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1. ÚVOD 
 

Pohon automobilu (motorového vozidla) při jeho jízdě zajišťuje motor: výkon motoru se 
transformuje přes převodové a pojezdové ústrojí automobilu na hnací kola. Na obvodu 
hnacích kol, ve styku s vozovkou, působí hnací síla, která musí překonávat jízdní odpory. 
Podrobněji jsou problémy mechaniky jízdy vysvětleny v první části skript: pro připomenutí je 
tato situace znovu schematicky znázorněna v obr.1. 

 
OBR. 1: Automobil při jízdě určitou rychlostí v potřebuje v určitých podmínkách jízdy, aby 
hnacímu ústrojí automobilu byl dodáván mechanický výkon Pe, který ve styku hnacích kol a 
vozovky vytváří sílu, potřebnou k překonávání jízdních odporů. 
 

1.1  ENERGIE K POHONU AUTOMOBILU, AUTOMOBILOVÝ MOTOR 
 

Hnací motor automobilu dodává přes převodové a pojezdové ústrojí na hnací kola vozidla 
mechanickou energii. Mechanickou energii lze v automobilovém motoru vytvářet prakticky 
dvěma možnými způsoby: 

- z tepelné energie (získané spalováním vhodných paliv) pomocí pístového 
spalovacího motoru. 

- z elektrické energie pomocí elektromotoru (elektrickou energii většinou dostáváme 
z tepelné energie, získané spalováním vhodných paliv v tepelných elektrárnách; 
tepelnou energii pro výrobu e.e. lze rovněž získat z reakcí v atomových jádrech, 
e.e. lze rovněž získat přímou elektrochemickou cestou z palivových článků, příp. 
lze e.e. získat přímou přeměnou potenciální mechanické energie vody či kinetické 
energie vzduchu),  

Prvotním zdrojem mechanické energie k pohonu motorových vozidel je tedy ve většině 
případů energie tepelná, kterou získáváme spalováním (chemickou cestou) vhodných paliv. 
Jako paliva se ve většině případů používají fosilní hořlavé látky (uhlí, ropa, zemní plyn, …), 
těžené ze Země: tato paliva vznikala pod zemskou kůrou, resp. v zemské kůře z jiných 
organických látek dlouhodobým působením (milionů roků) tlaku a teploty a jejich vznik je 
spojen s energií (tepelnou, světelnou) slunečního záření. Rovněž potenciální (mechanická) 
energie vody a kinetická energie vzduchu, využívané pro výrobu určité části elektrické 
energie, mají svůj původ ve slunečním záření. 

Podíváme-li se na jednotlivé položky jízdního odporu vozidla z hlediska mechanizmu 
jejich vzniku a výsledného efektu, dojdeme snadno k závěru, že konečným výsledkem 
působení jízdních odporů je opět energie tepelná: 

- Valivý odpor vzniká deformací pneumatiky i vozovky a jejich částečným třením: 
deformační práce (s vlivem hystereze)  a tření na pneumatice a v jízdní stopě 
vozovky se projevuje zvyšováním jejich teploty, teplo (tepelná energie) z jejich 
povrchu přestupuje do okolního prostředí (vzduchu). 

Jízdní odpory
- valivý
- aerodynamický
- stoupání
- zrychlení Pe , v
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- Aerodynamický odpor vzniká prouděním vzduchu kolem jedoucího vozidla. Tření 
vzduchu o povrch vozidla a dále rozvíření a lokální turbulence ve vzduchu spolu 
s přenosem tlakových rozruchů ve vzduchu jsou projevem kinetické energie, která 
byla předána vozidlem okolnímu vzduchu: po průjezdu vozidla rozvíření postupně 
zaniká a kinetická energie se mění na energii tepelnou. 

- Odpor stoupání při jízdě do kopce se mění na potenciální (polohovou) energii 
vozidla a tato energie bude využita k přeměně na kinetickou energii při jízdě 
z kopce: konečným výsledkem je opět přeměna na energii tepelnou (valivým a 
aerodynamickým odporem, příp. třením v brzdách při brždění vozidla). 

- Odpor zrychlení představuje využití mechanické energie z hnacího motoru vozidla 
na zvýšení kinetické energie vozidla. Zvýšená kinetická energie vozidla bude 
nakonec opět přeměněna na energii tepelnou (valivým a aerodynamickým 
odporem, příp. třením v brzdách při brždění vozidla). 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že k zajištění pohybu motorového vozidla využíváme 
jako primární energetický potenciál tepelnou energii nacházející se v různých formách na 
Zemi (a vytvořenou slunečním působením), kterou po všech transformacích vracíme opět jako 
tepelnou energii do okolního prostředí: tato tepelná energie je však zcela degradovaná 
(znehodnocená), prakticky bez možnosti dalšího využití.  

Z provozu motorových vozidel se do okolního prostředí nedostává pouze znehodnocená 
tepelná energie jízdními odpory: míra jejího „znehodnocení“ je v případě jízdních odporů 
většinou plně vyvážena efektem účelu jízdy. Až několikanásobně více přispívají k množství 
„tepelného odpadu“ do okolního prostředí samotné hnací motory vozidel tím, že pracují 
s relativně malou účinností přeměny prvotní tepelné energie na mechanickou práci (energii), 
kterou předávají přes převodové a pojezdové ústrojí až na hnací kola vozidla. U automobilů 
s pohonem pístovými spalovacími motory se z motoru dostává do okolního prostředí přibližně 
2x tolik nevyužité (a nevyužitelné) tepelné energie než představuje tepelná energie z jízdních 
odporů, u vozidel s pohonem elektromotory je množství „odpadního tepla“ zpravidla ještě 
vyšší (do okolního prostředí se ale dostává v místě výroby elektrické energie): výjimku 
mohou tvořit pouze případy, kdy je elektrická energie vyráběna ve vodních elektrárnách nebo 
pochází z jiných, tzv. alternativních zdrojů (např. elektrárna větrná, na mořský příboj apod.).  

Pístový spalovací motor (PSM) je v současné době nejvýznamnějším zdrojem 
mechanické energie pro pohon automobilů (současně se ale stal i významným zdrojem 
znečišťování ovzduší). Pístové spalovací motory mají za sebou cca 140letou historii 
technického vývoje a výroby a nepochybně ještě několik desetiletí bude jejich vývoj a 
zdokonalování pokračovat. Základní a z hlediska vývoje významné historické mezníky 
připomíná následující odstavec.  

Vývoj plynových pístových spalovacích motorů je historicky svázán s objevy a vývojem 
v oblasti pístových tepelných motorů, především parních strojů. Počátky pístových tepelných 
motorů spadají do přelomu 17. a 18. století. Skutečný provozuschopný pístový spalovací 
motor (svítiplyn - zapálení směsi ve válci plamenem v polovině sacího zdvihu) postavil v r. 
1860 Lenoir, celková účinnost tohoto motoru však byla pod 5%. Lenoirovy motory se stavěly 
řadu let, představují  významný technický pokrok ve vývoji tepelných motorů a přispěly k 
urychlení rozvoje průmyslu. Na světové výstavě v Paříži v r. 1878 představil Otto ležatý 
čtyřdobý plynový motor s klikovým (křižákovým) mechanizmem (výkon 3 kW při n = 170 
1/min); řešení tohoto motoru nastartovalo velmi intenzivní a rychlý rozvoj plynových 
pístových spalovacích motorů. Další rozvoj pístových spalovacích motorů je spojen s úsilím 
po využití kapalných paliv: v r. 1884 předvedl Daimler rychloběžný (n = 800 1/min) čtyřdobý 
benzinový motor. V období 1893 až 1897 vypracoval Diesel řešení čtyřdobého spalovacího 
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motoru na těžko odpařitelná paliva, jehož pracovní cyklus zajistil výrazné zvýšení celkové 
účinnosti motoru (přes 26%).  

 Současná výroba PSM obsahuje širokou škálu výkonů motorových jednotek: od cca 0,1 
kW (modelářské) až po výkony řádově v desítkách MW (průmyslové, lodní motory). 
Provozní otáčky PSM se dnes pohybují od cca 100 1/min (rozměrově a výkonově největší 
kategorie) až po desítky tisíc 1/min (modelářské a jiné speciální motory). Celkové účinnosti 
dnešních PSM se pohybují v rozsahu od cca 20% až do 55% (vysoce přeplňované vznětové 
motory). 

Vzhledem k tomu, že dominantní postavení mezi hnacími motory automobilů mají 
pístové spalovací motory a všechny podstatné děje ve spalovacích motorech přímo souvisí 
s různými tepelnými pochody, jsou proto v následující kapitole shrnuty některé základní 
pojmy a fyzikální veličiny z technické termodynamiky, je vysvětlen jejich obsah, obvyklé 
označení, jejich jednotky (rozměry) a vzájemné souvislosti.   

 

1.2. ZÁKLADY TECHNICKÉ TERMODYNAMIKY PRO PSM 
Pracovní látka (medium, nosič energie) v pístových spalovacích motorech je ve 

skupenství plynném. Vlastnosti plynů jsou obecně popsány několika veličinami (tepelnými 
látkovými vlastnostmi), které vyjadřují chování plynů při různých změnách jejich stavu. 
Některé vlastnosti plynů jsou pro všechny plyny stejné a nezávisí na stavu a typu plynu, jiné 
vlastnosti plynů jsou naopak závislé na typu plynu, mění se s tlakem a teplotou, příp. jsou 
určeny ještě dalšími podmínkami. Pro teoretické vyšetřování různých technických procesů se 
mohou některé vlastnosti plynů idealizovat zanedbáním jejich závislosti na změně stavu: 
takovéto modely plynů se potom označují jako plyny ideální (většina plynů při 
atmosférických podmínkách se svými vlastnostmi přibližuje ideálním plynům). Plyny, u 
kterých se kalkuluje s proměnlivostí jejich látkových vlastností, se označují jako plyny reálné: 
jejich látkové vlastnosti se mění především v závislosti na teplotě a v menší míře i na tlaku.  

