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Abstrakt 

Injekce paliva je systém, který dávkuje palivo do spalovacího motoru. V moderních 
automobilových aplikacích, toto dávkování paliva vykonává samostatný systém. 

Vstřikovací systém je vždy navržený na určitý typ paliva se kterým bude pracovat: benzín, 
LPG (známý také jako propan), ethylalkohol, methanol, metanový plyn, vodík nebo nafta. 
Většina vstřikovacích systému je vyrobena pro vstřikování nafty nebo benzinu. S příchodem 
elektronizace se stal systém pro vstřikování nafty a benzinu velice podobným. 

Za posledních 20 let se u automobilů v motorové části nejvíce změnila příprava směsi a její 
způsob zapálení. Od karburátorů se přešlo k jednotkám, které připravují spalovací směs podle 
aktuálního stavu provozu automobilu na silnici, např. změnou tlaku, teplotou nebo i poměrem 
benzínu a vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Fuel injection is a means of metering fuel into an internal combustion engine. In modern 
automotive applications, fuel metering is one of several functions performed by an "engine 
management system". 

A fuel injection system is designed and calibrated specifically for the type(s) of fuel it will 
handle: gasoline (petrol), Autogas LPG (also known as propane), ethanol, methanol, methane 
(natural gas), hydrogen or diesel. The majority of fuel injection systems are for gasoline or diesel 
applications. With the advent of electronic fuel injection, the diesel and gasoline hardware has 
become quite similar. 

During the last twenty years a preparation of a fuel mixture and the way of ignition  
in engine segment have changed the most. Instead of a carburettor it is being used the unit, which 
prepare fuel mixture according to a status of a car on the road e.g. change of pressure, 
temperature or ratio of a fuel and air. 
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SEZ�AM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
λ - přebytek vzduchu  

EPROM - Elektronically Programable Read Only Memory, programovatelná paměť 

MPI - Multi Point Injection, Vícebodové vstřikování benzínu 

CFI - Central Fuel Injenction, Centrální vstřikování benzinu 

GDI - Gazoline Direkt Injection, Systém přímého vstřikování benzinu 

FSI - Fuel Stratified Injection, Přímé vstřikováním paliva 

Wzc – energie nahromaděná v zapalovací cívce 

L1 – indukčnost primárního vinutí 

I1 – proud, protékající v okamžiku rozepnutí kontaktů přerušovače, primárním obvodem 
zapalovací cívky 

OHC - OverHead Camshaft, má ventily řízené vačkovým hřídelem v hlavě motoru 

OHV - OverHead Valves, má vačkový hřídel v bloku motoru a visuté ventily (v hlavě) 
ovládá pomocí zdvihátek a vahadel 
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1 ÚVOD 
Tato práce se zabývá popisem zapalovacích systémů ve spalovacích motorech a jejich 

dělením. Popisuje nejpoužívanější vstřikovací systémy určené pro spalovací motory a dále jejich 
dělení a princip funkce. Závěrem předkládá možné řešení pro měření v laboratořích. 

Spalovací motor je zážehový nebo vznětový motor u něhož je směs paliva a vzduchu ve válci 
zapálena (zažehnuta) elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka. Tento motor 
můžeme popsat jako mechanický tepelný stroj, který vnitřním nebo vnějším spálením paliva 
přeměňuje jeho chemickou energii na energii tepelnou a na mechanickou energii působením na 
píst, lopatky, turbíny atd. Motor vykonává mechanickou práci a vyžívá se jako pohon jiných 
strojních zařízení. Spalovací motory všech typů nalezly největší uplatnění zejména v dopravních 
a mobilních mechanizačních prostředcích všech druhů.  

Dlouhou dobu se spalovací motory řídily velmi jednoduchým způsobem a vrcholem regulace 
bylo řízení přípravy směsi v karburátoru a přímé řízení předstihu zážehu odstředivým a 
podtlakovým regulátorem. Toto primitivní řízení postačovalo téměř celé století, ale z dnešního 
pohledu je naprosto nedostatečné. Od 80. let se začaly prosazovat elektronické systémy pro řízení 
zapalování a současně i zavádění katalyzátorů v potrubí výfukových plynů. To si vyžadovalo 
mnohem přesnější přípravu palivové směsi, než umožňovaly sebelepší karburátory. Mezi první 
systémy elektronického vstřikování paliva řadíme jednobodové a později vícebodové systémy. 
Tyto systémy umožnily přípravu palivové směsi s vysokou přesností. Přesné dávkování paliva 
snížilo  množství škodlivých příměsí ve výfuku což je dnes velmi žádoucí. Tyto změny při řízení 
spalovacích motorů by bez dnešních moderních technologií a vývoje bezpečného softwaru 
nemohly nikdy nastat.  

 

2 ZÁKLAD�Í POJMY A DĚJE V ZAPALOVACÍM SYSTÉMU 

SPALOVACÍCH MOTORŮ 

2.1 Hlavní rozdělení zapalovacích systémů u spalovacích motorů 

2.1.1 Magnetoelektrické zapalování 
Energie se získává z otáčivého pohybu spalovacího motoru. Jde o zapalování indukční, 

energie pro jiskru se odebírá přímo z mechanické práce motoru a není zapotřebí vnější zdroj 
energie. Potřebná energie se naakumuluje v magnetickém poli magneta nebo odděleného 
magnetického obvodu zapalovací cívky, což je z energetického hlediska méně výhodné. Zážeh je 
určen rozepnutím kontaktů jako u akumulátorového zapalování. Magneto je vlastně alternátor s 
permanentními magnety, upraven pro potřeby zapalování. Na statoru je navinuta cívka, která 
může mít i vysokonapěťovou část (sekundár), jinak se používá zapalovací cívka oddělená. Při 
otáčení rotoru magneta se indukuje, stejně jako u alternátoru, napětí přímo do primárního vinutí. 
Rozdíl je ten, že toto vinutí je zkratováno sepnutými kontakty, indukovaný proud v cívce tím 
brání změnám magnetického pole v cívce. Tím se zvětšuje energie, kterou je nutné do soustavy 
dodat jako mechanickou práci a která se převede na energii magnetického pole obvodu. Tento 
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přírůstek energie pole lze přerušením proudu (rozpojením kontaktů) převést do obvodu s 
vysokým napětím, stejně jako u akumulátorového zapalování. Pokud bychom byli schopni 
vyrobit primární cívku s nulovým odporem, proud by "běhal" nekonečně dlouho a poté by stačilo 
kdykoliv rozepnutím kontaktů získat energii pro zapálení. Jenže to neumíme a tak proud velmi 
rychle zanikne. U akumulátorového zapalování kryje ztráty v zapalovací cívce akumulátor a tak 
tedy můžeme rozepnutím kontaktů bez ohledu na rychlost otáčení motoru získat maximální 
možnou energii. U magneta nemá co doplňovat ztrátu a tak v nízkých otáčkách nemá magneto 
dostatek výkonu. Naopak se vzrůstajícími otáčkami dochází k jevu téměř opačnému, 
zužitkovatelná energie neklesá, jen o nějaké ztráty v železe, proto horní limit otáček pro magneto 
je dán pouze mechanickými vlastnostmi kontaktů přerušovače. Kontakty jsou přemostěny 
kondenzátorem o kapacitě asi 0,23-0,27 µF, stejně jako u zapalování akumulátorového. Toto 
zapalování bylo dlouho velmi oblíbené a jedině používané u leteckých motorů. Pokud vyřešíme 
náhradu kontaktů (dnes to už takový problém není), dostaneme jednu z nejvýkonnějších 
zapalovacích soustav. Problémem ovšem zůstává regulace předstihu. Na to, aby se mohla využít 
energii co nejlépe, musí nastat sepnutí a rozepnutí kontaktů v přesně určený okamžik, kdy je rotor 
vůči statoru v optimální poloze. Tehdy je proud primárem na maximu a tedy i získatelná energie 
je maximální. Proto při regulaci se musí otáčet celým těžkým magnetem, což vnáší do konstrukce 
značné komplikace. Z těchto důvodů se magneta používala (pokud si odmyslíme letecké motory, 
kde bylo možné vše) jen u malých motocyklů s dvoudobým motorem, kde se používá téměř bez 
výjimky konstantní nastavení předstihu. Dalším důvodem byla skutečnost, že vozidlo k provozu 
nepotřebovalo akumulátor, ostatní spotřebiče měly na statoru svoje cívky.  

 

 

Obrázek 2.1 Magnetové zapalování 

1- Rotor, 2 - Stator, 3 - Vinutí cívky, 4 - Vačka 

2.1.2 Piezoelektrická zapalování  
Energie se získává mechanickým tlakem na piezoelektrické krystaly. Jde vlastně o druh 

kapacitního zapalování a zapalování vysokofrekvenční. Prakticky se nepoužívají, piezoelektrické 
zapalování "umřelo na krásu", protože jeho nesporné výhody byly převáženy spoustou nevýhod, 
z nichž ta nejpodstatnější byla nemožnost dodržet přesný okamžik zážehu a výpadky v 
přechodových režimech. Vysokofrekvenční zapalování se přes velký počet zapalovacích impulsů 
za minutu při konstantní energií z nějakých neznámých důvodů nepoužívá, pravděpodobně 
problémy s vysokofrekvenčním rušením. 
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Obrázek 2.2 Piezoelektrické zapalování 

2.1.3 Bateriové zapalování  
Potřebná energie se dodává z akumulátoru a postupnou transformací se přivádí na zapalovací 

svíčky. Je napájeno elektrickým proudem výhradně z baterie. Řídící signál má poněkud jiný 
charakter, než kondenzátorové zapalování. Vyžaduje definovanou šířku signálu v závislosti na 
otáčkách motoru, blížící se konstantě. Toto zapalování je dnes nejpoužívanější. Dále jej lze 
rozdělit: 

- elektronické zapalování (EZ)  

- tranzistorové zapalování (TZ) 

- plně – elektronické zapalování (VZ) 

- kontakty řízené tranzistorové zapalování (TZ – K) 

- tranzistorové zapalování s Hallovým snímačem (TZ-H) 

- tranzistorové zapalování s induktivním snímačem (TZ – I) 

- kondenzátorové (kapacitní) zapalování - v tomto zapalování řídící signál ze senzoru nebo 
snímací statorové cívky, řídí vybíjení nahromaděné elektrické energie z kondenzátoru do 
primárního vinutí zapalovacího transformátoru. Kondenzátor se nabíjí indukovanou elektrickou 
energií z nabíjecí cívky statoru alternátoru. Dále se z primárního vinutí zapalovacího 
transformátoru indikuje vysoké elektrické napětí do sekundárního vinutí. Cívka slouží jako 
transformátor. Toto zapalování je málo používané. 

2.2 Okamžik zapálení 
Okamžik zapálení závisí převážně na hodnotě otáček a na zatížení motoru. Závislost na 

otáčkách je způsobena tím, že doba hoření směsi je při konstantním plnění spalovacího prostoru 
konstantní a proto musí dojít se stoupajícími otáčkami k dřívějšímu zapálení. Závislost na 
zatížení je ovlivněna ochuzením směsi zbývajícím množstvím zbytkových plynů při nízkém 
zatížení a menším naplněním válce. Tento vliv způsobí zvýšení prodlevy hoření a nižší rychlost 
prohořívání směsi, takže okamžik zapálení musí být přesunut do polohy dříve tzn. do polohy 
většího předstihu. 
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Obrázek  2.3 Průběh okamžiku zapálení 

2.3 Regulace předstihu 
Předstih okamžiku zapálení závisí na: 

- otáčkách motoru (až 35°) 

- zatížení motoru – až 15° 

- teplotě hlavy válců – až 10° 

- relativní vlhkosti vzduchu – až 10° 

- barometrickém tlaku – až 10° 

- směšovacím poměru  palivové směsi až 10° 

- oktanovém čísle paliva – 5° až 10° 

 

Chování zapalování v závislosti na otáčkách a zatížení je zpracováno do funkce přestavení 
okamžiku zapálení. Poloha klikového hřídele před horní úvratí v okamžiku zapálení směsi udává 
předstih. V nejjednodušším případě vykonává funkci regulaci předstihu odstředivý regulátor a 
podtlaková komora. Podtlak je v širokém rozsahu měřítkem pro zatížení motoru. 

