
Zážehové motory: nová technická řešení, způsoby zvyšování parametrů

Zvyšování účinnosti pracovního cyklu, zvyšování mechanické účinnosti motoru: 

• millerizace oběhu (minimalizace negativní plochy – možné následné problémy)

• optimalizace spalování (tvoření směsi, turbulence v náplni válce, přímý vstřik)

Snižování výfukových emisí:

• optimalizace katalyzátorů (zkrácení ohřevu, rovnoměrnost průtoku katalyzátorem, EGR)

V režimech částečného zatížení má ZM s kvantitativní regulací výkonu pomocí škrticí klapky zvýšené
mechanické ztráty. Hmotnost náplně válce v částečném zatížení lze s menšími ztrátami regulovat 
změnou zavírání sacího ventilu (Miller – předčasné zavření SV v průběhu sání, Atkinson – opožděné
zavření SV za DÚ s částečným vytlačením čerstvé náplně zpět do sání).  
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Průběh hoření směsi v ZM významně ovlivňuje tvar 
spalovacího prostoru – u ZM jsou ale možnosti optimalizace 
spalovacího prostoru často omezené uspořádáním ventilů v 
hlavě válců.

Zajištění potřebné intenzity turbulence v náplni válce při 
nízkém zatížení se u 4ventilové techniky ZM řeší pomocí
ŠK v jednom ze sacích kanálů.

Mechanizmus ovládání sacího ventilu s úpravou 
pro jeho předčasné zavření (snížení zdvihu a doby 
otevření ventilu): řešení pro elektronickou regulaci. 
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Zážehové motory s přímým vstřikem

• V režimech nízkého zatížení spalování velmi chudých až chudých směsí (do   1,3), 
vrstvená heterogenní směs (vstřik paliva na konci komprese), EGR v rozmezí 15 až 40%. 

• V režimech od středního zatížení spalování stechiometrické homogenní směsi, EGR

• V režimech od vyššího zatížení spalování stechiometrické homogenní směsi (bez EGR)

• Speciální (akumulační-zásobníkový) 3w katalyzátor se schopností zadržovat NOx při 
spalování chudých směsí

Zážehový motor EW10 HPi 16 – PSA Peugeot Citroën

Mitsubishi 1,8 GDI: 12, pvstř = 5 MPa (Toyota pvstř = 8 – 12 MPa)
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Zážehové motory s přímým vstřikem - podrobněji

• V režimech nízkého zatížení spalování velmi chudých až chudých směsí (do l  1,3), 
vrstvená heterogenní směs (vstřik paliva na konci komprese), EGR v rozmezí 15 až 40%.
Otevřená ŠK (tzv. Ultra Lean Combustion Mode). Kvalitativní regulace výkonu motoru.

• V režimech od středního zatížení spalování stechiometrické homogenní směsi, EGR. 
Řízená poloha ŠK (Superior Output Mode). Smíšená kvantitativní (vzduch, palivo, EGR) 
regulace výkonu motoru. 

• V režimech od vyššího zatížení spalování stechiometrické homogenní směsi (bez EGR). 
Kvantitativní regulace výkonu motoru.

• V evropském jízdím cyklu úspora až 20% spotřeby paliva.

• Speciální (akumulační-zásobníkový) 3w katalyzátor se schopností zadržovat NOx při 
spalování chudých směsí. Možná kombinace 3w katalyzátoru se selektivním 
katalyzátorem.

• Střídání režimu s vrstvenou směsí a režimu s homogenní směsí (riziko zhoršení
emisních vlastností motoru).

Požadavky na systém řízení ZM s přímým vstřikem benzinu:

• Poloha „plynového“ pedálu je EŘJ interpretována jako požadavek na určitý točivý 
moment motoru.

• Regulace dávky paliva, vstřikovacího tlaku, okamžiku vstřiku, EGR.

• Některé koncepce ZM s přímým vstřikem pracují ve všech provozních režimech se 
spalováním homogenní stechiometrické směsi – je tak zajištěna vysoká účinnost 
katalytických reakcí při snižování koncentrací škodlivin ve výfukových plynech.
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Způsob regulace výkonu ZM s 
přímým vstřikem paliva snižuje 
ztráty v režimech velmi nízkého 
až středního zatížení (provoz se 
zcela otevřenou ŠK). V režimech 
vysokého až plného zatížení se 
příznivě projevuje snížení teploty 
čerstvé náplně odpařováním 
paliva vstřikovaného do válce. 
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Zážehové motory s přímým vstřikem - systém Bosch Motronic MED7

Zdroj: www:sossoukyjov.cz: 



Substrát akumulačního  3w katalyzátoru obsahuje 
sycení oxidem baria, který z NOx vytváří s pomocí
Pt nitráty, ukládané v povrchové vrstvě substrátu. 
Po nasycení vrstvy převede regulace tvoření
směsi provoz na velmi krátkou dobu na mírně
bohatou směs, katalyzačním účinkem Pt a Rh a 
koncentrací CO se z nitrátů uvolní NO, který je 
redukční reakcí s CO převeden na N2 a CO2.
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Řízení AGR (EGR) má podobné uspořádání u nepřeplňovaných i přeplňovaných motorů.
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Řízená recirkulace výfukových plynů je často spojena s chlazením EGR. Uspořádání systému z hlediska 
vedení a regulace množství spalin (vč. průtoku přes chladič) do nasávaného vzduchu je z nákresu zřejmé.