Podrobnější výklad a údaje o plynech, jejich látkových vlastnostech a zákonitostech, 
kterými se řídí jejich chování, jsou obsaženy v literatuře z oboru technické termodynamiky. 
Pro potřeby výuky o automobilových motorech v předmětu Základy automobilové techniky 
jsou uvedeny ve zjednodušené formě pouze vybrané partie o látkových vlastnostech plynů, o 
zákonitostech chování plynů při změnách stavu plynu a o zákonitostech sdílení tepla. 

• Látkové množství - jednotkou je 1 kilomol   [kmol]   

• Hmotnost 1 kmolu (kilomolová hmotnost) Mkmol  [kg/kmol] (1 kmol je takové 
hmotnostní množství plynu v kg, jaká je číselná hodnota relativní molekulové 
hmotnosti – např. pro kyslík O2 je relativní molekulová hmotnost 32 a  MO2 = 32 
kg/kmol) 

• Avogadrovo číslo    NA = 6,02252.1026/kmol.  Udává počet částic 
(molekul) v 1 kilomolu: je to konstanta, platná pro všechny plyny. 

• Objem 1 kilomolu (kilomolový objem) [m3/kmol]. Za normálního fyzikálního stavu p0 
= 1,01325.105 Pa  a  T0 = 273,15 K je objem 1 kilomolu vždy  Vkmol = 22,4 m3/kmol: 
je to konstanta, platná pro všechny plyny (Avogadrův zákon). 

• Univerzální plynová konstanta R = 8314,4 [J/kmol.K]. R je tepelná veličina (kalorická, 
energetická):  je platná pro všechny plyny 

• Individuální plynová konstanta  r = R/Mkmol [J/kg.K]. r má pro každý plyn jinou 
hodnotu. 
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Plyn je složen z jednotlivých molekul, které se v prostoru pohybují neuspořádaně a 
relativně velkými rychlostmi: vzájemné vzdálenosti molekul jsou relativně (vzhledem 
k rozměrům molekul) velké, přitažlivé síly molekul se uplatní jen náhodně a příležitostně a 
náhodně dochází ke vzájemným srážkám molekul. Vektory rychlostí pohybu jednotlivých 
molekul jsou značně rozdílné ve  směrech i velikostech. Energetickým parametrem tohoto 
neuspořádaného pohybu molekul je střední kvadratická rychlost molekul  cs, která je závislá 
na individuální plynové konstantě r  a teplotě plynu T : 
     Trcs ⋅⋅= 3  

• Teplota T je nejvýznamnější stavovou veličinou plynu: její jednotkou i rozměrem je 1 
kelvin [K]. V praxi se používá teplota t ve stupních Celsia [0C]. Převod mezi T [K]  a t  
[0C]  je      

T [K] = 273,15 + t  [0C]. 

V termodynamických výpočtech se pracuje vždy s teplotou v  [K] (označuje se jako 
absolutní, nebo termodynamická teplota), pouze v případech, kdy jde ve výpočtu pouze o 
rozdíl teplot, lze pracovat s teplotou t  [0C]. 

• V prostoru (uzavřené nádobě) narážejí molekuly na stěny od kterých se odrážejí zpět: 
dynamický účinek dopadajících a odražených molekul na stěnu vyvolává (podle zákona o 
změně hybnosti) silový účinek, který pro jednotkovou plochu stěny označujeme jako tlak 
plynu p. 

• Jestliže je v určitém objemu V shromážděno hmotnostní množství plynu M, je tím určen 
další parametr stavu plynu, hustota ρ : převrácenou hodnotou hustoty je měrný objem  v , 
tj.  

ρ =1/v. 

• Teplota plynu T, tlak plynu p a měrný objem plynu v (resp. hustota plynu ρ) jsou základní 
stavové veličiny plynu. Pro ideální plyny určuje vzájemný vztah mezi těmito stavovými 
veličinami stavová rovnice (pro 1 kg plynu): 

     Trvp ⋅=⋅  . 

• Pro hmotnostní množství plynu M, který je uzavřený v objemu V, má stavová rovnice 
tvar 

     TrMVp ⋅⋅=⋅  . 

Pozn.: Stav plynu je popsán veličinami, z nichž některé mají obecnou platnost bez ohledu na 
množství plynu (např. teplota T, tlak p), jiné veličiny jsou přímo úměrné množství plynu 
(např. celkový objem V [m3], celková vnitřní energie U [J], celková entalpie I [J] ). 
Z různých důvodů je často vhodné posuzovat stav plynu pro 1 kg jeho hmotnostního 
množství a proto se zavádí měrné stavové veličiny plynu: měrný objem v [m3/kg], 
měrná vnitřní energie u [J/kg], měrná entalpie i [J/kg] a další (např. měrná tepelná 
kapacita c [J/kg.K], měrná práce w [J/kg], ...) 

Tepelně-technické výpočty termodynamických změn stavu plynu se často zjednodušují 
na model ideálního plynu a zjednodušují se i další okolnosti, které nastávají u skutečných dějů 
a které lze zanedbat (např. rychlost s jakou se změna uskutečňuje – předpokládá se, že ke 
změně dochází nekonečně pomalu a že v plynu nevznikají žádné vnitřní energetické ztráty). 
Takovéto změny se označují jako změny vratné: při vratných změnách je v plynu vždy stav 
termodynamické rovnováhy. Skutečné termodynamické děje jsou vždy spojeny s určitými 
vnitřními ztrátami na energii plynu, termodynamická rovnováha nemůže vzniknout a většina 
reálných změn je proto nevratná: míra nevratnosti představuje v některých případech 
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významná (např. u proudových strojů), u pístových spalovacích motorů se nevratné ztráty 
zanedbávají. 

Látky v plynném skupenství se při „sdělování“ tepla (tj. při ohřevu či ochlazování, resp. 
přívodu nebo odvodu tepla) vyznačují odlišným energetickým chováním z hlediska určení  
„sděleného“ tepla proti látkám v kapalném nebo pevném skupenství: zatímco u látek 
v kapalném nebo tuhém skupenství je „sdělené“ teplo při ohřívání nebo ochlazování látky s 
hmotností 1 kg o ∆T = 10 C  určeno jednou měrnou tepelnou kapacitou c, závislou pouze na 
druhu látky (materiálu), u plynů závisí „sdělené“ teplo i na okolnostech (podmínkách) 
postupu, jakým „sdělování“ tepla při ohřevu či ochlazování probíhá. Množství „sděleného“ 
tepla u plynů závisí na tom, zda ohřev či ochlazování probíhají v podmínkách stálého objemu 
nebo v podmínkách stálého tlaku. Názorně to ukazují následující nákresy na obr.2 a 3. 
 
• Vratný děj za stálého objemu probíhá v uzavřené nádobě – viz obr.2. 

 

 

 

 
OBR. 2: Tepelný děj, který probíhá v uzavřeném systému s konstantním objemem 

Energetickou bilanci při tomto ději vyjadřuje rovnice 

     ( )01 TTcMQ v −⋅⋅=  

cv   ...  měrná tepelná kapacita při stálém objemu  [J/kg.K] (pro ideální plyn konstantní) 

Změna teploty plynu o ∆T= (T1 - T0) způsobila současně změnu vnitřní (tepelné) energie 
plynu o  
    ( ) QTTcMU v =−⋅⋅=∆ 01  . 
Pozn.: Změna měrné vnitřní energie plynu (pro 1 kg plynu) je v diferenciálním vyjádření 

definována vztahem dTcdu v ⋅= . Vnitřní energie plynu vyjadřuje energetický obsah 
plynu pro konstantní objem (resp. energetický potenciál pro děj se stejným počátečním 
a konečným objemem). 

Při stáloobjemovém (isochorickém) ději se „sdělené“ teplo projeví pouze na změně vnitřní 
energie plynu, změnu teploty a tlaku plynu určuje rovnice isochorické změny: 

     
0

1

0

1

T
T

p
p

=  . 

• Vratný děj za stálého tlaku musí probíhat v nádobě s proměnlivým objemem – viz 
obr.3. 

Energetickou bilanci vyjadřuje rovnice 

( )01 TTcMQ p −⋅⋅=  

cp  ...  měrná tepelná kapacita při stálém tlaku  [J/kg.K]  (pro ideální plyn konstantní) 

Změna teploty plynu o ∆T= (T1 - T0) způsobí změnu vnitřní (tepelné) energie plynu o  

    ( )01 TTcMU v −⋅⋅=∆   

a tato změna vnitřní energie je energeticky uhrazena jednou částí „sděleného“ tepla Q. 

hmotnost M = konst 
objem V0=V1 = konst 
poč.stav: p0, T0 
kon. stav: p1, T1

Q 
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OBR. 3: Tepelný děj, který probíhá za stálého tlaku v uzavřeném systému: stálý tlak v nádobě 
je udržován pohybem pístu, který mění objem nádoby tak, aby v nádobě byl trvale konstantní 
tlak. 