Odstředivý regulátor přestavuje samočinně předstih v závislosti na otáčkách motoru. 
Základní deska, která nese odstředivá závaží se otáčí spolu s hřídelí rozdělovače, protože je sním 
pevně spojená. S rostoucími otáčkami se odstředivá závaží roztahují a natočí kulisu přes oválnou 
dráhu proti směru otáčení vačkové hřídele. Protože kulisa je pevně spojena s vačkou, natočí se i 
vačka proti hřídeli rozdělovače o úhel přestavení. O tento úhel bude předstih zvětšen. 

Podtlakový regulátor přestavuje samočinně předstih v závislosti na zatížení motoru. Jako 
měřítko pro přestavení okamžiku zapálení slouží podtlak v sacím potrubí blízko škrtící klapky. 
Podtlak je přiveden do jedné nebo dvou membránových komor. 
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Obrázek 2.4 Odstředivá a podtlaková regulace předstihu 

U elektronických zapalovacích systémů se zohledňují také další vlivy, jako např. teplota 
nebo změna složení směsi. Hodnoty všech funkcí regulace jsou mechanicky nebo elektronicky 
navzájem propojeny, aby z nich mohl být určen předstih. Před vlastním okamžikem zapálení 
musí být zásobník energie  včas nabit. K tomu je u zapalovacího systému potřebné vytvoření tzv. 
doby sepnutí příp. úhlu sepnutí. Energie je většinou nahromaděna v induktivním zásobníku, 
v ojedinělých případech v kapacitním zásobníku. Vysoké napětí vznikne odpojením primárního 
vinutí od napájení a transformací. Vysoké napětí je přivedeno válci, který se právě nachází 
v kompresní době. Informace o poloze klikového hřídele je při použití rozdělovače dána 
mechanickou vazbou pohonu rozdělovače a klikového hřídele. U bezrozdělovačových  
zapalovacích systémů je k tomu zapotřebí elektrický signál ze snímače klikového nebo 
vačkového hřídele. Spojovací prvky (konektory a zapalovací kabely) přenášejí vysoké napětí na 
zapalovací svíčky. Zapalovací svíčka musí být plně funkční ve všech provozních oblastech 
motoru, aby bylo vždy bezpečně zajištěno zapálení směsi. 

2.4 Zapalovací napětí 
Součinitel přebytku vzduchu λ a tlak ve válci, určený naplněním válce a kompresí, mají 

spolu se vzdáleností elektrod zapalovací svíčky určitý vliv na požadovanou hodnotu napětí a tím 
na požadovanou nabídku potřebného napětí zapalovací soustavou. 

2.5 Zapálení směsi 
Zapalovací energie je důležitým faktorem pro zapálení směsi vzduchu a paliva elektrickou 

jiskrou. Pro jednotlivé zapálení je zapotřebí energie asi 0,2mJ, pokud je směs klidná, homogenní. 
Bohatší a chudší směsi vyžadují přes 3mJ této energie obsažené v zapalovací jiskře. 

Pokud je k dispozici příliš málo energie, neuskuteční se zapálení, směs nemůže vzplanout a 
vznikají výpadky ve spalování. Z tohoto důvodu musí být připraveno tolik zapalovací energie, 
aby došlo k bezpečnému zapálení směsi  vzduchu a paliva i za nevýhodných vnějších podmínek. 
Přitom může být dostačující, pokud kolem jiskry proudí malý oblak směsi, schopný zapálení. 
Oblak směsi vzplane, zapálí zbývající směs ve válci a zahájí tak spalování paliva.  
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Dobrá příprava a snadný přístup směsi k zapalovacím jiskrám zlepšuje schopnost zapálení 
stejně jako dlouhá doba výboje a vysoká délka jiskry příp. větší vzdálenost elektrod. Poloha a 
délka jiskry jsou dány rozměry zapalovací svíčky, doba výboje druhem a nastavením zapalovací 
soustavy stejně jako okamžitými zapalovacími podmínkami. Poloha jiskry a přístupnost směsi u 
zapalovací svíčky ovlivňují zejména ve volnoběhu výfukové zplodiny. 

U bohatších směsí je výhodnější vysoká zapalovací energie a dlouhá doba výboje. Ukazuje 
se to na příkladu volnoběhu motoru. Význam má také znečištění zapalovací svíčky. U silně 
znečištěných zapalovacích svíček dochází během doby, ve které narůstá vysoké napětí, 
k odtékání energie ze zapalovací svíčky přes vedlejší zkrat zapalovací svíčky. To vede ke 
zkrácení doby výboje, negativnímu působení na výfukové zplodiny a v mezních případech (při 
silně znečištěné nebo mokré svíčce) k úplnému výpadku zapalování. Určitý podíl výpadku 
zapalování nebývá normálně řidičem zaznamenán, ale vede k vyšší spotřebě paliva a může 
poškodit katalyzátor. 

 

 

Obrázek  2.5 Časový průběh zapálení 

K-Zapalovací napětí, S-Napětí hoření oblouku, TF- Doba trvání jiskry, Emise škodlivých 
látek 

Úhel zapálení příp. předstih má významný vliv na výfukové zplodiny, točivý moment a 
spotřebu paliva zážehového motoru. Nejškodlivější látky ve výfukových zplodinách jsou 
nespálené uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx) a oxid uhelnatý (CO). S dřívějším zapálením 
směsi (s rostoucí hodnotou předstihu) vzrůstají emise nespálených uhlovodíků. Emise NOx se 
zvětšují s dřívějším zapálením směsi v celém rozsahu poměru vzduchu a paliva. Příčinou tohoto 
jevu je vyšší teplota spalování při dřívějším zapálení směsi. Emise CO jsou na předstihu skoro 
nezávislé a jsou téměř výhradně funkcí poměru vzduchu a paliva. 

2.6 Spotřeba paliva 
Vliv předstihu na spotřebu paliva je přesně opačný než na emise škodlivých látek. 

S rostoucím součinitelem přebytku vzduchu musí být, pro vyrovnání nižší rychlosti spalovaní, 
směs vždy zapálena dříve, aby průběh spalování zůstal optimální. Dřívější zapálení směsi (větší 
předstih) tedy znamená menší spotřebu paliva a vyšší točivý moment, ale jen při odpovídající 
změně směsi. 
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2.7 �áchylnost k detonačnímu spalování 
Další důležitá souvislost je mezi předstihem a náchylností ke klepání. To se projeví vlivem 

dřívějšího zapálení směsi v porovnání se správným okamžikem zapálení. Pokud dojde k zapálení 
směsi příliš brzo (velký předstih) dojde v důsledku tlakové vlny k dodatečným vzplanutím směsi 
na různých místech spalovacího prostoru. Tím směs prohořívá nerovnoměrně a dochází 
k velkému nárůstu tlaku ve spalovacím prostoru a jeho silnému kolísání. Tento jev, nazvaný 
klepání nebo zvonění, je zřetelně slyšitelný zejména v nižších otáčkách. Ve vysokých otáčkách je 
tento zvuk přehlušen hlukem motoru. Ale právě v této oblasti může klepání vést k poškození 
motoru, kterému lze zabránit optimalizací vhodného paliva a předstihu. 

 

3 ZAPALOVÁ�Í V ZÁŽEHOVÉM MOTORU 
U všech zážehových motorů je směs vzduch-palivo zapalováno cizím zdrojem. K tomu 

dochází pomocí elektrické jiskry. Zapalovací systém má za úkol zapálit směs  vzduch-palivo za 
pokud možno všech provozních podmínek a zahájit spalování. K tomu je potřeba 12V, které nám 
dává akumulátor přetransformovat na 12 000 – 25 000V. K tomu samozřejmě musí být 
k dispozici potřebná energie k získání zápalné jiskry. Dále je potřeba bod zážehu přizpůsobit 
provozním podmínkám motoru to jsou například otáčky motoru, teplota, zatížení motoru atd. 
Toto přizpůsobování velice úzce souvisí s minimalizací spotřeby paliva a podílu škodlivin ve 
výfukových plynech. Provedení zapalovacího systému u zážehového motoru se liší způsobem 
získání vysokého napětí, způsobem jeho rozdělení a přenosu a způsobem regulace předstihu. U 
zážehových motorů se používají zapalovací systémy které jsem zmínil výše. Podrobněji se ale 
rozepíši o nejpoužívanějším elektronickém zapalování a dnes už méně používaného konvenční 
cívkové zapalování. 

3.1 Konvenční cívkové zapalování (SZ) 
Konvenční cívkové zapalování je řízené kontakty. To znamená, že proud, který protéká 

cívkou, je vypínán a zapínán mechanickým kontaktem (přerušovačem) v rozdělovači. 

Kontakty řízené cívkové zapalovaní, ve kterém jsou realizovány všechny funkce. Cívkové 
zapalovací systémy se skládají z různých prvků, jejichž konstrukce a výkonové parametry závisí 
zejména na příslušných motorech. Způsob vyvolání zapálení, stanovení předstihu z otáček a 
zatížení motoru, rozdělení a přenos zapalovací jiskry a výkonový díl jsou mechanické. Výroba 
vysokého napětí je induktivní. 

3.1.1 Princip funkce 
Při provozu je napětí akumulátoru  přivedeno přes spínací skříňku na svorku zapalovací 

svíčky. Při sepnutém přerušovači protéká proud přes primární vinutí zapalovací cívky proti 
kostře. Tím vznikne v zapalovací cívce magnetické pole, ve kterém je nahromaděna zapalovací 
energie. Nárůst proudu probíhá v důsledku indukčnosti a odporu primárního vinutí podle 
exponenciální funkce. Doba nabíjení je určena úhlem sepnutí. Úhel sepnutí je zase dán 
provedením vačky, která působí přímo na pohyblivý kontakt přerušovače. Na konci doby sepnutí 
rozepne vačka přerušovač a přeruší tím tok proudu zapalovací cívkou. Proud a rychlost rozepnutí 
jakož i počet závitů vinutí sekundární strany zapalovací cívky určují především zapalovací napětí 
indukované na sekundární straně. Protože proud má snahu protékat obvodem při přerušení, 
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vytvářel by se na kontaktech přerušovače elektrický oblouk. Aby se jeho tvorbě zabránilo, je 
paralelně ke kontaktům přerušovače zapojen kondenzátor. Proto až do výboje zapalovacího 
napětí protéká primární proud kondenzátorem a tím ho nabijí. Z tohoto důvodu vzniká na svorce 
zapalovací cívky krátkodobě napětí několika stovek V . 

Vysoké napětí indukované na sekundární straně nabijí zapalovací kabel vedoucí 
k prostřednímu vývodu rozdělovače, kde způsobí výboj mezi palcem a vnější elektrodou, tím 
nabijí vysokonapěťové vedení k příslušné zapalovací svíčce tak dojde k výboji tzn. k zapalovací 
jiskře. 

Tak se přeměňuje magnetická energie nahromaděná v zapalovací cívce v elektrickou energii 
jisker. Na zapalovací svíčce tím vzniká napětí hoření asi 400V. Doba hoření činí zpravidla 1 až 2 
ms. Potom co je zapalovací cívka vybita, sepne opět vačka rozdělovače kontakty přerušovače a 
zapalovací cívka je znovu nabíjena. Palec rozdělovače, který se mezitím dále otáčí, přenese 
vysoké napětí při následujícím zapálení na další zapalovací svíčku. 

