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Акумулаторска батерија 
 

Акумулаторска батерија превасходно служи за покретање мотора, како при високим 

температурама, тако и при екстремно ниским, што значи да у сваком тренутку батерија мора бити у 

стању да испоручи у кратком периоду времена струју велике јачине (што је мотор исправнији и 

боље подешен, то је време за покретање краће, чиме се штеди енергија складиштена у батерији). 

У тренуцима отказа алтернатора, или раду а мотора на прениском броју обртаја у празном ходу (из 

разноразних разлога), може да премости одређени временски период и снабдева електричном 

енергијом потрошаче на возилу, што може да буде сасвим довољно за неколико десетина 

километара који су довољни да се стигне до сервиса. Такође, оно на шта нису пројектована возила 

је даноноћна употреба халогених светала, која вуку доста струје. Ово онемогућава адекватну 

допуну батерије струјом из алтернатора, која је раније увек постојала у току дневне вожње, тако да 

чести стартови возила могу да доведу до потребе допуњавања батерије, иако је батерија сасвим 

исправна. Сви ови захтеви дефинишу сложеност технологије која мора постојати приликом израде 

квалитетне батерије. Познати су случајеви произвођача који су испоручивали једно време јако 

квалитетне батерије на тржиште, али након неколико година се нешто догоди са технологијом 

израде, тако да батерије које су трајале и по 5 година, одједном откажу чим истекне гарантни 

период.  

О компликованости израде батерија за погон електро возила нећемо овде говорити јер 

задатак тих батерија, осим испоручивања велике количине енергије за покретање возила, је и 

пуњење у веома кратком периоду времена, што је врхунска технологија са којом се нећете често 

сретати у пракси у скоријој будућности. 

Принцип рада акумулаторске батерије је да претвара електричну енергију алтернатора 

(пуњача) у хемијску енергију коју складишти у себи, коју опет у случају потребе у делићу времена 

може да претвори у електричну коју испоручи потрошачима, алнасеру (стартеру) пре свега. 

По конструкцији их делимо на: 

• Оловно-киселе 

• Челично-базичне 

• Сребрне 

• Оловно-калцијумске 

У најширој употреби је прва варијанта, тако да ће она бити детаљно објашњена. Једна 

ћелија ове батерије се састоји од две плоче: једна (- негативна) је од „сунђерастог“ олова, а друга 

(+ позитивна) од олово диоксида - PbO2. Напон између две плоче је приближно 2V. Везивањем 

више оваквих ћелија на ред расте напон (стандард је 12V), а повећањем површине плоча расте 

капацитет акумулатора.  

Плоче су уроњене у електролит (у раствор дестиловане воде и сумпорне киселине H2SO4) 

и а њихов размак одржава пластично „саће“, тј. пластичне таласасте перфориране фолије. Нова 

батерија има приближно 36% киселине и 64% воде у раствору. 



Хемијске реакције пражњења и пуњења батерије су дате на следећим илустрацијама. Принцип 

рада је следећи: 

• Приликом трошења електричне енергије , односно пражњења батерије, кисеоник из олово 

диоксида истискује сумпорну групу (сумпор и кисеоник) из киселине у раствору, и везује се 

са водоником стварајући воду. То повећава количину воде у раствору и смањује густину 

електролита (пуна батерија 1,27 грама по центиметру кубном, а празна 1,1 грам по 

центиметру кубном). Преостали сумпор и кисеоник се везују са оловом на оловним 

плочама (и позитивној и негативној) које се код празне батерије делимично састоје и од 

PbSO4. Напон празне ћелије је 1,75V. 

• Приликом пуњења батерије, позитивна клема се стави на позитивни пол батерије и 

негативна клема на негативни пол батерије. Струја се пусти која је напона 2,7V по ћелији, 

која је у почетку велика и неколико ампера (зависи од капацитета батерије, од тога колико 

је празна и од јачине пуњача). Унутар батерије се одиграва хемијски процес супротан 

ономе који је описан у претходној тачки. Кад струја пуњења опадне на око 1А, батерија је 

напуњена. Напон пуне ћелије је 2,2V.  

