кључа остварује се веза између
акумулатора и прикљученог примарног намотаја у индукционом калему. 
Примарна струја тада пролази кроз примарни намотај, а затим преко другог
излаза на бобини долази до прикључка разводника паљења. Када су
прекидачи састављени струја прелази са чекића на наковањ и даље на
масу и на тај начин се затвара примарно струјно коло
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За време проласка примарне струје кроз примарни намотај бобине ствара
се магнетно поље јер је намотаји налазе око језгра бобине. У тренутку када
брег разводника делује преко изолационог ослонца на чекићу долази до
растављања платинске дугмади и прекидања примарно струјног кола. Овај
схематски приказ, објашњава настанак искре и њену расподелу по
цилиндрима мотора. У овом случају, ради се о мотору са четири цилиндра.

На скици видимо осовину разводника са четири брега. Сваки брег, у тачно
одређеном тренутку, подигнуће контакт са чекића платина и одвојити га од
наковња за којега смо рекли да је чврсто фиксиран за разводник (-). Ова
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позиција је приказана на скици. За вријеме отворености платина
(уобичајени термин за платински прекидач), прекинуће се струјни круг а у 
бобини ће се индуковати висок напон. Овај индуковани напон, тежи за
пражњењем.

Пражњење ће уследити између позитивне и негативне електроде свећице. У 
својој тежњи за пражњењем, високи напон би се могао делимично 
испразнити искрењем преко отворених контаката на платинама. Управо у ту 
сврху, на позивни терминал платина (чекић) паралелно је спојен 
кондензатор. Кондензатор ће апсорбовати напон при покушају пражњења 
преко контаката. Тако ће једини начин пражњења бити могућ преко 
електрода свјећица, гдје ће се испразнити и апсорбовани напон из 
кондензатора.

Razvodnik

Разводник паљења

Разводник паљења је механичка веза између електричних делова уређаја 
за паљење и мотора. Прекидач прекида примарни струјни круг у оном 
тренутку кад у мотору треба да изазове паљење. Разводник паљења има 
задатак да високи напон који настане у индукцијском калему разведе на 
свећице по редоследу паљења упојединим цилиндрима.

-У капи разводника је на врху смештена главна електрода око које има 
онолико непокретних електрода колико има цилиндара у мотору. Те 
електроде се зову и контактни сегменти. На вратилу разводника је ротор 
разводника који на врху има електроду, разводну руку. Главна електрода 
добија високи напон од индукцијског калема, а разводна рука која при 
окретању клизи по главној електроди, доводи високи напон редом на 
непокретне електроде, с којих водичи високог напона воде до свећица.
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-Будући да се довођење високог напона с капе разводника на свећице 
одређује редоследом паљења одређеног мотора, приликом скидања водича 
високог напона треба водити рачуна да се приликом поновне монтаже не 
побрка њихов редослед.

Неисправности система за паљење

 Испражњен акумулатор

 Неисправна разводна капа(напрсла, запрљана)

 Неисправне разводне руке или угљене четкице

 Неисправног кондензатора(код конвенционалног паљења)

 Прекида контакта у пољу ниског напона

 Прекида контакта у пољу ниског напона

 Неисправности индукционог калема(бомбине)

 Неисправне свећице(оштећена, лош зазор између електрода, 
оштећен изолатор свећице, недотегнута)

 Неисправности на главној контакт брави

 лош угао претпаљења

 прекид у високонапонским проводницима

Питања и задаци за неисправности система за паљење

1. Који је задатак система за паљење?.

2. Која су 4 основна задатка било ког система за паљење?

3. Принцип рада батеријског паљења?

4. Која је улога кондензатора код батеријског паљења

5. Опиши улогу разводника паљења и разводне руке

6. Неисправности система за паљење
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7.

Неисправности спојница

Услед створеног под притиска у цилиндру мотора, смеша горива и ваздуха
улази у цилиндар мотора.

Основни задаци и склоп спојнице

Одакле потреба за спојницом

У току вожње аутомобилом снага која излази са коленастог вратила се
трансмисијом преноси до погонских точкова. У неким ситуацијама, нпр. при
промени степена преноса или при стајању аутомобила у месту при
уклученом мотору, потребно је прекинути ток снаге од мотора ка погонским
точковима.

Ово се постиже помоћу спојнице која може постепено прекинути или
успоставити ток снаге од мотора ка погонским точковима. То је и њена
главна улога. Поред тога улога спојнице је и да заштити мотор од
преоптерећења до кога може доћи у току вожње, па се превелик момент
отпора у току нпр. наглих кочења неће у потпуности пренети на мотор и
оштетити га већ ће спојница „проклизати“ тако да се неће прекорачити
момент ношења спојнице(максимални момент који спојница може да
пренесе).