 

 

Obrázek  3.1 Zapalovací soustava konvenčního cívkového zapalování 

3.1.2 Hlavní části cívkového zapalování 

3.1.2.1 Zapalovací svíčka 
Obsahuje nejdůležitější díly pro vznik zapalovací jiskry (elektrody) a utěsňuje spalovací 

prostor. Základní funkce zapalovací svíčky je zapálení směsi vzduchu a paliva ve spalovacím 
prostoru motoru v přesně daném okamžiku. 
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Obrázek  3.2 Zapalovací svíčka 

3.1.2.2 Kondenzátor 
Slouží k urychlenému přerušení primárního proudu zapalovací cívky a účinně potlačuje 

tvorbu jisker na kontaktech přerušovače 

3.1.2.3 Předřadný odpor 
Při startu je zkratován, aby došlo k nárůstu napětí při startu. 

3.1.2.4 Spínací skříňka 
Spínač v primárním proudovém okruhu zapalovací cívky, ovládaný ručně klíčkem. 

3.1.2.5 Zapalovací cívka 
Zapalovací cívka akumuluje zapalovací energii a předává ji ve formě vysokonapěťových 

impulsů přes zapalovací kabely k zapalovacím svíčkám. Zapalovací cívka transformuje napětí 
akumulátoru na vysoké napětí potřebné na vytvoření jiskry. Zapalovací cívka se skládá z primární 
cívky (obvod nízkého napětí) a sekundární cívky (obvod vysokého napětí). Po dobu připojení 
primární cívky na napětí prochází cívkou elektrický proud a elektromagnetický obvod cívky se 
nabíjí energií, která se po rozepnutí proudu projeví ve formě vysokého napětí (VN) na cívce 
sekundární. Hodnota proudu je určena napětím akumulátoru na svorkách cívky a ohmickým 
odporem primárního vinutí. Odpor primárního vinutí se může podle provedení zapalovací cívky  
pohybovat v rozmezí 0,2 až 3Ω. Indukčnost primárního vinutí činí několik mH. Pro energii 
nahromaděnou v magnetickém poli zapalovací cívky platí:  

Wzc= ½ *L1*I1
2  

Wzc – energie nahromaděná v zapalovací cívce 
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L1 – indukčnost primárního vinutí 

I1 – proud který v okamžiku rozepnutí kontaktů přerušovače protéká primárním obvodem 
zapalovací cívky 

3.1.2.6 Přerušovač 
Spíná a rozepíná primární proudový okruh zapalovací cívky pro akumulaci energie a 

přeměnu napětí. Přerušovač je ovládán vačkou, která má tolik vrcholů, kolik má motor válců. 
Vačkou je možné vůči hřídeli rozdělovače pootočit. Pootočení vačky odpovídá změně předstihu, 
který je v závislosti na otáčkách dán odstředivým regulátorem. Vačka je uzpůsobena tak, že 
vytvoří úhel sepnutí odpovídající zapalovací cívce a počtu jisker. Tímto je pro kontakty řízené 
cívkové zapalování pevně určen úhel sepnutí, který je neměnný v celém rozsahu otáček. Úhel 
sepnutí se ale při provozu motoru mění opotřebením styčné plochy pohyblivého kontaktu 
s vačkou. Zde vzniklé opotřebení vede k tomu, že se kontakty přerušovače později rozepínají. 
Důsledkem je pozdější zapálení (menší předstih) a všeobecně větší spotřeba paliva. Toto je jeden 
z důvodů, proč se musí kontakty přerušovače pravidelně měnit a úhel sepnutí pravidelně 
kontrolovat. Dalším důvodem pro údržbu je opalování kontaktů. Kontakty musí spínat proud asi 
do 5A a izolovat napětí asi do 500V. Poškozené kontakty způsobují nedostatečné nabití 
zapalovací cívky, nepřesný předstih a tím zvyšují spotřebu paliva a zhoršují emise výfukových 
plynů. 

3.1.2.7 Rozdělovač 
Rozděluje vysoké napětí na zapalovací svíčky v pevně stanoveném pořadí. Rozdělovač je 

prvkem zapalovací soustavy s nejvíce funkcemi. Jeho hřídel se otáčí s polovičními otáčkami jako 
klikový hřídel. Z vnějšího pohledu jsou viditelné především válcovitě tvarované těleso 
rozdělovače z izolační hmoty s vývody pro vysokonapěťové konektory. Vyskytují se rozdělovače 
s dříkem, u kterých hřídel rozdělovače zapadne do ozubení v motoru. Jiná konstrukce 
rozdělovače s krátkou stavbou usnadňuje jeho montáž přímo na vačkový hřídel. V tomto případě 
dřík odpadá a spojka pohonu se nachází přímo na dně tělesa rozdělovače. Vysoké požadavky na 
přesnost rozdělovače vyžadují velmi dobré uložení. U rozdělovačů s dříkem poskytuje dřík sám o 
sobě velmi stabilní uložení. Rozdělovač s krátkou stavbou vyžadují doplňkové ložisko nad 
upevňovacím mechanismem. Rozdělovač může být i elektronicky ovládán.  

3.2 Elektronické zapalování (EZ) 
Tradiční rozdělovače tranzistorových zapalovacích systémů s odstředivou a podtlakovou 

regulací předstihu realizují jen jednoduché regulační charakteristiky. Tyto charakteristiky proto 
převážně odpovídají jen požadavkům optimálního provozu motoru. 

U EZ odpadá mechanické přestavení předstihu v rozdělovači. Proto je pro spouštění procesu 
zapálení používán otáčkový systém tj. signál ze snímače otáček. Doplňkový snímač tlaku dodává 
signál zatížení. Mikropočítač vypočítává z těchto signálů potřebné přestavení předstihu a 
odpovídajícím způsobem modifikuje výstupní signál, který je dále předáván do spínací jednotky. 

Způsob vyvolání zapálení, stanovení předstihu z otáček a zatížení motoru a výkonový díl 
jsou řízené elektronicky. Výroba vysokého napětí je induktivní a rozdělení a přenos zapalovací 
jiskry do příslušného válce je mechanické. 
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Výhody EZ je že přestavení předstihu může být lépe přizpůsobeno individuálním a 
rozmanitým požadavkům, které jsou na motor kladeny. Je možné zahrnout další řídící parametry 
(např. teplotu motoru). Dobré chování při startu, lepší řízení volnoběžných otáček a nižší spotřeba 
paliva. Rozšířené získávání provozních dat. Lze realizovat regulaci klepání. 

Výhody EZ jsou nejzřetelnější při pohledu na pole charakteristik předstihu. Toto pole 
obsahuje pro každý možný provozní bod motoru, tzn. pro každé otáčky a každé zatížení, hodnotu 
předstihu, která je zvolena jako nejlepší kompromis při konstrukci motoru. Předstih je určitý 
provozní bod motoru je upraven podle různých hledisek, a to s ohledem na spotřebu paliva, 
točivý moment, emise výfukových plynů, vzdálenost od hranice klepání, teplotu motoru atd. 
Podle optimalizačního kritéria má jedno nebo druhé hledisko větší váhu. Proto vypadá podle 
charakteristik předstihu u elektronického zapalování, ve srovnání s polem charakteristik 
mechanicky odstředivé a podtlakové řízeného systému, často velmi rozpolceně. 

 

4 ZAPALOVÁ�Í U VZ�ĚTOVÝCH MOTORŮ 
Zde obdobně jako u zážehových motorů se používají různé druhy systému zapalování. 

Vznětový motor používá jako palivo motorovou naftu. K samovznícení nafty ve spalovacím 
prostoru je třeba určitá teplota. Minimálně kolem 350°C. V moderním vznětovém motoru se 
stlačením palivové směsi docilují teploty mezi 700-800°C. To stačí i k nastartování motoru. 
Ovšem ne tak spolehlivě když se jedná o nízké venkovní teploty. Pak přichází ke slovu žhavení a 
žhavící svíčky. Žhavící svíčky prošly v průběhu let určitým vývojem. Zpočátku se jednalo o 
jednopólové svíčky se žhaveným drátem, pak dvoupólové se žhavenou smyčkou a dnes jsou to 
zapouzdřené (tyčinkové) žhavící svíčky. Ty mají jak žhavící, tak i regulační spirálu v pouzdře 
tvaru kolíčku. Svíčky s volnou spirálou měly v provozu řadu slabin. Především spirála byla 
vystavena značnému tepelnému namáhání, trpěla korozí a neměla požadovanou životnost ani 
spolehlivost. Zapojení bývala sériová, v současnosti jde o paralelní systémy. Sériové zapojení 
žhavících svíček mělo slabinu v tom, že při výpadku jedné, nefungovaly ani zbývající. 

4.1 Žhavící proces 
Tento proces se skládá ze tří fází: předžhavení, startování a dožhavení. Předžhavení trvá 

přibližně 3 - 7 sekund. Při teplotě 0°C lze počítat se 3 sekundami, při teplotě -5°C s 5 sekundami 
a 7 sekund postačí při mrazu -10°C. 
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Obrázek  4.1 Žhavící svíčka 

4.2 Dožhavení  
Dožhavení po nastartování motoru trvá déle.V závislosti na teplotě chladící kapaliny a 

venkovní teplotě až 6 minut. Má ale svůj velký význam.V této fázi se redukují škodlivé emise ve 
výfukových plynech. Palivo se lépe spaluje. Tím se sníží se podíl uhlovodíků a oxidů dusíku a ve 
startovací fázi klesne produkce sazí až o 40%.  Motor běží klidněji a méně klape. 

Žhavící svíčky jsou hlavní součástí spouštění studených vznětových motorů které vykonává 
svou základní funkci, zahřívá dané množství vzduchu v nejkratším možném čase, nebo zapaluje 
palivo přímo těsně před nastartováním motoru. Tento systém pro startování studených 
vznětových motorů je tvořen žhavící svíčkou, magnetickým solenoidním ventilem a sériovým 
odporem. U systémů s novější generací žhavících svíček nahrazuje sériový odpor řídící jednotka. 
Žhavící svíčky ohřívají plamenem část nasávaného vzduchu aby bylo umožněno spolehlivé 
nastartování studeného motoru. Vstřikovací tryska nebo dilatační ventil regulují průtok paliva 
svíčkou. Žhavící trubka (nebo povrch) má takové rozměry které zajistí dostatečnou kapacitu 
vznícení. Ke vznícení paliva dochází na žhavícím elementu, který je chráněn speciálním 
ochranným krytem proti přímému náporu nasávaného vzduchu. Během startování tento ochranný 
kryt udržuje relativně slabý plamen při vysokém průtoku vzduchu sacím potrubím.  

4.3 Řídící jednotka 
Reguluje dobu předžhavení a dožhavení dle teploty prostředí. Jejími základními funkcemi 

jsou také ochrana před vysokým napětím a zkratem. 
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Obrázek 4.2 Průběh teploty žhavící tyčinky a teploty v závislosti na čase 

 

5 SYSTÉMY VSTŘIKOVÁ�Í BE�ZI�U U ZÁŽEHOVÝCH 

MOTORŮ 

5.1 Systém elektronického vstřikování paliva se skládá z několika 
částí:  

- řídící jednotka 

- snímač polohy a otáček vačkového nebo klikového hřídel 

- snímač úhlu otevření škrtící klapky 

- vstřikovací ventil nebo ventily 

- lambda sonda 

- snímač teploty nasávaného vzduchu 

- snímač teploty chladící kapaliny 

- spínač plného otevření škrtící klapky 

- spínač volnoběžné polohy škrtící klapky 

- regulátor volnoběžné polohy škrtící klapky 

- ventil odvětrání 

- zapalovací jednotka 

- snímač klepání (jen u některých systémů) 
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- detonační čidlo (jen u některých systémů) 

5.2 Popis funkce 
Pro přípravu směsi se dnes místo karburátorů používají vstřikovací systémy, jejichž výhodou 

je vstřikování paliva dle požadavků na hospodárnost, výkonové schopnosti, dokonalé jízdní 
vlastnosti a nízký obsah škodlivých látek ve výfukových plynech. Vstřikování umožňuje přené 
odměřování paliva v závislosti na provozním stavu a zatížení motoru při zohlednění okolních 
vlivů. Složení směsi je přitom řízeno tak, aby byl nízký podíl škodlivých látek ve výfukových 
plynech.  

Vstřikování benzínu u zážehových motorů umožňuje snížení škodlivin ve výfukových 
plynech, přené dávkování paliva a tedy snížení spotřeby, zajištění optimálního směšovacího 
poměru při různých podmínkách a dosažení hospodárnějšího provozu při vysokém výkonu. Mezi 
hlavní výhody patří ty, které jsou porovnatelné s klasickou přípravou směsi karburátorem. 

