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ABSTRAKT 

Bakalářská práce byla zpracována jako přehledová studie pojednávající o vývoji 

vstřikovacích zařízení paliva pro vznětové motory. První část práce se věnuje palivovému 

ústrojí, která čtenáře vtáhne do všeobecné problematiky související právě s přípravou 

palivové směsi. Jsou zde stručně popsány jednotlivé komponenty systému a názorně 

vysvětleny jejich funkce. Hlavní část práce se již věnuje samotným vstřikovacím zařízením, 

kde jsou popsány jednotlivá technická řešení využívající se jak v minulosti, 

tak v současnosti. Každý systém je rozebrán z konstrukčního hlediska i jeho funkce. Poslední 

kapitolou je nastíněn soudobý vývoj vstřikovacích systémů a s tím spojené současné 

komplikace a omezení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

vysokotlaké čerpadlo, vstřikovač, tryska, vstřikovací tlak, Common Rail 

ABSTRACT 

The bachelor’s thesis has been created as a study on the development of fuel injection 

systems for diesel engines. The first part deals with the fuel system, which describes 

the preparation of fuel mixture. There are brief descriptions of individual system components 

and explains their functions. The main part deals with the injection device, which describes 

the specific technical solutions used in the past and in the present. Each system is discussed 

from a construction point of view and its functions. The last chapter describes 

the contemporary development of injection systems associated with complications 

and limitations. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Na počátku vývoje automobilů sloužil jako hnací agregát silničních vozidel zážehový motor. 

V roce 1927 byl vyroben první nákladní automobil, který využíval motor vznětový. Osobní 

automobil využívající techniku spalování motorové nafty byl vyroben až v roce 1936. 

V nákladních vozidlech se mohl tento typ motoru prosadit díky své hospodárnosti a dlouhé 

životnosti. Až s příchodem moderních vznětových motorů využívajících přímý vstřik paliva 

a přeplňování se uplatnitelnost podstatně navýšila i v osobních automobilech. Nyní je podíl 

vznětových motorů u nově přihlašovaných vozidel v Evropě blízká 50 %. [26] 

Vstřikovací systém, respektive celá palivová soustava dieselového motoru má za úkol 

dopravit a vstříknout palivo do válce v přesně daný okamžik a ve stanoveném množství. 

Důležitým aspektem samotného vstříknutí paliva je rovněž jeho rovnoměrné rozdělení 

a rozprášení pod vysokým tlakem. Na funkci vstřikovacího zařízení závisí průběh hoření 

ve válci motoru, a tedy i dosažení požadovaného výkonu a hospodárnosti provozu. [1] [32] 

Se stále se zpřísňující legislativou, emisními normami a přáním dosáhnout co nejnižší 

spotřeby paliva bylo nutné vstřikovací systémy postupně inovovat tak, aby bylo dosaženo 

efektivnějšího spalování palivové směsi. Nejdříve je třeba uvést, že spotřeba paliva je vůči 

srovnatelnému zážehovému motoru vždy nižší, což vyplývá z hodnot tepelných účinností 

obou typu motorů. V mnoha evropských zemích je motorová nafta zatížena nižší daní, proto 

je koupě automobilu s dieselovým agregátem hospodárnější volbou i přes jeho vyšší 

pořizovací náklady. [26] 

Téměř všechny současné vznětové motory pracují s přeplňováním. Díky tomu může být 

už v nízkém rozsahu otáček dosaženo vysokého stupně naplnění válce, kterému odpovídá 

větší dávka vstříknutého paliva. Výsledkem toho je vysoký točivý moment, který máme 

k dispozici již při nízkých otáčkách motoru. Neustále zdokonalování vstřikovacích systému 

rovněž umožnilo, že kouřová clona, kterou dříve vozidla při vysokém zatížení produkovala, je 

již minulostí. To je umožněno díky vylepšené palivové soustavě a elektronické regulaci 

vznětových motorů. Množství paliva může být tímto systémem velmi přesně dávkováno 

a přizpůsobeno provoznímu bodu motoru a podmínkám okolního prostředí. S touto technikou 

jsou rovněž plněny aktuální emisní normy. [26] [31] 

Obr. 1 Vstřikovací systém Common Rail vlevo, vpravo sdružená vstřikovací jednotka [2] [29] 
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1 PALIVOVÁ ÚSTROJÍ VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 
Správná funkce všech důležitých komponentů palivového systému vznětového motoru nám 

zajistí jeho bezproblémový chod, dlouhou životnost a hospodárnost. Účelem palivového 

ústrojí je zajistit tyto hlavní funkce: [18] 

 dopravit vyčištěné a vody zbavené palivo z nádrže do spalovacího prostoru, 

 vstřikovat palivo ve správném okamžiku, množství a pod správným tlakem, 

 palivo ve spalovacím prostoru správně rozdělit, rozprášit a zabránit tak klepání, 

 řídit pořadí vstřikování do jednotlivých válců podle konstrukce motoru, 

 řídit množství paliva podle režimu motoru. 

 

1.1 TVORBA SMĚSI PALIVA SE VZDUCHEM 

Ve vznětových motorech se jako dominantní palivo používá motorová nafta. Ta se může mísit 

se vzduchem až v okamžiku jejího vznícení. Vznícení je přitom vyvoláno teplotou vzduchu, 

který je ohřátý velmi vysokou kompresí. Před spalováním se nesmí ve válci motoru vytvořit 

homogenní směs jako v případě zážehového motoru. Následkem toho by bylo okamžité 

vzplanutí směsi a vznik nepřípustně vysokého tlaku v celém spalovacím prostoru. [24] 

Palivo (motorová nafta) se pod vysokým tlakem vstřikuje do spalovacího prostoru 

přes vstřikovací trysku. Tlak paliva je řádově v desítkách, dnes už spíše stovkách MPa. 

V místě vstřiku se palivo pohybuje velkou rychlostí, jemně se rozpráší ve spalovacím prostoru 

a vytvoří nerovnoměrnou – heterogenní směs. [24] U naftových motorů se používá dvou 

základních způsobů tvorby směsi pro středně nízké a středně vysoké otáčky motoru. Buď se 

palivo nepřímo vstřikuje do komůrky vytvořené v hlavě motoru, nebo přímo do spalovacího 

prostoru. U obou variant je možné použití plnění válců atmosférickým tlakem nebo 

přeplňování turbodmýchadlem. [32] 

 

1.1.1 NEPŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA 

U nepřímého vstřikování se palivo nevstřikuje přímo do hlavního spalovacího prostoru, 

ale do jeho oddělené části. Ve vznětových motorech osobních automobilů je to vírová 

komůrka. 

Objem komůrky tvoří asi 25 až 40 % objemu spalovacího prostoru. Vstřikovací tryska je 

zasazena do komůrky. Palivo se vstřikuje čepovou tryskou, jejíž otevírací tlak bývá 

10 až 14 MPa. Proto nemusí být tlak paliva přiváděného k tryskám tak vysoký jako v případě 

přímého vstřikování. [24] Tyto motory se vyznačují tišším a měkčím chodem způsobeným 

pomalejším nárůstem tlaku nad pístem. Výhodou komůrkových motorů je dobré promísení 

paliva se vzduchem, které je vyvolané intenzivním vířením vzduchu a palivových par 

v komůrce i v druhé části spalovacího prostoru ve dně pístu. Vysoká teplota stěn komůrky a 

intenzivní víření zabezpečují rychlejší přípravu směsi, kratší průtah vznícení, a tedy i vyšší 

dosažitelné otáčky jmenovitého režimu u těchto motorů. [23] 
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Základní nevýhodou komůrkových motorů je vyšší měrná efektivní spotřeba paliva 

způsobena většími tepelnými ztrátami, značně členitý povrchem spalovacího prostoru 

a vznikajícími hydraulickými ztrátami ve spojovacím kanálku. Tento kanálek propojuje válec 

motoru s vířivou komůrkou. Jako další nevýhoda se jeví obtížnější spouštění motoru za 

nižších teplot, což zabezpečují žhavící svíčky. Z těchto důvodů jsou vznětové motory 

využívající nepřímý vstřik paliva do komůrky již na ústupu. Dříve se hojně využívaly u 

osobních automobilů. [23] 

 

1.1.2 PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA 

Téměř všechny soudobé vznětové motory pracují s přímým vstřikem paliva. Spalovací prostor 

u těchto motorů je většinou proveden jako souvislé prohloubení v pístu. Vstřikovací tryska je 

umístěna ve středu hlavy válce a vstřikuje palivo šikmo dolů do spalovacího prostoru. 

Používají se víceotvorové vstřikovací trysky s celkem až dvanácti otvory, které bývají 

zpravidla souměrně uspořádány. Vrcholový úhel rozstřiku paliva může být u těchto 

vstřikovačů až 180°. Otevírací tlak otvorových trysek se pohybuje mezi 15 až 25 MPa, 

vstřikovací tlak čerpadla může vzrůst až na 100 MPa. Tvar, průměr a délka vstřikovacích 

otvorů v trysce podstatně ovlivňují hloubku vniku palivového paprsku do spalovacího 

prostoru a tím přispívají k řízení spalovacího procesu. [24] 

Vznětové motory s přímým vstřikem paliva se vyznačují nižší měrnou spotřebou paliva 

a snadnějším spouštěním při nízkých teplotách okolního vzduchu. Tyto výhody jsou 

výsledkem menších tepelných a hydraulických ztrát. Konstrukce hlavy válců je jednodušší 

(absence komůrky), spalovací prostor je kompaktnější s menším povrchem vzhledem 

k objemu. Na měrné spotřebě paliva se podílí i menší součinitel přestupu tepla vlivem menší 

intenzity víření a rychlejší průběh hoření. [32] 

  

Obr 1.2 Nepřímé vstřikování paliva [8] 

1 – čepová vstřikovací tryska, 2 – směr otáčení víru v komůrce, 

 3 – spalovací prostor, tzv. komůrka, 4 – žhavící svíčka 
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V porovnání s motory komůrkovými je nevýhodou nepřeplňovaných motorů s přímým 

vstřikem paliva nižší dosažitelná hodnota středního efektivního tlaku. Je to dáno tím, 

že pro co nejdokonalejší spálení je nutno spalovat palivo s větším přebytkem vzduchu, 

takže vzdušný součinitel se při maximální vstřikované dávce paliva pohybuje v rozmezí 

od 1,3 do 2. Motory využívající přímý vstřik nafty vykazují vyšší hlučnost a vibrace vlivem 

rychlejšího nárůstu tlaku nad pístem v průběhu spalování. Jsou kladeny také vyšší nároky 

na vstřikovací zařízení a jakost používaného paliva. Dokonalost vytvořené palivové směsi se 

vzduchem je určována co nejjemnějším rozprášením paliva, což vyžaduje použití podstatně 

vyšších vstřikovacích tlaků. Používané víceotvorové trysky jsou náchylnější na ucpání 

a zakarbonizování vstřikovacích otvůrků než trysky čepové. [23] Větší maximální tlaky 

ve válci motoru jsou spojeny se vznikem značného namáhání mechanických části motoru, 

hlavně pístní skupiny. [32] 

Dříve se vznětové motory s neděleným spalovacím prostorem používaly jen pro pohon 

nákladních automobilů, autobusů, traktorů, aj. V současné době se používají i u osobních 

automobilů a ve své podstatě úplně vytlačily motory s děleným spalovacím prostorem. [23] 

 

1.2 ČÁSTI A ČINNOSTI PALIVOVÉ SOUSTAVY 

Podle použitého systému vstřikování u daného vznětového motoru se mohou jednotlivé části 

palivové soustavy lišit. Základní podobnost je však stejná. Srdcem každého vstřikovacího 

systému je vysokotlaké čerpadlo. Na obr. 1.3 je znázorněno schéma palivové soustavy se 

vstřikováním Common Rail, který je v současné době nejrozšířenější. [23]  

Palivovou soustavu lze rozdělit na dvě základní části, a to nízkotlakovou a vysokotlakovou. 