Při změně objemu o ∆V= (V1 – V0) se vykoná mechanická objemová práce o velikosti 

    ( )0100 VVpVpW −⋅=∆⋅=∆  ,  

která musí být energeticky uhrazena druhou částí „sděleného“ tepla Q.  

Energetická bilanční rovnice pro děj při konstantním tlaku má potom tvar 

    ( ) ( )01001 VVpTTcMWUQ v −⋅+−⋅⋅=∆+∆=  

Při stálotlakém (isobarickém) ději se „sdělené“ teplo projeví změnou vnitřní energie 
plynu a mechanickou objemovou prací. Změnu teploty a objemu plynu určuje rovnice 
isobarické změny: 

     
0

1

0

1

T
T

V
V

=  . (Zákon Gay-Lussacův) 

• Z porovnání případů stáloobjemového a stálotlakého přívodu (odvodu) tepla do určitého 
uzavřeného systému s plynem je rovněž zřejmé, že měrná tepelná kapacita plynu při 
stálém tlaku cp je větší než měrná tepelná kapacita plynu při stálém objemu cv. 

Vztah mezi měrnými tepelnými kapacitami cp  a  cv  je pro ideální plyny dán Mayerovou 
rovnicí: 
     cp = cv + r. 

• Poměr měrných tepelných kapacit cp  a  cv je pro ideální plyny konstantní: tento poměr 
(tzv. Poissonův poměr κ) závisí na typu plynu (jednoatomový, dvouatomový, 
víceatomový). 

  κ=
v

p

c
c

  κ = 1,6 6  pro jednoatomový plyn 

     κ = 1,40  pro dvouatomový plyn 

     κ = 1,33  pro víceatomový plyn 

Rozdíly v hodnotách κ jsou dány počtem stupňů volnosti molekul u jednotlivých typů plynu. 

• U reálných plynů se hodnoty měrných tepelných kapacit cp  a  cv zvyšují s teplotou:  s 
teplotou se rovněž zmenšuje rozdíl mezi cp  a  cv  a snižuje se jejich poměr κ. 

Pozn.: Měrná tepelná kapacita plynu při stálém tlaku určuje určuje další energetickou 
veličinu, entalpii i : změna měrné entalpie plynu (pro 1 kg plynu) je v diferenciálním 
vyjádření definována vztahem. ( ) dTrdTcdTcvpddudi vp ⋅+⋅=⋅=⋅+= . Entalpie 
vyjadřuje energetický obsah plynu pro děje v uzavřeném systému s proměnlivým 
objemem: entalpie je složena z vnitřní energie plynu a tlakové (vnější) energie plynu. 

V1 
V0

hmotnost M = konst 
tlak p0=p1 = konst 
poč.stav: T0, V0 
kon. stav: T1, V1

Q 
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• Měrná vnitřní energie plynu u a měrná entalpie plynu i jsou rovněž stavové veličiny. 

• Isochorická a isobarická změna stavu plynu představují pouze část možných dějů, které 
nastávají jako termodynamické pochody v tepelně technických zařízeních. Mezi další 
typické změny stavu plynu patří  

- změna při konstantní teplotě (isotermická změna v uzavřeném systému) 
- změna bez výměny tepla s okolím (adiabatická změna v  tepelně izolovaném 

systému)  
- změna s výměnou tepla s okolím (polytropická změna v uzavřeném systému) 

 
• Vratná změna isotermická: Probíhá v uzavřeném systému, ve kterém se mění objem a 

konstantní teplota je udržována „sdělováním“ tepla mezi uzavřeným systémem a okolím. 
Základní rovnice má tvar   

konstvp =⋅    (Zákon Boyle-Mariotův) 
Při isotermické změně se nemění měrná vnitřní energie plynu, nemění se ani měrná entalpie 
plynu: „sdělené“ teplo z okolí do uzavřeného systému se zcela přemění na objemovou práci: 

     
1

0ln
p
p

Trwq ⋅⋅==  . 

• Vratná změna adiabatická: Probíhá v izolovaném systému, ve kterém se mění objem, 
tlak i teplota. „Sdělené“ teplo s okolím je vždy nulové. Základní rovnice adiabatické 
vratné změny má tvar 

     konstvp =⋅ κ  . 
κ  … adiabatický exponent: jeho číselná velikost je rovna Poissonovu poměru  κ . 

Při adiabatické změně se mění měrná vnitřní energie, měrná entalpie a měrná objemová práce 
má opačnou velikost než změna měrné vnitřní energie. 
 

 
OBR. 4: Znázornění průběhů změn stavu plynu v p-v(V) diagramu (na vodorovné ose je buď 
měrný objem v nebo celkový objem V). V p-v(V) diagramech se kromě jednotlivých změn 
znázorňují pracovní oběhy tepelných strojů. 
 
• Vratná změna polytropická: Probíhá v uzavřeném systému, ve kterém se mění objem, 

tlak i teplota a „sdělené“ teplo s okolím je nenulové. Základní rovnice adiabatické vratné 
změny má tvar 

     konstvp n =⋅  . 

Při polytropické změně se mění měrný objem, tlak, měrná vnitřní energie, měrná entalpie a 
plyn koná objemovou práci. Povahu polytropické změny určuje polytropický exponent  n , 

p 

v (V) 

Isochora v = konst 

Isoterma 
konstvp =⋅  

Isobara  p = konst 
p

v (V) 

Adiabata 
konstvp =⋅ κ  

Isoterma 
konstvp =⋅  
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jehož velikost ve vztahu k adiabatickému exponentu κ závisí na charakteru objemové změny 
(komprese nebo expanze) a na charakteru „sdělovaného“ tepla s okolím (ohřev nebo 
ochlazování). 

Polytropická změna je velmi častým případem stavových změn v tepelně-technických 
zařízeních. Odchylky polytropického exponentu od hodnot adiabatického exponentu pro 
vybrané případy ukazuje tabulka: 

 

povaha objemové změny odvod tepla přívod tepla 

komprese n < κ 
při n = 1 jde o 
isotermu 

n > κ 

expanze n > κ n < κ 
při n = 1 jde o 
isotermu 

Pozn.: Při prohřátém motoru a provozních otáčkách probíhá komprese ve válci motoru s 
polytropickým exponentem n ≅ 1,38, u neprohřátého motoru ve spouštěcích otáčkách je 
hodnota polytropického exponentu při kompresi n ≅ 1,2. 

 

• Plyn při objemové změně koná mechanickou objemovou práci. Pro případ samostatného 
(jednorázového) děje je přírůstek objemové práce vyjádřen diferenciální rovnicí 

      dvpdwv ⋅=  .  
 
Měrnou objemovou práci při změně měrných objemů z v0  na v1 potom vyjadřuje integrál  

      ∫ ⋅=
1

0

v

v
v dvpw  . 

• V technických zařízeních (strojích) nemůže být realizována činnost stroje pouze 
jednorázovým dějem, k uskutečnění práce stroje na sebe musí vhodně navazovat několik 
jednotlivých dějů, vytvářejících pracovní oběh stroje. Práce plynu v takovém stroji je 
potom technickou prací. V diferenciálním vyjádření je přírůstek měrné technické práce 
určen diferenciální rovnicí 

      dpvdwt ⋅=  , 
výslednou měrnou technickou práci po realizaci pracovního oběhu mezi počátečním 
tlakem p0 a konečným tlakem p1 dává integrál 

      ∫ ⋅=
1

0

p

p
t dpvw  . 

Při změnách stavu plynu v uzavřeném systému se podle povahy změny mění základní 
stavové veličiny (teplota T, tlak p, měrný objem v) i energetické stavové veličiny (měrná 
vnitřní energie u, měrná entalpie i), uzavřený systém je vystaven „sdělování“ měrného tepla q 
z okolí  (ale např. i hořením směsi v uzavřeném systému) a uzavřený systém koná měrnou 
objemovou práci wv, odevzdávanou do okolí (např. pístem). Změny jednotlivých veličin musí 
být vždy ve vzájemném souladu tak, aby byl dodržen princip (zákon) zachování energie.  
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V termodynamice je zákon zachování energie vyjádřen I. hlavní větou termodynamiky, 
která je v diferenciálním tvaru zapsána vztahem 

     dvpdudq ⋅+=    (1. tvar I. hlavní věty termodynamiky), 
resp.     dpvdidq ⋅−=      (2. tvar I. hlavní věty termodynamiky). 

Pro termodynamické děje v otevřeném systému (stroji s otevřeným pracovním oběhem) 
se do energetické bilance musí zahrnout i kinetické energie plynu na přítoku a výstupu ze 
systému (stroje), pokud je jejich rozdíl významný. Energetická bilanční rovnice pro takový 
systém při ustáleném (stacionárním) provozním režimu stroje mezi vstupem 1 a výstupem 2 (s 
uvažováním položky vnitřních nevratných ztrát při průtoku plynu-pracovní látky strojem a při 
zanedbání položky změny potenciální energie) má tvar  

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )212121212121 −−−−− ++−=+∆+ ZTRSdědZTRKINt qqiieew      

OBR. 5: Obecné schéma tepelného stroje s otevřeným pracovním oběhem s měrnými 
veličinami pro 1 kg pracovní látky. 
 

wt(1-2) ...         vnější měrná technická (mechanická) práce stroje (dodaná nebo získaná) 
∆eKIN(1-2)  ... rozdíl měrné kinetické energie pracovní látky na přítoku a výstupu ze stroje  

2

2
1

2
2

)21(
cceKIN

−
=∆ −   

eZTR(1-2)    ... měrná mechanická energie, spotřebovaná plynem (pracovní látkou) na krytí 
vnitřních nevratných ztrát v plynu, vznikajících při průtoku plynu strojem 
(ztráty v důsledku rychle probíhajících objemových změn, rozvíření v plynu a 
pod.– v pístových spalovacích motorech jde o ztráty zpravidla zanedbatelné) 

i1        ... měrná entalpie plynu (pracovní látky) na přítoku (vstupu) do stroje 
i2        ... měrná entalpie plynu (pracovní látky) na výstupu ze stroje 
qsděl(1-2)    ... měrné „sdělené“ teplo mezi strojem a okolím (např. teplo odvedené chlazením 

do okolí se započítává se záporným znaménkem) 
qZTR(1-2)    ... měrné teplo vnitřních ztrát (měrná mechanická energie na krytí vnitřních 

nevratných ztrát se v pracovní látce přemění na teplo, qZTR(1-2) = eZTR(1-2)): má 
vždy kladnou velikost. 

