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Утицај рециркулације издувних гасова (EGR)  

Увод 

Идеализовано посматрано у сагоревању стехиометријске смеше (λ=1) угљеноводоничног 
горива (CxHy) и ваздуха у продуктима сагоревања се јављају CO2, H2O, N2. Ако је смеша 
сиромашна (λ>1) у продуктима сагоревања се јавља и  кисеоник из ваздуха O2, док се у 
случају богате смеше (λ<1) неминовно јављају и продукти непотпуног сагоревања, у 
првом реду угљенмоноксид  CO. 

При реалном сагоревању у мотору хемијски механизми су врло сложени и зависни од 
многих фактора. Поред наведених гасова који се јављају у већем проценту, у продуктима 
сагоревања се јавља велики број разних једињења и међупродукта од којих су нека 
токсична за људски организам и природу уопште. Због тога су у свету 60-тих и 70-тих 
прошлог века почело са законским санкционисањем издувне емисије мотора и моторних 
возила. 

Законски су санкционисане токсичне компоненте издувних гасова које се јављају у 
значајној количини, а то су: 

� Гасовите компоненте: 
• CO – угљенмоноксид – врло отрован гас без боје и мириса који у 

већој концетрацији изазива смрт. Настаје као продукт непотпуног 
сагоревања угљеника из горива у условима недостатка кисеоника, 
тако да се јавља при  богатој смеши, али се у мањој концетрацији 
јавља и при стехиометријској и сиромашној смеши. 

• HC – несагорели угљоводоници – HC је симбол  који означава скуп 
различитих врста угљоводоника, остатка несагорелог горива. 
Несагорели угљенводоници иритирају слузокожу дисајних органа, 
учествују у тзв. „фотохемијског смога“ (под дејством сунчеве 
светлости), а неки тежи угљенводоници цикличне структуре могу 
бити и канцерогени. Они су продукти несавршеног сагоревања које је 
или потпуно изостало или потичу из зона у комори у којима долази 
до гашења пламена. 

• NOx – оксиди азота – ово је симбол за разне врсте азота. Оксиди 
азота такође иритирају слузокожу, учествују у формирању 
реактивног озона и „фотохемијског смога“ и у реакцији са водом 
стварају киселине (тзв. киселе кише). Настају оксидцијом ваздуха 
при високој темпаратури и да би се формирали потребно је садејство 
два фактора: виоке вршне температуре циклуса (испод 2000К их 
практично нема) и довољна количина кисеоника.  

 
� Чврста компонента – честице (PT) – јављају се углавном код дизел мотора као 

продукт пиролитичких реакција сагоревања горива на високим температурама. 
Раније су посматране као „димност“ издувних гасова, односно емисија црног дима 
и мерена је као прозирност издувних гасова. Данс се мери гарвиметријски. 
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Смањењње емисије издувних гасова се постиже оптимизованим процесом у мотору, 
употребом катализатора, применом рециркулације издувних гасова. 

Смањење NOx се најбоље постиже применом рециркулацције издувних гасова. У наставку 
текста ће бити приказан утицај EGR на формирање NOx и начини на који се контролише 
врћање издувних гасова у усисну грану. На следећој слици (сл. 1.1) је приказан контролни 
систем за контролу рада мотора. 

 

      Сл.1.1 

Наредне слике приказују зависност NOx од емисије издувних гасова. Зависност је дата као 
функиција процента издувних гасова у усисној грани. Слика 1.2 приказује значајну 
редукцију емисије NOx, која је нацртана у поређењу са односом ваздух/гориво. Са слике 
1.3 се види утицај на параметре перформанси када је проценат EGR повећан. Емисија NOx 

је под јаким утицајем EGR и смањује се како се проценат EGR повећава. Емисија HC се 
повећава са повећањем EGR, међутим за релативно низак проценат EGR промена HC је 
мала. Механизам којим EGR утиче на производњу NOx се односи на температуру 
сагоревања. Повећањем температуре сагоревања, а да притом сви остали параметри 
остану фиксни, повећава се и генерисање NOx. Повећањем EGR смањује се ова 
темература, због чега се смањује и емисија NOx. 
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                 Сл. 1.2 NOx у финкцији EGR и односа ваздух/гориво 