Капацитет батерије који је управо поменут представља производ јачине струје и времена 

колико дуго батерија је у стању да обезбеди струју те јачине. Јединица је „ампер-час“ [𝐴ℎ]. Што је 

већа површина плоча, што је већи њихов број у једној ћелији – то је већи капацитет. Спољашња 

температура значајно утиче на капцитет акумулатора што се види на следећем дијаграму.  

Немогућност старта на ниским температурама јако долази до изражаја код мотора који нису у 

најбољем стању, јер они дужим периодом рада стартера надомешћују лошију компресију, лошији 

рад пумпе за гориво, лошију подешеност вентила итд... У тим случајевима се беспотребно кривица 

за немогућност стартовања мотора сваљује на лош акумулатор, а заправо би сваки исправан 

мотор требао да упали након 1-2 секунде рада стартера, чак и са нижим бројем обртаја због ниже 

температуре.  

До краја радног века акумулатора доводи таложење отпалих честица олова које се услед 

пуњења и пражњења полако одвајају од плоча и падају на дно, правећи кратак спој. Ово се може 

приметити уколико возило са лошим акумулатором оставимо да стоји 10ак дана. Све су се честице 

наталожиле и онемогућавају пуњење, а и старт са акумулатором који је радио задовољавајуће пре 

тог периода, упркос високој летњој температури.  

У модерним акумулаторима није могуће отварати ћелије и додавати дестиловану воду или 

киселину по потреби (након претходног мерења густине), као што је то могло у старим 

акумулаторима. Корозија на прикључцима може да ствара проблем, па их треба држати чистим и 

премазаним машћу која је погодна за ту намену. Акумулатори су склони и самопражњењу уколико 

се не користе више месеци, па уколико возило дуго није било употребљавано, протребно је прво 

покушати са пуњењем акумулатора како би се отклонио проблем.  

 

 

 

 



Пнеуматици 

Делови точка су: 

• Диск (челична плоча кроз коју пролазе шрафови који држе точак на возилу – не треба га 

мешати са кочионим диском!) 

• Наплатак – челични део на који се монтира пнеуматик 

• Пнеуматик – гума напумпана ваздухом 

Диск и наплатак чине фелну. Добри пнеуматици су вишеструко важни за возило: 

• због безбедности у случају кочења и наглог скретања 

• Због доброг приањања и могућности кретања (нарочито на узбрдици) и безбедног проласка 

кроз кривину у условима клизавог коловоза 

• због аспекта удобности због нивоа буке 

• због финансијског аспекта ( која им је цена, колико се брзо троше и пропадају и колико 

утичу на потрошњу горива)  

• колико су у стању да задовољавајуће испуне претходне услове у великом температурском 

опсегу, као и различитим метеоролошким условима 

Први пнеуматици су пријављени као патент с краја 19. века, а тек ококо 1930 су потпуно истиснули 

точкове од пуне гуме из употребе. Некада су пнеуматици имали и унутрашњу гуму, али развојем 

технологије је унутрашња гума избачена из употребе јер се беспотребно грејала услед трења 

између спољашње и унутрашње гуме, односно унутрашње гуме и наплатка, и постојала је 

могућност наглог бушења, експлозије, и губитка контроле над возилом. 

Пнеуматици се деле на: 

• пнеуматике за путничка возила 

• пнеуматике за комерцијална полутеретна и теретна возила 

Према положају челичних нити у себи их делимо на: 

• радијалне - користе код путничких возила (боље перформансе, лошије подносе неравнине) 

• дијагоналне – нити „корд“-а се укрштају под дефинисаним углом од 38° до 42°. Користе се  

код теретних возила и аутобуса (за велика оптерећења). 

• дијагонално опојасане – додатно опојасан пнеуматик у зони газећег слоја са два или више 

брејкера који се под одређеним углом укрштају са осталим слојевима – за изразито лоше 

путеве. 

На попречном пресеку пнеуматика уочавамо следеће зоне: 

Газећа површина је оно што сви препознајемо као „шару“ пнеуматика, односно део који је у 

додиру са површином пута. Бок пнеуматика је део пнеуматика који видимо са стране кад је 

монтиран на возилу и на њему су исписане све ознаке пнеуматика. Раме представља заобљени 

прелаз газеће површине ка боку. Стопа је посебно ојачан жичани део којим се пнеуматик ослања 

о наплатак и који обезбеђује заптивање како ваздух не би излазио ван гуме. 



