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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato práce se zaměřuje na vysokotlaké vstřikovací systémy. Uvádí některé typy naftových 

i benzínových palivových systémů. Jsou zde uvedeny výhody a nevýhody daných systémů 

a jejich základní konstrukční rozbor. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

vysokotlaké vstřikovací systémy, vysokotlaké čerpadlo, vstřikovač, common rail, PDE, PLD, 

řadové vstřikovací čerpadlo, VP 30, VP 44, přímé vstřikování benzínu 

ABSTRACT 

This thesis focuses on high pressure injection systems. It features some types of diesel 

and petrol fuel system. There are presented advantages and disadvantages of these systems 

and their basic design analysis. 

KEYWORDS 

high pressure systems, high pressure pump, injector, common rail, PDE, PLD, in-line 

injection pump, VP 30, VP 44, gasoline direct injection 
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ÚVOD 
Automobilový průmysl je jedním z největších strojírenských odvětví a auto je již nedílnou 

součástí našich životů. Velké automobilové koncerny patří mezi největší firmy světa 

a konkurují tak například ropným společnostem. Díky těm máme palivo do spalovacích 

motorů, jimiž je stále zatím osazena naprostá většina automobilů.  

V dnešní době jsou na spalovací motory kladeny čím dál větší nároky různými regulemi nebo 

normami a jsou prosazovány jiné alternativní pohony. Proto inženýři musejí vymýšlet 

způsoby, aby spalovací motory splňovaly tato nařízení. Jedním ze způsobů, jak se 

zefektivňuje práce motoru je zdokonalování vstřikovacích systémů a dosahováním vyšších 

vstřikovacích tlaků. Když je palivo do válce vstřikováno pod tlakem, vytvářejí se vhodnější 

podmínky pro následný spalovací proces. Spalování je jednak ekologičtější, ale 

i ekonomičtější. Vysokotlaké trysky jsou vyvíjeny tak, aby mohly pracovat s čím dál větším 

tlakem. Například systém common rail třetí generace pracuje s tlakem až 250 MPa. 
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1 HISTORIE 
 

1.1 PARNÍ STROJ 

První vozidlo s vlastním pohonem, parním strojem, sestrojil v roce 1764 kapitán francouzské 

armády Nicolas Josef Cugnot. Jeho „mechanický kůň“ dosahoval rychlosti až 4,5 km·h-1, 

dokázal jet až 12 minut a měl za úkol sloužit dělostřelectvu francouzské armády. Pro jeho 

provoz bylo potřeba na zemi rozdělat ohniště a počkat, až se vytvoří pára v kotli pro dalších 

12 minut jízdy. Své vozidlo Cugnot na přelomu let 1770–1771 ještě zdokonalil a to tak, že 

stroj měl již své vlastní ohniště, a tudíž nebylo nutno jej rozdělávat na zemi. Další pokusy 

na vylepšení svého vynálezu už Cugnot nedostal, neboť upadl v nemilost u dvora a přišel tak 

o finanční podporu. 

Ve stejném období na parním stroji nezávisle pracoval také James Watt, který dostal v roce 

1769 patent na vlastní parní stroj a je tedy pokládán za vynálezce parního stroje. Wattovou 

největší zásluhou je rozšíření používání parního stroje a jeho další zdokonalování. 

Nejvýraznější pokrok ve vývoji bylo zavedení dvojčinného parního stroje, kde pomocí 

šoupátka byla střídavě přiváděna tlaková pára před i za píst stroje. Z chodu stroje byl tedy 

získán dvojnásobný výkon při stejném objemu válce a také pravidelnější chod. Dalším 

výrazným zlepšením byl vynález odstředivého regulátoru, který měl na starost stabilizaci 

otáček parního stroje.  

Na našem území byl průkopníkem v oblasti parních strojů Josef Božek, který v roce 1815 

předvedl první automobil poháněný parou. Při předvádění svého stroje veřejnosti v roce 1817 

byl však zadlužený vynálezce okraden a na další experimenty s parním pohonem zanevřel. 

Dále se věnoval vývojem čerpadel, přesných hodin a vagónů pro koněspřežnou železnici. [1] 

 

1.2 ZÁŽEHOVÝ MOTOR 

Prvního velkého úspěchu dosáhl v roce 1859 Franzouz Jean Joseph Etienne Lenoir a lze jej 

považovat za tvůrce výbušných motorů, neboť jeho stroj bylo možné prakticky využít. 

Za průkopníka v oblasti zážehových motorů je však považován Nicolaus August Otto, který 

předvedl čtyřdobý zážehový spalovací motor na svítiplyn. Tento motor se stal základem pro 

stavbu pozdějších spalovacích motorů a motory tohoto principu jsou dodnes označovány jako 

„Ottův motor“. V porovnání s parním strojem byl motor tišší, menší i účinnější. Otto svůj 

vynález dále vylepšoval a snažil se sestrojit motor dvoudobý, což se mu však před smrtí 

nepovedlo. Ottův cyklus zážehového motoru se však dodnes využívá ve většině osobních 

automobilů. [1] 

 

1.3 VZNĚTOVÝ MOTOR 

Vznik zážehového motoru je připisován Rudolfu Dieselovi a jeho třetímu prototypu, který 

odzkoušel v roce 1897. Tento čtyřdobý motor měl výkon 14,7 kW při otáčkách 170 min-1 

a jeho celková účinnost byla 26 %. Pro značné rozměry, hmotnost a komplikovanost 

vysokotlakého kompresoru, který měl za úkol dopravu paliva do válce v proudu stlačeného 
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vzduchu, musely být tyto motory používány pouze jako stacionární nebo motory lodní. 

Pozdější náhrada kompresoru vstřikovacím čerpadlem umožnila celkové rozměry motoru 

zredukovat a motor se mohl používat i ve vozidlech. [1] 
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2 VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM COMMON RAIL 
Princip systému common rail spočívá v oddělení vytváření tlaku a samotného vstřikování 

nafty. Tlak vstřikování je vytvářen zcela nezávisle jak na dané dávce, která je vstříknuta, tak 

na aktuálních otáčkách motoru. Dávka paliva pro vstřik je nachystána ve vysokotlakém 

zásobníku paliva – railu. Elektronická řídicí jednotka vypočítává a určuje okamžik vstřiku 

z uložených datových polí hodnot a následně dává pokyn pro jednotlivé vstřikovače každého 

válce.  

Mezi hlavní výhody systému common rail patři zejména vysoký vstřikovací tlak, který 

se s dalšími generacemi stále zvětšuje (u první generace až 135 MPa, u druhé až 160 MPa 

a u třetí je to až 250 MPa). Dále je to přizpůsobivost na provozní stav daného okamžiku a tím 

přizpůsobené množství a tlak vstřikovaného paliva ve vysokotlakém zásobníku, počátek 

vstřiku a variabilnost předstřiku s optimalizací kvality spalování v různých provozních 

stavech, malé odchylky a vysoká přesnost v průběhu celé životnosti. Motor také vykazuje tišší 

a měkčí chod díky předvstřiku paliva. Nárůst tlaku ve spalovacím prostoru totiž není díky 

předvstřiku tak prudký. Další výhodou jsou daleko nižší emise ve výfukových plynech. 