 

     Сл. 1.3  

Утицај EGR на запремински проток ваздуха 

Рачунање запреминског протока ваздуха Rv се обавља према следећим формулама: 

Rv=����
�� � ��

	� - за идеални мотор, где је 

RPM – брзина мотора 

D – запремина мотора 

и 
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Rv=����
�� � ��

	�nv – за реални мотор 

nv – запреминска (волуметријска) ефикасност 

Компјутер лако израчунава Rv, али се још један фактор мора узети у обзир. Рециркулација 
издувних гасова захтева да одређени део смеше у цилиндру буду издувни гасови. Због 
тога део запремине мотора (D) испуњавају издувни гасови, па према томе количина 
протока EGR мора да буде позната. Сензор позиције вентила у EGR вентилу мора да буде 
калибрисан како би се одредио запремински проток.  

Из ове информације права вредност волуметријског протока ваздуха Ra, може се одредити 
одузимањем волуметријског протока EGR (REGR) од Rv. Укупна количина ваздуха у 
цилиндру се добија на следећи начин: 

Ra=Rv - REGR 

Волуметријски проток REGR је познат из позиције вентила EGR и услова рада мотора. 

Заменом једначине за Rv, волумтријски проток ваздуха је Ra= [����
�� � ��

	�nv] - REGR . 

Знајући Ra и запремину da масени проток ваздуха (mass flow rate), Rm, се одређује на 
следећи начин: Rm = Ra da. Знајући Rm, стохиометријски масени проток ( stoichiometric mass 

flow rate) за гориво, Rfm, може бити израчунат на следећи начин: Rfm= 

�
�.�. 

Задатак актуатора за праћење горива је да постави масени проток ваздуха (mass flow rate) 
на ову жељену вредност која се заснива на вредности Ra. Овај контролни систем 
континуално рачуна вредност Rm на основу Ra, da и тренутне температуре како би се 
постигао стохиометријски однос и генерише излазни електрични сигнал за управљање 
бризгаљкама (injectors) Сва израчунавања морају бити изведена најмање једном за свако 
паљење у цилиндру. 

EGR контрола 

У нормалним радним условима тепература цилиндра може да буде и преко 30000F. Са 
вишом температуром веће су и шансе да ће у издувним гасовима бити NOx. Као што је већ 
напоменуто, мала количина издувних гасова се враћа у цилиндар уместо нормалног 
ваздуха. Тиме се смањује температура сагоревања, а самим тим и емисија NOx. 

Контролна логика одређује да ли је EGR укључен или искључен. EGR је искључен 
приликом паљења мотора (верглање), ако је температура мотора ниска (док се не загреје 
мотор), ако је мотор у празном ходу, приликом убрзања или током неких других услова 
који захтевају велики обртни моменат. 

Постоји много шема и конфигурација за реализацију EGR. Основа за све реализације је 
цев (passageway) или порт који повезује издувне гасове и усисну грану. Ветил се налази у 
овој цеви (passageway) и његову позицију од нуле до неке максималне вредности 
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регулише EGR. Вентил управља мембраном која је повезана са променљивим извором 
вакума. 

У многим EGR контролним системима контролер прати разлику притиска између 
притиска издувних гасова и притиска у усисној грани преко сензора са балансираним 
преносом (DPS). Помоћу сигнала са овог сензора контролер може израчунати колико 
треба отворити вентил за жељени ниво EGR-а. За вредност EGR-а потребна је функција 
оптерећења мотора. Поједностављени блок дијаграм EGR контролног сисистема је 
приказан на следећој слици. 

 

 

EGR вентил се контолише соленоидом на начин који је претходно објашњен. Контролер 
мотора одређује потребне вредности EGR-а на основу радних услова мотора и сигнала од 
сензора притиска са балансираним преносом (DPS). 

 

 

ЕGR актуатор 

Када је коректна вредност EGR, коју одређује контролер на основу мерења из различитих 
сензора мотора, контролер шаље електрични сигнал EGR актуатору. Овај актуатор мења 
позицију вентила који регулише EGR као функцију притиска у усисној грани и притиска 
издувних гасова.  