На различитим моторним возилима, осим претходно дефинисане
спојнице(која се често назива и главном спојницом), срећу се и другачије
спојнице. То су спојнице истих  основних конструкцијских карактеристика, 
али са другим задацима а понекад и сасвим друкчијим конструкцијским
решењима(бочна квачила – спојнице код возила на гусеницама итд).

Класифкација спојница

i) Према начину преношења обртног момента

1. Фрикционе, код којих се снага преноси захваљујући моменту трења
који настаје између две или више фрикционих површина

2. Хидродинамичке спојнице преносе обртни момент захваљујући
кинетичкој енергији флуида којим  је спојница испуњена
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3. Електромагнетна спојница код које се веза између коленастог
вратила мотора и улазног вратила мењачког преносника остварује
директно дејством електромагнетних сила помоћу посебног „феро-
преносиоца“, а то је смеша гвожђа велике чврстоће и неке
изолационе масе(трансформаторско уље)

ii) У односу на облик површине трења, фрикционе спојнице се деле на:

1. Конусне,

2. Добошасте и

3. Дискосне, које се данас највише користе

iii) С обзиром на начин остварене нормалне силе притиска између
површина трења, разликују се:

(1) Опружне

(2) Полуцентрифугалне,

(3) Центрифугалне и

(4) Спојнице са електромагнетном потисном плочом

iv) С обзиром на начин командовања, спојнице могу бити са:

(1) Принудним командовањем(директно командовање);

(2) Принудним командовањем са појачивачем, да би се олакшало
командовање(тзв. индиректно командовање) и

(3) Аутоматским командовањем

(4) Према броју површина трења, фрикционе спојнице могу имати две
или више површина трења

Једнодискосна спојница

Ова спојница има две фрикционе површине што значи један диск(види
слику испод)
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Дикосна опружна фрикциона спојница са једним диском састоји се из од
следећих основних компонената:

 Фрикционог диска (1)

 Потисне плоче (2)

 Опруге (3)

 Поклопца (4)

 Полуга(5)

 Командног механизма(6)

 Потисног лежаја(7)

Ова спојница је укључена док се не притисне квачило (12) које
посредством командног механизма искључује спојницу. Када је спојница
укључена, потисна плоча под дејством опруга које су ослоњене на
поклопац приљубљује фрикциони диск уз замајац тако да се јавља трење
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измедју диска и замајца(1. фрикциона површина), као и између диска и
потисне плоче(2. фрикциона површина) Тада се фрикциони диск обрће исто
као и замајац мотора и преноси обртни момент даље ка мењачу. До
искључења ће доћи кад возач стисне ногом папучу квачила и преко полуга
(12),(11) и (6) помери аксијални лежај улево, а овај преко полуге (5) 
раздвоји потисну плочу од фрикционог диска тако да дође до прекида тока
снаге.

Поклопац (4) носи на себи полуге (5) за команду(обично три полуге), а
учвршћен је вијцима за замајац мотора, захваљујући којем, заједно са
потисном плочом прати његово обртно кретање.

Број обртаја фрикционог диска постепено повећава (тада постоји клизање
међу фрикционим површинама) док се не изједначи са бројем обртаја
замајца.

При појави обртних момента у спојници, чија вредност прелази вредност
максималног момента трења(момент ношења спојнице), долази до клизања
у површинама трења и без активирања командног механизма. На тај начин
спојница извршава свој други, секундарни задатак – осигурање мотора и
преносника снаге од преоптерећења.

Вишедискосна спојница

Пошто је сила трења која се преноси преко фрикционих површина :

Фµ = µ*Н, где је µ коефицијент трења а Н нормална сила притиска
која делује између фрикционих површина.

Како се, због ограничења која су условљена саставом фрикционог
материјала, сила притиска не може повећавати преко одређене границе, то
се повећање носивости спојнице може остварити повећањем броја и
величине фрикционих површина. Број фрикционих дискова може бити 2 и 3 
а преко ове вредности не треба повећавати број дискова јер се у
противном, услови промене степена преноса у мењачком преноснику
знатно отежавају. На слици испод је приказана је дводискосна спојница:
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Код ове спојнице за разлику од једнодискосне постоје две потисне плоче
(3) и (5), као и два диска, што значи да је број фрикционих површина
удвостручен (4 уместо 2 код једнодискосне) тако да ће силе притиска
између сваке фрикционе површине бити дупло мања што је повољније.