[2][4][5] 

Obr. 1 Palivová soustava common rail u čtyřválcového vznětového motoru s přímým vstřikem [2] 

Pozn.: (1) – Měnič hmotnosti nasávaného vzduchu, (2) – řídicí jednotka, (3) – vysokotlaké čerpadlo, 

(4) – rail, (5) – vstřikovač, (6) – snímač otáček klikového hřídele, (7) – snímač otáček chladicí 

kapaliny, (8) – čistič paliva, (9) – snímač polohy akceleračního pedálu 
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2.1 PALIVOVÝ SYSTÉM 

Palivový systém se skládá ze dvou částí, a to z nízkotlaké části, ve které se zajišťuje doprava 

a čištění paliva, a vysokotlaké části, ve které je obsaženo samotné vstřikovací zařízení. [2] 

 

2.1.1 DOPRAVNÍ PALIVOVÉ ČERPADLO 

Přívod paliva má na starost dopravní (podávací) čerpadlo zabudované do vysokotlakého 

čerpadla (křídlové čerpadlo), které je poháněno hnacím hřídelem. Palivo je vedeno 

z podávacího čerpadla přes přítokový otvor do vysokotlakého prostoru. V přítokovém otvoru 

je umístěn dávkovací ventil paliva mezi podávacím čerpadlem a vysokotlakým prostorem. 

Elektromagnetický modul ovládá činnost dávkovacího ventilu paliva tím, že reguluje průřez 

přítokového otvoru a tím omezuje množství paliva, které vede do vysokotlakého prostoru. 

V současné době se používají dva druhy dopravních čerpadel: elektrická válečková nebo 

mechanicky poháněná zubová palivová čerpadla. Elektrické válečkové čerpadlo je používáno 

výhradně u osobních a lehkých užitkových automobilů a obvykle je umístěno přímo 

v palivové nádrži. Zubové čerpadlo je naopak většinou umístěno ve vysokotlakém čerpadle 

a sdílí s ním pohon nebo je umístěno přímo na motoru a pohon má vlastní. [3] 

 

Obr. 2 Palivový systém Bosch vstřikovacího zařízení common rail [2] 

Pozn.: (1) – palivová nádrž, (2) – sací koš se sítkem, (3) – elektrické palivové dopravní čerpadlo, (4) – 

jemný čistič paliva, (5) – nízkotlaké palivové potrubí, (6) – vysokotlaké palivové potrubí, (7) – zpětné 

palivové potrubí, (8) – odpojovací ventil pístové jednotky čerpadla, (9) – regulátor tlaku paliva, (10) – 

vysokotlaké palivové potrubí, (11) – rail, (12) – snímač tlaku paliva v zásobníku, (13) – pojistný ventil, 

(14) – omezovač průtoku, (15) – vstřikovač, (16) – řídicí jednotka 
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2.1.2 VYSOKOTLAKÉ PALIVOVÉ ČERPADLO 

Vysokotlaké čerpadlo je hranice mezi vysoko a nízkotlakou částí palivového systému. Jeho 

úkolem je přivádět dostatečné množství paliva pod vysokým tlakem při všech provozních 

otáčkách motoru a vytvářet tak tlak pro systémový zásobník – rail. 

Dopravní čerpadlo přivede přes jemný čistič palivo k pojistnému ventilu, který má za úkol 

vytlačovat palivo do mazacího a chladicího okruhu vysokotlakého čerpadla. Podávací tlak 

musí překročit otevírací tlak pojistného ventilu, aby došlo k jeho otevření. Poté může být 

palivo vytlačováno přes sací ventil do prostoru válce, jehož píst je právě v dolní úvrati. Sací 

ventil se následně uzavře tlakem paliva a výtlačný ventil se otevře a palivo je vytlačeno 

do zásobníku přípojkou. Přebytečné palivo odtéká kuličkovým ventilem zpět do palivové 

Obr. 3 Podélný řez vysokotlakým palivovým čerpadlem [2] 

Pozn.: (1) – přívod paliva, (2) – pojistný ventil se škrtícím otvorem, (3) – nízkotlaký kanál 

k jednotce čerpadla, (4) – hnací hřídel čerpadla, (5) – výstředníková vačka, (6) – píst jednotky 

čerpadla, (7) – prostor ve válci jednotky čerpadla, (8) – sací ventil, (9) – odpojovací ventil, (10) – 

výtlačný ventil, (11) – těsnící vložka, (12) – vysokotlaká přípojka k railu, (13) – regulátor tlaku 

paliva, (14) – kuličkový ventil, (15) – zpětný odvod paliva 
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nádrže. Zpětný tok paliva při nízkém tlaku má na starost chlazení a mazání vysokotlakého 

čerpadla a vrácení prosáklého paliva od vstřikovačů do palivové nádrže. [2][3] 

2.1.3 REGULÁTOR TOKU PALIVA 

Regulátor tlaku paliva má na starost udržení daného tlaku paliva v zásobníku. Při vysokém 

tlaku paliva v zásobníku se regulační ventil otevře a určitá část paliva odteče zpětným 

potrubím zpět do palivové nádrže. Při nízkém tlaku paliva v zásobníku se ventil uzavře. 

Regulátor se může nacházet buď připevněný k vysokotlakému čerpadlu, nebo 

k vysokotlakému zásobníku. Mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranou je těsnění pomocí 

kuličkového ventilu. [2] 

Obr. 4 Příčný řez palivovým čerpadlem [2] 

Pozn.: Popisek jako u Obr. 3 
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2.1.4 VYSOKOTLAKÝ ZÁSOBNÍK PALIVA 

Rail funguje jako akumulátor paliva pod vysokým tlakem a jeho velkou výhodou je tlumení 

kolísání (kmitání) tlaku. Kolísání tlaku je způsobeno pracovními pohyby čerpadla a neustálým 

otevíráním a zavíráním vstřikovačů. Musí mít tedy dostatečný objem k jeho omezení, 

ale zároveň jeho objem nesmí být příliš velký, aby se po startu rychle dokázal vytvořil 

potřebný tlak pro chod motoru. Materiál pro výrobu se používá kovaná ocel a podle 

konstrukce motoru a místa pro něj je tvaru podélného nebo sférického. [2] 

 

Obr. 5 Regulátor toku paliva [2] 

Pozn.: (1) – kuličkový ventil, (2) – kotva elektromagnetu, (3) – elektromagnet, (4) – pružina 

Obr. 6 Rail [2] 

Pozn.: (1) – rail, (2) – přívod od vysokotlakého čerpadla, (3) – snímač tlaku v railu, (4) – pojistný 

ventil, (5) – zpětný odtok paliva, (6) – omezovač průtoku, (7) – potrubí ke vstřikovači 

 pol 
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2.1.5 SNÍMAČ TLAKU PALIVA 

Snímač tlaku paliva má za úkol přesné stanovení okamžitého tlaku v zásobníku. Velikost 

snímaného tlaku se převádí na napěťový signál, který se poskytuje řídící jednotce 

k vyhodnocování.   Na konci přívodního kanálu se nachází membrána, na kterou tlačí 

přiváděné palivo. Polovodičový prvek umístěný na membráně, jako snímací člen, mění 

deformaci na elektrický signál, který je zesílen vyhodnocovacím obvodem a posílán do řídící 

jednotky přes přípojku.  Membrána mění svůj tvar působením tlaku (firma Bosch udává 

průhyb asi 1 mm při tlaku 150 MPa), mění se její vnitřní odpor a tím se změní i napětí 

v obvodu. Napětí se nachází mezi 0 až 70 mV a je zesilováno na 0,5 až 4,5 V. Snímače má 

napájecí napětí 5 V. [2] 