 

Попречни пресек пнеуматика 

 

 Напомена: На претходној илустрацији се виде отприлике сви поменути делови гуме које 

сам набројао, тако да верујем да ће бити довољно илустративна. Извињавам се, нисам имао 

довољно времена да ово мало детаљније исцртам. 

Унутрашњи слојеви пнеуматика су: 

Брејкер се налази по обиму тик испод газеће површине и учвршћује је, а састоји се од два или 

више слоја гумираног текстилног или челичног „корда“. Корд је основни арматурни материјал гуме 

и састоји се од две или више нити упредених заједно. Нити су израђене од рајона, најлона, 

полиестера, стаклених влакана, арамида, челика...) 

Каркас је главни армирајући слој пнеуматика који се састоји од једног или више слојева гумираног 

корда који обезбеђује потребну јачину и еластичности. 

Херметизујући слој се налази са унутршање стране пнеуматика и има задатак да одржава 

притисак пнеуматика. 

Испуна се налази у зони стопе уз постављени жичани обруч. 

Поред стандардних пнеуматика постоје и „run flat“ пнеуматици, што у буквалном преводу 

значи „вози испумпано“. Ови пнеуматици имају значајно ојачане бокове у односу на стандардне, 

што се види на следећојх илустрацији. Уграђују се у возила која имају индикатор притиска у 

гумама, који вам говори да у случају издувавања морате возити смањеном брзином око 60-70-80 

км/ч и то максимално неколико стотина километара до првог вулканизера. Предност возила са 



оваквим техничким решењем је непостојећа могућност експлозије пнеуматика и повећан простор у 

пртљажнику, јер се уз ова возила не испоручује резервни точак, па чак ни сет за поправку. 

 

 

 

Обележавање пнеуматика: 

Скраћенице ECE, DOT, E.T.R.T.O, TRA означавају стандарде по којима се врши 

обележавање, и за нас као корисника нису од неке информације. 

Димензије које се користе при прорачуну возила, и евентуално неким адаптацијама 

постојећег су: 

D – пречник напумпаног пнеуматика у неоптерећеном стању 

B – ширина профила неоптерећеног пнеуматика (на илустрацији је то 185) 

d – пречник фелне, односно унутрашњу пречник пнеуматика (на илустрацији је то 14 – 

ознака је у инчима)  

H – висина „балона“, односно половина разлике између унутрашњег и спољашњег 

пречника пнеуматика. На илустрацији је то 75. То не значи да је висина 75 милиметара! Висина се 

прерачунава у односу на ширину профила неоптерећеног пнеуматика. Ова ознака значи да је 

висина балона 75% од 185 милиметара. 

Rstat – статички полупречник, односно растојање од осе ротације до површине тла у 

прописно напумпаном и оптерећеном пнеуматику.  

Остале ознаке: 

R – радијална конструкција путничког пнеуматика – није полупречник! 



Индекс носивости и индекс брзине су комбинација бројне и словне ознаке који показују до 

које брзине и до ког оптерећења је могуће излагати пнеуматик (касније у тексту имате табеларни 

преглед оба фактора. 

TRACTION – показује држање на путу. Словне ознаке од најбољег ка најгорем: A-C 

THREADWEAR – показује степен хабања, већи број означава мање хабање.  

TEMPERATURE A-C стварање топлоте у гуми. Словне ознаке од најбољег ка најгорем A-C 

TWI – показује да гума садржи индикатор потрошености унутар своје шаре, тј део 

пнеуматика који уколико је у истом нивоу са остатком газећег слоја – пнеуматик је за замену. 

ALL SEASON – тип гума који је за употребу у свим сезонама, најпрактичније за градске 

услове. 

M+S – за снег и блато, не значи да је у питању зимска гума за екстремне услове! 

RADIAL TUBELESS – радијална, без унутрашње гуме 

Стрелица за смер ротације уз коментар „rotation, direction“ 

 

 

 

На следећој илустрацији је важна заокружена комбинација бројева која означава старост 

пнеуматика. Конкретно је 38 седмица у 2011-ој години. Кад купујете нове пнеуматике, баците 

поглед да вам не монтирају пнеуматике старе годину-две који су стајали у магацину. Може и то, 

али цена мора бити знатно нижа јер је тиме смањен радни век пнеуматика бар за трећину. 