Efektivní výkon takového tepelného stroje je dán součinem vnější měrné technická 
(mechanická) práce stroje  wt(1-2)  a hmotnostního průtoku pracovní látky ⋅m  strojem: 

 )21( −
⋅ ⋅= te wmP  . 

 

qsděl(1-2) 

i1, c1 

i2 , c2 

1

2

)21()´21( −− = ZTRZTR qe wt(1-2)

⋅m  
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V tepelně-technických zařízeních je velmi častým tepelným dějem sdílení tepla. 
V automobilových motorech jde především o přestupy tepla uvnitř válce motoru, přestupy 
tepla v chladicí soustavě motoru, vedení tepla materiálem a pod. Pro pochopení základních 
souvislostí jsou znázorněny toky tepla ve schématu na obr.6, který ukazuje mechanizmus 
sdílení tepla z plynu (pracovní náplň válce) přes stěnu (válce nebo hlavy válců) do chladicího 
systému (voda, příp. vzduch). 

Teplo přechází (prostupuje) vždy z místa o vyšší 
teplotě (T1) do místa s nižší teplotou (T4). V naznačeném 
případě se u stěny S2 s teplotou T2 vytvoří vrstva plynu δ1, 
ve které klesá teplota z T1 na T2 a teplo přestupuje z plynu 
do stěny: tepelný výkon přestupu (konvekcí) ⋅Q  ve [W] 
do stěny určuje Newtonův zákon  

 ( )2121 TTSQ −⋅⋅=⋅ α   
α1   ... součinitel přestupu tepla [W/m2.K] 

Materiálem stěny je teplo vedeno ke stěně S3 s nižší 
teplotou (T3): tepelný výkon vedení tepla (kondukcí) 
stěnou síly δ2  určuje Fourierův zákon 

( )
2

32
)3(22 δ

λ
TT

SQ
−

⋅=⋅         

λ2 ... součinitel vedení tepla ve stěně (součinitel tepelné 
vodivosti materiálu stěny)         [W/m.K]   

Ze stěny S3 přestupuje tepelný výkon ⋅Q  do prostředí (např. vody nebo vzduchu 
chladicího systému) s teplotou  S4 : 

 ( )4334 TTSQ −⋅⋅=⋅ α  . 

Součinitelé přestupu tepla α1  a  α4 v prostředí na jednotlivých stranách stěny závisí na 
součinitelích vedení tepla λ1 a λ4 v prostředí na obou stranách stěny: jejich velikost je silně 
ovlivněna stavem v prostředí (klid, turbulence, ...). 

Vedle sdílení tepla přestupem a vedením se na některých dílech motoru projevuje i 
sdílení tepla sáláním - ve většině případů jde o vyzařování tepla ze sálavé stěny o ploše SS s 
vysokou teplotou TS (např. z výfukového potrubí motoru) do okolí s teplotou T0 : velikost 
tepelného výkonu sáláním určuje Stefan-Boltzmannův zákon 

        
4

100






⋅⋅=⋅ S

SS
T

SCQ   . 

CS … součinitel sálání (sálavosti) tělesa (zjistí se z tabulek)   [W/m2.K4] 
 (pro zkorodovaný povrch oceli-litiny je CS ≅ 4,5 W/m2.K4) 

U vozidlových motorů často dochází ke sdílení tepla do okolí současným působením 
přestupu i sálání (např. v motorovém prostoru): pro takový případ se tepelný výkon předaného 
tepla do okolí určuje vztahem 
      ( ) ( )0TTSQ SSSP −⋅⋅+=⋅ αα  . 
αp   ... součinitel přestupu tepla       [W/m2.K] 
αS   ... přepočtený součinitel sálání  SS C⋅= βα     [W/m2.K] 
 

OBR. 6: Prostup tepla stěnou

S2 S3 

 
δ2 

λ2 

 

 

1λ
T3 

T4 

T1 

1

1
1 δ

λ
α =

⋅Q

δ1 

T2

4λ

4δ  

4

4
4 δ

λα =
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β … teplotní součinitel sálání 
0

4
0

4

100100
TT

TT

S

S

−







−








=β    [K3] 

TS ..  teplota stěny         [K] 
T0 ..  teplota okolí         [K] 
 
 

2. PSM JAKO TEPELNÝ STROJ, ZÁKLADNÍ ZNAKY PRACOVNÍHO ZPŮSOBU      
PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ 
Pístové spalovací motory jsou stroje, pracující v otevřeném cyklu a tepelná energie, 

určená k přeměně na energii mechanickou, se získává chemickou cestou, spalováním hořlavé 
směsi paliva se vzduchem uvnitř motoru. Obecné (a zjednodušené) schéma  tepelného motoru 
s otevřeným cyklem ukazuje obr. 7. 

Výkonovou bilanci tepelného motoru popisuje rovnice 

P m c m c m i m H m i Qe v vp v p u CH vp o− + = ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ −. . . . .
2

1
2

2
1 22 2

η    (1)  

Pe        ...  efektivní výkon motoru                              [ W ] 
m v

.  ...  hmotnostní tok vzduchu do motoru           [kg s-1] 
c1  ...  přítoková rychlost vzduchu do motoru      [m s-1] 
i1  ...  entalpie vzduchu na vstupu do motoru      [J kg-1] 
m p

.  ...  hmotnostní tok paliva do motoru              [kg.s-1] 

Hu  ...  výhřevnost (dolní) paliva      [J kg-1] 
ηCH  ...  chemická účinnost spalování paliva   [ - ] 
m vp

.  ...  hmotnostní tok výfukových plynů   [kg s-1] 

i2  ...  entalpie výfukových plynů    [J kg-1]                
c2  ...  výstupní rychlost výfukových plynů   [m s-1] 
Qo  ...  celkový tepelný výkon chlazení                [ W ] 

Vzhledem k tomu, že přítoková rychlost a výstupní rychlost nejsou u pístových 
spalovacích motorů podstatně odlišné, lze efektivní výkon motoru vyjádřit vztahem 

ovpCHupve QimHmimP −⋅−⋅⋅+⋅= 2
..

1
. η .      (2) 

Celkovou účinnost tepelného motoru vyjadřuje vztah 

  ηc
e

p u

P
m H

=
⋅.     .        (3) 

Pozn.: První položka na pravé straně rovnice ( m iv
. ⋅ 1  ) má při kalkulaci entalpií k teplotě 

okolí (teplotě atmosférického vzduchu) prakticky nulovou velikost, zbývající položky potom 
ukazují rozdělení tepelného příkonu motoru (tj. tepelného výkonu m Hp u

. ⋅  v přiváděném 
palivu ) do zbývajících hlavních toků: mechanického výkonu Pe  , tepelného výkonu ve 
výfukových plynech  m ivp ⋅ 2  a tepelného výkonu chlazení  Qo .  

 
   OBR. 7: Obecné schéma        

tepelného motoru 
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 Pístové spalovací motory pracují objemovým způsobem, s přetržitým průtokem 
pracovních látek, tj. vzduchu i paliva; hořlavá směs se spaluje ve spalovacím prostoru, 
umístěném uvnitř válce motoru. Hořlavá směs je vytvořena ze složek paliva a vzduchu, 
přičemž jako palivo se používají směsi kapalných uhlovodíků získávaných z ropy (benzin, 
nafta), příp. deriváty uhlovodíků (alkoholy - zatím však v relativně velmi malé míře), nebo 
uhlovodíková plynná paliva. Obr. 8 ukazuje schéma čtyřdobého nepřeplňovaného pístového 
spalovacího motoru a jeho pracovní oběh (indikátorový diagram) s vyznačením základních 
parametrů motoru i oběhu. 

Indikátorový diagram pracovního oběhu 
motoru: 

    Vz  ... zdvihový objem 

Vk            ... kompresní objem 

ε = +V V
V

z k

k

  ... kompresní poměr 

     Wi       ... indikovaná práce  
                  oběhu 

p W
Vi

i

z

=        ... stř. indik.tlak oběhu 

ηm     ... mechanická účinnost  
               motoru 

 mie pp η⋅=   ...  střední efektivní tlak oběhu 

 

 

2.1   TEORIE PRACOVNÍCH OBĚHŮ PSM 
Pracovní oběh PSM je složen z kombinace objemových změn náplně válce, přívodu tepla 

náplni ve válci motoru (spalováním hořlaviny v náplni válce) a výměny náplně válce spojené 
s odvodem tepla z oběhu. Jednotlivé děje probíhají ve válci v rychlém časovém sledu a 
s částečným překryvem pochodů a změn. Pro teoretické vyšetřování vlastností pracovních 
oběhů PSM a pro posouzení vlivu nejvýznamnějších činitelů na proces přeměny tepelné 
energie v mechanickou práci se skutečný pracovní oběh zjednodušuje a idealizuje. Tzv. 
ideální (porovnávací) oběhy PSM jsou konstruovány s následujícími předpoklady: 

 
1.  Náplň válce (pracovní látku) tvoří ideální dvouatomový plyn s konstantními látkovými 

vlastnostmi ( c c konstp v, .= ). 
2.  Změny stavu náplně ve válci se považují za vratné.  
3.  Válec je dokonale těsný, celá soustava válce je dokonale tepelně izolovaná (při 

objemových změnách nedochází k výměně tepla s okolím, t.zn., že komprese a expanze 
probíhají adiabaticky). 