 

2.1.6 TLAKOVÝ POJISTNÝ VENTIL 

Tlakový pojistný ventil zabraňuje dosažení většího tlaku než maximálního povoleného tlaku 

v zásobníku, který udává tuhost tlačné pružiny. Při překročení maximálního povoleného tlaku 

se tento ventil otevře působením tlaku paliva na kužel. Palivo tak uniká přes průtočné otvory 

zpět do nádrže a tlak v zásobníku poklesne. [2] 

Obr. 7 Snímač tlaku paliva [2] 

Pozn.: (1) – elektrická přípojka, (2) – vyhodnocovací obvod, (3) – membrána se snímacím prvkem, 

(4) – vysokotlaké připojení, (5) – upevňovací závit 

Obr. 8 Tlakový pojistný ventil [2] 

Pozn.: (1) – přívodní kanálek, (2) – kuželový ventil, (3) – průtočné otvory, (4) – píst, (5) – tlačná 

pružina, (6) – doraz, (7) – těleso ventilu, (8) – zpětný odvod paliva 
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2.1.7 OMEZOVAČ PRŮTOKU 

Omezovač průtoku je namontován na zásobníku a vede palivo ke každému vstřikovači. 

V případě nepravděpodobné poruchy vstřikovače zabraňuje trvalé vstřikování paliva. 

Případně může odstavit vstřikovač, když odběr paliva přesáhne maximální přípustné 

množství, až do zastavení motoru. 

Tvoří jej kovové pouzdro s jedním závitem sloužícím k namontování na zásobník a druhým, 

kterým se šroubuje vysokotlaké potrubí k vstřikovači. Píst je přitlačován pružinou, která 

se svou silou snaží udržet kanálek otevřený směrem k zásobníku paliva. Při práci vstřikovače 

dochází k poklesu tlaku, což má za důsledek posunutí pístu směrem k výstupu, nedojde však 

k úplnému uzavření. Při správné funkci vstřikovače trvá pokles tlaku jen malou chvíli. 

Pružina tak vrátí píst do původní polohy. V případě poruchy s velkým odběrem paliva trvá 

pokles tlaku tak dlouho, že překoná sílu pružiny a píst dosedne do sedla na straně výstupu 

a v této poloze zůstane až do zastavení motoru. Tím se uzavře přívod paliva k vadnému 

vstřikovači. V případě poruchy s malým únikem paliva se píst nevrací úplně do své výchozí 

polohy, tudíž po několika vstřicích dosedne až do sedla a odstaví tím vstřikovač opět 

do vypnutí motoru. [2] 

 

Obr. 9 Omezovač průtoku [2] 

Pozn.: (1) – vstup, (2) – uzavírací vložka, (3) – píst, (4) – tlačná pružina, (5) – pouzdro, (6) – výstup 
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2.1.8 VSTŘIKOVAČE 

Poslední součást vysokotlaké části palivového systému jsou vstřikovače, které umožňují 

přesné a rychlé dávkování paliva do spalovacího prostoru. Vstřikovače mohou být ovládány 

elektromagneticky nebo piezoelektricky. Řídící jednotka podává do vstřikovače signál 

k zahájení vstřiku a jeho délce, tím se stanoví dávka paliva pro jeden pracovní cyklus válce. 

Ovládací ventily uvnitř vstřikovačů mají velmi malé pohyblivé hmotnosti, což je velmi 

důležité pro rychlé spínací časy – přibližně 0,3 ms. Díky tomu systém velmi rychle dokáže 

reagovat na změny provozních stavů motoru a požadavky řidiče. 

Vstřikovače ovládané elektromagneticky tvoří tři funkční celky, a to vstřikovací tryska, 

hydraulický ovládací systém a elektromagnetický ventil. Palivo z vysokotlakého přívodu 

z vysokotlakého zásobníku putuje k jehle trysky přívodním kanálem a také do ovládacího 

prostoru přes přívodní škrtící trysku. Z ovládacího prostoru může palivo odtékat zpětným 

odvodem přes odtokovou škrtící trysku a kuličkový ventil. Jehla trysky je tlačena do sedla 

pružinou. V klidové poloze, kdy je vstřikovač uzavřen, se tlak v ovládacím prostoru nad 

tryskou rovná tlaku působícím na nadzvedací kuželovou plochu trysky. Pro jeho začátek 

vstřiku se do elektromagnetického ventilu přivede otevírací proud (asi 20 A), což způsobí 

otevření kuličkového ventilu a tlak v ovládacím prostoru začne klesat. Tryska se otevře, 

protože tlaky už nejsou vyrovnané. Pokles tlaku v ovládacím prostoru je způsoben menším 

průměrem přívodní škrtící trysky, než je průměr odtokové škrtící trysky. Tím více paliva 

uniká zpětným odvodem, než přitéká do ovládacího prostoru. Když je tryska otevřena, tak se 

proud v elektromagnetu zmenší na udržovací (asi 12 A). Pro ukončení vstřiku se proud 

přeruší a kuličkový ventil se uzavře. Poté dojde k růstu tlaku v ovládacím prostoru a ten 

s pomocí pružiny přetlačí tlak působící na nadzvedací plochu trysky. Díky tomu se tryska 

opět uzavře. [2] 

Obr. 10 Činnost omezovače průtoku v normálním režimu a s malým únikem [2] 
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Vstřikovače řízené piezoelektricky pracují na bázi piezoelektrického jevu. Tento jev 

využívá faktu, že působením tlaku na krystal (např. křemene) se v něm vyvolá napětí. To je 

způsobeno deformací pravidelné krystalové mřížky s kladně a záporně nabitými ionty, změna 

jejich polohy způsobuje proudový impuls. Tento jev však pracuje i obráceně. Když působíme 

na krystal elektrickým napětím, dochází k jeho rychlé deformaci, která je využívána pro 

otevírání trysky ve vstřikovači. Piezoelektrický prvek je vyroben asi ze 400 velmi tenkých 

keramických fólií, poskládaných do válce o výšce asi 30 mm (u firmy Siemens VDO). 

Obr. 11 Uzavřený a) a otevřený b) vstřikovač řízený elektromagnetickým ventilem [2] 

Pozn.: (1) – zpětný odvod paliva, (2) – elektrická přípojka, (3) – elektromagnetický ventil, (4) – přívod 

paliva, (5) – kulička ventilu, (6) – odtoková škrtící tryska, (7) – přívodní škrtící tryska, (8) – ovládací 

prostor, (9) – píst, (10) – přívodní kanálek k jehle, (11) – jehla vstřikovací trysky 
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Při působení 150 V na tento prvek dojde k jeho prodloužení přibližně o 0,04 mm. Tento zdvih 

se dále převádí mechanicky pomocí pístů a pružin na konečných asi 0,08 mm. I přes poměrně 

malý zdvih je to plně dostačující k otevření vstřikovací trysky. Tento způsob má spoustu 

výhod oproti elektromagneticky řízeným vstřikovačům. Umožňuje velice přesně dávkovat 

vstřikovanou dávku, třeba i o objemu 1 mm3. Dále má velmi krátkou dobu sepnutí až 0,1 s, 

což je až čtyřikrát kratší. Tyto výhody umožňují rozdělit vstřikovanou dávku 

až na 7 samostatných vstřiků, což pomáhá ke snížení tvrdosti chodu motoru, mechanického 

zatížení a emisí výfukových plynů. [2] 

 

Obr. 12 Vstřikovač Siemens řízený piezoelektricky [2] 
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2.2 ŘÍDICÍ SYSTÉM 

Řídicí jednotka sbírá díky snímačům požadavky řidiče a aktuální provozní poměry motoru 

a vozidla. Ze získaných informací určuje chod vozidla a zejména motoru. Snímač otáček 

klikového hřídele zjišťuje otáčky motoru a snímač vačkového hřídele zjišťuje pořadí vstřiku. 