Mnohem lepší rozdělení směsi paliva pro jednotlivé válce motoru. Palivo je dávkováno 
přesně jednotlivými vstřikovacími tryskami, každý válec má vstřikovací trysku. Vzduch je 
přiváděn do válce přesným potrubím, takže rozdíly mezi válci jsou zanedbatelné. Tohoto stavu u 
motorů s karburátorem lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li každý válec osazen vlastním 
karburátorem. 

Velmi dobré je dodržení správného směšovacího poměru pro všechny režimy chodu motoru. 
Jedná se o dosažení přebytku vzduchu v malém rozmezí kolem hodnoty 1,0. Protože regulace 
vychází ze dvou základních prvků (otáčky motoru, otevření škrtící klapky), potom je dodržení 
správného směšovacího poměru v celém režimu chodu motoru daleko přesnější než u 
karburátoru. 

Akcelerace – u motoru s karburátorem je tento stav zajištěn akcelerační pumpičkou – velké 
množství paliva u motorů se vstřikováním odpadá, protože vstřikovací tryska je umístěna blízko 
válce motoru a směs je dodávána ve správném směšovacím poměru díky citlivosti řídící jednotky. 

Akcelerace – při brždění motorem dochází u karburátorových motorů k vysoušení sacího 
potrubí a ke zvýšení nasávacího účinku ze systému chodu naprázdno. Tyto jevy se u vstřikování 
nevyskytují, vzhledem k automatickému přerušení dodávky paliva. 

Příprava směsi – atomizace paliva a promíšení se vzduchem a odpařování paliva. U 
karburátorů závisí hlavně na rychlosti proudění vzduchu ve směšovacím kanálu, mění se 
v širokém rozmezí různých režimů chodu motoru. Vstřikovací zařízení zaručuje vhodnou 
atomizaci paliva ve všech režimech motoru a ta je závislá hlavně na použité vstřikovací trysce a 
velikostí vstřikovacího tlaku paliva. Zároveň lze vstřikováním ovlivnit vrstvení paliva ve 
spalovacím prostoru vhodným umístěním vstřikovací trysky a tím zlepšit vlastní proces spalování 
a ovlivnit i procento emisí ve spalinách. 

Spouštění motoru se vstřikováním je výrazně snazší než u motoru s karburátorem, vzhledem 
k možnosti nastavit libovolně vysokou dodávku paliva, potřebného pro spouštění motoru a 
nedochází tím i ke srážení (kondenzaci) paliva na stěnách sacího potrubí. 

Mezi nejvýznamnější výrobce vstřikovacích systémů patří firma Bosch. Zavádění známých 
systémů vstřikování benzinu probíhalo u této firmy v následujících historických meznících: 

D-Jetronic (1967): první elektronický vstřikovací systém s vícebodovým vstřikováním 
benzinu – řízení systému tlakem v sacím potrubí 
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L-Jetronic (1973): elektronicky řízený systém s měřením množství nasávaného vzduchu 
(vícebodové vstřikování benzinu) 

LH-Jetronic: elektronicky řízený systém s měřeným množství nasávaného vzduchu 
(vícebodové vstřikování benzínu) 

K-Jetronic (1973): mechanicko-hydraulický řízený systém s měřením množství nasávaného 
vzduchu (vícebodové kontinuální vstřikování benzinu) 

KE Jetronic (1982): kombinovaný mechanicko elektronický systém založený na 
mechanickém systému K-Jetronic (rozšíření o elektronické řízení vstřikované dávky, zavedení 
lambda-sondy) 

Motronic (1979): elektronicky řízený systém s digitálním zpracováním mnoha funkcí 
motoru. Spojení systému vícebodového vstřikování L-Jetronic s elektronickým zapalováním 
(s datovým polem charakteristik), tzv. integrovaný systém řízení motoru (vstřikovací systém a 
zapalovací systém řízeny společně s mikropočítačem) 

Mono-Jetronic (1983): cenově výhodný elektronicky řízený systém centrálního vstřikování 
benzinu 

Mono-Motronic (1990): elektronicky řízený systém centrálního vstřikování benzinu 

Motronic MED7 (1999): elektronicky řízený systém přímého vstřikování benzinu (poprvé 
zaveden do sériové výroby ve voze VW Lupo 1,4l). 

 

Rozeznáváme tři způsoby vstřikování benzinu: 

- vícebodové vstřikování (nepřímé vstřikování) 

- centrální  bodové) vstřikování (nepřímé vstřikování) 

- přímé vstřikování 

5.3 Vícebodové vstřikování 
Vícebodové vstřikování benzínu (MPI = Multi Point Injection). U vícebodových 

vstřikovacích systémů je každému válci přiřazen jeden vstřikovací ventil, který vstřikuje palivo 
přímo před sací ventil příslušného válce. Palivo je vstřikováno do jednotlivých větví sacího 
potrubí, přičemž vstřikovaný paprsek paliva je umístěn do oblasti sacího ventilu. Při otevření 
sacího ventilu strhává proud nasávaného vzduchu obláčky palivových par a následujícím vířením 
v průběhu sacího tlaku způsobuje tvorbu dobře zapalitelné směsi. Tím je zabezpečeno 
rovnoměrné naplnění jednotlivých válců motoru palivem a odstraněna kondenzace paliva na 
studených stěnách sacího potrubí za nízkých teplot.  

L-Jetronic je vstřikovací systém pracující přerušovaně. Základní řídící signál pro určení 
doby vstřiku, je závislý zatížení motoru a otáčkách klikové hřídele. Zatížení motoru je stanoven 
z okamžité hodnoty hmotnostního průtoku nasávaného vzduchu. Ta je určována buď z polohy 
škrtící klapky a výpočtem algoritmem uloženým v pamětí řídícího počítače, nebo pomocí 
snímače hmotnosti protékajícího vzduchu s vyhřívaným drátem. Výsledné množství  
vstřikovaného paliva je určováno na základě korekci údajů snímače teploty chladící kapaliny, 
napětí akumulátoru, případně λ – sondy. 
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Z mechanických systémů je nejrozšířenější systém K-Jetronic. Systém pracuje bez pohonu a 
palivo je vstřikováno kontinuálně. 

Systém KE-Jetronic je založen na mechanickém základu systému K-Jetronic. Díky 
rozšířenému získávání provozních dat umožňuje elektronické zařízení doplňkových funkcí tak, 
aby bylo vstřikované množství paliva přesně přizpůsobeno různým provozním stavům motoru. 

Elektronicky řízené vstřikovací systémy vstřikují přerušovaně palivo elektromagnetickými 
vstřikovacími ventily. Příklady: L-Jetronic, LH-Jetronic a Motronic jako integrovaný systém 
zapalování vstřikování. 

 

 

Obrázek  5.1 Vlevo vícebodové vstřikování MPI, vpravo jednobodové vstřikování 

5.4 Centrální (bodové) vstřikování 
Centrální vstřikování benzinu (CFI = Central Fuel Injenction) je elektronicky řízený 

vstřikovací systém, u kterého je palivo vstřikováno přerušovaně do sacího potrubí z jednoho 
elektromagnetického ventilu na centrálním místě nad škrtící klapkou. 

K-Jetronic je vstřikovací systém pracující kontinuálně s mechanicko – hydraulickým 
ovládáním množství vstřikovaného paliva. 

Plynulý chod motoru na volnoběžném režimu práce motoru je řízen polohou škrtící klapky. 
Při sepnutém spínači volnoběžné polohy škrtící klapky je její poloha určována signálem snímačů 
otáček motoru a teploty chladící kapaliny. Akčním členem je stejnosměrný elektromotor, který 
přes šnekový převod natáčí klapku. Okamžitá poloha škrtící klapky je zajišťována pomocí 
potenciometru na hřídeli klapky. 

Korekční charakteristiky uložené v paměti řídícího počítače zabezpečují plynulé přechodové 
režimy práce motoru při brždění motorem, nebo při skokové změně zatížení motoru například při 
zapnutí klimatizace. 

Vlastní režim práce motoru je určován sešlápnutím plynového pedálu, tedy polohou škrtící 
klapky a okamžitými otáčkami motoru. Z pole charakteristik, uloženého v paměti počítače, je 
stanovena délka otevření vstřikovacího ventilu, která při konstantním tlakovém spádu na trysce 
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určuje množství vstřikovaného paliva. Doba vstřiku se odvíjí od hodnot snímačů teploty chladící 
kapaliny, teploty nasávaného vzduchu a údaje lambda sondy. 

Podobně jako u karburátorů je při rychlém sešlápnutí plynového pedálu zvýšena dávka paliva 
pomocí akcelerační pumpičky, je u systémů jednobodového vstřiku prodloužena délka vstřiku na 
základě počítačového vyhodnocení rychlosti změny polohy škrtící klapky. Stejně tak obohacení 
na maximální výkon při plném otevření škrtící klapky umožňuje u elektronického vstřikování 
sepnutí snímače polohy maximálního otevření škrtící klapky. 

Vstřikování paliva umožňuje optimální tvarování sacích kanálů, čímž lze v důsledku 
zlepšeného plnění válců dosáhnout vyššího točivého momentu. Výsledkem je vyšší měrný výkon 
a zlepšený průběh točivého momentu. U vstřikovacích systému, kde je oddělené měření 
nasávaného množství vzduchu a množství paliva, může být u vstřikovacích systémů, ve srovnání 
s karburátorem, z důvodů méně škrcených sacích kanálů dosaženo vyššího výkonu. 

Centrální vstřikování benzinu je vhodné pro motory do výkonu 80 kW, mající nejvýše čtyři 
válce. U tohoto vstřikování se palivo vstřikuje v jednom místě sacího potrubí společného pro 
všechny válce motoru. Umístění ovládaného vstřikovacího ventilu je stejné jako umístění 
karburátoru. Palivový paprsek trysky je nasměrován do průtočných průřezů škrtící klapky. 

Motronic je systém integrující řízení tvorby směsi s optimalizací okamžiku zážehu. Paměť 
mikropočítače řídící jednotky obsahuje řadu charakteristických polí používaných pro nastavení 
optimálního režimu práce motoru. Jedná se o datová pole řízení úhlu sepnutí a předstihu zážehu, 
průběhu ohřevu studeného motoru, obohacení při akceleraci a na plný výkon motoru, pro regulaci 
hodnoty λ a řízení re-cirkulace spalin. U většiny variant je zavedena regulace práce motoru na 
volnoběžném režimu. 

Díky přesnému dávkování paliva v závislosti na teplotě motoru a startovacích otáčkách se 
dosahuje krátkých startovacích časů a rychlého přechodu do volnoběžných otáček. Ve fázi 
zahřívání se díky přesnému přizpůsobení množství paliva nastaví pravidelný chod motoru a 
samovolné nasávání plynu při co možná nejmenší spotřebě paliva. 

Koncentrace škodlivých látek ve spalinách přímo souvisí s poměrem vzduch-palivo. Pokud 
chceme motor provozovat s co nejnižším obsahem škodlivých látek ve spalinách, pak to 
předpokládá systém přípravy směsi, který je schopen zajistit určitý poměr vzduch-palivo. 

 

Elektronické vstřikování benzinu může být: 

simultánní vstřikování 

skupinové vstřikování 

sekvenční vstřikování 

 

U simultánního vstřikování dochází ke vstřikování všech vstřikovacích ventilů v jeden 
okamžik, dvakrát za cyklus, tzn. dvakrát za otáčku vačkového hřídele popř. jednou za otáčku 
klikového hřídele. Okamžik vstřiku je dán pevně předem. 

U skupinového vstřikování jsou vytvořeny dvě skupiny vstřikovacích ventilů, kdy každá 
skupina vstřikuje jednou za cyklus. Časový odstup obou skupin tvoří jedna otáčka klikového 
hřídele. Toto uspořádání umožňuje již načasování okamžiku vstřiku dle provozních podmínek a 
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odstraňuje, ve vzdálených rozsazích pole charakteristik, nepatřičné vstřikování před otevřený sací 
ventil.  

Sekvenční vstřikování umožňuje největší volnost. Vstřikovací ventily jsou ovládány 
nezávisle na sobě ve stejný okamžik, vztaženo na příslušný válec. Okamžik vstřiku je volné 
programovatelný a lze jej přizpůsobit na příslušná optimalizační kritéria. 

