Неисправности мотора СУС
Покретни делови мотора

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
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11) зупчаник коленастог вратила
12) ременица
13) навртка за ручно покретање коленастог вратила
14) замајац
15) зупчаник на замајцу
16) клип
17) осовиница клипа
18) осовиница
19) клипни прстенови-компресиони
компресиони
20) клипни прстен-мазајући
мазајући
21) канали за клипне прстенове
22) клипњача
23) мала песница клипњаче

Коленасто вратило ((радилица)

Коленасто вратило (радилица
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.
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.
полутке У њима
се налазе клизне постељице на чијим се површинама налази танак слој метала.
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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.
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.
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,
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
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 н
напрезања,
апрезања, 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 рукававац
рукававаца
а 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
к
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
ратило 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
брушења),



да поседује
вибрација,



да у радном диапазону броја обртаја не поседује критичне зоне,



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

што

век рада за

потпуније

дати

динамично

тип мотора (до

наредног

уравнотежење

одсуство

и

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

46 /130

Неисправности мотора СУС


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 горедоле. 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 облика ексцентра видљиво да његов пресек има главну улогу у
начину рада брегастог вратила, односно да ће од њега зависити брзина
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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)



Оштећење лежајева брегастог вратила
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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?

52 /130