Požadavek řidiče na točivý moment motoru předává řídicí jednotce potenciometr jako snímač 

polohy pedálu prostřednictvím elektrického signálu. Snímač hmotnosti nasávaného vzduchu 

monitoruje hmotnost aktuálně nasátého vzduchu a následně se podle toho přizpůsobuje 

spalování, aby odpovídalo emisním předpisům. Motorům s turbodmychadlem je snímačem 

plnícího tlaku měřen plnící tlak. V závislosti na teplotě chladicí kapaliny a vzduchu řídicí 

jednotka upravuje hodnoty předstřiku a vstřikovanou dávku. Podle typu vozidla mohou být 

k řídicí jednotce ještě připojeny další snímače, které dávají pokyny řídicí jednotce, aby 

se vylepšil jízdní komfort a bezpečnost. [2][6] 

 

Obr. 13 Řídicí systém Bosh [2] 

Pozn.: (1) – vysokotlaké čerpadlo, (2) – odpojovací ventil jednotky čerpadla, (3) – regulátor tlaku 

paliva, (4) – jemný čistič paliva, (5) – palivová nádrž s palivovým čerpadlem, (6) – řídicí jednotka, 

(7) – ovládací jednotka žhavení, (8) – akumulátor, (9) – rail, (10) – snímač tlaku paliva, (11) –

 omezovač průtoku paliva, (12) – pojistný ventil, (13) – snímač teploty paliva, (14) – vstřikovač, (15) –

 žhavicí svíčka, (16) – snímač teploty chladicí kapaliny, (17) – snímač polohy a otáček klikového 

hřídele, (18) – snímač polohy a otáček vačkového hřídele, (19) – snímač teploty plnicího vzduchu, 

(20) – snímač plnicího tlaku, (21) – měřič hmotnosti nasávaného vzduchu, (22) – turbodmychadlo, 

(23) – elektropneumatický převodník recirkulace spalin, (24) – elektropneumatický převodník 

regulace plnicího tlaku turbodmychadla, (25) – podtlakové čerpadlo, (26) – přístrojová deska, (27) – 

snímač polohy akcelerátoru, (28) – spínač brzdového pedálu, (29) – spínač spojkového pedálu, (30) – 

snímač rychlosti vozidla, (31) – ovládání tempomatu, (32) – kompresor klimatizace, (33) – ovládání 

klimatizace, (34) – diagnostická kontrola a zásuvka 

d 
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3 PDE – SDRUŽENÉ VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKY 
Sdružené vstřikovací jednotky PDE (z německého jazyka Pumpe – Düse – Einheit, 

v anglickém jazyce Unit – Injector – System, což lze přeložit jako „čerpadlo – tryska“) vůbec 

neobsahují vstřikovací čerpadlo a vysokotlaké potrubí, které přivádí naftové palivo pod 

tlakem do vstřikovačů. Absence cesty paliva od vysokotlakého čerpadla po vstřikovače je pro 

časování vstřiku, tak i kvalitu rozprášení paliva do válců velmi užitečná, protože ačkoliv je 

krátká, vznikají u jiných typů systému nepatrné rezonance a ty ovlivňují chod motoru. [2] 

3.1 KONSTRUKCE 

Tlak pro vstřikování paliva vytváří přímo ve vstřikovači integrované pístové čerpadlo, tedy 

každý válec má své vlastní čerpadlo. Chod čerpadla ovládá píst přes vačku na vačkovém 

hřídeli ventilového rozvodu motoru přes vahadlo s kladkou. Zpětný chod pístu zajišťuje 

vinutá pružina. Nízkotlaké čerpadlo zajišťuje dopravu paliva do vstřikovačů rozváděcími 

kanálky v hlavě válců. Samostatné vstřikování, nárůst tlaku v prostoru pod pístem je ovládáno 

elektromagnetickým ventilem. Tlak nemůže být vytvořen před uzavřením 

elektromagnetického ventilu. Takzvané „ostré“ ukončení vstřikování, jenž je velice důležité 

pro co nejdokonalejší spalování a tím i plnění emisních norem, je způsobené rychlým 

otevřením elektromagnetického ventilu. [2] 

 

Obr. 14 Sdružená vstřikovací jednotka Volvo D12 [2] 
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3.2 PRINCIP ČINNOSTI 

Pohybem pístu po uzavření ventilu elektromagnetickým pístem se v jednotce pro každý válce 

zvlášť vytvoří vysoký tlak. Po dosažení požadovaného tlaku se nadzvedne jehla a dojde 

ke vstříknutí paliva. Celý proces má na starost řídicí jednotka otevíráním a uzavíráním odtoku 

paliva elektromagnetickým ventilem. Systém sdružené vstřikovací jednotky umožňuje 

vstřikovací tlaky až 200 MPa. Vysoké tlaky vstřiků umožní lepší rozvíření směsi, její 

dokonalejší prohoření a tím pádem i vyšší účinnost, výkon a samozřejmě nižší emise 

spalování a nižší spotřebu. Systém též umožňuje předvstřik, tedy vstříknutí mikroskopické 

dávky paliva před samostatným vstřikem. To způsobí hladší průběh spalování, podstatně 

snižuje hlučnost spalovacího procesu a klesá množství oxidu dusíku ve výfukových plynech. 

Tlak ve spalovacím prostoru válce díky předvstřiku narůstá plynule, a ne prudce nárazově. 

Pro předvstřik je velmi důležité načasování. Předvstřik probíhá zhruba o 10° natočení 

klikového hřídele dříve než hlavní vstřik. [2]  
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4 PLD – SAMOSTATNÉ VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKY 
Samostatné vstřikovací jednotky PLD (z německého jazyka Pumpe – Leitung – Düse, což lze 

přeložit jako „čerpadlo – potrubí – tryska“) jsou modulární naftový vysokotlaký vstřikovací 

systém se samostatnými jednopístovými vstřikovacími čerpadly, kterým zaručuje pohon 

vačková hřídel ventilového rozvodu motoru. Každý válec motoru má své čerpadlo. [2] 

 

4.1 KONSTRUKCE 

Palivo je vytlačováno do vstřikovačů každého válce motoru ze vstřikovacích jednotek 

(jednopístových vstřikovacích čerpadel) krátkým vysokotlakým potrubím. Elektronická řídicí 

jednotka pomocí elektromagnetických ventilů, které se nachází na všech vstřikovacích 

čerpadlech, reguluje vstřikování. [2] 

 