Úkolem nízkotlakové části je nasát palivo z nádrže a přes palivové čističe jej dopravit do 

sacího kanálu vstřikovacího čerpadla. Na konci sacího kanálu je přetlakový ventil, 

který udržuje v nízkotlakové části mírný přetlak. Přebytečné palivo je odváděno odpadovým 

potrubím zpět do nádrže vozidla. Vysokotlaková část vyvolává svojí činností požadovaný 

vstřikovací tlak, pod kterým je palivo vstřikováno do komůrky nebo přímo do válce motoru. 

Přebytečné palivo je opět od vstřikovače odváděno zpět do nádrže. [21] 

Obr. 1.2 Přímé vstřikování paliva [8] 

1 – otvorová vstřikovací tryska, 2 – žhavící svíčka, 3 – spalovací prostor 
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1.2.1 PALIVOVÁ NÁDRŽ 

Každé silniční vozidlo poháněné spalovacím motorem je vybaveno palivovou nádrží, 

která slouží k ukládání paliva. Nádrž musí být odolná vůči korozi a musí zaručovat těsnost 

při dvojnásobku provozního tlaku, tj. přetlaku nejméně 0,03 MPa. Vzniklý přetlak musí být 

samočinně odveden vhodnými otvory nebo pojistnými ventily. Při průjezdu zatáčkami, 

náklonech nebo nárazech nesmí palivo unikat z uzávěru nádrže nebo ze zařízení pro 

vyrovnání tlaku. Nádrž musí být umístěna odděleně od motoru, aby bylo zabráněno vznícení 

paliva při nehodách. [26] 

 

1.2.2 PALIVOVÁ POTRUBÍ 

K dopravě paliva mezi jednotlivými částmi palivového okruhu vznětového motoru se 

používají různé druhy potrubí. Pro nízkotlakou část systému mohou být kromě kovových 

trubek použita také pružná vedení se ztíženou hořlavostí, která jsou opatřená oplétanou 

kovovou výztuží.[26] V poslední době se často využívá též celoplastových potrubních vedení. 

[24] Ta musí být provedena tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození, a nesmí být 

ve své funkci ovlivňována zkroucením vozidla, pohybem motoru nebo podobnými vlivy. [26]  

Obr. 1.3 Palivová soustava systému vstřikování Common Rail (systém Bosch CP3) [36] 

1 – elektrické podávací čerpadlo v nádrži, 2 – palivový filtr s předehřevem, 3 – přídavné elektrické 

čerpadlo, 4 – snímač teploty paliva, 5 – ventil dávkovaní paliva, 6 – vysokotlaké čerpadlo, 

7 – nízkotlaké palivové potrubí, 8 – vysokotlaký zásobník (Rail), 9 – vysokotlaké palivové potrubí, 

10 – vstřikovač, 11 – ventil protitlaku 
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Vysokotlaká potrubí jsou vyrobena z bezešvých ocelových trubek s vysokou pevností. Spojují 

vstřikovací trysky se vstřikovacím čerpadlem nebo se zásobníkem či rozdělovačem paliva. 

[24] Konce potrubí jsou opatřeny kuželovým prstýnkem se šroubením. Vnitřní průměr 

vysokotlakého potrubí se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2 mm. Délka spojovacích trubek má 

vliv na správnou funkci systému, a to v tom smyslu, že ovlivňuje počátek vstřiku paliva pro 

jednotlivé válce motoru. Z těchto důvodů je nutné dodržet stejnou délku tohoto potrubí. [32] 

 

1.2.3 PALIVOVÝ FILTR 

Životnost vstřikovacího zařízení je značně závislá na dokonalém vyčištění paliva. Nároky 

kladené na čističe jsou značné a neustále rostou. Konstrukce palivového filtru musí být 

přizpůsobena tak, aby čistič vykazoval malý průtokový odpor, možnost odvzdušnění, velkou 

účinnost a snadnou vyměnitelnost filtrační vložky. Palivový filtr zachycuje mechanické 

nečistoty obsažené v palivu a chrání tak písty vstřikovacího čerpadla a trysky před 

nadměrným opotřebením. Dle typu použitého systému vstřikování může být do systému 

zařazeno postupně několik čističů. Ty jsou obvykle uspořádány tak, že čím je palivo blíže 

k vstřikovacímu čerpadlu, případně trysce, tím je zařazen účinnější čistič. Poslední bývá 

zpravidla umístěn těsně před vstřikovací tryskou v jejím držáku. [1] 

Některé palivové filtry obsahují oddělovač vody z paliva. Voda se shromažďuje v prostoru 

pod čistící vložkou a lze ji z prostoru vyprázdnit otevřením vypouštěcího otvoru 

v odpovídajících intervalech. Filtry bývají někdy opatřeny snímačem stavu vody, 

které signalizují potřebu jejího vypuštění [24] 

 

1.2.4 DOPRAVNÍ PALIVOVÉ ČERPADLO 

Dodávku potřebného množství paliva pro správnou funkci celého vstřikovacího systému 

a zejména vysokotlakého čerpadla obstarává dopravní (podávací) čerpadlo. Slouží k dopravě 

paliva z palivové nádrže vozidla do plnící komory vysokotlakého vstřikovacího čerpadla. [1] 

Palivo je nasáváno přes hrubý čistič paliva a čerpadlem vytlačováno pod tlakem 0,2 – 0,4 

MPa. Dle konstrukce mohou být tyto čerpadla pístová, membránová, zubová či odstředivá. 

Pohon může být zajištěn dvojím způsobem, a to buď od vačky vstřikovacího čerpadla nebo 

od vačkového hřídele motoru. [32] 

U axiálních a radiálních rotačních vstřikovacích čerpadel a částečně také u některých systémů 

Common Rail je palivové čerpadlo integrováno přímo do vysokotlakého čerpadla. Poslední 

dobou jsou s hojností stále více využívána elektrická podávací čerpadla. Ta mají většinou 

provedení intank (vestavěno v palivové nádrži) nebo provedení inline (vestavěno 

v nízkotlakém palivovém potrubí). Elektrická palivová čerpadla mají oproti dříve požívaným 

podávacím čerpadlům s mechanickým pohonem značné výhody. Ty souvisejí s jejich 

vlastnostmi při startování za tepla, prvním či opakovaném spouštění motoru a rovněž funkční 

přednosti při nižších teplotách paliva. [23] 
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1.2.5 VSTŘIKOVAČ 

Vstřikovačem se rozumí poslední článek vstřikovacího zařízení, jehož úkolem je přivést 

do spalovacího prostoru vznětového motoru palivo ve správném směru a vhodné formě. 

Vstřikovač se skládá z držáku, jehož tvar je závislý na typu motoru a z trysky, která ústí 

do spalovacího prostoru. [1] Palivo je ke vstřikovači přiváděno vysokotlakou trubkou přes 

propojovací šroubení a dále kanálkem do prostoru pod jehlu trysky. Jednoznačnou polohu 

vstřikovací trysky vůči držáku zajišťuje obvykle vymezovací kolík. Jehla je v sedle trysky 

držena předpětím pružiny, která na ní působí prostřednictvím tlačného čepu. Velikost předpětí 

pružiny, a tedy i velikost otvíracího tlaku trysky je možno seřizovat pomocí výměnných 

podložek nebo pomocí seřizovacího šroubu. [23] 

Jak již bylo řečeno, nedílnou součásti vstřikovače je tryska. Ta vstřikuje palivo 

do spalovacího prostoru a značnou mírou ovlivňuje vytváření směsi, spalovaní a tím i výkon 

motoru, charakter spalin a hlučnost. Aby mohly vstřikovací trysky optimálně plnit své úlohy, 

musí být přizpůsobeny motoru pomocí různých provedení v závislosti na vstřikovacím 

systému. Tryska je vzhledem ke své poloze ve spalovacím prostoru trvale vystavena pulznímu 

mechanickému a tepelnému namáhání od motoru a vstřikovacího systému. Protékající palivo 

proto musí trysku chladit. Při jízdě bez plynu (brzdění motorem), kdy palivo není vstřikováno, 

teplota trysky výrazně vzrůstá. Tepelná odolnost trysky musí být proto dimenzována 

i na tento provozní režim. [26] 

Vstřikovací trysky lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na otevřené a uzavřené. 