Постоје различите конфигурације EGR, а једна од њих је приказана на слици 1.4. Овај 
актуатор је вентил који се контролише вакумом и има опругу која га држи затвореним ако 
не делује вакум. Вакум који делује на мембрану добија се од усисне гране и контролише 
се вентилом (на који се делује соленоидом). Соленоид се контролише од стране 
контролног система. 
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      Сл. 1.4 

Кад год кроз соленоид пролази струја вакум може да отвори вентил. Средња вредност 
притиска на мембрани одређује колико ће вентил да буде отворен. Притисак се регулише 
пропуштањем стујних импулса различитих дужина трајања кроз соленоид. Односом 
трајања импулса и паузе се регулише средњи притисак у комори, који утиче на угибање 
мембране, а самим тим и на отвореност вентила. Када је вентил отворен пропуштају се 
издувни гасови у усисну грану. 

Управљање возилом 

Увод 

 

Начин закретања аутомобила при кретању на равном и тврдом коловозу може да се 
објасни анализом сила које делују на управљачки точак, који при томе није и погонски. 
Приликом закретања (сл. 2.1) на точак делује гурајућа сила F, која може да се разложи у 
две компоненте - сила X, која делује у равни точка и друга, сила Y, која делује у правцу осе 
точка. Јасно је да ће точак кренути оним смером у коме је мањи отпор кретању. 

Да би точак кренуо у смеру деловања силе Y, потребно је да савлада силу отпора у том 
правцу, а то је сила трења  Fµ = Gt ·µ 
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Сл. 2.1 Шема сила које делују на точак приликом закретања 

При кретању точка у правцу силе X, потребно је да савлада силу отпора котрљању точка, 
која је једнака  Rf = Gt · f  при чему су: 

Gt [N]  - део тежине аутомобила каја пада на тај точак,  

µ  [-] - коефицијент трења точка по коловозу 

f  [-] - коефицијент котрљања точка по коловозу 

  

Како је на тврдом и равном коловозу коефицијент котрљања точка (f) за око 40 до 50 пута 
мањи од коефицијента клизања (трења) точка ( µ), јасно је да ће се точак котрљати вучен 
силом X у том смеру. Тиме се објашњава због чега је при кретању возила по леду или 
блату, често кретање возила у смеру пређашњег кретања - по инерцији, а не у жељеном, 
које возач задаје закретањем точка.  

 

Заокретање аутомобила   

Основни кинематски захтев који се поставља пред управљачки механизам друмских 
возила је остварење потпуног котрљања точкова у кривини, без проклизавања ни једног 
точка. Овакав захтев се остварује само уколико се центар окретања свих точкова налазе у 
једној тачки - "центру закретања", односно уколико се "продужене осе" свих точкова секу 
у једној тачки (тачка О на слци 2.2.) . 
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Сл. 2.2 

Да би један управљачки механизам могао да задовољи захтеве закретања точкова са 
потпуним котрљањем истих, неопходно је да се задовоље односи (Сл. 2.3) 

        
AC BC

ctg ctg
CO CO

β α= =
 

с обзиром да је AC - BC = e    а     CO = l        

следи да је  
�� � �� 

��  = ctgβ – ctgα =  �� = const      

 

Сл. 2.3 

што представља основну зависност закретања точкова возила са једном управљајућом 
осовином. 
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Сл. 2.4 Управљање предњим точковима 

Елементи стабилности управљајућих точкова 

Поред основне функције - закретање возила, управљајући точкови морају да поседују 
способност да се при кретању возила одржавају у неутралном положају, односно да 
закренути точкови (намерно или случајно) имају тежњу враћања у неутрални положај. 
Оваква способност назива се стабилношћу управљајућих точкова.   

 

Сл. 2.5. Углови стабилизације управљајућих точкова 
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Наиме, да не постоји оваква способност точкова да одржава неутралан положај, због 
постојања зазора у систему, точкови би тежили да заузму неки произвољан правац, сходно 
условима пута. Овакав начин би захтевао од возача сталну корекцију путање кретања, што 
ни у ком случају не би доприносило комфору вожње и стварало би велику психичку 
напетост возача. Исто тако, по изласку из кривине, возач не би могао да одмах врати 
точкове у неутралан положај због недостатка орјентације у том тренутку. Систем 
стабилизације точкова управо омогућава такође да се точкови, по аутоматизму, врате у 
неутралан положај.  