4.2 PRINCIP ČINNOSTI 

Při porovnání soustavy PLD se soustavou s řadovým vstřikovacím čerpadlem se pístky 

nenatáčejí, ale pracují neustále s maximálním zdvihem. Dávkování paliva do trysky 

a časování výtlaku paliva se odvíjí podle otevírání a uzavírání zpětného odtoku paliva, které je 

přiváděno dopravním palivovým čerpadlem. Vytlačené palivo dopravním čerpadlem protéká 

do zpětného palivového potrubí a odtokový ventil je přitom otevřený. Impulz pro uzavření 

odtokového ventilu je, když vinutím elektromagnetu začne protékat proud a jádro 

elektromagnetu je vtaženo. Vačkou ovládaný píst stlačí palivo na tlak až 180 MPa a palivo je 

poté přiváděno přes vysokotlaké potrubí do dvoupružinového vstřikovače. Elektronické řízení 

činnosti elektromagnetického ventilu na základě příkazů od řídící jednotky, bez ohledu 

na polohu akcelerátoru a aktuálních otáček motoru, má na starost vstřikované množství paliva 

a načasování vstřiku. [2] 

Obr. 15 Palivová soustava PLD [2] 
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5 PALIVOVÁ SOUSTAVA S ŘADOVÝM VSTŘIKOVACÍM 

ČERPADLEM 
Soustava obsahuje dva okruhy, a to nízkotlaký a vysokotlaký.  Nízkotlaký okruh obsahuje 

palivovou nádrž se sítkem, nízkotlaké palivové potrubí, dopravní palivové čerpadlo a jemný 

čistič paliva. Vysokotlaký okruh obsahuje řadové vstřikovací čerpadlo, vysokotlaké palivové 

potrubí a vstřikovače. Soustava se nejčastěji používá u nákladních automobilů, lokomotiv, 

lodních motorů a celkově u vznětových motorů s velkým objemovým zdvihem. [2] 

 

5.1 PRINCIP ČINNOSTI 

Palivo je nasáváno podávacím čerpadlem z nádrže a je přiváděno přes filtr do vstřikovacího 

čerpadla. Palivo je dodáváno díky vstřikovacímu čerpadlu do vstřikovacích trysek přes 

vysokotlaké potrubí. Ve vysokotlakém potrubí se tlak pohybuje mezi 25 MPa a 120 MPa. 

Palivo, které proniká vlivem netěsností do horní části vstřikovače a přebytek paliva 

ze vstřikovacího čerpadla, je přiváděno zpětným potrubím zpátky do nádrže. [2] 

 

 

 

Obr. 16 Palivová soustava s řadovým vstřikovacím čerpadlem [2] 

Pozn.: (1) – palivová nádrž, (2) – palivové čerpadlo, (3) – čistič paliva, (4) – řadové vstřikovací 

čerpadlo, (5) – přesuvník vstřiku, (6) – ovládání čerpadla, (7) – vstřikovač se vstřikovací tryskou, (8) – 

zpětné potrubí, (9) – žhavicí svíčka, (10) – akumulátor, (11) – spínač žhavicího zařízení, (12) – 

hlídač žhavení 
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5.2 DOPRAVNÍ PALIVOVÁ ČERPADLA 

Význam dopravních (případně podávacích) čerpadel je dodání paliva z palivové nádrže přes 

hrubý čistič paliva do plnicí komory vstřikovacího čerpadla. Dopravní palivové čerpadlo je 

součástí nízkotlakého obvodu.  Pohon čerpadla obstarává buď přímo motor, nebo je součástí 

čerpadla vstřikovacího.  

Do systému dopravních palivových čerpadel patří pístové dopravní čerpadlo, které bývá 

obvykle umístěno na boku skříně vstřikovacího čerpadla. V případě, že vstřikovací čerpadlo 

má vlastní pohon, tak je dopravní čerpadlo poháněno jednou z vaček vačkového hřídele. 

Pokud však má cizí pohon, pohání dopravní čerpadlo vačkový hřídel ventilového rozvodu 

nebo má čerpadlo svůj vlastní pohon. Pístová dopravní čerpadla se dále řadí na jednočinná 

pístová čerpadla a dvojčinná pístová čerpadla. Jednočinná fungují na principu toho, 

že s rostoucím protitlakem vlivem zmenšení odběru paliva vstřikovacím čerpadlem se zdvih 

pístu čerpadla zmenšuje, a to způsobuje snížení dávky paliva. To se dosáhne tím, že tlak 

ve výtlačném potrubí je přiváděn i nad píst a pružina působící vlastní čerpací zdvih 

se neuvolňuje do plného zdvihu. 

 

 

Obr. 17 Schéma jednočinného pístového čerpadla [2] 
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Dvojčinná pístová čerpadla dodávají palivo v průběhu jedné otáčky výstředníku rovnou 

dvakrát. To má za následek zvětšení výkonu, který je důležitý hlavně u motorů s velkým 

zdvihovým objemem nebo s velkým počtem válců. 

Dále do systému dopravních palivových čerpadel patří ruční dopravní čerpadlo. Toto čerpadlo 

bývá většinou součástí podávacího čerpadla nebo bývá mezi palivovou nádrží a podávacím 

čerpadlem. Ruční dopravní čerpadlo má na starost naplnění sacího systému dopravního 

čerpadla před prvním uvedením motoru do chodu, odvzdušnění a naplnění sací části při 

údržbách a opravách a případné opětovné odvzdušnění a naplnění při úplném vyprázdnění 

palivové nádrže. [2] 

 

5.3 ČISTĚNÍ PALIVA 

Čištění paliva je pro životnost vstřikovacího zařízení velmi důležitý proces, který musí být 

dokonale vykonán, a proto nároky na zdokonalující se čištění paliva neustále rostou. Čističe 

jsou umísťovány co nejblíže ke vstřikovacímu čerpadlu a jako poslední u vstřikovacího 

čerpadla bývá umístěné to nejúčinnější. Mezi základní požadavky na čističe paliva jsou 

možnost odvzdušnění, jednoduchá vyměnitelnost čisticích vložek čističe, veliká účinnost 

vložek čističe a co nejmenší průtokový odpor. [2] 

Obr. 18 Schéma dvojčinného pístového čerpadla [2] 

Pozn.:(1) – vačkový hřídel, (2) – výstředník, (3) – sací prostor, (4) – výtlačný prostor 
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5.4 PALIVOVÉ POTRUBÍ 

Palivové potrubí se dělí na vysokotlaké, které vede pouze od vstřikovacího čerpadla 

k jednotlivým tryskám, a nízkotlakého, které jsou všechna ostatní. Požadavky na materiál 

používaný k výrobě nízkotlakého potrubí nejsou tak veliké jako na materiál vysokotlakého 

potrubí. Trubky bývají vyrobeny především z oceli, mědi nebo syntetické pryže s ochranným 

ocelovým obalem. Materiál musí především dobře odolávat otřesům a chemickým vlivům 

paliva. Pro vysokotlakou část potrubí se používají ocelové tlustostěnné bezešvé trubky, 

jejichž rozměry se liší podle požadavků na dopravované množství paliva. Trubky mohou 

ovlivňovat proces vstřikování i svou radiální pružností při tlacích nad 100 MPa. Čím vyšší 

tlaky vstřikování, tím silnější stěna trubky musí být. Pro tlaky nad 150 MPa se již trubky 

vyvrtávají z plného materiálu. Důležitý požadavek je i na délku vysokotlakého potrubí 

a trubka musí být co nejkratší. [2] 