Otevřené trysky nepoužívají k uzavírání výstřikového otvoru jehlu. Používají se výjimečně 

u velkých motorů se sdruženými vstřikovači. Uzavřené vstřikovací trysky mají výstřikový 

otvor uzavřený jehlou trysky, jež je do sedla přitlačována pružinou. Podle konstrukčního 

provedení lze dále uzavřené trysky rozdělit na čepové a otvorové. [23] 

ČEPOVÁ TRYSKA 

Toto konstrukční provedení vstřikovací trysky se využívá především u komůrkových motorů, 

tedy s nepřímým vstřikem paliva. Jehla trysky má na svém dolním konci tvarovaný 

vstřikovací čep, který zasahuje až do otvoru trysky. Vstřikovaný paprsek paliva lze měnit 

právě různými tvary a rozměry tohoto čepu. Kromě toho udržuje rovněž otvor trysky čistý, 

bez karbonu. [23] Použitím škrtící čepové trysky lze do určité míry řídit předvstřik paliva, což 

má pozitivní vliv na tvrdost chodu motoru. Čep má v tomto případě speciální tvar, 

který utváří vstřikovaný paprsek do vhodného tvaru. [21] 

OTVOROVÁ TRYSKA  

S aplikací tohoto druhu trysek se setkáme u vznětových motorů, které pracují na principu 

přímého vstřikování paliva. Jehla otvorové vstřikovací trysky je kuželovitě zakončena 

a utěsňuje vstřikovací otvory v tělese trysky. Vyrábějí se v jedno a víceotvorovém provedení, 

přičemž počet otvorů může být až 12, které jsou souměrně uspořádány. Průměr vstřikovacích 

otvorů a jejich délka podstatně ovlivňují hloubku vniku paprsků paliva vstřikovaného 

do spalovacího prostoru, a tak do určité míry řídí průběh spalování. Vstřikovací otvory leží na 

plášti kužele paprsku. Vrcholový úhel tohoto kužele a počet otvorů jsou závislé na 

vstřikované dávce paliva, tvaru spalovacího prostoru a rozvíření vzduchu v něm. Pro nízké 

emise je velmi důležité, aby objem vyplněný palivem pod hranou sedla jehly ventilu byl co 

nejmenší. Otvorové trysky se vyrábějí v provedení s otvory vrtanými do sedla a se slepým 

otvorem. [24] 
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Obr. 1.4 a) Vstřikovač s čepovou tryskou b) Vstřikovač s otvorovou tryskou [13] [33] 

1 – přívod paliva, 2 – odvod paliva, 3 – držák trysky (horní díl), 4 – seřizovací podložka, 

5 – tlačná pružina, 6 – tlačný čep, 7 – mezikus, 8 – těleso vstřikovací trysky, 

9 – držák trysky (spodní díl), 10 – jehla trysky 
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2 SYSTÉMY VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA 
Soudobý vývoj motorů se zaměřuje zejména na zvyšování výkonu a točivého momentu 

současně se snižováním spotřeby paliva, hluku a emisí škodlivin. Pro splnění těchto 

požadavků se vývoj ubírá směrem přeplňovaných vznětových motorů s přímým vstřikem 

paliva a s mezichladičem stlačeného vzduchu. Neméně důležité je použití elektronických 

systémů řízení, které monitorují všechna měřitelná data momentálního režimu motoru a jeho 

příslušenství. Na jejich základě je umožněno přesné vytváření parametrů vstřikování. [16]  

U vznětových motorů je možno použít různá koncepční řešení vstřikovacích systémů. 

Nedílnou součásti každého vstřikovacího systému vznětového motoru je vysokotlaké 

vstřikovací čerpadlo, které  je výhradně pístové a dle základních charakteristických rysů je lze 

rozdělit následovně: [23] 

 čerpadla se samostatnou vstřikovací jednotkou pro každý válec motoru. 
Za  samostatnou jednotku je považována dvojice píst a válec. 

 Čerpadla s jednou vstřikovací jednotkou společnou pro všechny válce motoru. Jedná 
se o rotační axiální či radiální čerpadla s rozdělovačem paliva. 

 Čerpadlo s akumulátorem (systém Common Rail). 

Podle uspořádání a umístění vstřikovacích jednotek se čerpadla se samostatnou vstřikovací 

jednotkou pro každý válec motoru dále děli na: [23] 

 čerpadla bloková (řadová), kdy vstřikovací jednotky jsou soustředěny do jednoho 
bloku, a pohyb pístků je ovládán vlastním vačkovým hřídelem čerpadla. 

 Čerpadla s cizím pohonem, kdy jednotlivé vstřikovací jednotky jsou umístěny 
pro každý válec samostatně v bloku motoru a poháněny vačkovým hřídelem rozvodu. 

Anglická zkratka UPS – Unit Pump System, německá zkratka PLD – Pump Leitung 

Düse. 

 Sdružené vstřikovací jednotky, které jsou kompaktně sesazeny do jednoho 
konstrukčního celku se vstřikovačem. Jsou umístěny přímo v hlavě válců motoru 

a ve většině případů je pohyb vstřikovacího pístku jednotky odvozen od vačky motoru 

s rozvodem OHC. Anglická zkratka UIS – Unit Injector System, německá zkratka 

PD – Pumpe Düse. 

Dále můžeme vstřikovací systémy dělit dle způsobu řízení počátku, respektive konce dodávky 

paliva a velikosti vstřikované dávky do válce motoru. [23] 

 Řízení dodávky paliva čerpadlem pomocí regulační hrany nebo objímky pístku 

vstřikovací jednotky. Veškerá vstřikovací čerpadla jsou vybavena omezovacím, 

případně výkonnostním regulátorem, který je buď mechanický s přímou vazbou 

na otáčky klikového hřídele, nebo je u elektronicky řízených čerpadel nahrazován 

řídící jednotkou s akčním členem. 

 Řízení dodávky paliva elektromagnetickým ventilem, jenž je umístěn v bloku 
vstřikovacího čerpadla. 

 Použití elektronicky řízených vstřikovačů vybavených elektromagnetickými ventily. 
Jsou používány převážně u čerpadel s cizím pohonem, u sdružených vstřikovačů 

a u systému s tlakovým zásobníkem (Common Rail).  
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2.1 ŘADOVÁ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLA 

Tento typ čerpadel disponuje samostatným čerpadlovým článkem pro každý válec motoru. 

Jak již plyne z názvu, jednotlivé články jsou uspořádány v řadě a sestávají se z pístu a válce. 

Píst se pohybuje ve směru dodávky paliva působením vačky na hřídeli čerpadla poháněné 

motorem a vrací se do výchozí polohy působením tlaku pružiny pístu. [24] 

 

 

 

2.1.1 MECHANICKÁ REGULACE ŘADOVÉHO VSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA 

Zdvih pístu čerpadlového článku je neměnný. Pootočením pístu posuvnou ozubenou regulační 

tyčí lze provést změnu dávky vstřikovaného paliva. Regulační tyč je ovládána polohou 

plynového pedálu a dále usměrňována otáčkovým regulátorem přes tyčové ústrojí. Koncové 

dorazy vytyčují maximální pojezd této tyče a určují tak dávku paliva při volnoběžných 

otáčkách a maximální možnou dávku paliva pod hranici kouřivosti. V samotném pístu je 

vyrobena svislá drážka a šikmá regulační hrana, při jejichž pootočení dojde ke změně 

orientace vůči přepouštěcím otvorům ve válci čerpadlového článku. Natočením se mění 

užitečný zdvih pístu a s ním i množství dopravovaného paliva. [ 24]  

Konečný vstřik do válce motoru je řízen výtlačným ventilem, který je umístěný mezi 

čerpadlovým článkem a vstřikovacím potrubím. Ventil je otevírán tlakem paliva a po jeho 

otevření postupuje tlaková vlna ke vstřikovací trysce. Po dosažení otevíracího tlaku dojde 

k nadzvednutí jehly trysky a tím je uskutečněno vstříknutí paliva do spalovacího prostoru. 

Při poklesu tlaku ve vstřikovacím potrubí se jehla uzavře a ukončí vstřik paliva. [16]  

Obr. 3.1 a) Řadové vstřikovací čerpadlo šestiválcového vznětového motoru [35]  

b) Řez čerpadlovým článkem [1], 1 – výstupní hrdlo, 2 – výtlačný ventil, 3 – válec, 4 – píst, 

 5 – regulační tyč, 6 – regulační pouzdro, 7 – pružina, 8  - seřizovací šroub, 9 – vačková hřídel 
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Začátek vstřiku paliva před horní úvratí pístu motoru (předstih vstřiku) má základní vliv 

na rozložení i průběh spalovacího procesu. Ekonomický chod motoru vyžaduje, aby se 

s rostoucím počtem otáček zvětšoval i počátek vstřiku paliva. U mechanicky regulovaných 

řadových vstřikovacích čerpadel se k tomuto procesu využívá samočinného přesuvníku 

vstřiku. Ten pracuje na principu využití odstředivé síly a jeho činnost je tedy závislá na změně 

otáček motoru. [1] 

Hřídel vstřikovacího čerpadla je poháněna od klikové nebo vačkové hřídele motoru. 

Mechanické spojení obou hřídelí uskutečňuje právě přesuvník vstřiku. Při otáčení vstupní 

části regulátoru působí odstředivá síla na závažíčka. Ty se oddalují od osy rotace, čímž 

dochází ke stlačování pružin a pohybu kladky po zakřivené ploše přestavovacího kotouče. 

Přestavovací kotouč a s ním i náboj a vačkový hřídel se natáčejí ve smyslu rotace motoru, 

a tím zvyšuje předstih vstřiku při rostoucích otáčkách. Pro utlumení kmitání a také 

pro potřebné mazání jsou některé typy přesuvníku vstřiku naplněny mazacím olejem. [1] [24] 

  

 

Obr. 2.2 Regulace množství paliva [18] 

a) Nulová dodávka b) Částečná dodávka c) Největší dodávka 

1 – sací kanál, 2 – válec, 3 – přepouštěcí kanál, 4 – píst, 5 – regulační tyč, 6 – ozubený segment, 

7 – regulační pouzdro, 8 – svislá drážka, 9 – šikmá regulační hrana, x – efektivní zdvih 

 

Obr. 2.3 Samočinný přesuvník vstřiku [1] 

1 – vstupní část, 2 – těleso přesuvníku, 3 – přestavovací výstředník, 4 čep,  

5 – vyrovnávací výstředník, 6 – odstředivé závaží, 7 – nosná část, 8 – výstupní část (náboj) 
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2.1.2 ELEKTRONICKÁ REGULACE ŘADOVÉHO VSTŘIKOVACÍHO ČERPADLA 

Zdokonalování vznětových motorů s cílem zlepšit jejich vlastnosti ukázalo, že mechanické 

způsoby regulace vstřikování paliva jsou na hranici svých možností. Bez použití elektroniky 

nebylo téměř možné zlepšit jakýkoliv parametr vstřikovacího cyklu. Zásadním krokem 

u řadových vstřikovacích čerpadel byla náhrada mechanických otáčkových regulátorů 

elektronickými. [24] Elektronická regulace spočívá v posouvání regulační tyče pomocí 

elektromagnetu, který je upevněn přímo na vstřikovacím čerpadle. [23] K vinutí 

elektromagnetického ovladače množství paliva se přivádí signál z elektronické řídící 

jednotky. Dle charakteru tohoto signálu dojde ke změně polohy regulační tyče, písty 