 

 

Obrázek  5.2 Schéma soustavy centrálního vstřikování paliva Mono-Jetronic řízeného společně se 
zapalováním. 

1 - palivová nádrž, 2 - elektrické podávací čerpadlo paliva, 3 - čistič paliva, 4 - regulátor 
tlaku, 5 - elektromagnetický vstřikovací ventil, 6 - čidlo teploty vzduchu, 7 - elektronická řídicí 
jednotka, 8 - elektrický ovladač škrticí klapky, 9 - potenciometr škrticí klapky, 10 - regenerační 

ventil, 11 - nádobka s aktivním uhlím, 12 - lambda sonda, 13 - čidlo teploty motoru, 14 - 
rozdělovač zapalování, 15 - akumulátor, 16 - spínací skříňka, 17 - relé, 18 - diagnostická 

přípojka, 19 - vstřikovací zařízení 

5.5 Přímé vstřikování 
Přímé vstřikování benzinu znamená, že je benzin vstřikován přímo do spalovacího prostoru. 

Systém přímého vstřikování benzinu GDI (Gazoline Direkt Injection) Představila firma 
Mitsubishi v roce 1997. První evropským výrobcem systému s přímým vstřikováním paliva, která 
v roce 2000 zavedla systém FSI (Fuel Stratified Injection) ve spolupráci s koncernem 
Volkswagen. Přímé vstřikování benzínu se zavádí velmi prudce. Ve srovnání s obvyklým 
vstřikováním paliva do sacího potrubí lze dosáhnout v závislosti na otáčkách a zatížení – snížení 
spotřeby paliva o 5 až 40% při trvalém snížení emisí CO2. Vztaženo na evropský jízdní cyklus lze 
tak ušetřit až 30% paliva. Pro přímé vstřikování benzínu je během provozu nutné zajistit přesné 
střídání režimů vrstvenou a homogenní směsí. 
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Dřívějšímu zavedení tohoto způsobu bránilo např. omezení výkonu motoru v provozu 
s vrstvenou směsí nebo chybějící možnost katalytického zpracování emisí NOx v režimech 
s velmi chudou směsí. Tyto problémy byly odstraněny a přímé vstřikování získalo velmi dobré 
předpoklady pro široké využití v moderních zážehových motorech. 

Ve spalovacím prostoru je mezi ventily umístěna zapalovací svíčka, po straně pak 
vstřikovací tryska. Tou se do spalovací prostoru vstřikuje benzin pod tlakem až 100 barů přímo 
do vybrání pístu. Zajímavě tvarovaný spalovací prostor vytváří spolu tvar hlavy válců a vrchní 
části pístu. Sací kanál je opatřen speciální klapkou (tumble) která ho vlastně dělí na dvě části – 
spodní a vrchní polovinu. Účelem této klapky je vytvářen vrstveného plnění. 

Při částečném zatížení motoru pracuje motor s vysokým přebytkem vzduchu. Aby byla směs 
zapalitelná, je nutné vytvořit v oblasti zapalovací svíčky pomocí tumble-proudění (víření směsi 
kolmé na osu válce), poněkud bohatší směs. Přitom v okrajových částech spalovacího prostoru je 
prakticky čistý vzduch. Při režimu vrstveného plnění je tumble-klapka uzavřena, a tak dovoluje 
zvláštní proudění pouze ve vrchní části kanálu. Tento režim se uplatňuje do poloviny zátěže a 
poloviny jmenovitých otáček. 

Velké množství proměnlivých řídících veličin klade vstřikovací systém velmi vysoké nároky. 
Mezi požadavky, které jsou na systém řízení motoru kladeny, patří zejména: 

- velmi přesné odměření potřebného množství paliva 

- vyvinutí potřebného tlaku paliva 

- určení potřebného vstřikovacího tlaku paliva 

- určení správného okamžiku vstřiku paliva 

- doprava paliva přímo a přesně do spalovacích prostorů motorů. 

Hlavní požadavky kladené na vstřikovací systém, tj. volba okamžiku vstřiku paliva a 
proměnlivý systémový tlak, lze splnit nejlépe použitím vstřikování se zásobníkem paliva. Ten 
umožňuje vstřikovat palivo pod určitým tlakem v zásobníku přes elektromagneticky řízený 
vstřikovací ventil přímo do spalovacího prostoru. 

5.5.1 �ízkotlaký obvod 
Jehož komponenty jsou umístěny převážně v palivové nádrži. Skládá se z palivového 

čerpadla a paralelně připojeného mechanického regulátoru tlaku paliva s jejichž pomocí je palivo 
stlačeno na tlak 0,35 MPa a dopraveno k pístovému palivovému čerpadlu, které je mechanicko 
poháněno od klikové hřídele. 

5.5.2 Vysokotlaký obvod 
Vysokotlaké palivové čerpadlo má následující úlohy: 

- zvýšit tlak paliva z 0,35 MPa až na tlak 12 MPa 

- zajistit co nejmenší kolísání tlaku paliva v zásobníku 

- zajistit provoz výhradně jen na benzin (zabránit jeho smíchání s motorovým olejem) 
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5.5.3 Zásobník paliva (rozdělovač) 
Musí být velmi pružný, aby utlumil tlakové pulsace způsobené jak opakovanými odběry 

paliva, tak i vlastní pulsací proudu paliva ve vysokotlakém čerpadle. Naproti tomu musí být 
zásobník paliva natolik tuhý, aby tlak paliva mohl být dostatečně rychle přizpůsobován 
požadavkům motoru. Hodnota tlaku paliva a zásobníku je kontrolován snímačem tlaku paliva. 
Zvolená pružnost zásobníku paliva vyplývá zejména ze stlačitelnosti paliva a z objemu 
zásobníku. Zásobník má tvar potrubí, je vyroben z hliníkové slitiny a má otvory pro připojení 
vstřikovacích ventilů, tlakového řídícího ventilu, vysokotlakého čerpadla  a příslušných snímačů. 

5.5.4 Snímač tlaku paliva 
Měří hodnotu tlaku paliva v zásobníku. Jeho snímací prvek slouží jako odpory, které jsou 

technikou tenké vrstvy naneseny na nerezovou membránu. 

5.5.5 Tlakový řídící ventil 
Jehož úkolem je v celkovém provozním rozsahu motoru nastavovat systémový tlak paliva 

tak, aby odpovídal předepsaným hodnotám v datovém poli charakteristik. Hodnota systémového 
tlaku paliva závisí na provozním stavu motoru a pohybuje se mezi 5 MPa až 12 MPa. Systémový 
tlak paliva je přitom nezávislý jak na vstřikovaném, tak i na vysokotlakým čerpadlem dodávaném 
množství paliva. 

5.5.6 Vstřikovač 
Musí splňovat vysoké požadavky s ohledem na podmínku jeho umístění, na krátké doby 

vstřiku a na velký význam výpočtu tvaru vstřikovacího paprsku. Vstřikovací ventily jsou u 
přímého vstřikování benzinu připojené přímo na zásobník paliva. Prostřednictvím řídícího 
signálu pro vstřikovací ventil je současně určen počátek vstřiku a množství vstřikovaného paliva. 

Aby bylo možné u přímého vstřikování benzinu dosáhnout nízké spotřeby paliva a vysokého 
výkonu motoru, je nutný komplexní systém řízení motoru. Přitom se rozlišuje mezi dvěma 
základními způsoby provozu. 

- dolní rozsah zatížení 

- horní rozsah zatížení 

V dolním rozsahu zatížení je motor provozován s velmi silně vrstveným plněním válce a 
s vysokým přebytkem vzduchu. Pomocí pozdějšího vstřiku, krátce před okamžikem zážehu, se 
spalovací prostor rozdělí do dvou oblastí: zapálení schopného oblaku směsi paliva, vzduchu a 
zapalovací svíčky a izolované vrstvy složené ze vzduchu a zbytkového plynu. Motor je vlivem 
provozu s vrstvenou směsí regulován kvalitativně, podobně jako motor vznětový – běží naplno 
otevřenou škrtící klapkou a při přidání plynu se pouze zvýší množství vstřikovaného paliva. 

S rostoucím zatížením motoru a tím rostoucím množstvím vstřikovaného paliva vzrůstá 
bohatost vrstvené směsi paliva a vzduchu. Tím dochází ke zhoršení emisí výfukových plynů, 
zejména pokud jde o emise pevných částic (sazí). Točivý moment motoru odpovídá poloze 
akceleračního pedálu je nastaven pomocí elektronice řízené škrtící klapky. Potřebné množství 
vstřikovaného paliva je vypočítáno z hmotnosti nasávaného vzduchu a korigováno lambda 
regulací. 
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Zásobníkový katalyzátor NOx je schopen na svém povrchu nashromáždit oxidy dusíku ve 
formě dusičnanů. Jakmile jsou však jeho akumulační schopnosti vyčerpány, musí být 
regenerován. To se provede krátkodobým přepnutím na provoz s bohatou homogenní směsí, 
přičemž jsou dusičnany redukovány především pomocí CO na dusík. Lambda sondy 
s katalyzátorem kontroluji hodnoty emisí. 

 

 

Obrázek  5.3 Přímé vstřikování paliva 

 

6 SYSTÉMY VSTŘIKOVÁ�Í BE�ZI�U VZ�ĚTOVÝCH 

MOTORŮ 
Průběh tvoření směsi je u vznětových motorů složitější než u zážehových motorů. Paliva 

vznětových motorů je možno jemně rozprášit jen při vyšších vstřikovacích tlacích a jejich 
odpařování je pomalejší. Pohyb vzduchu ve spalovacím prostoru vznětového motoru má velký 
vliv na tvoření směsi a na průběh spalování. Proudění vzduchu ve spalovacím prostoru je 
ovlivněno zejména tvarováním hlavy válce a pístu a úzce souvisí s přípravou směsi a průběhem 
hoření. U vznětového motoru se nasátý vzduch v průběhu komprese vtlačuje do spalovacího 
prostoru a těsně před horní úvratí se do něho vstřikuje palivo. Tvar spalovacího prostoru i způsob 
vstřikování paliva má rozhodující vliv na chod motoru. 

Vzhledem k vysokým tlakům a teplotám ve válci vznětových motorů musí být všechny jejich 
části mohutnější, a proto při stejném zdvihovém objemu válců má vznětový motor vždy větší 
rozměry a hmotnost než zážehový motor. 

U motorů s přímým vstřikem paliva je často tvarován sací kanál v hlavě válce, aby se 
dosáhlo požadovaného rozvíření náplně válce. Dno hlavy válce, které vytváří stěnu spalovacího 
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prostoru, je většinou rovné a ventily jsou rovnoběžné s osou válce, řízené rozvodem OHV nebo i 
OHC. 

Základním požadavkem na spalovací prostor je, aby se jeho stěnami odvádělo co nejméně 
tepla na konci kompresního zdvihu a při spalování paliva a aby se v něm udržela dostatečná 
teplota potřebná k zapálení paliva. Tento požadavek se nejsnáze splní, bude-li spalovací prostor 
co nejméně členitý. Dalším důležitým požadavkem je, aby se palivo se vzduchem co nejlépe pro-
mísilo. To se zabezpečí silným vířením vzduchu na konci kompresního zdvihu a vstřikem paliva 
víceotvorovou tryskou. Nedělený spalovací prostor je konstruován s hlavou válce s rovným dnem 
a s tvarovaným dnem pístu. Podstatná část spalovacího prostoru je v pístu. Motory s takovou 
úpravou spalovacího prostoru se nazývají motory s přímým vstřikem paliva a vířivým prostorem 
v pístu. 

Podle způsobu vstřikování paliva rozdělujeme vznětové motory 

6.1 Motory s přímým vstřikem paliva 
Palivo se tryskou vstřikuje do otevřeného spalovacího prostoru nad píst válce (popř. do 

dutiny v hlavě válce nebo do prostoru ve dnu pístu. Tyto motory mají tvrdý chod a jsou hlučnější. 

 

Podle stupně rozvíření vzduchu je rozdělujeme 

a) spalovací prostory s přímým vstřikem paliva s malým rozvířením vzduchu, 

b) spalovací prostory s přímým vstřikem paliva a se silným rozvířením vzduchu. 