5.5 ŘADOVÁ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLA 

Řadové vstřikovací čerpadlo má na starost vytvářet vstřikovací tlak, odměřit přesnou dávku 

paliva pro vstřik v závislosti na poloze pedálu akcelerátoru, aktuálních otáčkách motoru 

a zároveň určit nejlepší okamžik vstřiku. Mezi hlavní části řadových vstřikovacích čerpadel 

patří skříň, ve které jsou umístěny vstřikovací jednotky, jejichž počet je shodný s počtem 

válců a jsou poháněny vačkovým hřídelem. Dále je to mechanický nebo elektronický 

regulátor otáček a velikosti dávky paliva. [2] 

 

5.5.1 POŽADAVKY NA VSTŘIKOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Všechny písty vstřikovacích jednotek musejí být schopné odměřovat i vytlačovat přesně 

potřebnou dávku paliva, dále musejí být schopné co nejlépe utěsnit vysoký tlak paliva, 

a přesto se ve válci lehce pohybovat. To je umožněno umístěním pístu ve válci přesným 

zabroušením a zalapováním. Během provozu je mikroskopická mezírka vyplněna palivem, 

které má tady účel těsnění a také mazání. Všechny písty také musejí dopravovat shodné 

množství paliva, aby výkon jednotlivých válců nebyl různý. Čerpadlo musí být schopné 

Obr. 19 Řadové vstřikovací čerpadlo Motorpal PP4M.f [2] 

Pozn.: (1) – vstřikovací čerpadlo, (2) – regulátor, (3) – dopravní čerpadlo, (4) – přesuvník vstřiku 
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zpětného seřízení i v případě porušení tohoto požadavku. V průběhu provozu případná změna 

dávek paliva musí probíhat na všech pístech současně a musí být stejně velká, proto mají 

všechny vstřikovací jednotky jedno regulační ústrojí. Čerpadlo musí být schopné v závislosti 

na situaci měnit časování předvstřiku i za chodu motoru. K tomu dopomáhají samočinné 

regulátory předvstřiku, které se řídí podle aktuálních otáček motoru. Vstřikovací jednotky 

musejí být stejně navrženy a vyrobeny, aby v nich vytvářená směs měla stejné parametry. 

Také potrubí vedoucí od každé vstřikovací jednotky k dané trysce musí mít stejnou délku 

a průřez. Celý systém musí být možné odvzdušnit, protože do vstřikovacího zařízení může 

proniknout vzduch a také palivo pohlcuje malé množství vzduchu. [2] 

 

5.5.2 VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKY 

Pro každý válec máme jednu vstřikovací jednotku, což je vlastně jednopístové vysokotlaké 

čerpadlo, u kterého lze regulovat velikost dávky paliva. Palivo je vytlačeno pohybem pístu, 

který je řízen vačkou vačkového hřídele přes pístové zdvihátko s válcovou kladkou. Vinutá 

pružina zajišťuje přítlak pístu se zdvihátkem na vačku. Regulační tyč meridiálním posuvem 

otáčí pístem a tím reguluje velikost dodávky paliva, jelikož v hlavě pístu je svislá šroubová 

drážka. [2] 

 

 

 

Obr. 20 Příčný řez vstřikovací jednotkou řadového vstřikovacího čerpadla Bosch PE typ A [2] 

Pozn.: (1) – výtlačný ventil, (2) – válec vstřikovací jednotky, (3) – píst vstřikovací jednotky, (4) – 

regulační tyč, (5) – objímka, (6) – pístová pružina, (7) – seřizovací šroub, (8) – pístové zdvihátko 

s kladkou, (9) – vačkový hřídel, (10) – vačka, (11) – výstupní hrdlo, (12) – výstupní prostor, (13) – 

palivová komora, (14) – ozubený segment, (15) – příčné raménko pístu, (16) – opěrný talíř pružiny, 

(17) – boční víko vstřikovacího čerpadla, (18) – sedlo 
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5.6 MECHANICKÁ REGULACE 

Vznětové motory nedokáží udržet otáčky při jedné poloze regulační tyče. Motor by 

při takovém stavu buď ztrácel otáčky, až by došlo k úplnému zastavení běhu motoru nebo 

by naopak otáčky stále rostly až do maxima. Proto musí mít vstřikovací čerpadla regulaci. 

Mezi základní způsoby regulace patří: 

• výkonnostní (otáčková) – na základě odebíraného výkonu regulátor sám nastavuje 

potřebné množství paliva k udržení požadovaných otáček 

• omezovací – regulátor se stará pouze o volnoběžné a maximální otáčky, v intervalech 

mezi těmito je nečinný 

Mimo tyto dvě regulace jsou i další typy regulace, které však jsou obdobou základních nebo 

kombinace obou předchozích. [2] 

 

5.7 ELEKTRONICKÁ REGULACE 

Elektronické regulace EDC (z anglického jazyka Electronic Diesel Control) doplňuje práci 

mechanických regulátorů a zohledňuje další požadavky. EDC umožňuje přesnější dodávku 

paliva, která by při použití pouze mechanických regulátorů nikdy nemohla být dosažena. 

Mezi hlavní části systému elektronické regulace patří 

• snímače – mají za úkol sběr fyzikálních veličin z provozních podmínek 

• řídící jednotka – zpracovává informace od snímačů a dává pokyny aktivním členům 

• nastavovací (aktivní) členy – Na základě pokynů od řídící jednotky vykonávají 

potřebné úkony, jako například pohyb regulační tyče, pro správný proces spalovacího 

procesu [2] 

 

Obr. 21 Blokové schéma regulačního okruhu [2] 
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5.8 VSTŘIKOVAČE A VSTŘIKOVACÍ TRYSKY 

Poslední článek palivové soustavy je vstřikovač v každém válci. Jeho úkolem je jednak 

vstřikování jednotlivých dávek paliva do spalovacího prostoru a ovlivnění průběhu vstřiku, 

ale také utěsnění vysokotlakého potrubí od spalovacího prostoru. 

Vstřikovač se skládá z trysky s ovládacím ústrojím a držáku, jehož tvar se liší od typu motoru. 

K držáku je tryska připevněna díky převlečné matici. Mezi tryskou a držákem je vložen 

mezikus a dosedací plochy jsou utěsněny lapováním. Jehla vstřikovače musí být schopna 

utěsnit vysoké tlaky ve vstřikovači, proto je na konci jehly umístěn těsnící kroužek, který 

vinutá pružina tlačí do kuželového sedla. Palivo, které se dostane kolem vedení jehly 

do prostoru tlačné pružiny, je odváděno zpětným potrubím do palivové nádrže. 

Obr. 22 EDC [2] 
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Tryska je ve spalovacím prostoru vystavována vysokým teplotám, proto je důležité důsledné 

chlazení trysek pro zachování správné funkčnosti. Největší podíl na chlazení má samotné 

palivo vstřikující se do spalovacího prostoru. Další teplo se ze vstřikovače odvádí pomocí 

chlazení hlavy motoru kapalinou nebo vzduchem. [2] 

 

Obr. 23 Vstřikovač s prodlouženou otvorovou tryskou [2] 

Pozn.: (1) – přívod paliva, (2) – odvod paliva, (3) – držák trysky, (4) – seřizovací podložka, (5) – 

tlačná pružina, (6) – tlačný čep, (7) – mezikus, (8) – těleso vstřikovací trysky, (9) – převlečná matice, 

(10) – jehla trysky, (11) – kovový čistič paliva 
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6 VSTŘIKOVACÍ SYSTÉMY VP 30/VP 44 
Vstřikovací čerpadla těchto systémů vznětových motorů konají rotační pohyb. Počet 

výtlačných zdvihů pístu na jedno otočení odpovídá počtu válců motoru. Kromě výtlaku řídí 

píst svým otáčivým pohybem rozdělování paliva do jednotlivých vstřikovačů. Systém je 

nejvhodnější k použití pro motory osobních automobilů nebo menších užitkových vozidel. 