čerpadlových článků se pootočí a vstřikovaná dávka paliva odpovídá provoznímu stavu 

motoru, který je sledován snímači neelektrických veličin. Počátek vstřikování je zpravidla 

i u těchto typu čerpadel řízen stejně jako v případě zcela mechanického provedení řadového 

vstřikovacího čerpadla. [24] 

 

 

2.2 ROTAČNÍ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLA 

S postupem vývoje vstřikovacích systémů se kladly vyšší nároky na menší zastavovací 

rozměr a nižší hmotnost vstřikovacího čerpadla. U rychloběžných vznětových motorů 

osobních a užitkových vozidel splňují tyto požadavky právě rotační vstřikovací čerpadla 

s rozdělovačem paliva k jednotlivým tryskám válců motoru. Na rozdíl od řadového 

vstřikovacího čerpadla dodává rotační čerpadlo palivo všem válcům jediným pístem, je-li píst 

posouván axiálně nebo dvěma až čtyřmi současně pracujícími písty, které jsou posouvány 

radiálně. Rotační vstřikovací čerpadlo je poháněno rozvodovým mechanismem motoru, 

zpravidla řemenovým převodem. Podle způsobu řízení množství paliva dělíme rotační 

vstřikovací čerpadla na čerpadla řízená hranou a čerpadla řízená magnetickými ventily. Řízení 

hranou znamená, že doba trvání vstřiku se mění pomocí řídicích hran, vývrtů a šoupátka, 

počátek vstřiku mění hydraulický přesuvník vstřiku. U řízení magnetickými ventily uzavírá 

magnetický ventil vysokotlaký prostor a určuje tak počátek vstřiku a dobu vstřiku. [24] [23] 

[36] 

Obr. 2.4 Řadové vstřikovací čerpadlo s elektronickou regulací [39] 
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2.2.1 MECHANICKY REGULOVANÉ ROTAČNÍ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO S AXIÁLNÍM PÍSTEM 

Tento typ vstřikovacího čerpadla odměřuje dávku paliva pro všechny válce jedním 

vysokotlakým elementem a pak ji přiděluje v pořadí vstřiků k jednotlivým válcům. Čerpadlo 

je tvořeno jako celek, ve kterém jsou spojeny podávací čerpadlo, vysokotlaké čerpadlo, 

otáčkový regulátor i přesuvník vstřiku. K hlavním výhodám patří malá váha, nezávislost 

na mazacím systému motoru vozidla, vhodnost pro elektronickou regulaci a celková 

kompaktnost konstrukce. [36] [19] [24] 

Podávací lopatkové čerpadlo je spojeno s hnací hřídelí čerpadla a dodává palivo do sacího 

prostoru. Současně je část paliva dopravována dalším kanálem k redukčnímu ventilu, 

který v čerpadle udržuje požadovanou hodnotu tlaku. Ten je závislý na aktuálních otáčkách 

motoru, respektive na množství dopravovaného paliva. Palivo se dále dostává do vysokotlaké 

části, kde je stlačeno na potřebný tlak. Rozdělovací píst koná posuvný a zároveň i otáčivý 

pohyb. Posuvný pohyb pístu je vyvolán kotoučovou axiální vačkou, která se pohybuje 

po kladkovém prstenci. Počet výstupků na této vačce je shodný s počtem válců motoru. Tím 

je zajištěno sání a dodávka paliva do vysokotlakého potrubí palivového systému motoru přes 

výtlačné ventily. Hlavním úkolem těchto ventilů je snížit tlak ve výtlačném potrubí 

po ukončení vstřiku paliva. Tím je přesně definován okamžik uzavření vstřikovací trysky. 

Výtlačný ventil je otevírán tlakem paliva a zavírán ventilovou pružinou.  

Otáčivým pohybem rozdělovacího pístu je docíleno toho, že se rozdělovací drážka v pístu 

natáčí vůči kanálkům, kterými je vysokotlaké potrubí jednotlivých válců propojeno 

s výtlačným prostorem čerpadla nad pístem. Sání paliva probíhá při pohybu pístu k dolní 

úvrati, kdy jsou průřezy sacího kanálku a drážky v pístu proti sobě otevřeny. Součásti 

rozdělovací hlavy čerpadla je také STOP ventil, který přeruší dodávku paliva do sacího 

kanálu, čímž dojde k zastavení motoru. [16] [36] [24] [1] 

 

 

 

Obr. 2.5 Řez rotačním vstřikovacím čerpadlem s axiálním pístem typu VE firmy Bosch [9] 

1 – hnací hřídel, 2 – přívod paliva, 3 – regulační ventil, 4 – lamelové čerpadlo, 

5 – ovládací páka, 6 – šroub nastavení dodávky paliva, 7 – regulační pružina, 

8 – STOP ventil, 9 – odstředivý regulátor, 10 – kladkový prstenec, 11 – válec čerpadla,  

12 – píst rozdělovače, 13 – regulační šoupátko, 14 – výtlačný ventil, 15 – přesuvník vstřiku 
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Odměřování a doprava paliva pístem rozdělovače se dá shrnout do čtyř základních fází: [23] 

 Naplnění vysokotlakého prostoru palivem – Píst se nachází těsně před HÚ. V tomto 

okamžiku se otevře sací kanál. Během pohybu pístu k DÚ je vysokotlaký prostor 

naplněn palivem a příčný kanál ve výtlačném pístu je uzavřen regulačním šoupátkem. 

Výtoková drážka ve výtlačném pístu je uzavřena, protože natočení pístu není takové, 

aby se kryla s některým z otvorů v rozdělovací hlavě. 

 Ukončení plnění – Píst se posouvá směrem k HÚ. Natočením pístu dojde k uzavření 
přívodu paliva. Zároveň se natočí i výtoková drážka pístu naproti následujícímu 

výtlačnému kanálu v rozdělovací hlavě. Fáze naplnění paliva do vysokotlakého 

prostoru je tak ukončena a začíná výtlak. 

 Výtlak paliva – Během pohybu pístu z DÚ do HÚ se stlačuje palivo ve vysokotlakém 
prostoru na vysoký tlak. Po překročení otevíracího tlaku výtlačného ventilu proudí 

palivo vstřikovacím potrubím ke vstřikovací trysce. 

 Ukončení výtlaku – Výtlak paliva je ukončen, jakmile příčný kanál ve výtlačném 
pístu odkryje regulační šoupátko. Tlak paliva ve vysokotlakém prostoru klesá, protože 

palivo z něho vytéká přes příčný kanál zpět do prostoru čerpadla. 

 

 

 

Regulace množství paliva pro požadovaný výkon motoru závisí na poloze plynového pedálu. 

Ten je přímo spřažen s mechanismem, který mění axiální polohu regulačního šoupátka. 

Mechanicky regulovaná rotační vstřikovací čerpadla používají pro regulaci množství paliva 

v závislosti na zatížení a otáčkách motoru setrvačníkových regulátorů s vnější regulační 

pružinou. Ten je poháněn prostřednictvím ozubeného soukolí umístěného přímo v těle 

čerpadla. Vychýlením závažíček regulátoru dojde k posunutí ovládacího táhla regulačního 

šoupátka, a tím je upravena dávka paliva odpovídající provoznímu stavu motoru. [24] 

V případě přeplňovaného vznětového motoru může být čerpadlo dále vybaveno přídavným 

mechanismem, který upravuje dávku paliva v závislosti na plnícím tlaku. [8] 

Obr. 2.6 Odměřování a doprava paliva pístem rozdělovače [6] 

a) Počátek plnění b) Ukončení plnění c) Výtlak paliva d) Konec výtlaku 

1 – píst rozdělovače, 2 – výtlačný kanál, 3 – výtoková drážka, 4 – vysokotlaký prostor, 

5 – regulační šoupátko, 6 – příčný přepouštěcí kanál 
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Regulace předvstřiku rotační vstřikovacího čerpadla je zprostředkována pomocí 

hydraulického přesuvníku. Ve výchozí poloze je píst hydraulického přesuvníku udržován 

pružinou, tzv. základní předvstřik. Od určitých otáček motoru překoná tlak paliva ve vnitřním 

prostoru čerpadla sílu pružiny a posune píst přesuvníku do nové požadované polohy. Pohyb 

pístu je přes klouzátko kulisy a unášecí čep přenášen na otočně uložený kladkový prstenec, 

který se tímto natočí vůči kotoučové čelní vačce proti směru jejího otáčení. Výtlak paliva tak 

nastane dříve a předvstřik se zvětší na požadovanou hodnotu. [36] 

 

 

2.2.2 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ ROTAČNÍ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO S AXIÁLNÍM PÍSTEM 

Konstrukce tohoto čerpadla je obdobná jako v případě zcela mechanického provedení. 

Odpadají však mechanické nastavovací prvky a dávku paliva stejně jako počátek vstřiku 

nastavuje řídicí jednotka motoru prostřednictvím elektromagneticky ovládaných akčních 

členů. Elektronické řízení vstřikovacího čerpadla tedy zajišťuje přesnou regulaci množství 

vstřikovaného paliva, počátku vstřiku, volnoběžných otáček, maximálních otáček a regulaci 

plnícího tlaku, je-li motor vybaven turbodmýchadlem. Pro přesné řízení vstřikovacího 

systému jsou důležité správné vstupní informace do řídicí jednotky motoru ze snímačů. Řídicí 

jednotka tyto informace zpracuje a výsledkem je přesné ovládání akčních členů. Kromě toho 

provádí řízení motoru ještě neustálou kontrolu komponentů a funkcí vstřikovacího systému. 