Да би управљајући точкови имали ову функцију стабилизације, точкови и осовиница 
рукавца се постављају, под посебно дефинисаним угловима око осовине око које се 
закрећу. Наиме, стабилизација точкова се обезбеђује постављањем осовинице рукаваца 
под извесним угловима у односу на вертикалну осу. Ови углови су, сходно слици 2.5., у 
попречној равни угао "β" и подужној равни (угао "γ"). 

За време котрљања, управљајући точкови су оптерећени силама отпора котрљању, које 
дејствујући на растојању “a” (Сл. 2.5.), стварају моменте на точковима (производ силе 
отпора котрљања и полупречника котрљања), који теже да обрну точакове око осовиница 
рукавца. Њихов утицај се на управљачу не осећа, с обзиром да су моменти на левом и 
десном точку једнаки, али супротних смерова. Како моменти неби били превише велики, 
растојање “a” треба да буде минимално, услед чега се наведени угао “β” конструктивно 
обезбеђује. Његова величина, код употребе дијагоналних пнеуматика, не прелази вредност 
од 50.  

Функција угла  попречног нагиба осовинице „β“ је одржавање неутралног положаја точка. 
Приликом заокретања точка из неутралног положаја око осовинице која је под попречним 
нагибом, подиже се точак возила који се налази на унутрашњој страни кривине, док се 
точак на спољној страни кривине мало спушта (као да точак понире у подлогу), што је 
узроковано померањем тачке контакта точка са путом у равни "b-b", управно на осу 
осовинице рукавца. Овакаво неравномерно подизање возила је изазвано крутошћу 
подлоге, која да је мека, омогућила би да точак на спољној страни кривине "удуби" 
подлогу. На тај начин и тежиште возила се издиже, стварајући лабилан положај, услед 
чега има сталну тенденцију враћања у “нижи” – стабилан положа. 

Зависно до тога да ли осовиница има продор унутар точкова или у спољну средину,  
разликује се "позитиван" и "негативан" полупречник скретања (Сл. 2.6.). Негативан 
полупречник (продор осовинице у спољашњу средину) има више предности (пружа 
компактнију целину система, предности приликом кочења са неједнаким силама кочења 
предњих точкова), али га је теже остварити. 
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Сл. 2.6. 

 

Са слика 2.5. и 2.7. се види да управљачки точкови у односу на вертикалну осу нису 
постављени вертикално, већ су под неким углом α. Овај угао се назива “ бочни нагиб 
точка” или “ закошење точка” .  

Основни задатак бочног нагиба точка, поред утицаја на смањење полупречник скретања 
“а”, је анулирање утицаја бочних зазора у лежајевима точка, који већ из конструктивних 
разлога морју да постоје.  

У пракси се користе такозвани позитивно и негативно закошење. 

Позитивним закошењем се назива када је точак под нагибом према споља (као на слици 
2.7.). и најчешће управљајући точкови возила имају позитивно закошење, које износи 
најчешће +0020’ до  +1030’.  Одступање од препоручених вредности ±30’сматра се 
границом толеранције. Позитивно закошење даје у пракси добро вођење точкова и мали 
полупречник заокретања; уколико је веће закошење то су мање бочне силе код вожњи у 
кривини. 

Негативно закошење је најчешће присутно код задњих точкова,  као и код управљајућих 
точкова возила за велике брзине. Границе закошења су -0030’ до -20. Предност негативног 
закошења је у томе што побољшава пролаз возила у кривинама. 
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Сл. 2.7. Бочни нагиб точка 

Елементи управљачког механизма 

Под управљачким механизмом једног возила подразумевају се сви елементи механизма 
који учествују у остваривању жељене путање кретања возила. Овај склоп возила спада у 
врло осетљиве склопове возила с обзиром да од његове прецизности и поузданости зависи 
и сигурност целог возила, како са аспекта кретања па тиме и безбедности у саобраћају. 