Mezi největší výhody tohoto systému patří malá hmotnost a kompaktní konstrukce, 

nezávislost na mazacím systému motoru a fakt, že použití jednoho pístu zaručuje ve všech 

válcích v motoru stejný počátek dopravování paliva a stejné vstříknuté množství. [2][3] 

 

6.1 NÍZKOTLAKÝ OKRUH 

Do nízkotlakého okruhu palivové soustavy patří palivová nádrž, čističe paliva, lamelové 

dopravní čerpadlo, řídicí regulační ventil a škrticí tryska. Lamelové dopravní čerpadlo dodává 

do vnitřního prostoru skříně čerpadla palivo, které nasává z palivové nádrže. Regulační ventil 

Obr. 24 Palivová soustava se vstřikovacím čerpadlem s rozdělovačem paliva [2] 

Pozn.: (1) – hnací hřídel, (2) – lamelové čerpadlo, (3) – redukční ventil, (4) – škrticí tryska, (5) – 

pohon regulátoru, (6) – kladkový kruh, (7) – axiální vačka, (8) – píst rozdělovače, (9) – regulační 

šoupátko, (10) – přívodní kanál, (11) – výtlačný kanál, (12) – příčný přepouštěcí kanál, (13) – plnicí 

drážka, (14) – rozdělovací drážka, (15) – výstupní hrdlo, (16) – výtlačný ventil, (17) – zastavovací 

ventil, (18) – hlava rozdělovače, (19) – odstředivé závaží, (20) – regulační pouzdro, (21) – pákový 

regulační systém, (22) – regulační pružina, (23) – ovládací páka, (24) – nastavovací páka, (25) – 

nastavovací šroub, (26) – přesuvník vstřiku, (27) – palivová nádrž, (28) – čistič paliva, (29) – vnitřní 

prostor čerpadla 
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zajišťuje, aby tlak byl lineárně přímo úměrný na počtu otáček. Přes škrticí trysku proudí 

palivo zpět do nádrže, aby vstřikovací čerpadlo mohlo být chlazeno a odvzdušňováno. [2] 

 

6.2 VYSOKOTLAKÁ ČÁST VSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA 

Ve vysokotlaké části se získává dostatečný tlak pro vstřikování paliva, které je vytlačováno 

do spalovacího prostoru přes výtlačný ventil, vysokotlaké potrubí až do vstřikovače. Je zde 

důležitá správná funkčnost rozdělovače a pohon jeho pístu. Díky rozdělovači se také dávkuje 

palivo, což je bráno jako mechanická regulace. [2] 

 

6.3 ROTAČNÍ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO VP 30 S AXIÁLNÍMI PÍSTY 

Největší přednosti palivového systému VP 30 jsou malé emise škodlivin, vysoká 

hospodárnost a vysoký jízdní komfort. Systém je založen na principu rozdělovacího 

vstřikovacího čerpadla s axiálními písty VP 37, ale využívá elektricky řízený systém 

odměřování paliva. V tomto vstřikovacím čerpadle se vytváří tlak až 90 MPa, čímž se 

dosahuje vysoká energie rozprášení paliva na trysce a rychlá odezva řízení množství paliva 

pomocí rychlospínacího vysokotlakého elektromagnetického ventilu. Čerpadlo pracuje ve 

třech fázích, a to je plnění, čerpání a konec dodávky paliva. [6] 

 

6.4 ROTAČNÍ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO VP 44 S RADIÁLNÍMI PÍSTY 

Pro vyšší výkony naftových motorů (nad 74 kW) se používají rozdělovací vstřikovací 

čerpadla VP 44. Princip fungování tohoto typu čerpadla je založen na čerpadle Lucas 

DPC/DPN. Největší přednosti tohoto systému jsou vysoká výkonost, kompaktní konstrukce, 

malá hmotnost, vysoká dynamika řízení množství a začátku vstřiku a vysoké tlaky paliva ve 

vstřikovacích tryskách. V tomto čerpadle se vytváří tlak až 140 MPa a vstřikovací tlak až 

160 MPa. Čerpadlo také pracuje ve třech fázích, a to je plnění, čerpání a konec dodávky 

paliva. [6] 
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7 PALIVOVÁ SOUSTAVA S PŘÍMÝM VSTŘIKOVÁNÍM BENZÍNU 
Vysoké nároky, které jsou kladeny na emise spalovacích motorů, a spotřeba paliva společně 

s vyřešením technických problému přímého vstřikování vedou v současnosti k velkému 

rozšíření tohoto systému mezi zážehovými motory.  

Motory s přímým vstřikováním benzínu vytvářejí směs paliva se vzduchem ve spalovacím 

prostoru. V době sání proudí sacím ventilem vzduch potřebný ke spalování. Palivo je 

vstřikováno přímo do spalovacího prostoru speciálními vstřikovacími ventily vysokého tlaku. 

Elektrické palivové čerpadlo dopravuje palivo s podávacím tlakem (0,3 až 0,5 MPa) 

k vysokotlakému čerpadlu. Vysokotlaké čerpadlo pak vytváří systémový tlak v závislosti 

na aktuálních podmínkách. Palivo pak pod vysokým tlakem proudí do vysokotlakého 

zásobníku, kde se tlak udržuje mezi 5 a 12 MPa. Palivo je následně jemně rozprášeno 

a s nasátým vzduchem vytváří směs pro spalování. [1] 

 

7.1 MITSUBISHI GDI 

Specifikum systému je použití svislého sacího kanálu, takže nasávaný vzduch je usměrňován 

optimálně pro účinné plnění válce vzduchem. Nasávaný vzduch směřuje do vyhloubení 

ve dně pístu, vzniká tak silný zpětný vír, do kterého se pak během sacího nebo kompresního 

zdvihu vstřikuje palivo. Díky tomuto uspořádání lze spalovat velmi chudou směs v úsporném 

režimu provozu. 

V systému je použita víceotvorová tryska, jejíž otvory směřují tangenciálně k obvodu jehly. 

Při vstřiku tak vzniká vířivý kužel paprsků. Tvar kužele se mění v závislosti na počátku 

vstřiku. Pro zajištění vhodné tvorby směsi v celém rozsahu zatížení a otáček se využívá změn 

počátku i délky vstřikování. [2] 

 

Obr. 25 Přímé vstřikování GDI [2] 
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7.2 TOYOTA D-4 

Jedná se o řadový čtyřválec se čtyřmi ventily na válec a proměnlivým časováním sacích 

ventilů elektronicky řízeným systémem VVT-i. Kanály nejsou oproti řešení od Mitsubishi tak 

kolmé a liší se i tvar jednotlivých pístů. Systém pracuje se vstřikovacími tlaky 8 až 12 MPa. 