4.  Objemové změny začínají a končí vždy v krajních polohách pístu (tj. v DÚ a HÚ). 
5.  Přívod tepla do oběhu se uskutečňuje buď při stálém objemu (v HÚ), nebo při stálém tlaku 

(od HÚ v počáteční fázi expanze), nebo kombinací přívodu části tepla při stálém objemu a 
zbytku tepla při stálém tlaku. 

 

 
OBR. 8:   Schéma čtyřdobého pístového 

spalovacího motoru 
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6.  Odvod tepla po skončení expanze náplně ve válci (tj. při poloze pístu v DÚ) se uskutečňuje 
jako izochorická změna. Oběh se uvažuje jako uzavřený, bez výměny náplně válce - 
izochorickou změnou se stav náplně válce dostane do výchozího bodu oběhu. 

 
Na obr. 9 je zakreslen ideální oběh PSM se stáloobjemovým přívodem tepla (označovaný 

někdy jako Ottův nebo výbušný). Celý oběh je sestaven ze změn: 

1-2: adiabatická komprese  

2-3: izochorický přívod tepla 

3-4: adiabatická expanze 

4-1: izochorický odvod tepla 

Tepelně-technický výpočet oběhu, stavy náplně válce 
v charakteristických bodech: 

Stav 1:      p1,    V1(V1=Vz+Vk),    M,   T1 

Stav 2:  V Vk2 =  

 p V p V p p
V
V

pi i1 1 2 2 2
1

2
⋅ = ⋅ ⇒ =







 = ⋅κ κ
κ

κε        (4) 

 p V M r T p V M r T2 2 2 1 1 1= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅,                          (5)

 
T
T

p
p

V
V

p
p

V
V

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1= ⋅ =
⋅

⋅ = −ε
ε

κ
κ                  (6)     

 T T2 1
1= ⋅ −εκ                                                          (7) 

 Stav 3         ( )V V3 2= : ( )Q M c T TPR v= ⋅ ⋅ −3 2  

             T Q
M c

T Q
M c

TPR

v

PR

v
3 2 1

1=
⋅

+ =
⋅

+ ⋅ −εκ                                      (8)

  
p
p

T
T

p p T
T

p

Q
M c

T

T

PR

v3

2

3

2
3 2

3

2
1

1
1

1
1= ⇒ = = ⋅ ⋅

⋅
+ ⋅

⋅

−

−
ε

ε

ε
κ

κ

κ                 (9) 

  p p Q
M c T

PR

v
3 1

1
1 1= ⋅

⋅ ⋅ ⋅
+







−

ε
ε

κ
κ                                      (10) 

Stav 4          ( )V V4 1= :   p V p V p p V
V

p3 3 4 4 4 3
3

4
3

1κ κ
κ

κε
= ⇒ =







 = ⋅      (11) 

  p p
Q

M c T
PR

v
4 1

1
1 1=

⋅ ⋅ ⋅
+







−εκ

         (12)

  T T
Q

M c
TPR

v
4 3 1 1 1

1
= ⋅ =

⋅ ⋅
+− −ε εκ κ         (13) 

( )Q M c T T
Q

OD v
PR= ⋅ ⋅ − = −4 1 1εκ

        (14) 

 
OBR. 9: Ideální Ottův oběh PSM 
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Práce oběhu (teoretická):         W Q Q Qt PR OD PR= − = −



−1

1
1εκ

   (15) 

Střední teoretický tlak oběhu:  p
W
Vt

t

z
=       (16) 

Teoretická účinnost oběhu:       η
εκt

t

PR

W
Q

= = − −1
1

1      (17) 

V pracovním oběhu se stáloobjemovým přívodem tepla se dosahuje nejvyšší účinnosti 
přeměny tepelné energie v mechanickou práci (při daném kompresním poměru ε ). 
Stáloobjemový přívod tepla (Ottův oběh) se často uvádí jako porovnávací pracovní oběh pro 
zážehové (např. benzinové) motory. 

Pro vznětové (naftové) motory je jako ideální porovnávací oběh uváděn případ se 
stálotlakým přívodem tepla (Dieselův oběh). Proti Ottovu oběhu se kromě odlišného způsobu 
přívodu tepla vyznačuje  podstatně vyšší hodnotou kompresního poměru. Dieselovu 
porovnávacímu oběhu se stálotlakým přívodem tepla se velmi přibližuje pracovní oběh 
dnešních rychloběžných (vozidlových) přeplňovaných naftových motorů.   

Obecně se skutečným benzinovým i naftovým motorům více přibližuje ideální oběh se 
smíšeným přívodem tepla (Sabatův, Seiligerův), který je zakreslen v p-V diagramu na obr. 10. 

Při izochorické části přívodu tepla QPR V−  dojde 
k izochorickému zvýšení tlaku - stupeň tohoto zvýšení 
je vyjádřen poměrem 
p
p
23

2
= ϑ  ...  izochorické zvýšení tlaku. 

Druhá část přívodu tepla QPR p−  probíhá jako 
izobarický ohřev, při kterém dojde ke zvýšení objemu 
z V V Vk2 23= =  na objem  V3 . Poměrné zvětšení 
objemu popisuje součinitel β : 

β =
V
V

3

23
   ... izobarické zvětšení objemu. 

Teoretickou účinnost ideálního oběhu se smíšeným 
přívodem tepla vyjadřuje vztah 

   ( )η
ε

ε ϑ βκt F= − ⋅−1
1

1 , , .            (18) 

Funkce  ( )F ε ϑ β, , ≥ 1 : pro β = 1   je   F(ε,ϑ,β) = 1  , pro β > 1   je   F(ε,ϑ,β)  > 1 . 

Ideální (porovnávací) oběhy lze rovněž vyšetřovat v T-s diagramech - v nich lze pro sledování 
účinnosti přeměny tepelné energie v mechanickou práci s výhodou využít metody tzv. 
carnotizace cyklu (na obr. 11 je carnotizace cyklu s izochorickým přívodem tepla): při tomto 
postupu se izochorický přívod tepla nahradí izotermickým přívodem tepla s teplotou přívodu 
TPR  ( TPR  je střední teplotou přívodu tepla do oběhu) za podmínky  

         ( )Q Tds T s s T sPR PR PR= = ⋅ − = ⋅∫
2

3

3 2 ∆    .    (19) 

 

OBR. 10: Ideální oběh PSM se    
smíšeným přívodem tepla 
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Stejně tak se izochorický odvod tepla nahradí izotermickým odvodem tepla s teplotou  
odvodu TOD . 

                

( )Q Tds T s s T sOD OD OD= = ⋅ − = ⋅∫
4

1

4 1 ∆              (20) 

( TOD   je střední teplotou odvodu tepla z oběhu). 

Oběh 1-2-3-4-1 se tím převedl na Carnotův oběh 1´-2´-3´-4´-
1´ se stejnými  hodnotami  QPR , QOD   i   Wt . 

Teoretická účinnost tohoto oběhu je vyjádřena známým 

vztahem ηt
OD

PR

T
T

= −1 .               (21) 

OBR.11: Schéma carnotizace oběhu 
 

 

Postup carnotizace pracovního oběhu v T-s diagramu je 
vhodný pro vzájemné porovnávání teoretických účinností 
různých oběhů. Na obr. 12 jsou v T-s diagramu zakresleny 
dva různé pracovní oběhy: 

1-2-3-4-1 odpovídá zážehovému motoru 

1´-2´ -2´3´ - 3´ - 4´ - 1´  odpovídá vznětovému motoru. 

Po vyznačení (odhadu) středních teplot přívodu a odvodu 
tepla ze zakreslených oběhů lze jednoznačně vyjádřit 
vzájemný vztah teoretických účinností obou oběhů: 

 η ηt
OD

PR
t

OD

PR

T
T

T
T

= −








 < ′ = −

′
′









1 1 .    (22) 

 

Pomocí T-s diagramů ideálních oběhů (s uvažováním reálných, příp. pouze relativních 
velikostí kompresních poměrů zážehových a vznětových motorů) lze snadno vysvětlit rozdíl 
v hodnotách tepelných účinností benzinových zážehových a naftových (vznětových) motorů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBR.12: Schéma carnotizace 
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2.2 SKUTEČNÉ PRACOVNÍ OBĚHY PSM 
Skutečné pracovní oběhy PSM jsou výrazně ovlivněny podmínkami a možnostmi 

technického provedení motoru a jeho jednotlivých ústrojí, významný vliv na vlastnosti 
skutečných pracovních oběhů má i chování pracovní náplně válce v průběhu pracovního 
oběhu. Pokud jde o technické provedení pístového spalovacího motoru, jsou podmínky pro 
realizaci pracovního oběhu poněkud odlišné u motorů 2dobých a motorů 4dobých. 
Zjednodušeně to ukazují schematické nákresy na obr. 13 a 14. 

