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Наставна тема: Енергетика 

Наставна јединица : Дизел мптпри, Ванкелпв мптпр, Гасне турбине, Млазни и Ракетни мптпри 

 

Дизел мптпри се разликују пд бензинских пп врсти гприва кпје их ппкреће и пп нашину паљеоа 

смеще. За разлику пд бензинских, пви мптпри немају карбуратпр и уређај за паљеое, већ самп дизне 

и пумпу за  убризгавое гприва. Смеща гприва и ваздуха се пали услед виспкпг притиска и виспке 

температуре, кпја се ппстиже сабијаоем ваздуха у цилиндру мптпра.   

 Кпд четвпрптактних дизел мптпра принцип рада се пдвија у шетири такта:                                                                                                    

1. усисаваое ваздуха –клип се креће пдпзгп надпле и шист ваздух се усисава у цилиндар                                                                                                                                                                                       

2. сабијаое(кпмпресија)-клип се креће пдпздп нагпре и млазница(дизна) убризгава гпривп у 

сабијени вреп  ваздух услед шега се смеща сама пали                                                                                                                      

3.експанзија(щиреое) –гаспви кпји настају сагпреваоем щире се и пптискују клип надпле-радни такт                       

4. издуваваое –клип се креће пдпздп нагпре и истискује гаспве у издувни канал 

Ппгледати линк https://svafizika.org/wp-content/uploads/2017/05/2stroke-looper.gif 

                              https://www.youtube.com/watch?v=1Xbw8P9yzdw 

Кпд двптактних дизел мпрпра радни циклус се пдвија у два такта                                                                                                

1.усисаваое и сабијаое                                                                                                                                                                                            

2. сагпреваое и издуваваое 

Дизел мптпр је пп кпнструкцији масивнији, има већу снагу и већи степен кприснпг дејства( мпгу да 

пређу вище килпметара за исту кплишину гприва) пд бензинскпг мптпра. 

Ванкелпв мптпр је клипни мптпр кпд кпга клип има пблик једнакпстранишнпг трпугла са запбљеним 

ивицама и врщи рптаципнп кретаое унутар цилиндра. Ради на принципу унутращоег сагпреваоа и 

има шетири такта: угризгаваое, кпмпресија( сабијаое), сагпреваое и избациваое гаспва насталих 

сагпреваоем. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Wankel_Cycle_anim_en.gif/150px-

Wankel_Cycle_anim_en.gif 

Гасне турбине припадају мптприма са унутращоим сагпреваоем . Ппкреће их енергија гаса насталпг 

сагпреваоем гприва. Принцип рада ппгледати у учбенику. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/thumb/1/19/Turbojet_operation-_axial_flow5.png/450px-

Turbojet_operation-_axial_flow5.png 

Млазни мптпри кретаое пстварују на принципу реакције млаза сагпрелих гаспва насталих 

сагпреваоем смеще ваздуха и гприва. Збпг тпга се називају јпщ и реактивни. Пп кпнструкцији су у 

пблику щупое цеви, пднпснп прппулзпра. Кпристе се за ппгпн авипна и ракета.  Принцип рада :                                      

-у усисник мптпра улази ваздух малпм брзинпм;                                                                                                                                         

-у кпмпреспру се ваздух сабија дп пдређенпг притиска;                                                                                                                     

-у кпмпри за сагпреваое дплази дп паљеоа сабијенпг ваздуха и гприва;                                                                                 

-сагпрели гаспви прплазе крпз турбину и излазе крпз млазник знатнп већпм брзинпм пд улазне:                                   

https://svafizika.org/wp-content/uploads/2017/05/2stroke-looper.gif
https://www.youtube.com/watch?v=1Xbw8P9yzdw
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Wankel_Cycle_anim_en.gif/150px-Wankel_Cycle_anim_en.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Wankel_Cycle_anim_en.gif/150px-Wankel_Cycle_anim_en.gif
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/thumb/1/19/Turbojet_operation-_axial_flow5.png/450px-Turbojet_operation-_axial_flow5.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sr/thumb/1/19/Turbojet_operation-_axial_flow5.png/450px-Turbojet_operation-_axial_flow5.png


Техника и технплпгија  

-захваљујући разлици у брзинама , мптпр се креће супрптнп пд струјаоа млаза сагпреваоа ( види 

слику млазнпг прппулзпра,  са делпвима,  у учбенику).                                                                                                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=HTWoXH7O1Ag 

Ракетни мптпри раде на слишнпм принципу кап млазни. Кретаое им пмпгућава снажан млаз гаспва 

кпји настаје сагпреваоем гприва( керпзина). За сагпреваое не кпристе кисепник из ваздуха, већ га 

нпсе са спбпм у ппсебним резервпарима. Збпг тпга се јединп ракетни мптпри мпгу кретати крпз 

свемир. 

Задатак: Написати пвај текст у свесу и прпшитати лекцију у учбенику. 

Дпбрп прпушити мптпре са унутращоим сагпреваоем јер следеће недеље следи тест. 

https://www.youtube.com/watch?v=HTWoXH7O1Ag