Rozpoznané chyby se ukládají do paměti závad v řídicí jednotce a spolu s dalšími daty jsou 

přístupné při sériové diagnostice. [36] 

Změnu polohy regulačního šoupátka na rozdělovacím pístu čerpadla provádí 

elektromagnetické stavědlo, jehož součástí je i induktivní či potenciometrický snímač polohy 

šoupátka. Signál tohoto snímače je přiváděn do řídící jednotky, kde se srovnává s referenční 

hodnotou vypočtenou ze vstupních signálů snímačů určující provozní stav motoru. V případě 

rozdílu jednotka provede potřebnou korekci polohy regulačního šoupátka zákrokem 

elektromagnetického stavědla. [24] 

Stanovení skutečného počátku vstřiku udává signál ze snímače pohybu jehly vstřikovací 

trysky, který je vestavěn do jednoho ze vstřikovačů. Tento signál se v řídící jednotce opět 

porovnává s referenční hodnotou a případný rozdílový signál se přivede 

k elektrohydraulickému ventilu přesuvníku vstřiku. Ten v případě potřeby provede korekci 

natočením vačkového prstence, čímž dojde ke změně velikosti předvstřiku. [24], [36] 

Obr. 2.7 Princip činnosti přesuvníku vstřiku [22] 
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2.2.3 MECHANICKY REGULOVANÉ ROTAČNÍ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO S RADIÁLNÍMI PÍSTY 

S rostoucími nároky na čistotu emisí výfukových plynů se ukázalo, že vstřikovací tlak 

rotačních čerpadel s axiálním pístem již není dostačující. Vyšších vstřikovacích tlaků lze 

u rotačních čerpadel dosáhnout použitím radiálních pístů. Tyto čerpadla se používají 

u rychloběžných vznětových motorů s přímým vstřikem paliva a jsou schopny vyvinout 

špičkový vstřikovací tlak až 185 Mpa, běžné hodnoty se pohybují okolo 150 MPa. [1] [16] 

Čerpadla používají ke stlačování paliva zpravidla dvou až čtyř radiálně uložených pístů, 

které se ve válcích posouvají prostřednictvím vačkového prstence. Ten je fixován 

k mechanismu přesuvníku vstřiku a má tolik vačkových výstupků, kolik má motor válců. 

Konce pístů jsou opatřeny válečky, které klouzají po dráze prstence a vačkové výstupky 

vtlačují písty do vysokotlakého objemu. Pokud se válečky nacházejí právě ve vybrání 

vačkové dráhy, konají písty reverzní pohyb, jsou tedy vytlačovány z vysokotlakého prostoru 

tlakem paliva přiváděného z podávacího čerpadla. Podávací čerpadlo je obdobné konstrukce 

jako v případě čerpadla s axiálním pístem. Přívod paliva do vysokotlakého prostoru 

zprostředkovává rotor rozdělovače, který je otočně lícován v hydraulické hlavě. Otáčivý 

pohyb je odvozen od hřídele čerpadla, se kterou je spřažen.[24] [1] 

Podél osy rotoru rozdělovače je vyvrtán otvor, kterým ústí palivo do vysokotlakého prostoru. 

Příčně k osovému vývrtu jsou vyrobeny další otvory pro přívod paliva z podávacího čerpadla 

a pro odvod stlačeného paliva ke vstřikovacím tryskám. Počet vtokových otvorů přivádějící 

palivo bývá roven počtu válců motoru a jsou rozmístěny rovnoměrně po obvodu rotoru 

rozdělovače. Výtokový otvor paliva je jen jeden. Otáčivý pohyb rotoru rozdělovače a průběh 

vačkové dráhy jsou synchronizovány tak, aby se při posuvu pístů k vysokotlakému prostoru 

překrývaly výtokové otvory rozdělovače a hydraulické hlavy. [24] 

Obr. 2.8 Prvky elektronické regulace rotačního vstřikovacího čerpadla s axiálním pístem [7] 

1 – snímač polohy regulačního šoupátka, 2 – elektromagnetické stavědlo velikosti dávky paliva,  

3 – elektromagnetický STOP ventil, 4 – píst rozdělovače, 5 – elektromagnetický ventil předvstřiku 
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Regulace množství paliva se u mechanicky regulovaného rotačního vstřikovacího čerpadla 

s radiálními písty provádí zpravidla pomocí dávkovacího ventilu, který je vložen mezi 

podávací čerpadlo a vtokové otvory. Dávkovací ventil je ovládán sešlápnutím plynového 

pedálu, čímž se nastavují požadované otáčky motoru. Otevření dávkovacího ventilu je dále 

upravováno pomocí mechanického setrvačníkového regulátoru, jehož činnost je obdobná jako 

u rotačního čerpadla s axiálním pístem. Velikost předvstřiku paliva je upravována pootočením 

vačkového prstence, jenž je mechanicky spřažen s přesuvníkem vstřiku. Natočení je závislé 

na aktuálním tlaku paliva uvnitř čerpadla, který se mění spolu s otáčkami motoru. [24] [10] 

 

 

 

2.2.4 ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ ROTAČNÍ VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO S RADIÁLNÍMI PÍSTY 

Čerpadla tohoto typu jsou schopny pracovat v takovém režimu, aby průběh spalování byl co 

nejpříznivější, motor produkoval malé množství emisních plynů, a to vše při vysokém výkonu 

a točivém momentu motoru. To vše je docíleno plně elektronickou regulací počátku 

vstřikování i dodávaného množství paliva. Ovladače obou těchto parametrů jsou 

elektromagnetické ventily ovládané řídící jednotkou. Jedním z nejpoužívanějších čerpadel 

tohoto typu je čerpadlo řady VR firmy Bosch, které bylo uvedeno na trh v roce 1996. [24] 

[17] 

Systém vstřikování s čerpadlem řady VR je vybaven dvěma řídícími jednotkami. První se 

nachází přímo na tělese čerpadla, druhá je řídící jednotka motoru. Oddělení je nutné 

z hlediska omezení přehřívání výkonových prvků a potlačení vlivu rušivých signálů. Řídící 

jednotky zpracovávají signály z jednotlivých snímačů provozního stavu motoru a čerpadla. 

Tyto hodnoty jsou poté porovnávány s referenčními hodnotami a převedeny na výstupní 

signály pro elektromagnetické ovladače obou regulací. Množství paliva je řízeno rychle se 

přepínajícím elektromagnetickým ventilem. Podstatně vyšší rychlost probíhajícího děje 

umožňuje přizpůsobit množství paliva pro každý jednotlivý vstřik. [24] [1] 

Obr. 2.9 Rotační vstřikovací čerpadlo s radiálními písty firmy CAV – Lucas [20] 

1 – regulační závaží, 2- hnací hřídel, 3 – ovládací páka regulátoru, 4 – regulační pružina, 

5 – dávkovací ventil, 6 – přívod paliva, 7- hydraulická hlava, 8 – podávací čerpadlo, 

9 – rotor rozdělovače, 10 – radiální píst, 11 – vačkový prstenec, 12 – přesuvník vstřiku 
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Elektromagnetický ventil dávky paliva řídí jak proces plnění vysokotlakého prostoru, tak 

samotný vstřik. Pracovní oběh vstřikovacího čerpadla lze shrnout do dvou hlavních fází: [19] 

 Proces plnění – Válečky radiálních pístů sjíždějí z vrcholků vačkového prstence, písty 

jsou vytlačovány vnitřním tlakem paliva a odstředivými silami směrem od osy rotace. 

Vysokotlaký elektromagnetický ventil je otevřený (cívka je bez proudu) a palivo může 

proudit z vnitřního prostoru čerpadla do vysokotlakého prostoru. 

 Proces výtlaku – Vysokotlaký elektromagnetický dávkovací ventil vysune kotvu při 
náhlém proudovém impulzu a jehlou uzavře vysokotlaký prostor. Posléze dojde 

k naběhnutí válečků radiálních pístů na výstupky vačkového prstence a po překročení 

otevíracího tlaku výtlačného ventilu dojde ke vstříknutí paliva. 

 

Obr. 2.10 Vstřikovací čerpadlo Bosch VP 44 [12] 

1 – řídící jednotka čerpadla, 2 – snímač úhlu natočení, 3- lamelové dopravní čerpadlo, 

4 – radiální písty, 5 – rotor rozdělovače paliva, 6 – vysokotlaký elektromagnetický ventil, 

7 – výtlačný ventil, 8 – přesuvník vstřiku, 9 – elektromagnetický ventil přesuvníku vstřiku 

Obr. 2.11 a) Fáze plnění – plnící ventil otevřen b) Fáze výtlaku – plnící ventil uzavřen [22] 
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Obvod pro úpravu počátku vstřiku je tvořen snímačem úhlu natočení vačkového prstence, 

vlastním přesuvníkem, hydraulickým převodníkem a elektromagnetickým ventilem ovládající 

posuv prstence. Velikost předvstřiku je závislá na tlaku paliva, který se k přesuvníku 

dopravuje z podávacího čerpadla. Při běžícím motoru je palivo dopravováno přes škrtící 

trysku do prostoru hydraulického převodníku a působí na řídící píst proti síle pružiny. Jestliže 

je elektromagnetický ventil uzavřen, řídící píst se posouvá proti síle pružiny směrem 

k vyššímu předvstřiku. Posuv pístu se přemění kulovým čepem na otočný pohyb vačkového 

prstence. Elektromagnetický ventil přesuvníku se otevře v případě přivedení impulzního 

signálu z řídící jednotky. Tím dojde k poklesu tlaku v prostoru hydraulického převodníku 

a  řídící píst je sílou pružiny posouván směrem k nižšímu předvstřiku. [24], [36] 

 

 

2.3 SDRUŽENÉ VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKY 

Požadavky na vznětové motory z hlediska jejich výkonu, spotřeby, emisních hodnot 

a hlučnosti neustále stoupaly. Předpokladem pro splnění takových požadavků je příprava 

kvalitní směsi. Pro splnění těchto kritérií jsou zapotřebí výkonné vstřikovací systémy, 

které umožňují používání vysokých tlaků potřebných k jemnému rozprášení paliva a rovněž 

disponují přesnou regulací počátku vstřiku a vstřikovaného množství paliva. Jeden 

ze systémů, který tyto nároky splňuje je systém vstřikování čerpadlo – tryska, často se 

setkáváme s německým označením PD – Pumpe Düse, či anglickým UIS – Unit Injector 

System. [40] 

U tohoto systému vstřikování je pro každý válec motoru v hlavě vestavěna jedna vstřikovací 

jednotka, která tvoří zároveň vstřikovací čerpadlo i vstřikovací trysku. Jednotka je poháněna 

přímo přes zdvihátko nebo nepřímo přes vahadlo od vačkového hřídele motoru. Nejsou zde 

použita žádná vysokotlaká vedení, což umožňuje dosáhnout vysokého vstřikovacího tlaku 

až 205 MPa a přesnou regulaci procesu vstřikování. Oproti dříve používaným systémům má 

toto konstrukční řešení řadu výhod. Vzniká méně pevných částic vzniklých spalováním, 

výfukové plyny neobsahují tolik škodlivých látek, je dosažena menší spotřeba paliva, a to vše 

při vyšší účinnosti motoru. Pro dosažení kvalitního spalovacího procesu je ještě před vlastním 

vstřikem do spalovacího prostoru vstříknuto malé množství paliva pod nízkým tlakem, tzv. 

pilotní vstřik. Spálením této směsi vzroste tlak i teplota ve válci motoru. Poté následuje hlavní 

vstřik, kdy je palivo vstřiknuto pod vysokým tlakem.[23], [40] 