 
 

U reálného PSM se pracovní oběh potom odchyluje od ideálního oběhu z řady dalších 
důvodů, které jsou stručně vysvětleny v následujících odstavcích (odchylky budou výraznější 
v případech většího zjednodušení použitého při konstrukci ideálního porovnávacího oběhu): 

přepouštěcí 
kanál 

kliková 
skříň 

Plnění válce: čerstvá 
náplň, stlačená 
v klikové skříni, je 
přepouštěcím kanálem 
přiváděna do válce 
(přepouštění řídí horní 
okraj pístu). 

Komprese čerstvé 
náplně ve válci se 
současným sáním 
čerstvé náplně do 
klikové skříně (sání 
do klikové skříně řídí 
dolní okraj pístu): na 
konci komprese  je 
zážeh směsi ve válci. 

Expanze: na začátku 
expanze pokračuje 
hoření směsi ve válci 
a končí plnění klikové 
skříně čerstvou náplní 
(po zakrytí sacího 
kanálu dolním 
okrajem pístu je náplň 
v klikové skříni 
stlačována). 

Konec expanze spalin 
ve válci: horní okraj 
pístu odkryje 
výfukový kanál, při 
dalším pohybu pístu 
k DÚ se odkryje 
horním okrajem pístu 
přepouštěcí kanál pro 
plnění válce stlačenou 
náplní z klik. skříně. 

OBR. 13: Základní fáze pracovního oběhu 2dobého zážehového motoru 
           (celý pracovní oběh se uskuteční za 1 otáčku klikového hřídele motoru) 

Sání motoru: do 
válce přitéká 
čerstvá náplň  

Komprese: na 
konci komprese 
je zážeh směsi 

Expanze: na 
začátku expanze 
pokračuje hoření 
směsi ve válci 

Výfuk: píst 
vytlačuje z válce 
spaliny  

OBR. 14: Základní fáze pracovního oběhu 4dobého zážehového motoru 
        (celý pracovní oběh se uskuteční za 2 otáčky klikového hřídele motoru) 
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1. Pracovní látkou (náplní válce) je reálný plyn: látkové vlastnosti náplně válce se mění 
s teplotou (např. proměnlivost cv  a cp ), v průběhu pracovního oběhu dochází ke 
kvalitativním změnám v náplni válce (hořlavá směs → produkty spalování), které zvyšují 
podíl tříatomových plynů ve válci (viz tabulka, která uvádí obsah 3atomových plynů 
v náplni válce na začátku a na konci pracovního oběhu). 

 

 

 

 

Proměnlivost měrných tepelných kapacit cv a cp v závislosti na teplotě (s teplotou se 
hodnoty cv a cp zvyšují) má významný vliv na změnu stavových veličin: pro dosažení 
stejného přírůstku teploty je nutno dodat větší množství tepla, resp. při stejné dodávce tepla 
bude vlivem zvyšování cv a cp s teplotou dosažená teplota na konci přívodu tepla nižší. Při 
vysokých teplotách náplně válce, a zejména pak v případě většího podílu 3 atomových 
plynů, jsou změny cv  a cp  značné: důsledkem jsou potom nižší teploty i tlaky ve válci, 
nižší účinnost oběhu a tedy i nižší hodnota středního tlaku oběhu, než ukazují hodnoty 
určené z ideálních porovnávacích diagramů. 

2. Objemové změny ve válci probíhají konečnou rychlostí, změny jsou nevratné (ztráty 
nevratností jsou však zanedbatelné). 

3. Pracovní prostor ve válci není dokonale těsný (ztráty na hmotnosti pracovní náplně 
netěsnostmi jsou však zanedbatelně nízké).  

4. Významné odchylky od ideálního oběhu způsobuje přestup tepla mezi stěnami pracovního 
prostoru a pracovní náplní: během komprese, a zejména při hoření a expanzi, přestupuje 
z pracovní náplně teplo do stěn a pro udržení přijatelných teplot na tepelně exponovaných 
dílech se toto teplo odvádí chlazením. Kompresní zdvih probíhá s  průměrnou  hodnotou  
polytropického   exponentu    n < κ   (v režimu provozních otáček u prohřátého motoru je n 
≈1,38-1,39: při spouštění neprohřátého motoru je n ≈1,20). Průběh expanze  je u 
skutečného motoru vždy poznamenán přívodem tepla (prodloužené hoření až do počáteční 
fáze expanze) a tato okolnost upraví průměrnou hodnotu polytropického exponentu na n 
≈1,20-1,30 (podle velikosti přivedeného tepla na začátku expanze).    

Pozn.: při expanzi pouze s odvodem tepla do stěn by byla hodnota n > κ. Teplo odvedené 
z pracovní náplně stěnami pracovního prostoru během komprese a expanze představuje cca  
(17-22  %)  z celkového přívodu tepla do oběhu. Velká část tohoto tepla je odvedena 
chladicím mediem do okolního vzduchu, určitá část tepla se vedením v materiálu dostane 
na povrch stěn motoru a přímo přestupuje rovněž do okolního vzduchu. 

5. Průběhy komprese a expanze ve válci se proti ideálnímu oběhu odchylují i tím, že začátek 
komprese je vlivem časování rozvodového ústrojí motoru posunutý od DÚ a na konci 
kompresního zdvihu se zpravidla  začíná s přívodem tepla (začátek hoření směsi) před HÚ. 
V případě expanze je potom na začátku expanzního zdvihu přiváděna  podstatná část tepla 
pracovní látce a konec expanze nastává (opět vlivem časování motoru) před DÚ. 
Schematický nákres časování 4dobého motoru ukazuje obr. 15.  Důvodem pro zavírání 
sacího ventilu za DÚ a otvírání výfukového ventilu před DÚ (stejně tak jako otvírání 
sacího ventilu před HÚ a zavírání výfukového ventilu za HÚ) je  požadavek zajistit 
dostatečně velké průtokové průřezy na ventilech pro výměnu obsahu válce s minimálními 

Motor    zážehový     vznětový 

začátek oběhu      (1-3) %      (0,7-1) % 

konec oběhu      (26-27) %      (14-15) % 
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ztrátami jak na energii potřebné pro 
výměnu náplně válce (vytlačení 
spalin z válce a sání / naplnění válce 
čerstvou náplní), tak na hmotnostním 
naplnění válce. 

 
 

Ještě výrazněji než u 4dobých motorů se projevuje časování u 2dobých motorů. Nejčastější 
případ řešení dvoudobých  (vozidlových) motorů spolu s časovacím diagramem je 
zakreslen na obr. 16. 

 
6. Přívod tepla do oběhu (spalování hořlavé směsi v náplni válce) se odlišuje od 

izochorického i izobarického průběhu. K další deformaci zákona přívodu tepla do oběhu 
dochází v důsledku disociace (rozpadu) CO2 a H2O, tj. produktů dokonalé oxidace, která 
nastává při teplotách > 2000°C. Disociace je endotermická reakce, která spotřebovává část 
vnitřní energie náplně válce a způsobuje snížení adiabatické teploty plamene a tedy i určité 
snížení tlaku ve válci. Při poklesu teplot (v průběhu expanze) nastává opět oxidace 
produktů disociace - uvolněné teplo se vrátí do oběhu jako přírůstek vnitřní energie náplně 
válce: tento zpětný přívod tepla se uskuteční až v průběhu expanzního zdvihu a to 
v každém případě znamená snížení účinnosti oběhu. V případě spalování stechiometrické 
směsi  (λ = 1) v zážehových motorech se tepelné ztráty disociací odhadují až na 10 % 

OBR. 15: Časování jednotlivých fází 
pracovního oběhu 4dobého motoru – 
celý pracovní oběh se uskuteční 
během 2 otáček klikového hřídele. 

 
OBR. 16: Časování jednotlivých fází pracovního oběhu 2dobého motoru – celý pracovní 
oběh se uskuteční během 1 otáčky klikového hřídele. Sání čerstvého vzduchu (směsi) do 
klikové skříně motoru je kanálem S při kompresním zdvihu pístu, kanálem P dochází 
k přepouštění stlačeného čerstvého vzduchu (směsi) z klikové skříně motoru do válce 
motoru po otevření výfukového kanálu  V na konci expanzního zdvihu pístu. 
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(zejména při nižších kompresních poměrech ε ). Ztráty disociací vzrůstají se zvyšováním 
teploty spalování, tlak při spalování působí proti tepelným ztrátám disociací. Toto je 
významné pro přeplňované motory, spalující chudou směs (λ >> 1): pokles teploty a vzrůst 
tlaku při hoření snižují ztráty disociací. Energetické ztráty v důsledku chemických změn v 
náplni válce jsou zčásti vyváženy i zvětšením objemového množství spalin (proti 
objemovému množství původních složek směsi), ke kterému dochází při oxidační reakci 
uhlovodíků s více než 4 atomy vodíku (tzv. molární zvětšení objemu).  