 

 

Налепница која се налази на шари пнеуматика говори о количини буке у децибелима коју 

производи пнеуматик, карактеристикама кочења у условима влажног коловоза, количини горива 

која је потрошена, а на коју утиче трење пенуматика с подлогом. Ово све је описно, најбоље је 

погледати неке од тестова пнеуматика пре куповине истих. 

 

 

Праве зимске гуме имају ознаку планине и пахуљице као на следећој илустрацији: 

 

 

 



Индекс 
оптерећења 

Маса kg 
Индекс 

оптерећења 
Маса kg 

Индекс 
оптерећења 

Маса kg 

65 290 80 450 95 690 

66 300 81 462 96 710 

67 307 82 475 97 730 

68 315 83 487 98 750 

69 325 84 500 99 775 

70 335 85 515 100 800 

71 345 86 530 101 825 

72 355 87 545 102 850 

73 365 88 560 103 875 

74 375 89 580 104 900 

75 387 90 600 105 925 

76 400 91 615 106 950 

77 412 92 630 107 975 

78 425 93 650 108 1000 

79 437 94 670 109 1030 

 

 

 

Индекс 
брзине 

Ј К L M N P Q R S T U H V W Y 

Максимална 
брзина км/ч 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 

 

 

 

 



Разлике у изгледу шара газећег слоја између летње, зимске и гума за све сезоне: 

 

 

Летња има по обиму дубоке канале за одвод воде, а остале шаре су мање изражене. 

Зимска има најгрубље и најшире шаре, а гума за све сезоне је негде између. 

Шта изабрати је велико питање. Мој савет је једино никако не изабрати летњу гуму за 

вожњу по снегу. Произвођачи гума би највише волели да их ви мењате стално, и покушавају да вас 

убеде да је то неопходно. Ипак, проучавајући доста тестова пнеуматика (дијаграми у наставку), а и 

возећи сам пнеуматике зимске и за све сезоне у летњим условима, нисам стекао утисак о „наглом 

пропадању на повишеној температури“. Перформансе за колико су поменуте гуме лошије од 

летњих у летњим условима јесу значајне, али се ви не можете са сигурношћу ослонити ни на 

летње пнеуматике. 

Желим да кажем да су летње гуме боље за неких 10-20%, али је заиста боље нешто 

спорије возити и мање агресивно скретати, него рачунати на то да ће ваш зауставни пут бити 

30метара уместо 35 метара, и да ће вас то спасити судара. Наше око није у стању да то процени. 

Држите веће одстојање и возите мање агресивно. Насупрот томе, зауставни пут летњег 

пнеуматика у условима снега је 2 пута дужи!  

Такође, пажљивом анализом ћете приметити да пнеуматици средњи по цени могу да имају 

фантастичне перформансе, односно за безначајних 5% лошије перформансе од два пута скупљих 

брендираних пнеуматика. Возите нове пнеуматике који одговарају вашем џепу, не превише 

агресивно, и сваки пнеуматик ће вам бити добар. За кретање по снежним и залеђеним узбрдицама 

се не раде тестови, али из личног искуства поједини јефтинији али нови пнеуматици фантастично 

раде посао. Битно је да по снегу користите ужи пнеуматик како би продро у снежну подлогу. Шири 

пнеуматици боље држе у кривини јер не долази до кривљења гуме под дејством центрифугалне 

силе, али су зато за вожњу по снегу изузетно лоши. Широке „спортске“ гуме оставите за суво 

летње време! Примери неких дијаграма: 

 

 

 



Кочење по снегу: 

 

Кочење у јако хладним али сувим условима: 

 



 

Летње кочење по сувом: 

 

Летње кочење по влажном коловозу: 

 

 



 

 

Избор величине пнеуматика није превише компликован. Саветовао бих да спољашњи обим 

гуме остане исти као што је и пројектован.  Може се узети нешто већа фелна, а гума нижег 

профила, а веће ширине. Ово се боље одражава на управљивост и контролу у кривини, али је 

мања удобност код неравнина.  