Потисни дискови су везани за замајац (1) преко вијака (има их више
распоређених по обиму) тако да се са њим обрћу као једна целина. Као и
код једнодискосне спојнице сила притиска, тј. стање „ укључено“ се
остварује дејством опруга на потисну плочу. Исклучивање спојнице се
остварује притиском на педалу спојнице (7) тако што се виљушкаста полуга
помера у правцу замајца (1) и  делује на искључивач са лежајем (9), 
належући на полуге (8) и остварујући померање потисног диска (5). 
Одвајање потисног диска (3) остварује се помоћу опруга(повезују потисне
дискове међусобно) које се не виде на слици.
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Полуцентрифугалана  спојница

Слична је конструкцијски као и дискосна спојница, али има додатак на
двокракој полузи(2 на слици испод) ексцентрично постављен и на који
делује центрифугална сила која повећава силу опруга.

Тиме се олакшавају услови рада опруга, а смањује се вредност потребне
силе на команди при нижем броју обртаја. На тај начин се возач знатно
растерећује, па самим тим и мање замара. Центрифугална сила која се
јавља при обртању условљава остварење нормалне силе на потисну плочу
и сразмерна је маси, броју обртаја и односу кракова двокраке полуге. Ови
краци представљају вредност растојања од места дејства центрифугалне
силе до споја полуга за потисну плочу, односно споја полуга за поклопац
спојнице.
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Центрифугалана  спојница

Ове спојнице омогућавају аутоматско укључивање и искључивање, тако да
се остварују бољи услови за рад возача.Оне такође обезбеђују мотор од
присилног заустављања од преоптерећења.

Конструктивно решење центрифугалне спојнице, познато под називом
саксомат приказано је на слици испод.

Разлика у односу на полуцентрифугалну и дискосну спојницу је у томе што
код ове конструкције опруге делују на потисну плочу тако што је раздвајају
од диска и тиме држе спојницу искљученом за разлику од дискосне и
полуцентрифугалне спојнице где потискују потисну плочу тако да је под
дејством опруга укључена. На слици се види да су опруге (2) ослоњене
између диска (8) спојеног са замајцем са једне и тела (7) спојеног за
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потисну плочу са друге стране. Дакле, опруга која је сабијена тежи да
раздвоји замајац од потисне плоче(спојница искључена). На диску (8) се
налази ослонац полуге (1) која се може обртати око овог ослонца. На
центрифугалне тегове који се налазе на овој полузи делује центрифугална
сила при повећању броја обртаја која тежи да заокрене полугу (1) у смеру
обртања казаљке на сату, померајући тело (7) на лево заједно са потисном
плочом.Опруге се при томе додатно сабијају а потисни диск укључује
спојницу. Сила којом се притиска фрикциони диск се повећава са
повећањем броја обртаја(због центрифугалне силе). До искључења ће доћи
ако се број обртаја смањи толико да сила сабијене опруге савлада
центрифугалну силу и раздвоји потисни диск од фрикционог.

Пошто број обртаја неће пасти испод ове вредности чак и при празном
ходу, да би дошло до исклучења спојнице треба да припмогне и полуга 6 
преко које , као и преко потисног прстена 4 делује командни механизам
када возач притисне педалу спојнице.

Електромагнетна  спојница

Пример рада електромагнетне спојнице приказан је на слици испод.
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За разлику од фрикционе спојнице где се момент на замајцу преноси на
диск спојен са излазним вратилом помоћу трења, код електромагнетне
спојнице се обртни момент преноси преко магнетног флукса који производи
електромагнет (2) и који се преноси на диск улазног вратила мењача (3). 
Између електромагнета и диска улазног вратила је убачена смеша
феропуниоца који има добра магнетна својства, а може бити у течном или
прашкастом стању. 

По доводу струје у електромагнет затвара се магнетни флукс кроз сам
магнет, метално уљну суспензију и диск улазног вратила. То је на слици
приказано испрекиданим линијама. Овако створено магнетно поље
повећава густину магнетно – уљне суспензије и на тај начин обезбеђује
пренос обртног момента од водећег дела на вођени део.

При довољно великим вредностима електромагнетне силе, односно јачине
електромагнетног поља, суспензија феропуниоца се понаша као чврсто
тело и обртни момент се преноси директно, без клизања. При прекиду
довода електричне струје, електромагнетно поље нестаје и спојница је
искључена.

Командни механизми спојнице

Механички командни механизам

Командни механизми могу бити принудни када се спојница укључује или
искључује принудно сам возач преко одговарајућих командних органа, 
углавном помоћу ножне педале или, ређе помоћу ручне полуге(код
трактора гусеничара и специјалних возила) и могу бити аутоматски код
којих се процес укључивања и искључивања спојнице одвија без директног
учешћа возача, а диригује га неки други командни орган којим возач
управља(најчешће папучица за пуњење мотора или ручица за промену
степена преноса).