 

6.1.1 Spalovací prostor s přímým vstřikem paliva a s malým rozvířením 
vzduchu 

Se většinou umísťuje na dno pístu, který je chlazen jen nepřímo, a proto  jsou tepelné ztráty 
malé. Spalovací prostor může mít tvar polokoule (obr. 6.1a), misky (obr. 6.1b),  prstence (obr. 
6.1c) nebo může být složený. 

Aby se palivo dokonale promísilo se vzduchem, musí být velmi jemně  rozptýleno, protože 
víření stlačeného vzduchu v těchto spalovacích prostorech není velké. 

 

Polokulovitý spalovací prostor 

Je vhodný pro vícepalivové  motory. 

Miskovitý spalovací prostor  

Se používá u motorů s velkým průměrem válců, např. u traktorů. 

Prstencovitý spalovací prostor  

Je vhodný pro rychloběžné motory. 
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Obrázek  6.1 Spalovací prostory vznětových motorů s přímým vstřikem paliva 

a) polokulovitý, b) miskovitý, c) prstencovitý, d) kulovitý 

6.1.2 Spalovací prostor s přímým vstřikem a se silným rozvířením vzduchu. 
Nejlépe vyhovující vzhledem k malému povrchu spalovacího prostoru, a tím  i malým 

ztrátám odvodem tepla, je větší část spalovacího prostoru umístěna  ve dnu pístu. Nejrozšířenější 
je kulovitý a toroidní tvar. Vzduch se může rozproudit i částečným zacloněním sacího ventilu, 
takže do válce vstupuje jen  jednou stranou ventilu. 

Kulovitý spalovací prostor (MA�)  

Se používá u rychloběžných  motorů. Objem prostoru v pístu je až 80 % objemu 
kompresního prostoru.  Motory s tímto spalovacím prostorem jsou v porovnání s ostatními 
motory  méně hlučné. 

6.2 Motory s nepřímým vstřikem paliva (komůrkové motory) 
Palivo se vstřikuje do zvláštní spalovací komůrky, kde shoří jen část paliva, tím se v ní zvýší 

tlak a zbývající palivo je prudce vytlačováno do pracovního prostoru válce, kde se spalování 
dokončí. Spalování paliva je rozloženo na spalování v komůrce a spalování v prostoru válce. Ty 
jsou navzájem spojeny jedním nebo několika úzkými kanálky. Hlavní prostor je ve válci a 
vedlejší prostor  (komůrka) je v hlavě válce. Palivo se vstřikuje do komůrky. Přemístěním  
vzduchu z válce do komůrky a přechodem směsi v opačném směru vzniká  silné víření, které 
účinně napomáhá promísení paliva se vzduchem, a tím  i dokonalejšímu spalování. Proto se tyto 
motory vyznačují měkkým a tišším chodem. 

6.2.1 Motory s vírovou komůrkou   
Mají zpravidla větší část spalovacího prostoru (50 až 90 % ) umístěnu stranou od válce. V 

tomto prostoru vzniká rotační vír vzduchu. Palivo se do vírové komůrky vstřikuje obyčejně shora. 
Spojovací kanál je ke stěně vírové komůrky směrován tangenciálně. Vzduch se dobře rozvíří, 
rychle se promíchá se vstřikovaným palivem a po rozvinutí hoření za rychlého růstu tlaku se 
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dostane do hlavního spalovacího prostoru, v němž se dokonale promíchá se zbývajícím 
vzduchem a shoří. 

6.2.2 Motory se vzduchovou komůrkou  
Mají větší část spalovacího prostoru mimo válec ve vzduchové komůrce, která je v hlavě 

válce a pojme téměř všechen nasátý vzduch. S prostorem válce se spojuje jedním spojovacím 
kanálem nebo několika otvory. Palivo se vstřikuje do spojovacího kanálu nebo do jeho blízkostí. 

6.2.3 Motory s tlakovou komůrkou  
Nejsou náročné na vstřikovací zařízení. Vytvoření kvalitní směsi záleží jen v rozvíření 

vzduchu, který proudí spojovacím kanálem mezi hlavním a vedlejším prostorem. 

Po vstřiku paliva do komůrky a po promísení se vzduchem začne spalování. Zvýšením tlaku 
se vytlačí část směsi do hlavního prostoru, v němž se rozvířením dokončí příprava směsi v 
nadbytku vzduchu a rozvine se hoření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  6.2 Spalovací prostory nepřímého vstřikování paliva komůrkových vznětových motorů 

a) vírová komůrka, b) vzduchová komůrka, c) tlaková komůrka 

6.3 Výhody motorů s přímým vstřikem paliva 
- nižší měrná spotřeba paliva (210 až 245 g . kW-1 . h-1), - snazší spouštění motoru při nižších  

teplotách 

-  jednodušší konstrukce hlavy válce. 

První dvě výhody jsou výsledkem menších tepelných a hydraulických ztrát. Spalovací 
prostor je kompaktnější s menším povrchem vzhledem k objemu. Na nižší měrné spotřebě má 
podíl i menší součinitel přestupu tepla vlivem menší intenzity víření a rychlejší průběh hoření. 
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6.4 �evýhody motorů s přímým vstřikem paliva 
- nižší střední efektivní tlaku následkem většího přebytku vzduchu, 

- větší maximální tlaky ve válci, a tím i větší namáhání částí motoru a větší tvrdost chodu, 

- vyšší nároky na vstřikovací zařízení, potřeba jemnějšího rozprášení paliva, vyšší 
vstřikovací tlaky, víceotvorové trysky 

- vyšší požadavky na kvalitu paliva. 

6.5 Výhody motorů s nepřímým vstřikem paliva 
- nižší maximální tlaky ve válci, a tedy menší namáhání částí motoru a měkčí chod motoru, 

- menší nároky na vstřikovací zařízení a kvalitu paliva (jednootvorové trysky, menší 
vstřikovací tlaky) 

- velmi nízké emise a hluk, problémy pouze při studeném startu a zahřívání. 

6.6 �evýhody motorů s nepřímým vstřikem paliva 
- obtížnější spouštění motoru (velké tepelné ztráty větším odvodem tepla  a nižší teplota na 

konci kompresního zdvihu), proto jsou do komůrek zamontovány žhavící svíčky, které před 
spouštěním motoru ohřejí malý objem vzduchu v komůrce, 

- složitější a dražší konstrukce hlavy válce s komůrkou, která je jak mechanicky, tak i tepelně 
velmi namáhána, 

- střední měrná spotřeba paliva (minimálně 230 g . kW-1 . h-1), 

- v oblasti plného výkonu problémy s kouřivostí a emisemi oxidů dusíku.  Zážehové motory 
se od vznětových motorů příliš neliší. Podstatný rozdíl  je v tom, že do válců vznětových motorů 
se nasává jen čistý vzduch, který má  na konci kompresního zdvihu takovou teplotu, že stačí 
zapálit vstříknuté palivo. Další rozdíl je v tom, že ve vznětovém motoru vznikají při spalování  
podstatně vyšší tlaky, které ovlivňují i celkovou konstrukci klikového mechanismu, pístů a stěn 
válců (musí být na tyto tlaky konstruovány). 

 

7 VSTŘIKOVÁ�Í ČERPADLO-TRYSKA 
U tohoto vstřikovacího systému má každý válec motoru svou jednotku čerpadla s tryskou, 

která vstříkne správné množství paliva pod vysokým tlakem ve správnou chvíli do válce. Protože 
je jednotka montována do hlav válců, odpadá vysokotlaké potrubí, které je u tradičního 
vstřikovacího čerpadla nezbytností. Vstřikování systému čerpadlo/tryska přináší nižší emise 
škodlivin a vyšší výkon motoru. Extrémně vysoké vstřikovací tlaky systému čerpadlo-tryska nad 
2000 barů způsobují velmi jemné rozdělování paliva do spalovacího prostoru, a tím zvláště 
efektivní spalování. Velmi jemné ovládání elektromagnetického ventilu zaručuje optimální 
dávkování vstřikovaného množství i přesně definovaný moment vstřiku. Spalovací hluk přímého 
vstřikování se dá přesně seřízeným předvstřikem redukovat na minimum. Tento systém 
vstřikování je dnes jedním z nejpoužívanějším v automobilovém průmyslu hlavně u vozů VW, 
Audi, Škoda. Do budoucna však tento systém bude nahrazen novým a nadějnějším systémem 
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common-rail. Jednotka čerpadlo-tryska pro motor se čtyřventilovou technikou doznala dalších 
vývojových změn.  

 

Technické znaky jednotky čerpadlo-tryska: 

- štíhlý a kompaktní tvar 

- upevnění dvěma šrouby v hlavě válců 

- zvýšení vstřikovacího tlaku v rozsahu částečné zátěže 

- vychylovací pístek (funguje jako brzda) slouží ke snížení hluku vyvolávaného vstřikem 

- nové kuželové usazení jednotky čerpadlo-tryska v hlavě válců 

 

 

Obrázek  7.1 Tryska 

7.1 Umístění a upevnění 
Jednotka se nachází v hlavě válců. Umístěna je svisle a středově přesně proti prohlubní ve 

dně pístu. Jednotka je upevněna dvěma šrouby a díky tomuto šroubovanému spojení, které 
nevykazuje prakticky žádné příčné síly, je přenos hluku tělesem jednotky čerpadlo-tryska na 
hlavu válců minimální. 

7.2 Kuželové sedlo 
Toto uložení v hlavě válců zajišťuje optimální vystředění trysky. Utěsnění vstřikovací trysky 

bylo z rovinného uložení s těsnícím kroužkem změněno na kuželové sedlo. Proto mohlo 
odpadnout dosavadní těsnění tepelné izolace a spodní O-kroužek. 
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Obrázek  7.2 Kuželové sedlo 

7.3 Vychylovací pístek jako brzda 
Pístek se nachází mezi čerpadlem a tryskou. Řídí množství vstřikovaného paliva a dobu 

trvání vstřiku. Aby se snížil hluk, vznikající vstřikovacím, je jednotka čerpadlo-tryska vybavena 
vychylovacím pístkem. U systému čerpadlo-tryska vzniká při vstřikování hluk vlivem: 

- prudkého nárůstu tlaku v prostoru vysokého tlaku 

- vzniku kavitace po poklesu tlaku 

- mechanických rázů vychylovacího pístu, jehly elektromagnetického ventilu a jehly trysky 

Účinnou a snadno realizovatelnou pomocí, jak hluk vznikající při vstřikování snížit, je 
přibrždění vychylovacího pístku předtím, než dosedne na mechanický doraz. Provádí se to tak, že 
se nad vychylovacím pístkem, před jeho dosednutím na mechanický doraz, sníží tlak. 

 

 

Obrázek  7.3 Vychylovací pístek 

7.4 Popis funkce 
U vychylovacího pístku, který funguje jako brzda, je část vodícího válce opatřena třemi 

rovinnými plochami. Před uvedením vychylovacího pístku do pracovní (vychylovací) plochy, se 
nachází v poloze uzavřeno. 
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Obrázek  7.4 Popis pístku 

 

Jakmile se vychylovací pístek začne pohybovat směrem dolů, začne působit vysoký tlak na 
velký průměr vychylovacího pístku, což vede rychlému ukončení předstřiku. 

 

 

Obrázek  7.5 Ukončení předstřiku při pohybu pístku dolů 

 

V okamžiku, kdy se vodící válec nad třemi rovinnými plochami dostane na úroveň řídící 
hrany, uzavře se přívod k prostoru vysokého tlaku. Tím se velmi prudce sníží tlak, který působí 
na velký průměr vychylovacího pístku. Vychylovací pístek proto dosedne pomaleji a hluk 
vzniklý dosednutím je menší. 
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Obrázek  7.6 Dosednutí pístku 

 

8 MODER�Í VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM COMMO� RAIL U 

VZ�ĚTOVÉHO MOTORU 
 Je systém přímého vysokotlakého vstřikování nafty s tlakovým zásobníkem u vznětových 

motorů, který se v současné době začíná velmi používat. Palivo vstřikované do válce pod 
vysokým tlakem tvoří lépe hořlavou směs, čímž se dosahuje vyšší účinnosti motoru, vyššího 
výkonu a točivého momentu. Důležitá je také nižší spotřeba paliva, nižší hlučnost a menší emise 
dieselových motorů. Oproti jiným systémům je tlak paliva vytvářen nezávisle na otáčkách motoru 
a vstřikovaném množství paliva a je vždy dostatečný – právě díky zásobníku tlaku. 