7. Odvod tepla z pracovní látky je u skutečného pracovního oběhu realizován spolu 
s výměnou náplně válce - proti ideálnímu oběhu je skutečný pracovní oběh otevřený. Na 
výměnu náplně válce je třeba vynaložit určitou energii: u skutečného pracovního oběhu 
4dobého nepřeplňovaného motoru  je tato energie (práce potřebná na vytlačení spalin 
z válce a naplnění válce čerstvou náplní) vyjádřena v  p-V diagramu skutečného oběhu 
(např. indikátorovém diagramu) tzv. negativní smyčkou v nízkotlaké části diagramu - viz 
obr. 2. U vznětového nepřeplňovaného motoru je velikost negativní smyčky relativně malá, 
u vznětového přeplňovaného motoru je zpravidla (při vhodném přizpůsobení motoru a 
plnicího agregátu) získaná práce při plnění válce čerstvou náplní větší než práce potřebná 
k vytlačení spalin z válce a smyčka v nízkotlaké části p-V diagramu má kladnou velikost. 
U zážehových motorů je práce potřebná na výměnu obsahu válce vždy záporná a její 
velikost se navíc při nižších zatíženích zvyšuje (účinek škrcení při kvantitativní regulaci). 

Velikost negativní smyčky i účinnost naplnění válce čerstvou náplní lze do určité míry 
ovlivnit časováním a průtokovými průřezy ventilů. 

Pozn.: Při výměně náplně válce se do čerstvé náplně dostává i malé množství spalin 
z předcházejícího cyklu (tzv. zbytkové plyny). Ke zmenšení množství zbytkových plynů 
by mělo u 4dobých motorů přispět překrytí ventilů (u 2dobých překrytí kanálů), 
umožňující „vypláchnutí“ spalovacího prostoru (viz poznámka v obr.15.). Vyplachování 
spalovacího  prostoru  u  zážehových  motorů s  vnějším  tvořením  směsi  je  ale spojeno 
s rizikem úniku paliva s proplachovacím  vzduchem (částí čerstvého vzduchu - směsi) do 
výfukového potrubí - u 2dobých motorů je toto riziko výrazně vyšší než u motorů 
4dobých. 

 
 

2.3  INDIKOVANÉ A UŽITEČNÉ PARAMETRY PSM 
 

Sledování toku energií a ztrát v PSM umožňují výsledky podrobnějších tepelně-
technických měření na motorech (a jejich analýza). Základní energetickou bilanci  PSM, 
sestavenou s využitím údajů o provozních vlastnostech široké škály motorů, ukazuje názorně 
Senkeyův diagram (viz obr.17) tok energie obsažené v palivu (QPAL) se postupně větví na 
položky ztrát a položky účelové a v konečném výsledku zůstává energie využitá pro efektivní 
práci (Qef).  

Vyznačené položky obsahují:  
QNEDOK. HOŘ ztráty chemické energie z paliva vlivem neúplné (částečné) oxidace (např. tzv. 

„zamrznutím“ plamene v chladnějších místech spalovacího prostoru), 
nedokonalým hořením (jako důsledek nedostatku kyslíku) a přímé ztráty paliva 
profukem (netěsností). 

QODV  odvod tepla z ideálního pracovního oběhu. 
QZTR-TEP ztráty tepelné energie z využitelného tepla (QVYUŽ) v ideálním pracovním 

oběhu (přestup tepla pracovní náplně válce do stěn pracovního prostoru, 
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disociace, odchylný přívod tepla do oběhu proti uvažovanému ideálnímu 
oběhu). 

QZTR-MECH ztráty mechanické energie v motoru, spojené s funkcí motoru a jeho systémů. 
ηCH : chemická účinnost (účinnost hoření), vyjadřuje dokonalost využití chemického 

potenciálu paliva a oxidačního procesu ve válci motoru, nižší hodnotu  ηCH 
mají zážehové motory. 

ηt:  teoretická účinnost příslušného ideálního (porovnávacího) oběhu - viz 
předchozí kapitola 2.1. 

ηPL = 
W
W

i

t
 součinitel plnosti diagramu, tj. poměr mezi indikovanou prací oběhu (plocha 

vysokotlaké části indikátorového p-V diagramu) a teoretickou prací ideálního 
oběhu. 

ηm : mechanická účinnost motoru, mechanické (třecí) ztráty v motoru, pohon 
funkčně významných příslušenství motoru, výměna náplně válců motoru. 

 

 

Použijeme-li schéma Senkeyova diagramu k vyjádření efektivního výkonu motoru, lze psát        

   P m He p u CH t PL m= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ η η η η       (23) 

Pe  efektivní výkon motoru   [kW] 
mp

⋅  hmotnostní tok paliva do motoru   [kg s-1] 
Hu  výhřevnost (dolní) paliva    [kJ kg-1] 
 

Součin účinností    η η η ηCH t PL i⋅ ⋅ = ,          (24)   
ηi   indikovaná účinnost [ ]−  
 
Potom    P m He p u i m= ⋅ ⋅ ⋅⋅ η η ,     resp.     P m He p u c= ⋅ ⋅⋅ η     (25) 

 
 

OBR. 17: Toky energií a ztrát v pístovém spalovacím motoru 
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η η ηc i m= ⋅  celková účinnost motoru       (26) 
Efektivní výkon motoru rovněž určuje vztah   e i mP P= ⋅η     (27) 

iP   …  indikovaný výkon motoru 

Indikovaný výkon motoru se zjistí přesným měřením a zpracováním indikátorového (p-V) 
diagramu: indikovaná práce oběhu se určí jako 

iW pdV= ∫ , indikovaný výkon válcové jednotky je potom P W n
ki i/ /1 1 60

=
⋅

  (28) 

n ...  otáčky motoru   [1/min] 
k   ...  koeficient (k = 1 pro  2dobý motor,  k = 2 pro  4dobý motor) 
 
Významným ukazatelem kvality pracovního oběhu motoru je jeho střední indikovaný tlak pi: 

jeho definice ( )
i

i

z
p

W
V

=  je vysvětlena v obr. 8 (střední indikovaný tlak pi je pouze fiktivní 

veličinou, nedá se přímo měřit, lze jej výpočtově určit zpracováním indikátorového 
diagramu). S využitím hodnoty pi lze stanovit indikovaný výkon motoru jako  

     i
i zP

p V n
k

=
⋅ ⋅
⋅60

 .      (29) 

 
Pi  indikovaný výkon     [kW] 
pi  střední indikovaný tlak oběhu  [MPa] 
Vz  zdvihový objem motoru    [dm3] 
n, k  viz předchozí vysvětlení 
 
Významným parametrem pracovního oběhu motoru je rovněž maximální tlak oběhu pMAX 
(někdy se označuje jako spalovací tlak): jeho znalost je důležitá při řešení různých 
konstrukčních problémů, výpočtech namáhání a pod. Jeho skutečnou velikost lze spolehlivě 
určit měřením (indikátorový diagram). 

Výkon, který lze odebírat z výstupního hřídele motoru (zpravidla příruby setrvačníku), se 
označuje jako efektivní (užitečný) výkon Pe .  Efektivní výkon motoru se zjišťuje měřením 
točivého momentu Mt na výstupním hřídeli motoru a příslušných otáček. Potom  

 P M M n
e t t= ⋅ = ⋅

⋅
⋅

ω π2
60 1000

 .     (30) 

Pe ... efektivní výkon motoru   [kW] 

n   ... otáčky motoru  [1/min] 

Mt ... točivý moment  [Nm] 

Ze změřeného točivého momentu motoru lze stanovit další významný parametr pracovního 
oběhu, střední efektivní tlak pe: střední efektivní tlak pe  je stejně jako již zmíněný střední 
indikovaný tlak pi fiktivní veličinou, umožňuje však objektivně porovnávat různé motory 
z hlediska energetického využití zdvihového objemu motoru (a tím i technickou kvalitu 
motoru). S využitím pe lze stanovit (podobně jako v případě středního indikovaného tlaku pi) 
efektivní výkon motoru.  

      
60⋅
⋅⋅

=
k

nVp
P ze

e            (31) 

pe ... střední efektivní tlak oběhu [MPa] 
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Porovnáním s předcházející rovnicí dostaneme  
p V n

k
M ne z

t
⋅ ⋅
⋅

=
⋅

⋅60
2

60 1000
π

   

a po úpravě dojdeme ke vztahu     p M
k

V
konst Me t

z
t= ⋅

⋅
⋅

= ⋅
2

1000
π

  (32) 

Pokud je z indikace motoru k dispozici hodnota středního indikovaného tlaku pi , lze pro daný 

režim motoru (otáčky, zatížení) určit jeho mechanickou účinnost: ηm
e

i

p
p

=  .  (33) 

Pozn.: Mechanická účinnost motoru zahrnuje i práci na výměnu obsahu válců - hodnota pi 
v tomto případě musí být vztažena na vysokotlakou část indikátorového diagramu, příp. musí 
být uvedeno, co takto stanovená ηm  zahrnuje.  
 
Mezi důležité provozní parametry motoru patří měrná spotřeba paliva mpe  . Určuje se 
výpočtem ze změřené spotřeby paliva na zkušebně motoru (měří se v ustáleném provozním 
režimu motoru zpravidla doba, za kterou se v motoru spotřebuje určité množství paliva): 

 

m M
Ppe

P h

e

= ⋅/ 1000    [g/kWh]     (34)   

Mp/h ... hodinová spotřeba paliva pro daný režim   [kg/h] 

Pe    ... efektivní výkon motoru pro daný režim   [kW] 

Měrná spotřeba paliva je ukazatelem celkové účinnosti motoru, jak vyplývá z následujících 
vztahů:    

P m H M He p u c
P h

u c= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅⋅ η η/

3600
     (35) 

ηc
E

P h u pe u

P
M H m H

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
/

1 3600 1000 1 3600   (36) 

 

Porovnáním technické kvality motorů podle měrných spotřeb je bezproblémové, pokud jde o 
motory stejného typu (zážehové - vznětové) a o stejná paliva. Pokud se však mají porovnávat 
motory které pracují s navzájem různými palivy (např. nafta a zemní plyn), je potom 
výhodnější buď zavést porovnání podle celkových účinností, nebo nahradit měrnou spotřebu 
paliva vyjádřením měrných spotřeb tepla (energie) qpe  na jednotku práce motoru:           

q
m

Hpe
pe

u= ⋅
1000

         (37)        

  

qpe  ... měrná spotřeba tepla v motoru           [MJ/kWh] 

mpe ... měrná spotřeba paliva v motoru          [g/kWh] 

Hu  ... výhřevnost (dolní) použitého paliva    [MJ/kg]  
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Obvyklé hodnoty vybraných indikovaných a užitečných parametrů pro nejvýznamnější 
skupiny dnešních PSM jsou uvedeny v  předcházející tabulce (tabulka obsahuje orientační 
údaje o vrtání válců a provozních otáčkách motorů příslušné skupiny: vedle automobilových 
PSM jsou pro porovnání uvedeny i další kategorie PSM). 