Ширина пнеуматика зависи и од ширине самог наплатка, али ту постоје толеранције јер се 

неколико ширина пнеуматика могу сасвим успешно монтирати на исту фелну. 

Фелна је дефинисана пречником централног отвора, бројем шрафова и пречником на коме 

се отвори за шрафове налазе (нпр. 5х100мм), ширином фелне у инчима и обликом дела где 

належе стопа пнеуматика – пример 6''Ј (прво је 6 инча ширина, а Ј је облик). Такође је дефинисан 

ЕТ – међусобни положај диска и наплатка који говори како ће пнеуматик стајати у односу на возило 

(бочно избачен, нормлано или увучен). Пример за ознаку фелне је 8''Јх16 ЕТ45. 16 је пречник у 

инчима.  

Обратити пажњу на облик доњег дела главе завртњева којима се стеже точак јер могу бити 

коничног, радијалног или равног облика, па је потребно употребити адекватне шрафове за 

адекватну фелну. 

Између диска точка и кочионог диска се понекад постављају дистанцери, односно металне 

плоче са рупама, које додатно избацују фелну ван профила возилам мада ово не бих саветовао 

јер се тиме повећавају моменти сила на вешању возиула. 

Замена летњих и зимских пнеуматика би требало радити изнад односно испод граничне 

темепратуре од 7° целзијуса, мада је то све релативно. При свакој замени радити баланзирање 

пнеуматика 

Пнеуматици са исте стране возила могу да на годину дана  или око 10000-15000км замене 

места ради равномерног трошења. 

Потребно је одржавати адекватан притисак током читавог експлоатационог века возила. 

Превелики притисак троши централни део шаре пнеуматика, а пренизак бочне делове шаре. 

На дужину радног века утичу: 

• преагресивна вожња, нарочито у условима високе температуре – нагла кретања, 

скретања, кочења 

• превелико оптерећење 

• ударне рупе 

• старост 

• брзина возила 

• хемикалије на подлози које агресивно делују на гуму 

Складиштење пнеуматика вршити вертикалном положају у мрачним условима испод 25° 

целзијуса и у простору у ком нема озона, угљоводоника, мазива, киселина итд. 

 

 

 

 

 



Гориво 

Основне карактеристике горива у моторима са унутрашњим сагоревањем требају бити: 

• да са ваздухом формирају хомогену смешу која потпуно сагорева (са минимумом угљен 

моноксида у продуктима сагоревања) у складу са еколошким стандардима 

• да пружи добре перформансе возилу 

• да хлади склопове кроз које пролази пре сагоревања,  да не изазива стварање наслага на 

деловима мотора, да не изазива хабање и корозију 

• да обезбеди стартовање мотора у свим радним условима 

Врсте горива које срећемо на пумпама су: 

• Бензини разних октанских вредности 

• Дизел 

• Плин, односно течни нафтни гас (ТНГ) 

• Метан, односно земни гас (ЦНГ) 

Карактеристике горива су: густина, испарљивост, притисак засићених пара, садржај сумпора, 

садржај смола, корозивност, боја, вискозност, садржај воде, нечистоћа, пепела и кокса 

За плин је важан и однос пропана и бутана који се мења зависно од спољашње температуре 

како би испарљивост била адекватна. 

Октански број бензина показује способност горива да се одупре детонативном сагоревању, што 

значи да нема самопаљења гориве смеше пре прописаног тренутка.  

Цетански број за дизел горива показује склоност ка самозапаљењу. 

Поред поменутих карактеристика горива, за дизел гориво је битно: температура стињавања, 

температура паљења, филтрабилност (важна за пролазак дизел кроз филтер горива при ниским 

температурама), садржај сумпора.  

Производи сагоревања представљају мешавину разних материја, од којих неке негативно утичу 

на екологију.  

• Угљен диоксид 

• Угљен моноксид (отрован, последица напотпуног сагоревања) 

• Оксиди азота, отровни, указују на лошу температуру сагоревања 

• Угљоводоници – непотпуно сагоревање 

• Вода – продукт сагоревања гасовитих горива у већој мери, а у мањој мери продукт 

сагоревања течних горива, или је била присутна у самом гориву – лоше гориво 

• Сумпорови оксиди – код дизел горива 

• Чађ – код дизел горива. 