Obr. 2.12 a) Menší hodnota předvstřiku b) Větší hodnota předvstřiku [22] 
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Pilotní vstřik a následná pauza, která předchází vlastnímu vstřiku, zajišťují, že se tlaky 

ve spalovacím prostoru nevytvoří skokově, ale jejich nárůst bude pozvolný. Výsledkem je 

tišší spalování (kultivovanější chod motoru) a nižší obsah oxidů dusíku ve výfukových 

plynech. Průkopníkem této technologie je automobilka volkswagen ve spolupráci s firmou 

Bosch.[36] [25] 

Jednotka čerpadlo – tryska je v hlavě válců upevněna pomocí napínacího třmenu. Utěsnění se 

provádí pomocí sady O – kroužků. Správné montáži a následnému nastavení jednotky je 

potřeba věnovat značnou pozornost tak, aby systém fungoval spolehlivě za všech okolností 

[40] 

 

 

 

Práci sdružené vstřikovací jednotky je možno popsat v pěti fázích. Jak již bylo řečeno, 

pro dosažení lepších parametrů spalování se nejprve provede pilotní vstřik a až poté je 

vstříknuta hlavní dávka paliva. [40] [19] 

 Plnění prostoru vysokého tlaku – Píst čerpadla se působením síly pružiny pohybuje 
vzhůru. Objem vysokého tlaku se zvětšuje. Elektromagnetický ventil není aktivován 

a jeho jehla je v klidové poloze. Kanál přívodu paliva je tak propojen s prostorem 

vysokého tlaku. Tlakem, který je vytvořen podávacím čerpadlem proudí palivo 

do vysokotlakého prostoru. 

 Začátek pilotního vstřiku – Působením vahadla je píst posouván směrem dolů 

a vytlačuje tak palivo z prostoru vysokého tlaku. Řídící jednotka zahájí proces 

pilotního vstřiku a vybudí elektromagnetický ventil. Jehla ventilu je zatlačena do sedla 

a uzavře tak cestu od prostoru vysokého tlaku ke kanálu přívodu paliva. Tím dojde 

k nárůstu tlaku a při 18 MPa je již větší než ten, který je vytvářen pružinou trysky. 

Jehla trysky se nadzvedne a začíná pilotní vstřik. 

 Ukončení pilotního vstřiku – Doba trvání tohoto vstřiku je velmi krátká. Při stále se 
zvyšujícím tlaku dojde ke stlačení odlehčovacího kuželového pístku. Tím se náhle 

zvětší objem vysokotlakého prostoru, tlak poklesne a jehla trysky se uzavře. 

Obr. 2.13 Montáž a pohon sdružené vstřikovací jednotky [40] 

1 – nastavovací šroub, 2 – upevňovací šroub, 3 – napínací třmen, 4 – vahadlo, 5 – vačková hřídel, 

6 – elektromagnetický ventil, 7 – vstřikovací jednotka, 8 – hlava válců, 9 – žhavící svíčka 
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Zatlačením pístku se pružina trysky předepne ještě více. K opětovnému zvednutí jehly 

trysky je nyní zapotřebí vyššího tlaku než v případě pilotního vstřiku. 

 Začátek hlavního vstřiku – Krátce po uzavření trysky jehlou je tlak ve vysokotlakém 

prostoru zvyšován. Elektromagnetický ventil zůstává stále zavřený, píst čerpadla se 

pohybuje dolů. Dosáhne-li tlak hodnoty asi 30 MPa, je opět síla pružiny trysky 

překonána, jehla se nadzvedne a začíná hlavní vstřik. Vzhledem k tomu, že v prostoru 

vysokého tlaku je za časovou jednotku stlačováno více paliva, než můžou otvory 

v trysce odstříknout, dosahuje tlak hodnoty až 205 Mpa. Těchto hodnot vstřikovacích 

tlaků však motor dosahuje při největším výkonu, tedy ve vysokých otáčkách. 

 Konec hlavní vstřiku – Ukončení vstřiku začíná ve chvíli, kdy řídící jednotka 
přestane aktivovat elektromagnetický ventil. Jehla ventilu je pružinou zvednuta 

ze sedla a otevře tak kanál pro přívod paliva. Tlak náhle poklesne, jehla uzavře 

vstřikovací trysku a odlehčovací píst je zatlačen pružinou trysky do výchozí polohy. 

Hlavní vstřik je ukončen. 

 

 

 

2.4 SDRUŽENÝ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM 

Systém je často označovaný jako čerpadlo – vedení – tryska. V podstatě se jedná o obdobu 

předchozího vstřikovacího systému čerpadlo – tryska. Hlavní konstrukční rozdíl spočívá 

v tom, že vstřikovač a vstřikovací čerpadlo je propojeno krátkým vysokotlakým vedením, 

které je přesně přizpůsobeno komponentám systému. V praxi se můžeme setkat také 

s označením PLD z německého Pump Leitung Düse, či anglickou zkratkou UPS – Unit Pump 

System. [23]   

Obr. 2.14 Funkce sdružené vstřikovací jednotky [40] 

1 – vysokotlaký prostor, 2 – O – kroužky, 3 – hlava válců, 4 – těsnění, 5 – kulový čep, 6 – píst 

čerpadla, 7 – pružina pístu, 8 – elektromagnetický ventil, 9 – jehla ventilu, 10 – kanál zpětného vedení 

paliva, 11 – kuželový pístek, 12 – kanál přívodu paliva, 13 – pružina trysky, 14 – jehla trysky 
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Ze vstřikovacích jednotek (počet stejný jako počet válců motoru) je palivo vytlačováno 

krátkým vysokotlakým potrubím do příslušných vstřikovačů jednotlivých válců motoru. 

Regulace vstřikování je řízena elektronickou řídící jednotkou prostřednictvím 

elektromagnetických ventilů, které jsou umístěny na každé ze vstřikovacích jednotek. [1] 

  

 

2.5 SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ S TLAKOVÝM ZÁSOBNÍKEM COMMON RAIL 

V současné době se jedná o nejrozšířenější systém vstřikování paliva u vznětových motorů. 

Vyšší tlaky, rychlejší spínací časy a velice pružné přizpůsobení průběhu vstřiku provoznímu 

stavu činí motor s tímto systémem vstřikování úsporným, čistým a výkonným. Tyto aspekty 

pak motor opět posouvají více kupředu, jelikož pracuje s nižší spotřebou paliva, jeho chod je 

tichý, kultivovaný a produkuje méně emisních škodlivin.[26] [16] 

Na rozdíl od dříve používaných vstřikovacích systémů, motory typu Common Rail (CR) 

pracují s tlakem paliva vznikajícím nezávisle na jednotlivých vstřicích do válce. Vstřikovací 

tlak je vytvářen nezávisle na otáčkách motoru vysokotlakým čerpadlem, které plní palivem 

společný akumulační objem (Rail – trubku, lištu) pod velmi vysokým tlakem. V zásobníku 

zůstává palivo trvale stlačené a je prostřednictvím krátkých vysokotlakých vstřikovacích 

potrubí přiváděno k elektricky ovládaným vstřikovacím ventilům. Ty odměřují potřebné 

množství paliva pro každý válec motoru. Celý proces vstřikování je řízen elektronickou řídící 

jednotkou na základě přesně vypočtených hodnot dle aktuálního zatížení motoru. [15], [23] 

Přívod paliva z nádrže k vysokotlakému čerpadlu zajišťuje elektrické podávací či zubové 

čerpadlo, v mnohých případech je použita kombinace obojího. Jednou z hlavních výhod 

tohoto vstřikovacího systému je možnost přesného řízení dávky paliva pro jediný pracovní 

zdvih daného válce motoru. Tato dávka se skládá z většího množství pilotních vstřiků, poté 

následuje vstřik hlavní a vše je zakončeno vstřikem dodatečným. Možnost takto flexibilního 

řešení zaručuje právě využití velmi vysokého pracovního tlaku paliva, který v současnosti 

překračuje hranici 200 MPa. [36] 

Obr. 2.15 Sdružený vstřikovací systém firmy Bosch [28] 
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Postupem času docházelo k inovacím vstřikovacího systému Common Rail. Jednotlivé 

generace se převážně liší typem použitého vysokotlakého čerpadla, způsobem regulace tlaku 

a použitím určitého typu vstřikovačů. Vše je patrné z tabulky 1. [16] 

Tab. 1 Generace vstřikovacího systému Common Rail [16] [31] 

Generace 
Maximální 

tlak 
Vysokotlaké čerpadlo Vstřikovač 

1. Generace 150 MPa 
CP1 - regulace tlaku na straně vysokého 

tlaku regulačním tlakovým ventilem 

Vstřikovač s elektro-

magnetickým ventilem 

2. Generace 190 MPa 
CP2 - regulace množství na straně sání 

s dvěma elektromagnetickými ventily 

Vstřikovač s elektro-

magnetickým ventilem 

3. Generace 200 MPa  CP3 - dávkovací jednotka (škrtící ventil) 
Piezoelektrický vstřikovač 

inline 

4. Generace 250 MPa  
CP4 - regulace množství na straně sání 

s dávkovací jednotkou 

Hydraulicky posilovaný 

vstřikovač 

 

První generace systému vstřikování CR pracuje na principu hlavního vstřiku paliva 

pod vysokým tlakem, který se pohybuje v rozmezí 140 až 160 MPa. Hlavnímu vstřiku však 

předchází pilotní vstřik (předvstřik) velmi malého množství paliva, které spalovací prostor 

předehřeje a umožní tak dosáhnout nižší spotřeby paliva. Druhá generace je ve své podstatě 

obdobou první, avšak pracuje s vyššími vstřikovacími tlaky. Navíc tato generace používá ještě 

třetí fázi vstřiku, tzv. dostřik, který stanovuje konečné množství vstřikovaného paliva 

pro jeden spalovací cyklus ve válci. Třetí generace již využívá inovativní technologii 

s piezoelektrickým vstřikovačem inline a systémový tlak vzrostl až na hodnotu 200 MPa. 

Obr. 2.16 Systém vstřikování paliva Common Rail [3] 

1 – vysokotlaké čerpadlo, 2 – vstřikovač, 3 – zásobník paliva (Rail), 4 – řídící jednotka 
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Tím je docíleno ještě jemnějšího rozprášení paliva ve spalovacím prostoru. Motory tak 

produkují nižší emise výfukových plynů a disponují vyšším výkonem při nižší spotřebě. [15] 

Čtvrtá generace systému CR firmy Bosch aplikuje hydraulicky zesilující vstřikovač paliva. 