Принудни командни механизми могу бити директни, у случају када се за
командовање фрикционом спојницом користи искључиво енергија возача, 
односно индиректни када се, осим енергије возача, користи и нека друга
енергија за лакше командовање спојницом, односно управљање возилом.

Пример једног механичког командног механизма дат је на слици испод. Код
овог механизма се сила којом се делује на командну педалу преноси
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директно преко одговарајућег механичког преносног преносног механизма
на елементе спојнице за искључење тј на потисни лежај.

Принцип рада: Сила са командне педале (12) која је изведена у облику
полуге, преноси се преко затеге (11) и полуге (6) на потисни (аксијални ) 
лежај (7) који се помера по спојничком вратилу, а затим преко двокраких
полуга (5) спојнице на потисну плочу (2). 

Спојница је укључена под дејством опруга (3) и тада је педала отпуштена, 
а потребан зазор између потисног лежаја (7) и полуге (5) је обезбеђен
дејством опруга (10).

Када су растојања између командне педале и спојнице већа користи се
решење са челичним ужетон као затегом(види слику испод)
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Хидраулични командни механизам спојнице

За разлику од механичког преноса преко система полуга , код
хидрауличног командног механизма пренос сигнала од педале до двокраке
полуге је остварен хидраулички помоћу црева и цеви.

Принцип рада: Активирањем командне полуге(1) помера се клипњача(2) 
аксијално и која делује на клип главног хидрауличног цилиндра, тако да се
уље из главног цилиндра (3), кроз цеви(4), потискује у радни хидраулични
цилиндар (5), при чему се помера његов клип са клипњачом (6). Клипњача
гура један крај виљушкасте полуге (8) која се обрће око лоптастог ослонца
(9). Отпуштањем педале спојница се уклучује јер се клипњача (6) враћа у
првобитан положај под дејством опруге(7), а самим тим и хидраулични
клипови, уље и командна полуга (1) се такође враћају у првобитни положај
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Неисправности спојница

 Механичка оштећења или лом делова

 спојница не искључује потпуно, уз отежану или онемогућену промену степена 
преноса(превелик слободан ход педале, деформација фрикционог диска, 
неравнине на радним површинама, ваздух у хидрауличном делу команде 
спојнице)

 Неисправног кондензатора(код конвенционалног паљења)појница 
проклизава(мали слободан ход педале спојке, истрошен фрикциони диск-ламела, 
ослаблјене или поломљене полуге потисне плоче, неравне належуће површине, 
механизам за искључивање заглављен

 Шумови при укључивању и искључивању(неисправан потисни лежај, велики 
зазори)

 Спојница трза, тресе, уз исправан ход педале(належуће површине замашћене , 
неисправне опруге, оштећена површина диска или плоче, лоша подешеност 
полуге за искључивање)

 Оштро укључивање спојнице(уље или маст на замајцу, замашћена потисна плоча 
или облоге диска, повећани зазори на главчини диска и вратилу

Питања и задаци за неисправности спојница

1) Који је задатак спојница?.

2) Класификација спојница?

3) Принцип рада једнодискосне спојнице?

4) Разлика центрифугалне спојнице у односу на дискоосне и полуцентрифугалне

5) Објасни потребу да се уведе више дискова

6) Опиши рад командног механизма спојнице(механичког или хидрауличног)

7) Неисправности спојница
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ДОДАТАК-РЕШЕЊА задатака из „УТВРЂИВАЊЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. На основу система установљено је да је могући узрок у следећим системима: мотор, 
систем за довод горива бензинског мотора убризгавањем, систем за пречишћавање 
издувних гасова и систем за паљење. 

a. Систем за паљење отпада јер је утврђено да је исправан. 

b. Код система за пречишћавање издувних гасова, посртање мотора би могло 
бити да нема претходног загревања доводног цевовода или неисправни 
сензори, међутим у том случају не би био и груб празан ход. Сва три узрока 
се појављују ако је у питању недовољан вакуум због незаптивености

c. Код могућих  неисправности мотора поклапање сва три узрока није 
утврђена ни за једну неисправност

d. Преклапање симптома је у случају незаптивености вакуумског цевовода или 
ако је погрешно подешен сензор протока

2. На основу система установљено је да је могући узрок систем за образовање смеше
горива бензинског путем карбурације што значи да су могући узроци: Низак 
притисак у пумпи за гориво, неправилно подешен карбуратор, прљавштина или 
вода у гориву, запушен пречистач за гориво. Пошто су пречистачи за гориво скоро 
мењани, то отпада као вероватни узрок, док миран празан ход искључује 
неправилно подешавање карбуратора и прљавштину и воду у гориву, тако да се 
може рећи да је највероватније узрок низак притисак у пумпи за гориво