Správné fungování procesu spalování mimořádně chudé směsi má na svědomí tzv. vrstvené 

spalování, což znamená, že bohatší směs se soustřeďuje v blízkosti elektrod zapalovací svíčky 

a směrem od ní je směs chudší. Vrstvené spalování si vyžaduje vstříknutí paliva do malé 

a přesně definované části spalovacího procesu, a to na konci kompresního zdvihu. [2] 

 

7.3 SYSTÉM KONCERNU PSA 

Systém využívá svislý sací kanál. V oblasti nízkého zatížení se využívá vrstveného plnění, 

od 3500 min-1 se přepíná na homogenní provoz se stechiometrickou směsí. Podle zatížení 

se reguluje vstřikovací tlak od 3 MPa pro přechod mezi homogenním a vrstveným provozem, 

do 10 MPa pro nejvyšší zatížení. [7] 

 

7.4 VOLKSWAGEN FSI 

Systém řízení motoru včetně vstřikovacího zařízení vyvinula firma Bosch pod označením 

Motronic MED 7. Poprvé byla použita na modelu VW Lupo 1,4 FSI. Motory využívající 

přímého vstřikování nesou označení FSI (Fuel Stratifield Injection). Soustava využívá provoz 

s vrstvenou směsí, homogenní provoz se stechiometrickou směsí a krátkodobé obohacení 

směsi. Vysokotlaké čerpadlo vytváří tlak kolem 15 MPa u FSI a u přeplňované verze tohoto 

systému – TFSI až 20 MPa. 

Obr. 26 Spalovací prostor motoru Toyota D-4 [2] 

Pozn.: (1) – sací kanál se šroubovitým zakončením, (2) – přímý sací kanál, (3) – sací ventily, (4) – 

zapalovací svíčka, (5) – výfukové ventily, (6) – spalovací prostor, (7) – vysokotlaký vstřikovací ventil 
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V režimu s vrstvenou směsí se výkon motoru řídí vstřikovaným množstvím paliva 

(kvalitativně). Při provozu s homogenní směsí je výkon regulován množstvím nasávaného 

vzduchu (kvantitativně) prostřednictvím škrticí klapky. Při změně na režim s vrstvenou směsí 

musí být klapka uzavřena, aby se zajistil hladký přechod. Proto je propojení pedálu a škrticí 

klapky elektronické. [1][2] 

 

7.5 PERSPEKTIVA 

Současný trend je „downsizing“, což vede ke zmenšování objemu motoru. Malý objem 

motoru přináší nižší spotřebu paliva a z ní pramenící menší množství emisí ve výfukových 

plynech, než má větší agregát. Jenže menší motor znamená také nižší výkon a točivý moment. 

Problém je, že auta jsou stále větší, těžší a nároky kupujících na jízdní dynamiku stoupají. 

Aby malý motor mohl nabídnout očekávané výkony, musí být vybaven přeplňováním. Jen 

takto lze u něj dosáhnout obdobných parametrů, jako mají nepřeplňované motory větších 

objemů, při zachování požadované pružnosti. Účinnost je u správně navrženého 

přeplňovaného benzinového motoru vyšší než u atmosférického. Tato výhoda je však 

nejcitelnější při částečném zatížení, kdy může být účinnost turbomotoru vyšší klidně 

o 15 až 20 %. Problém je, že s rostoucím zatížením se tato výhoda zmenšuje a při 

maximálním výkonu bývá uváděno zlepšení o pouhé 1 až 1,5 %. Účinnost motoru závisí na 

mnoha faktorech, hlavně na kompresním poměru. Pokud tedy chceme zvýšit účinnost 

spalování, měli bychom zvýšit kompresní poměr. Jestliže zůstaneme u nepřeplňovaných 

motorů, tak ty, které mají vysoký kompresní poměr, by měly vykazovat také nízkou spotřebu 

paliva, zejména v režimu částečného zatížení. Naopak malý kompresní poměr se sice více 

hodí pro motory pracující ve vysoké zátěži, například u závodních aut, avšak pro režim 

Obr. 27 Schéma uspořádání vstřikovacího systému FSI [1] 
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nízkého až středního zatížení a také středních otáček je méně vhodný. Takový motor pak 

vykazuje v daném režimu spotřebu paliva jen o málo nižší než při vysokém zatížení. 

Když k motoru ale přidáme turbodmychadlo, vznikají nám dva kompresní poměry, 

a to statický a dynamický. Nízký statický kompresní poměr znamená u přeplňovaného motoru 

nízkou účinnost v režimu částečného zatížení. Proto takto řešené agregáty mají vysokou 

spotřebu paliva bez ohledu na to, zda je motor zatěžován zvolna nebo prudce. Aby byla 

spotřeba paliva nízká, musí být statický kompresní poměr zvýšený, což způsobuje rostoucí 

teplotu spalovacího prostoru. Čím více zvýšíme statický kompresní poměr, o to méně 

můžeme motor přeplňovat, abychom udrželi teplotu spalovacího procesu. U turbomotorů, 

které nemají zase tak velký specifický výkon, lze dnes zásluhou přímého vstřikování benzínu 

v kombinaci s účinným chladičem stlačeného vzduchu dosáhnout poměrně vysokého 

statického kompresního poměru. Přímé vstřikování benzínu totiž změnou skupenství 

z kapalného na plynné současně odebírá spalovacímu prostoru teplo, čímž sníží jeho teplotu. 

Pokud by se teplota spalovacího prostoru nesnížila, hrozil by vznik samozápalů, které mají 

na svědomí klepání motoru. 

Do budoucna bude pro konstruktéry motorů nutné se s tímto problémem vypořádat, anebo 

přijít s jinými řešeními, jako například Mazda, které na konci roku 2018 představila svůj 

revoluční benzínový motor Skyactive-X, který kombinuje výhody zážehového i vznětového 

motoru. [8][9] 
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ZÁVĚR 
Ve své práci jsem zpracoval některé vysokotlaké vstřikovací systémy. V první části jsem 

sepsal systémy vznětových motorů. Nejdříve jsem se zaměřil na nové palivové soustavy 

s elektronickou regulací, a to konkrétně na palivový systém common rail, který je v dnešní 

době nejpoužívanější u vznětových motorů a nabízí nejvíce výhod pro použití v osobních 

automobilech, poté na systémy PLD a PDE. Dále jsem se zaměřil na palivovou soustavu 

s řadovým vstřikovacím čerpadlem. Tato soustava je nejvíce využívaná v motorech 

s vysokým zdvihovým objemem, například u lokomotiv, lodí nebo nákladních automobilů. 

Jako poslední z palivových systémů vznětových motorů jsem rozebral palivové systémy 

využívající čerpadla VP 30 a VP 44, což jsou rotační čerpadla. Tyto systémy též využívají 

vysokotlaký rozdělovač paliva. 

Ve druhé části jsem zde obecně uvedl palivový systém s přímým vstřikováním benzínu 

a stručně rozepsal vybrané řešení jednotlivých automobilek nebo koncernů. Na závěr jsem 

se zamyslel nad budoucností přeplňovaných zážehových motorů a uvedl jsem jeden z jejich 

největších problémů, se kterým se konstruktéři v dnešní době musejí potýkat. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

EDC Electronic Diesel Control 

FSI Fuel Stratified Injection 

GDI Gasoline Direct Injection 

PDE Pumpe Düse Einheit 

PLD Pumpe Leitung Düse 

PSA Peugeot Société Anonyme 

TFSI Turbo Fuel Stratified Injection 

VVT-i Variable Valve Timing with intelligence 

VW Volkswagen 

 