Ten pracuje s převodovým pístem a umožňuje dosáhnout vstřikovacího tlaku až 250 MPa. 

V řídicím systému se tak pracuje s podstatně nižším tlakem, který je snáze ovladatelný 

a požadovaného vstřikovacího tlaku se pak dosáhne až v samotném vstřikovači. Zástavbový 

prostor takového vstřikovače není nijak větší a odpovídá velikosti z druhé generace. 

Tato inovace přinesla především šetrnější postup spalování s méně patrnými teplotními 

špičkami. Spalováním vzniká také méně škodlivin, jelikož palivo není vstříknuto náhle, 

ale díky speciálnímu geometrickému dimenzování vstřikovače je dávkováno postupně 

s rostoucím tlakem. [11] 

 

2.5.1 VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO 

Jeho hlavním úkolem je vždy dodávat dostatečné množství paliva pod vysokým tlakem 

při všech provozních režimech běhu motoru, a to po celou dobu životnosti vozidla. 

Vysokotlaké čerpadlo tvoří rozhraní mezi nízkotlakou a vysokotlakou části celého 

vstřikovacího sytému. Nezávisle na vstřikování vytváří trvalý systémový tlak pro vysokotlaký 

zásobník (Rail). Výhodou tohoto koncepčního řešení je, že palivo nemusí být stlačováno 

v průběhu vstřikování. Pohon čerpadla je zprostředkován přes ozubené soukolí, řetěz 

či řemenový převod. Otáčky čerpadla jsou tak pevně vázány stálým převodovým poměrem 

k otáčkám motoru. U osobních vozidel se přednostně využívají třipístová radiální vysokotlaká 

čerpadla. Písty stlačují palivo na požadovaný tlak a dále ho dopravují do Railu. Během jedné 

otáčky čerpadlo vykoná tři pracovní zdvihy, chod je tak rovnoměrný a dodávka stlačeného 

paliva je dostatečná i při nižších otáčkách motoru. Vysokotlaká radiální pístová čerpadla 

používána v osobních automobilech jsou mazána přímo palivem, u lehkých nákladních 

vozidel jsou ve většině případů již mazána olejem a mají tak zvýšenou odolnost proti horší 

kvalitě paliva. [26] [1] 

 
Obr. 2.17 Řez vysokotlakým čerpadlem CP3 firmy Bosch [27] 
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Jednotlivé pístové jednotky čerpadla jsou orientovány radiálně a vůči sobě pootočeny o 120°. 

Každá jednotka je opatřena sacím a výtlačným ventilem. Přímočarý pohyb pístů je 

zprostředkován přes výstředníkovou vačku, která je umístěna na centrální hřídeli čerpadla. 

Na vačku dosedá zdvihátko, které převádí otáčivý pohyb na přímočarý vratný. Zdvihátko 

spřažené s pístem je na vačku přitlačováno vinutou pružinou. [1] 

K sacímu kanálu vysokotlakého čerpadla je palivo dopravováno podávacím čerpadlem. 

V tomto kanálu se nachází také pojistný ventil. Jde v podstatě o pístek s pružinkou a škrtícím 

otvorem, kterým je řízen mazací a chladící okruh čerpadla. Při překročení určitého 

podávacího tlaku dojde k otevření pojistného ventilu a palivo může dále proudit sacím 

ventilem do prostoru toho válce, v němž píst jednotky právě vykonává sací zdvih, pohybuje se 

tedy směrem dolů. Při výtlačném zdvihu se tlakem paliva uzavře sací ventil, výtlačný ventil 

se naopak otevře a stlačené palivo proudí do zásobníku. [26] [1] 

  

 

2.5.2 VYSOKOTLAKÝ ZÁSOBNÍK - RAIL 

Hlavním úkolem vysokotlakého zásobníku je uchovávat dostatečnou zásobu paliva 

pod vysokým tlakem. Vnitřní část zásobníku musí být zároveň provedena tak, aby svým 

objemem tlumil tlakové kmitání, které vzniká v důsledku pulzující dodávky paliva 

od vysokotlakého čerpadla. Tím je zaručeno, že v okamžiku otevření vstřikovacího ventilu 

zůstává systémový tlak na konstantní hodnotě. Pro správnou optimalizaci se během fáze 

návrhu provádějí speciální simulační výpočty [1], [26] 

Zásobník je ve tvaru trubky a vzhledem ke konkrétní aplikaci či generaci systému vstřikování 

může být i jeho tvar odlišný. Musí zahrnovat otvory pro montáž snímače tlaku v Railu, 

omezovacího tlakového ventilu či ventilu regulačního. Dále je k němu připojena přívodní 

palivová trubka od vysokotlakého čerpadla a trubky přivádějící stlačené palivo k jednotlivým 

vstřikovačům. Dle způsoby výroby se Raily dělí do dvou základních skupin, a to na kované 

nebo laserem svařované. [26], [16] 

Obr. 2.18 Funkce vysokotlakého čerpadla CP1 [5] 

1 – sací ventil, 2 – píst, 3 – výstředník, 4 – centrální hřídel 5 - výtlačný ventil, 6 - zdvihátko 
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2.5.3 VSTŘIKOVAČ S ELEKTROMAGNETICKÝM VENTILEM 

Vstřikovače jsou k hlavě válců připevněny pomocí speciálních upínek, těsnění vzhledem 

ke spalovacímu prostoru zaručuje měděná podložka. Podle konkrétního provedení 

vstřikovacích trysek se vstřikovač montuje buď šikmo, nebo přímo vzhledem k ose válce. 

Počátek vstřiku a vstřikované množství jsou řízeny elektromagnetickým ventilem, jenž je 

aktivován impulsem z řídící jednotky motoru. Konstrukce je zároveň přizpůsobena potřebám 

několikanásobného vstřikování. [26] 

Vstřikovač je složen z několika funkčních bloků, a to otvorové trysky, hydraulického 

servosystému a elektromagnetického ventilu. Funkci vstřikovače při běžícím motoru 

lze rozdělit do čtyř provozních stavů. Ty se nastavují rozdělováním paliva do jednotlivých 

konstrukčních dílů. [23] 

 Vstřikovač je uzavřen – V tomto režimu není vstřikovač aktivován. Kulička ventilu 

je do sedla škrcení na odpadu přitlačována pružinou elektromagnetického ventilu. 

V řídícím prostoru ventilu se nachází tlak shodný s tlakem v Railu. Tentýž tlak působí 

také v objemu komory trysky. Síla pružiny a vysoký tlak paliva působící na čelní 

plochu řídícího pístu drží jehlu trysky uzavřenou. 

 Vstřikovač se otvírá – Elektromagnetický ventil je aktivován proudovým impulsem 
z řídící jednotky a překoná tak sílu ventilové pružiny. Kotva nadzvedne kuličku 

ze sedla ventilu, čímž dojde k otevření škrcení na odpadu. Tlak v řídícím prostoru 

náhle poklesne. V objemu komory trysky se však stále nachází vysoký tlak, 

který překoná sílu přítlačné pružiny. Jehla trysky se nadzvedne a začíná vstřikování. 

 Vstřikovač je zcela otevřen – Rozdílem průtoku mezi škrcením na přívodu 
a škrcením na odpadu je udávána rychlost otvíraní jehly. Řídící píst dosáhne své horní 

úvrati v momentu, kdy se zastaví na palivovém polštáři (hydraulický doraz). Tryska 

vstřikovače je nyní plně otevřena a palivo se vstřikuje téměř pod tlakem odpovídající 

tlaku v Railu. Vstříknuté množství je úměrné době aktivace elektromagnetického 

ventilu a je nezávislé na otáčkách motoru. 

 Vstřikovač se zavírá – Elektromagnetický ventil již není aktivován, pružina ventilu 

tlačí kotvu směrem dolů, kulička tak uzavírá škrcení na odpadu. Uzavřením škrcení se 

v řídícím prostoru opět vytvoří vysoký tlak a vyvolá zvýšenou sílu na řídící píst. Tato 

síla spolu s předpětím pružiny trysky překročí sílu na jehle, což vede k jejímu 

zpětnému pohybu. Průtok paliva škrcením na přívodu udává rychlost zavírání. 

Vstřikování je ukončeno v momentě, když jehla dosedne do sedla tělesa trysky. 

 

Obr. 2.19 Kovaný vysokotlaký zásobník – Rail [38] 
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2.5.4 PIEZOELEKTRICKÝ VSTŘIKOVAČ INLINE 

S příchodem třetí generace vstřikovacího systému Common Rail se objevila zajímavá náhrada 

za konvenční řešení vstřikovače s elektromagnetickým ventilem. Místo elektromagnetu 

a pružiny se do vstřikovače implementoval piezoelement. Ten se skládá z krystalů (nejčastěji 

jsou vyrobeny z křemíku), které mají tu vlastnost, že se působením elektrické energie 

roztahují. V případě výrobku firmy Siemens je akční člen složen z 300 plátků křemene 

o celkové výšce tří centimetrů. Po přivedení napětí se jeho výška prodlouží 0,8 mm, což je 

dostatečný zdvih pro řízení servoventilu vstřikovače. [4], [14] 

Spínací rychlost piezoelektrického ovladače je menší než deseti tisícina vteřiny – to je méně 

než polovina doby, kterou potřebuje elektromagnetický ovladač. Pohyb soustavy 

piezoelektrických krystalů je přenášen u inline vstřikovací trysky bez mechanických prvků 

a bez tření na rychle spínající vstřikovací jehlu. Toto řešení má oproti dříve používaným 

vstřikovačům řadu výhod. Palivo je velmi přesně dávkováno, jeho rozprášení ve spalovacím 

prostoru je rovněž lepší. Díky velmi vysoké rychlosti spínání vstřikovací trysky lze snížit 

doby mezi jednotlivými vstřiky a tak velmi pružně utvářet průběh vstřikování. Konstrukční 

rozměry inline vstřikovače jsou menší, rovněž se snížila jeho hmotnost téměř o polovinu. 