Na rozdíl od běžných systémů, kde jde palivo pomocí čerpadla vedeno z palivové nádrže 
nízkotlakovým potrubím přes jemný čistič paliva do vysokotlakých čerpadel a z nich pak 
vysokotlakým potrubím rovnou do vstřikovače, je v systému common rail palivo vedeno z 
vysokotlakového čerpadla do zásobníku tlaku – rail, který je jeden společný – common pro 
všechny válce motoru. Ze zásobníku je palivo rozvedeno k jednotlivým vstřikovačům ve válcích. 
Vysokotlaké čerpadlo je u common rail jedno a obvykle je třípístové. U nejmodernějších 
provedení tohoto systému dosahuje vstřikovací tlak 1 800 barů, koncem  roku 2007 se začali 
vyrábět systémy s tlakem okolo 2 000 barů a více. Tato soustava je velmi vhodná pro současné 
víceválcové motory s přímým vstřikem paliva. Správný moment, kdy se má palivo vstříknout do 
válce a jeho množství určuje elektronická řídící jednotka a v každém válci motoru je palivo 
vstřikováno prostřednictvím vstřikovačů. Vstřikovače byly v prvních dvou generacích řízeny 
pomocí elektromagnetického ventilu. 

Princip vstřikování je poměrně jednoduchý. Vysokotlaké čerpadlo plní jistý společný 
(common) akumulační objem (trubku, lištu, rozvaděč či dráhu - rail) palivem pod vysokým 
tlakem. Z této zásoby uvolňují jednotlivé elektromagneticky ovládané vstřikovací ventily 
potřebné množství paliva (dávku) pro každý válec motoru. Common-rail je tedy velice podobný 
vícebodovému vstřikování paliva zážehových motorů, které ale pracuje s podstatně nižšími tlaky. 
Nová soustava je typickým příkladem tzv. mechatroniky, tedy spojení jednoduchých základních 
prvků mechaniky se spolehlivou logikou elektroniky. 
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Obrázek  8.1 Schéma soustavy common-rail 

1- palivová nádrž, 2 - vysokotlaké čerpadlo, 3 - společné potrubí (common-rail), 4 - vstřikovací 
ventily jednotlivých válců, 5 - elektronická řídicí jednotka, 6 - čidla 

8.1 Vstřikováním common-rail s piezoelektrickými vstřikovači 
Nejmodernější systémy přímého vstřikování „common-rail“ mají jediné vysokotlaké 

čerpadlo a po jednom trubkovém zásobníku tlakové nafty na každou řadu válců. Maximální 
vstřikovací tlak činí 1600 barů. Piezoelektrické vstřikovače využívají nepatrných rozměrových 
změn krystalické struktury po zavedení elektrického proudu. Tyto nepatrné změny se převádějí 
na mechanický pohyb jehly vstřikovače. Výhodou piezoelektrických vstřikovačů je snížení 
hmotnosti pohybujících se částí (především jehly), a to z obvyklých 16 na pouhé 4 gramy. To 
umožňuje preciznější dávkování objemu vstřikovaného paliva i přesnější časování celého 
procesu, protože jehla piezoelektrických vstřikovačů se může pohybovat rychleji. Díky tomu lze 
zvyšovat počet vstřiků během jednoho pracovního cyklu motoru. Některé motory využívají až 
pěti samostatných vstřiků během jediného pracovního zdvihu pístu. Kromě hlavního vstřiku se 
využívá až dvou předvstřiků v nízkých otáčkách motoru a jednoho předvstřiku ve středních 
otáčkách. Naopak při otáčkách cca 2500 min-1 a maximálním zatížení motoru se využívá jednoho 
dodatečného vstřiku. Díky takto kontrolovanému vstřikování motor pracuje velmi hladce a 
vyniká i čistými spalinami. 

 

9 SEKVE�Č�Í SYSTÉM VSTŘIKOVÁ�Í LPG 
Systém je určen pro automobily s vícebodovým sekvenčním vstřikováním benzínu. Systém 

vstřikování plynu zajišťuje minimální ztrátu výkonu motoru v porovnání s tradičními systémy 
pohonu LPG. Díky přesnému dávkování množství plynu (výpočty času otevření plynových 
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vstřikovačů jsou prováděny v reálném čase zvlášť pro každý válec) jsou automobily s 
instalovaným systémem jsou charakterizovány výbornou dynamikou jízdy a plní nové předpisy o 
ochraně životního prostředí. Díky integraci emulátoru a ovládání plynových vstřikovačů do jedné 
jednotky systém nevyžaduje montáž žádných externích emulátorů benzínových vstřikovačů. 
Systém je určen pro automobily se třemi až osmi válci. Tento systém využívá benzínovou řídící 
jednotku během jízdy na plyn. Z této jednotky získává přesné údaje o době vstřiku. Na základě 
těchto údajů a údajů z vlastních čidel, systém počítá informace o přesných dávkách plynu, které 
předává plynovému vstřikovači. Řídící jednotka umožňuje přizpůsobit se každému druhu 
automobilu procesem autokalibrace. Rovněž existuje možnost nastavit auto dle tabulkových 
hodnot pro daný typ, ale toto nastavení nezohledňuje změny v motoru. Během jízdy na benzín 
nesvítí na přepínači žádná signalizace (dioda). Plynové ventily jsou uzavřeny a plynové 
vstřikovače nepracují. V tomto stavu je plynová řídící jednotka v pohotovostním režimu a 
nezasahuje do dávkování paliva. Po stisknutí tlačítka na přepínači bliká červená dioda, která 
signalizuje, že zařízení je připraveno přejít na pohon LPG. Po dosažení požadovaných parametrů 
dochází k vlastnímu přepnutí na pohon LPG. Přepínací parametry se konfigurují pomocí 
dodávaného software. Signalizační LED dioda nyní svítí stále a zároveň se rozsvěcují diody 
signalizující aktuální stav LPG v nádrži. 

 

 
Obrázek  9.1 Schéma sekvenčního vstřikování LPG 

 

10 SOFTWAROVÉ ŘEŠE�Í ŘÍZE�Í SYSTÉMU ZAPALOVÁ�Í 

10.1 Princip funkce 
Signál odebíraný ze snímače podtlaku používá zapalování jako signál zatížení. Z tohoto 

signálu a otáček je vytvořeno třírozměrné pole charakteristik předstihu, které umožňuje pro každý 
bod otáček a každý bod zatížení  (horizontální rovina) určit nejvýhodnější předstih (vertikální 
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rovina). V celém poli charakteristik je podle požadavků naprogramováno asi 1000 … 4000 
samostatně vyvolatelných hodnot předstihu. Při zavřené škrtící klapce je zvolena speciální 
charakteristika pro volnoběh a brždění motorem. Pro otáčky menší než jsou ve volnoběhu 
předepsané, může být předstih posunut dříve (tzn. zvětšen) a tím dojde ke stabilizaci volnoběhu 
dosažením vyššího točivého momentu. Při brždění motorem jsou z důvodů emisí výfukových 
plynů a chování při jízdě naprogramovány odladěné hodnoty předstihu. Při plném zatížení je 
zvolena charakteristika plného zatížení. Zde je nejvýhodnější hodnota předstihu naprogramována 
s ohledem na hranici klepání. 

Pro start může být u určitých systémů naprogramován průběh předstihu jako funkce otáček a 
teploty motoru nezávisle na poli charakteristik předstihu. Tím může být při startu dosaženo 
vysokého momentu motoru, aniž by vznikly zpětné působící rázy. Podle požadavků jsou pole 
charakteristik realizovatelná s několika programovatelnými charakteristikami. 

Elektronické přestavení předstihu je možné v rámci různých elektronických systémů 
zapalování. Elektronické přestavení předstihu může být realizováno jako jednotka 
s integrovaným koncovým stupněm. 

K zajištění otáček a k synchronizaci s klikovým hřídelem jsou dvě možnosti: snímání signálu 
přímo z klikové hřídele nebo snímání signálu přímo z vačkového hřídele příp. rozdělovače, který 
je osazen Hallovým snímačem. Výhody, které nabízí pole charakteristik předstihu v zobrazené 
formě, mohou být s nejvyšší přesností využity díky snímačům otáček na klikovém hřídeli. 

10.2 Vstupní signály 
Otáčky (poloha klikového hřídele) a tlak v sání jsou dvě hlavní řídící veličiny pro 

předstih. Ke zjištění otáček slouží induktivní impulsní snímač, který snímá vždy zuby speciálního 
ozubeného kola na klikovém hřídeli. Díky takto vzniklé změně magnetického toku je indukováno 
střídavé napětí, které je vyhodnocováno řídící jednotkou. K jednoznačné identifikaci má toto 
ozubené kolo mezeru, která je zjištěna induktivním snímačem a signál je zpracován ve speciálním 
obvodu. Tlak vyskytující se v sacím potrubí působí přes hadičku na snímači tlaku. Vedle tlaku 
v sání se jako signály zatížení hodí zejména hmotnost vzduchu nasávaného za časovou jednotkou, 
které udávají míru plnění válce, tedy vlastní zatížení motoru. U zážehových motorů, které jsou 
vybaveny elektronickým vstřikováním paliva, se proto nabízí možnost využít signál zatížení 
používaný pro přípravu směsi také pro zapalovaní. Spínač škrtící klapky vysílá při volnoběhu a 
při plném zatížení motoru spínací signál. Snímač teploty umístěný v bloku motoru dodává řídící 
jednotce signál, který odpovídá teplotě motoru. Dodatečné nebo místo teploty motoru může být 
také pomocí dalšího snímače získávána teplota nasávaného vzduchu. Napětí akumulátorů je také 
korekční veličina, která je měřena řídící jednotkou. 

10.3 Zpracování signálů 
Tlak v sacím potrubí, teplota motoru a napětí akumulátoru jsou jako analogové veličiny 

digitalizovány v analogově-digitálním převodníku. Otáčky, poloha klikového hřídele a dorazy 
škrtící klapky jsou digitální signály a jsou proto zpracovány přímo mikropočítačem. Zpracování 
signálu probíhá v mikropočítači, tvořeném mikroprocesorem, jehož taktovací frekvenci vytváří 
piezoelektrický krystal. V počítači jsou pro každé zapálení nově vypočítávány aktualizované 
hodnoty pro předstih a dobu sepnutí, aby tak mohl být motoru v každém pracovním bodě 
nabídnut optimální předstih jako výstupní veličina.  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 46 

10.4 Výstupní signál zapalovaní 
Primární obvod zapalovací cívky je spínán pomocí výkonového koncového stupně 

v elektronické řídící jednotce. Doba sepnutí je řízena tak, aby sekundární napětí zůstávalo téměř 
konstantní, nezávislé na otáčkách a napětí akumulátoru. Proto, aby byla každému bodu otáček a 
každému bodu napětí akumulátoru nově stanovena doba sepnutí, příp. úhel sepnutí, je zapotřebí 
další pole charakteristik úhlu sepnutí. To obsahuje síť uzlových bodů, mezi kterými je, podobně 
jako u pole charakteristik předstihu, interpolováno. Použitím takového pole charakteristik úhlu 
sepnutí lze energii naakumulovanou v zapalovací cívce jemně dávkovat, podobně jako u regulace 
úhlu sepnutí. Vyskytují se také ale elektronické zapalovací systémy, u kterých je pole 
charakteristik úhlu sepnutí překryto ještě regulací úhlu sepnutí, která optimalizuje úhel sepnuti 
samostatně pro každý válec. Všechny tyto optimalizované hodnoty jsou vybíraný z předem 
definovaného multidimenzionálního datového pole, které je uloženo v EEPROM řídící jednotky. 