Основни елементи конструкције једног управљачког механизма друмског возила дати су 
на слици 2.8. 

Принцип рада свих преносника друмских возила је исти - обртно кретање управљачког 
точка у управљачком преноснику (или чешћи израз управљачка глава) преводи се у 
закретање полуге управљача, а ова потом у линеарно кретање преносних елемената 
механизма. Преносни однос у управљачком преноснику мора да буде такав, да сила на 
управљачком точку не сме да пређе вредност од 250 N.  

Код путничких возила преносни однос се креће у границама 10:1 до 25:1, док је код 
теретних возила, већ у зависности од намене и масе возила, преносни однос знатно већи и 
креће се у распону 25:1 до 40 :1. Већи преносни односи се не изабирају с обзиром да би 
успорење реаговања било велико, па тиме и реаговање управљачких точкова на команду 
знатно смањено. Посредством преносног односа и евентуални попречни и подужни удари 
и трзаји на точак приликом кретања се “одвајају” од командног дела система.  
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Сл. 2.8 Елементи управљачког механизма 

1. Точак управљача              2. Вретено управљача    3. Управљачки преносник 

4. Полуга преносника 5. Подужна спона          6. Закретна полуга рукавца 

7. Спона   8. Рукавац точка 

 

Управљачки преносник 

Развојем возила непрестано се усавршавала конструкција управљачког преносника, тако 
да се данас у употреби налази већи број различитих конструкција, али су сви са истом 
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функцијом. Од свих доле наведених једино се за конструкцију преносника са пужним 
елементима, датој на слици 2.9. може да каже да припада “историји”, док су све остале у 
подједнакој употреби и у савременим возилима, од чега код путничких возила преносник 
са управљачком летвом доминира. 

На управљачком преноснику са пужним елементима, окретање пужа се редукује и 
успорава закретањем сегмента пужног точка, за кога је чврсто повезана полуга управљача, 
која транслаторно кретање свога “слободног краја преноси на елементе трапеза 
управљачаког система. 

 

 

Сл. 2.9 Управљачки преносник са пужним елементима 

 

Пужни преносник са ваљком сличан је претходној конструкцији само уместо сегмента 
пужног точка овај има ваљак за управљање. Пуж такође није цилиндричан, већ му се 
врхови зубаца налазе на једној полукружној линији, како је приказано на слици 2.10. 

Окретањем пужа ваљак управљача се покреће по кружној путањи  а тиме други крај 
полуге, која је чврсто повезана са носачем ваљка, транслаторно закреће. 
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Сл. 2.10. Управљачки преносник са пужним ваљком 

Преносник управљача са куглицама (Сл. 2.11.) је преносник са завојним вретеном 
посебне изведбе. Осовина управљача је са кугластом спољном завојницом,  док је у 
навртки управљача смештена унутрашња кугласта завојница. Обе завојнице чине уствари 
лежиште куглица, које се смештају по завојници.   

 

 

Сл. 2.11. Управљачки преносник са куглицама 
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Окретњем осовине управљача иста покреће куглице да се померају по завојници, која 
своје померање преноси на навртку у аксијалном правцу осовине управљача. Навртака 
управљача закреће управљачки сегмент, који је спојен са полугом управљача.   

Дакле, цевасте вођице на завојном вретену и навртки обезбеђују кружно вођење куглица. 
Оваквом конструкцијом вретено управљача не покреће навртку  клизним трењем већ 
котрљајућим, чиме се смањује потребна сила за закретање управљачких точкова. Оваква 
конструкција је углавном примењена на тертеним возилима.   

 

Сл. 2.12. Управљачки преносник са зупчастом летвом 

Управљачки преносник са зупчастом летвом (Сл. 2.12.) састоји се од зупчасте летве 
постављене  попречно на уздужну осу возила и зупчаника који је наглављен на вретено. 
Окретањем вретена а тиме и зупчаника транслаторно се помера зупчаста летва у својим 
вођицама и своје кретање директно преноси на споне трапеза управљачког система (Сл. 
2.13.). Зупчаник и зупчаста летва су најчешће са косим озубљењем како би се постигла 
већа дужина захвата. 