Naftové motory vybavené touto technikou se staly ještě úspornější (řádově se spotřeba snížila 

o 3 %), tišší a výkonnější. Vratné množství paliva, které se nevyužije pro vstřikování, je 

u inline vstřikovací trysky velmi nízké. Díky tomu se mohlo snížit dopravní množství, a tím 

potřebný výkon vysokotlakého čerpadla. Aplikace tak variabilního řešení dále umožnila snížit 

emisí sazí. Zařazením dostřiku po hlavním vstřiku lze regenerovat filtr pevných částic, 

pokud je v automobilu instalován. [14], [26] 

 

Obr. 2.20 Princip činnosti vstřikovače s elektromagnetickým ventilem [4] 

1 – cívka elektromagnetu, 2 – pružina ventilu, 3 – kotva, 4 – kulička ventilu, 

5 - řídící prostor, 6 – řídící píst, 7 – pružina jehly, 8 – objem komory, 9 – jehla trysky 
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Princip činnosti piezoelektrického vstřikovače inline je následující. Přes přípojku je přiváděno 

stlačené palivo z Railu do prostoru pod jehlu trysky i nad ní. Pokud píst hydraulického 

vazebního členu netlačí na řídící servoventil, jsou oba prostory v tlakové rovnováze. Jehla 

vstřikovací trysky je uzavřena a nedochází tak ke vstřikování paliva. V klidové poloze je 

servoventil uzavřen. Při aktivování piezoelemntu signálem z řídící jednotky dochází 

prostřednictvím vazebního členu k otevření servoventilu. Tím dojde k prudkému poklesu 

tlaku nad jehlou (palivo je odváděno přes škrcení na odpadu do zpětného vedení) a tlak pod 

jehlou otevírá vstřikovací trysku, čímž dochází ke vstřikování paliva. Po ukončení aktivace 

piezoelementu se servoventil uzavře, tlak paliva pod jehlou a nad ní se opět vyrovnají, jehla 

trysky se vrátí do výchozí polohy a vstřikování je ukončeno. [36] 

 

 

 

Obr. 2.21 Piezoelektrický vstřikovač firmy Bosch [14] 

1 – přívod paliva z Railu, 2 – jehla trysky, 3 – servoventil, 4 – hydraulický vazební člen,  

5 – piezoelektrický modul 
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3 SOUDOBÝ SMĚR VÝVOJE VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ 
Automobily se vznětovými motory jsou v Evropě v dnešní době oblíbené jako nikdy předtím. 

Od počátku devadesátých let se podíl osobních vozidel s naftovým motorem téměř 

ztrojnásobil. Postupným vývojem bylo docíleno, že přeplňované motory automobilů dnes 

běžně dosahují specifického točivého momentu 170 N·m a výkonu více než 60 kW na jeden 

litr zdvihového objemu. Spotřeba paliva (motorové nafty) je přitom velmi nízká. 

Prioritou dnešní doby je ekologie, to znamená, že pracující motor musí být šetrný vůči 

životnímu prostředí. Firmy zabývající se výrobou vstřikovacích systémů dnes usilovně pracují 

na tom, aby emise výfukových plynů byly stále nižší. Přitom se snaží motor optimalizovat 

stále k vyššímu výkonu a nižší spotřebě.[14] I když elektronická regulace počátku vstřiku 

a množství vstřikovaného paliva umožňuje upravovat tyto parametry vstřikování dle celé řady 

veličin charakterizujících provozní podmínky motoru i požadavky na jeho výkon, je nastavení 

vždy určitým kompromisem. Ten však nevyplývá z omezených možností elektroniky, ale je 

způsoben protikladnými závislostmi různých charakteristik motoru na parametrech 

vstřikování. To platí zejména pro úroveň emisí škodlivin ve výfukových plynech. Snižováním 

doby předvstřiku stoupají emise HC, ale naopak klesají emise NOx. Úroveň emisí úzce 

souvisí i s kouřivostí, která je závislá na poměru množství vstřikovaného paliva k množství 

nasávaného vzduchu. I zde jsou parametry vstřikování vždy nastaveny určitým kompromisem 

tak, aby splnily jak potřebu uživatele, tak emisní normu pro daný typ motoru. Jde 

o tzv. kvalitativní regulaci výkonu. [30] 

Stále náročnější požadavky emisních předpisů nelze splnit pouze správnou regulací 

vstřikování. Ke snížení úrovně nežádoucích složek emisí ve výfukových plynech se používá 

katalyzátorů a částicových filtrů. Redukci škodlivin lze také provést úpravou nasávaného 

vzduchu směřující ke zlepšení podmínek vznícení směsi a jejího shoření. V případě 

katalyzátorů jde o chemický proces, kdy se látky škodlivé přemění na neškodné 

prostřednictvím redukce či oxidace. Částicové filtry slouží k zachycení pevných částic 

ve výfukových plynech vzniklých při samotném spalování. Filtr je složen z většího počtu 

děrovaných trubek, které jsou opleteny zdrsněnou keramickou přízí. Při průchodu spalin tímto 

filtrem se pevné částice zachytí na keramické tkanině. Problém však činí pozdější odstranění 

nahromaděného substrátu. To se provádí opálením za vysokých teplot, která by měla 

optimálně přesáhnout 600 °C. Proces regenerace dnes probíhá automaticky a to na základě 

úpravy vstřikovacích parametrů tak, aby bylo docíleno vyšší teploty výfukových zplodin. 

Mnohdy je do samotného výfukového potrubí vstříknutá podpůrná látka, která proces opálení 

ještě zdokonalí. [30], [14] 

V současnosti sází většina automobilek na vstřikovací systém typu Common Rail. A to díky 

jeho vysoké schopnosti regulace a možnosti využití velmi vysokých vstřikovacích tlaků 

přispívajících k lepšímu spalování a tedy i snížení emisních zplodin. V předchozím roce byly 

na celém světě minimálně čtyři z pěti nově vyrobených vozů se vznětovým motorem 

vybaveny právě touto technologií vstřikování. Průkopníkem této technologie je firma Bosch, 

zvláště když přišla s konstrukcí vstřikovače využívající piezoelektrický jev. To představuje 

vrcholovou techniku, která pracuje s tlakem až 250 MPa. Tím je palivo ještě jemněji 

rozprášeno, navíc je možno praktikovat vícenásobné vstřikování až v deseti dílčích dávkách. 

To je důležité zejména pro dodržování budoucích emisních norem a současném požadavku 
zákazníka na stále vyšší výkon a kroutící moment motoru. [37] 
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Dalším krokem, kterým lze snížit emise je zavedení složitějšího hnacího systému 

kombinujícího elektrické pomocné motory či systém stop – start. Tyto řešení však přinášejí 

řadu problémů, které mohou mít přímý dopad na životnost jednotlivých komponentů 

vstřikovacího systému. Systém stop – start má zejména dopad na životnost vysokotlakého 

čerpadla, jelikož musí odolat podstatně většímu počtu spouštěcích cyklů, než je tomu 

v případě automobilu bez tohoto systému. Čerpadlo je potřeba zkvalitnit, zejména uložení 

jeho pohyblivých částí a to natolik, aby jeho životnost byla dvojnásobná. Další úskalí souvisí 

s časem potřebným k obnovení tlaku v jednotlivých vstřikovačích, ten se po zastavení motoru 

vytrácí vlivem zpětného průsaku. Dnešní technologie jsou však již tak vyspělé, že po vypnutí 

motoru nedochází ke zpětnému toku do nádrže, ale systémový tlak paliva se udržuje a je 

k dispozici pro příští spuštění motoru. [34] 
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Vstřikovací systémy paliva tvoří nedílnou součást všech vznětových motorů. Plní jednu 

z nejdůležitějších funkcí, a to přívod paliva do spalovacího prostoru. Koncepce jednotlivých 

dílů vstřikovací soustavy musí být navržena tak, aby při všech provozních stavech motoru 

bylo palivo přivedeno a posléze vstříknuto ve správný okamžik a ve stanoveném množství. 

Srdce každého vstřikovacího systému je bezesporu vysokotlaké čerpadlo, které stlačuje palivo 

na požadovaný tlak. Čerpadla prošla postupem času mnohými inovacemi a z čistě mechanické 

regulace se přešlo k čerpadlům elektronicky řízeným, jehož parametry vstřikování má plně 

v režii řídící jednotka motoru.  

Další významnou evolucí bylo zavedení sdružené vstřikovací jednotky pro každý válec 

motoru zvlášť. Tento způsob vstřikování přinesl novou dimenzi v oblasti maximálních 

dosažitelných vstřikovacích tlaků, které činí až 205 MPa. V segmentu osobních automobilů 

využíval tento způsob vstřikování, často známý pod zkratkou PD, automobilka Volkswagen. 

Dnes již tuto technologii předčil systém vstřikování Common Rail, který vytváří stálý 

vstřikovací tlak nezávisle na otáčkách motoru. Další zvláštností tohoto systému je, že stlačené 

palivo je „skladováno“ v tlakovém zásobníku a veškeré parametry vstřikování jsou 

regulovány až přímo ve vstřikovači. Právě na tuto koncepci řešení vstřikovacího systému sází 

v současnosti převážná většina výrobců vozidel, jelikož disponuje velmi vysokými 

systémovými tlaky často překračující hranici 250 MPa. To umožňuje velmi precizní vstříknutí 

paliva související s jeho dokonalým spálením. Rovněž kultivovanost chodu motoru a jeho 

hlučnost lze nejlépe kompenzovat právě se systémem Common Rail. 

Nesmíme však zapomenout ani na klasická řadová či rotační čerpadla s rozdělovačem paliva, 

která stále nacházejí uplatnění ve stavebních strojích či generátorech. Zde budou mít tyto 

robustní systémy ještě dlouho svůj význam a to zejména díky své jednoduchosti a vysoké 

spolehlivosti. 

Světově uznávanou společností zabývající se vývojem a výrobou vstřikovacích systémů je 

bezesporu firma Bosch. Její zásluhou se změnily těžkopádné a kouřící vozidla na sportovní, 

úsporné a čisté automobily dneška. Její prioritou je dnes často diskutované téma emisí 

škodlivin, kde se snaží razit cestu tak, aby vznětové motory plnily i v budoucnu nepřísnější 

evropské normy. Ty nelze splnit pouze úpravou samotného vstřikování, a proto jsou i nadále 

vyvíjeny technologie, které pomáhají dosáhnout optimálních hodnot emisí škodlivin. Patří zde 

zejména oxidační katalyzátory, filtry pevných částic či recirkulace výfukových plynů.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CR 

 

Common Rail – systém vstřikování s tlakovým zásobníkem 

DÚ  Dolní úvrať 

HÚ  Horní úvrať 

OHC 

 

Over Head Camshaft – typ ventilového rozvodu 

PD 

 

Pumpe Düse – sdružená vstřikovací jednotka 

PLD 

 

Pump Leitung Düse – sdružený vstřikovací systém 

UIS 

 

Unit Injector System – sdružená vstřikovací jednotka 

UPS 

 

Unit Pump System – sdružený vstřikovací systém 

 