 

 

  

Obrázek 10.1  Multidimenzionální datové pole 

Vstupy - mapy dat, AP, Výstupy - vstřikovací množství, počátek výstřiku 

10.5 Řídící jednotka 
Jádro řídící jednotky elektronického zapalování je tvořeno mikropočítačem. Tento 

mikropočítač obsahuje všechna data, včetně polí charakteristik a programů, pro zjištění vstupních 
veličin a pro výpočet výstupních veličin. Protože snímače jsou převážně elektromechanické, na 
drsný provoz motoru přizpůsobené komponenty, je nutné signály pro řídící jednotku upravit. 
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Tvarovací obvody impulsů převádějí impulsně tvarované signály ze snímačů (např. signál ze 
snímače otáček) na definované digitální signály. Snímače např. teploty a tlaku mají jako výstupní 
signál často signál analogový. Tento analogový signál je převeden v analogově-digitálním 
převodníku a v digitální formě je převeden počítači. Analogově digitální převodník může být také 
integrován přímo v mikropočítači. Aby mohla být data v polích charakteristik změněna krátce 
před náběhem série, existují řídící jednotky s elektricky programovatelnou pamětí, nejčastěji ve 
formě EPROM (Elektronically Programable Read Only Memory). 

• deska s plošnými spoji a součástkami v kovovém pouzdru, 

• snímače a akční členy připojeny konektory s mnoha piny, 

• dobrý odvod tepla – integrovaná chladicí deska do paliva, 

• součástky osazené technologií SMD (povrchově)  

 

 

Obrázek 10.2 Blokové schéma řídící jednotky ECU 

10.6 Koncový stupeň zapalování 
Koncový stupeň zapalování může být zabudován buď do řídící jednotky nebo umístěn 

externě, většinou v kombinaci se zapalovací cívkou. U externě umístěného koncového stupně 
zapalování se řídící jednotka většinou nachází v prostoru pro cestující. Zřídka zde bývá umístěna 
řídící jednotka s integrovaným koncovým stupněm zapalování. Pokud jsou jednotky 
s integrovaným řídícím stupněm zapalování umístěny v motorovém prostoru, potřebují velmi 
dobrý odvod tepla. Toho je dosaženo nasazením hybridní techniky. Polovodičové prvky a tím 
také koncové stupně jsou přitom umístěny přímo na tělese chladič, který zaručuje tepelný kontakt 
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s karoserií. Díky tomu mohou být tyto řídící jednotky používány při teplotách okolí až do 100˚C. 
Mezi další výhody hybridních řídících jednotek patří malá velikost a lehkost. 

10.7 Další výstupní veličiny 
Podle aplikací existují vedle koncového stupně také ovladače pro další výstupní veličiny. 

Příkladem mohou být výstupy pro otáčkové signály a signály stavu pro jiné řídící jednotky jako 
vstřikování, diagnostické signály, spínací signály pro ovládání vstřikovacích čerpadel nebo relé 
atd. Elektronické zapalování je vhodné zejména pro kombinaci s jinými řídícími  systémy 
motoru. Spolu s elektronickým vstřikováním tak v jediné řídící jednotce vzniká základní 
provedení Motronicu. Rovněž rozšířenou formou je spojení elektronického zapalovaní s regulací 
klepání. Tato kombinace je nabízena především proto, že přestavení předstihu ve směru později 
(jeho zmenšení) je nejrychleji a nejbezpečněji účinkující regulační zásah, který zabraňuje klepání 
motoru. 

 

11  PŘÍKLAD ŘEŠE�Í SYSTÉMU A MOŽ�OSTI VYUŽITÍ 

V LABORATOR�ÍM CVIČE�Í 
Snahou vývojářů a konstruktérů při vývoji spalovacích motorů je optimalizace proudových 

polí v sacích kanálech a ve válci motoru pro získání nejvyšší možné účinnosti. Vizualizace dějů 
uvnitř spalovacího motoru a nahlédnutí do spalovacího prostoru je proto dnes důležitý a 
význačný pomocník k optimalizaci tvorby směsi a hoření. Vizualizační metody slouží například 
ke sledování množství a směru proudění vstřikovaného paliva nebo procesu spalování uvnitř 
válce, vývinu jiskry na zapalovací svíčce aj. Používají se k získání obrazu ve sledovaném 
prostoru a následném zkoumání jeho stavu. Na základě znalosti stavu objektu můžeme lépe 
hodnotit souvislosti a fyzikální podstatu sledovaných dějů. Děje se sledují optickým pozorováním 
a výsledkem jsou 2D či 3D obrazy nebo videozáznamy. Vizualizační metody lze rozdělit na 
kontaktní metody, které mohou ovlivňovat měřený objekt včetně měřených výsledků a na metody 
bezkontaktní, které měřený objekt neovlivňují. Kontaktní metody jsou starší a označují se jako 
vizualizační metody, bezkontaktní metody jsou novější a patří mezi ně především optické 
metody. 

11.1  Vizualizační technika 
Je spousta vizualizační techniky, kterou lze použít na pozorování těchto dějů. Jednou z nich 

může být VisioScope firmy AVL. Je to zdokonalený systém pro vizualizaci spalovacích procesů 
a procesů vstřikování paliva. Použitím 4 mm endoskopu poskytuje aparatura optický přístup ke 
spalovací komoře. VisioScope je stroboskopický systém pro nahrávání dějů u spalovacího 
pístového motoru a offline zpracování naměřených dat v různých místech motoru pro výzkum a 
vývoj nebo optimalizaci součástí spalovacího motoru. 

Mezi výhody této techniky patří to, že lze použit jak na vznětovém motoru, tak i na 
zážehovém. Má optický přístup ke spalovací komoře, synchronizace s indikační aparaturou, je to 
stavebnicový systém, takže si můžeme pracoviště kdykoliv zapojit podle sebe a možnost 
připojení různých druhů kamer. Tedy vhodné pro laboratorní cvičení. 
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11.1.1   Oblast využití: 
V oblasti spalování lze zkoumat například  předstih zážehu, šíření plamene, teplotu plamene, 

zapalovací jiskru. 

V oblasti vstřikování lze zkoumat rozvoj vstřiku, srážky na stěnách potrubí, směr vstřiku. 

V oblasti přípravy směsy (vzduch-palivo) můžeme pozorovat smáčení stěny palivem, vstřik 
do sacího kanálu, vývoj vstřiku. 

U mechanických pohybů lze zkoumat, ventilový rozvod, pohybující se součásti v motoru, 
torzní kmitání. 

11.2 Sledování a vyhodnocování proudových polí, jiskrového výboje 
a plamene hoření 

 

 

Obrázek  11.1 Měřící soustava pro vizualizaci dějů v pístovém spalovacím motoru s připojením k 
indikační technice 

Měřící soustava se skládá: 

- počítačová sestava s monitorem 

- CCD kamera 

- endoskop – vzduchem chlazený(4mm), nechlazený se světelným paprskem (7mm) 

- zdroj světelného paprsku 

- snímač otáček 
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11.3  Zážehový benzínový motor 
Zážehový motor se upraví pro sledování vstřikování paliva v sacím potrubí. Úprava spočívá 

v připojení nechlazeného endoskopu s přívodem světelného paprsku do vhodného místa sacího 
potrubí (Obr. 11.2). Dále se upraví řemenice na klikovém hřídeli k připevnění snímače polohy 
klikového hřídele. K uchycení kamery se využije klasického stativu.  

 

 

 

Obrázek 11.2 Úprava sání u zážehového motoru s nechlazeným endoskopem 

11.4  Vznětový motor 
Vznětový motor se upraví pro potřebu sledování dějů uvnitř spalovacího prostoru (vstřik 

nafty a následný vznět). Je nutné provést úpravu hlavy válců (Obr. 11.3). Pro připojení 
chlazeného endoskopu se využije upraveného otvoru pro žhavící svíčku. Kamera je upevněna 
pomocí stativu, při větších vibracích motoru lze využít upevnění kamery pomocí držáku přímo k 
bloku motoru. 

 

Obrázek  11.3 Vznětový motor s chlazeným endoskopem a pohled na připojený chlazený endoskop 
s kamerou 
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11.5  Vlastní měření 
Na obrázku 11.4 je znázorněn výstup experimentu u zážehového motoru – pohled na 

vstřikování paliva v sacím potrubí. Je zde možné vidět směr proudění vstřikovaného paliva sacím 
kanálem (použit endoskopu pro sledování pod úhlem 0°) a pohled na vstřikovací trysku 
(endoskop pod úhlem 70°). 

 

 

Obrázek  11.4 Pohled do sacího kanálu a na vstřikovací trysku u zážehového motoru 

 

Na dalším snímku (Obr. 11.5) je pak znázorněn pohled do spalovacího prostoru vznětového 
motoru. Při tomto měření se také použila indikační technika pro měření tlaku ve válci motoru. 

 

 

Obrázek  11.5 Pohled na proces hoření vznětového motoru 

 

Sledování procesu tvorby směsi a hoření nebo jeho průběhu jednotlivých fází (tvaru a 
průrazu vstřikovaného paprsku paliva, jeho ovlivnění vířením vzduchové náplně apod.) umožňují 
dnes nástroje jakými jsou různé výpočetní modely MKP, experimentální metody LDA (Laser 
Doppler Anemometry), HWA (Hot Wire Anemometry), PIV (Particle Image Velocimetry) a v 
neposlední řadě vizualizační prostředky založené na digitálním snímání obrazu uvnitř motoru. 
Právě jmenovaná obrazová technika VisioScope je předmětem této práce. Umožňuje sledovat 
vizuálně průběh dějů ve válci nebo v sacím potrubí během celého pracovního cyklu, rozložení 
teplot a vznik sazí. Tato metoda vhodně doplňuje výše uvedené metody experimentální a 
výpočtové metody. Software - Termovize umožňuje využít velice dobře zrakové analýzy hoření a 
rozložení teplot. Je založený na dvoubarevné metodě použitelné pro všechny typy dieselových 
motorů. Termovize software pomáhá při hodnocení nejen teploty hoření, ale také vývoji sazí při 
spalování.  
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12 ZÁVĚR 
V této práci jsem shrnul základní rozdělení nejpoužívanějších zapalovacích systémů a 

vybrané z nich podrobněji popsal. Dále jsem popsal základní rozdělení vstřikovacích systémů u 
zážehových a vznětových motorů od dříve používaných po dnešní moderní systémy. 

Používané systémy, které se vyskytují v automobilového průmyslu je potřeba stále 
zdokonalovat a vylepšovat. Jak z hlediska ekonomického a kvality výrobků tak i z hlediska 
ekologie. Ať už mluvíme o výkonu motoru, spotřebě paliva nebo bezpečnosti, je zde možnost 
pomocí výzkumů a laboratorních prací zdokonalit popřípadě i najít nový systém plnění 
spalovacího prostoru u motoru, a zlepšit tak práci systému vstřikování a zapáleni palivové směsi.  

V práci předkládám řešení jak by se mohlo realizovat laboratorní měření a tím přispět, se 
zapojením studentů ve výuce do této problematiky, ke zkoumání a třeba i zdokonalení vývoje 
spalovacích motorů. Myslím si, že by to mohlo být velkým přínosem nejen při výuce studentů. 
Tuto metodu výzkumu používají na Technické Univerzitě v Liberci odkud jsem čerpal informace. 
Přes opakované kontaktování a domlouvání osobní schůzky jsem se nakonec musel spokojit s 
použitím informací pouze z internetu. 

Jako nejlepší řešení z hlediska finanční a výrobní stránky se v dnešní době nabízí metoda 
řešení pomocí řídících jednotek a výpočetní techniky, která má v dnešní době rychlý rozvoj a 
dává se jí ve všech směrech přednost. Jako jedna z nejlepších možností je vymyslet vhodný 
program a najít algoritmus, který by popisoval činnost řídící jednotky a pokusit se tak celkové 
řešení přenést pouze na výpočetní techniku. Dnes už tento problém je vcelku vyřešen a 
automobilový průmysl se žene velmi rychle kupředu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat mému vedoucímu bakalářské práce Prof. Ing. Vítězslavu 
Hájkovi, CSc. za poskytnuté rady a podklady pro vypracování a mým rodičům za podporu ve 
studiu. 
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