 

Сл. 2.13. Управљачки механизам са зупчастом летвом 
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a. Управљачки преносник са зупчастом летвом 

1. Полуга рукавца точка   2. Десна спона    3. Зупчаста летва 

4. Зупчаник                         5. Лева спона   

Код механичког преноса без серво појачања силе управљања може да се преносни однос 
зупчасте летве изведе варијабилно, са такозваним директним и индиректним преносом. 
Предност оваквог извођења је у томе, што се код вожње на правцу или са малим углом 
закретања, када је зупчаста летва у средњем положају, преносни однос је директан, 
односно са већом међузубном поделом зупчаника (већи модул) на  зупчастој летви. У 
области крајњег положаја зупчасте летве, односно при великим угловима закретања, 
преносни однос је индиректан, односно са мањом међузубном поделом (мањи модул)  
зупчаника на зупчастој летви ( Сл. 2.14.). 

 

 

Сл. 2.14. Зупчаник зупчасте летве са варијабилним преносом                       

Серво појачавач силе закретања (серво управљач) 

С обзиром да сила на управљачком точку зависи од врсте и масе возила, стања пута по 
коме се исто креће, као и конструкције целог механизма, у савременим возилима се већ 
серијски уграђују управљачки преносници са серво појачивачем силе управљања, чиме је 
сила возача на точак управљача знатно смањена.  
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У сврху појачања силе у управљачком механизму користе се најчешће  хидраулични  
серво појачивачи силе, који се састоје у приципу из трију група међусобно повезаних: 
Погонски део система (хидраулична пумпа – елемант c на Сл. 2.15 и Сл. 2.16.), разделник 
уља ( елемент b на Сл. 2.15 и Сл. 2.16.) и извршни део система - упављачки преносник 
(елемант a на Сл. 2.15 и Сл. 2.16.). Код ових појачивача пумпа добија стално енергију од 
мотора возила, најчешће преко зупчастог каиша и тиме стално у систему одржава 
притисак реда величина 70 до 100 бар. Закретањем управљача, ступа у дејство 
хидраулички развод, који усмерава проток уља у одговарајућу комору изрвршног система, 
који потом зависно од правца окретања управљача, покреће елементе на начин идентичан 
већ описаном кретању код чисто механичких преносника са куглицама или зупчастом 
летвом. 

На описани начин серво мотор, уз помоћ енергије флуида под притиском, омогућује 
појачавање силе закретања на полугу управљачког система, односно смањује се сила на 
управљачком точку, којом се закрећу управљачки точкови. 

Лоша страна оваквог система је што је пумпа стално ради и одржава притисак уља, без 
обзира да ли је потребна сила закретања или не. 

 

Сл. 2.15. Серво управљачки преносник са куглицама 

a) Управљачки преносник   b) Хидро разделник   c) Хидропумпа 

1. Кућиште                              2. Клип                                       3. Обртна полуга   

4. Управљачко вретено         5. Управљачка пужна чаура     6. Пужни сегмент  
7. Вентил за ограничавање притиска     8. Усисни вентил    9. Улазни отвор 

10. Отвор за повратно уље    11. Аксијални жлеб           12. Аксијални жлеб за повратно уље 

13. Крилна пумпа                   14. Вентил за ограничавање протока  15. Резервоар уља 



21 
 

 

Сл. 2.16. Серво управљачки преносник са зупчастом летвом 

          a) Управљачки преносник  b) Хидро разделник   c) Хидропумпа 

1. Радни цилиндар       2. Зупчаник управљача   3. Зупчаста летва 

4. Управљачко вретено   5. Доње вретено              6. Жлеб ушрављача 

7. Обртни шибер              8. Чаура управљача        9. Канал за повратно уље  

10.  Резервоар уља           11. Вентил за ограничавање протока и притиска 

12. Потисни вод               13. Крилна пумпа  

Новије генерације се изводе са електомоторним сервопојачивачем, односно електромотор 
покреће хидрауличку пумпу. Овај систем ради само када је потребан, то јест када возач 
окреће управљач стартује се електромотор који покреће пумпу, чиме се штеди и сам 
систем али и енергија.  

 

 

 

 