 
-    ∅ D   je vrtání (průměr) válce motoru. 
- Střední efektivní tlak  pe je významným ukazatelem výkonového potenciálu pístového 

spalovacího motoru a je určen přepočtem z hodnoty středního indikovaného tlaku  pi , 
resp. pro konkrétní motor se určuje výpočtem z hodnoty točivého momentu motoru. 
Střední efektivní tlak pe i střední indikovaný tlak pi jsou daný motor a určitý provozní 
režim motoru fiktivní konstantní veličinou. Střední indikovaný tlak pi je konstantní tlak, 
které by při trvalém působení na píst po celý expanzní zdvih vykonal stejnou práci, jako je 
skutečná indikovaná práce oběhu, střední efektivní tlak pe je potom nižší o hodnotu, která 
vyjadřuje vnitřní mechanické ztráty v motoru. 

- Měrná spotřeba paliva mpe je kvalitativním ukazatelem přeměny tepelné energie paliva do 
mechanické práce motoru. Nižší hodnota mpe znamená vyšší celkovou účinnost  ηc 

motoru: 
upe

C Hm ⋅
=

3600η   , uH je dolní výhřevnost paliva – pro běžná uhlovodíková paliva 

(nafta, benzin) je 43≅uH   MJ/kg . V tabulce uváděné hodnoty jsou nejnižší měrné 
spotřeby mpe pro příslušný typ PSM a mpe pro režim jmenovitého výkonu motoru.   

 
 

Provedení 
motoru 

Aplikace nmax 
[1/min] 

∅D 
[mm] 

ε 
[-] 

pe 
[MPa] 

pmax 
[MPa] 

mpe 
[g/kWh] 

Zážehový 
2dobý 

motocykl 5000 - 8000    70 - 40   7 - 9 0,40 - 0,60  3,5 - 4 400 - 600 

Zážehový 
4dobý 
nepřepl. 

osobní 
automobil 

 
5000 - 7000 

  
   85 - 60 

  
  9 - 11 

 
0,85 - 1,10 

     
  5 - 6 

 
250 - 350 

Zážehový 
4dobý 
přepl. s 
chlazením 

 
osobní 
automobil 

 
5000 - 7000 

   
   85 - 60 

  
  8 - 10 

 
1,20 - 1,70 

      
  6 - 8 

 
270 - 370 

vznětový 
4dobý 
nepřepl. 

 
automobil 

 
2000 - 4500 

   
 130 - 80 

    
 16 - 21 

 
0,70 - 0,85 

      
  8 -10 

 
230 - 270 

vznětový 
4dobý 
přepl. s 
chlazením 

 
automobil 

 
2000 - 4500 

   
 130 - 80 

  
 14 - 19 

  
0,90 - 1,6 

    
10 - 14 

 
195 - 240 

vznětový 
4dobý 
přepl. s 
chlazením 

 
stacionární 
lodní 

  
   250 - 750 

   
 600 - 250

   
 10 - 12 

 
 2,0  - 2,7 

 
16 - 18 

 
180 - 210 

vznětový 
2dobý 
přepl. s  
chlazením 

 
stacionární
lodní 

 
   100 - 300 

 
1100 - 350

  
 10 - 12 

   
  1,4  - 1,7 

   
12 - 15 

 
160 - 200 
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Příklad 1 
 
Určete stavy pracovní látky v charakteristických bodech porovnávacího p-V diagramu pro         
zážehový motor s kompresním poměrem ε = 10. Zdvihový objem válce je  Vz = 3,25.10-4 m3. 
Hmotnostní naplnění válce je Mv = 0,34 g pracovní látky (dvouatomový plyn s látkovými 
vlastnostmi atmosférického vzduchu). Celkově přivedené teplo do oběhu je Qpř = 500 J. 
Výpočet proveďte v ideálním pracovním oběhu: 
 
a)  pro případ izochorického přívodu tepla 
 
b)  pro případ smíšeného přívodu tepla: 70% přívodu za stálého objemu a 30% přívodu za 

stálého tlaku 
 
 
Řešení a): 
p0 = p1 = 100 kPa 

ε =
+V V

V
K Z

K
 

35
4

10.6,3
110

10.25,3
1

mVV Z
K

−
−

=
−

=
−

=
ε

                                                                                   

 
VC = VK + VZ = 0,361.10-3  m3 

 
 Stav  1:     

K
rM

Vp
T

v

c 370
1,287.10.34,0

10.361,0.10.100
.

.
3

33
0

1 === −

−

 

Látkové vlastnosti suchého atmosférického vzduchu: 

r = 287,1 Jkg-1K-1    cp = 1005 Jkg-1K-1            cv = cp - r = 718 Jkg-1K-1 

 

Stav 2: 
 

p2 = p1
V
V

1

2








κ

= p1.εκ = 100.103.101,4 = 2512 kPa 

 
V2 = VK = V3 = 3,6.10-5 m3                       T2 = T1.εκ -1 = 370.101,4 -1 = 929 K 
 
 
Stav 3: 
 
Qpř = cv .Mv . (T3 - T2)  
 
 

MPa
T
T

pp 05,8
929
297710.512,2 6

2

3
23 ===  

 

 
 p

V Vk Vz 

p0  1 

2

3

 4 

 

KT
cM

Q
T

vv

rp 2977929
7181034,0

500
. 323 =+

⋅⋅
=+= −

(
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Stav 4: 
 
p4 = p3 .ε−κ = 8,05.106.10 -1,4 = 320,5 kPa              T4 = T3 .ε−(κ -1) = 2977.10 -(1,4 -1) = 1185 K 
 
Qod = cv . Mv( T4 - T1 ) = 718.0,34.10-3.(1185 - 370) = 199 J 
 
Celkový výsledek: 
 

500
199500 −

=
−

=
rp

odrp
t Q

QQ
(

(

η = 0,602  pts = 310.325,0
199500

−

−
=

−

Z

odrp

V
QQ (

= 0, 926 MPa    

 
 
Řešení b): 
 
Pro stavy 1-2 platí stejné hodnoty jako v úloze  a). 
 
Stav 23: 
 
0,7.Qpř = cv.Mv( T23 - T2 ) 
 

T23 = 0,7 KT
cM

Q

vv

rp 2363929
7181034,0

5007,0
. 32 =+

⋅⋅
⋅=+ −

(

  

 

kPa
T
T

pp 6389
929
236310512,2 6

2

32
232 =⋅⋅==  

V23 = V2 = 3,6.10-5 m3 

 
Stav 3: 
 
0,3.Qpř = cp.M. ( T3 – T23 ) 
  
p3 = p23 = 6389 kPa 

                                        35
3

3

3

3
3 10.28,4

106389
2802104,31,287 m

p
TMr

V v −
−

=
⋅

⋅⋅⋅
=

⋅⋅
=  

Stav 4: 
 

kPa
V
V

pp 8,322
101,36
1028,46389

4,1

5

5

1

3
34 =








⋅
⋅

⋅=







= −

−κ

                            K
V
V

TT 1194
1

1

3
34 =








=

−κ

 

Qod = cv.Mv. ( T4 - T1 ) = 201 J 

 
Celkový výsledek: 

MPa
V

QQ
p

Z

odrp
ts 920,0=

−
=

(

 

 
 

  p

V Vk Vz 

p0 

2

23

4 
1 

3 

KT
cM

Q
T

pv

rp 28022363
10051034,0

5003,0
.

3,0 3323 =+
⋅⋅

⋅=+= −

(

 

J
Q

QQ

rp

odrp
t 598,0=

−
=

(

(

η  
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Příklad 2 
Určete stavy pracovní látky v charakteristických bodech porovnávacího p-V diagramu pro         
vznětový motor s kompresním poměrem ε = 20. Zdvihový objem válce je  Vz = 3,25.10-4 m3. 
Hmotnostní naplnění válce je Mv = 0,34 g pracovní látky (dvouatomový plyn s látkovými 
vlastnostmi atmosférického vzduchu). Celkově přivedené teplo do oběhu je Qpř = 400 J (proti 
předcházející úloze nižší, neboť vznětový motor pracuje vždy s chudou směsí). Výpočet 
proveďte v ideálním pracovním oběhu: 

a) pro případ izobarického přívodu tepla 

b) pro případ smíšeného přívodu tepla: 30% přívodu za stálého objemu a 70% přívodu za 
stálého tlaku 

Řešení a): 
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Stav 2: 

p2 = p1
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V2 = VK = V3 = 1,71.10-5 m3                       T2 = T1.εκ -1 = 350.201,4 -1 = 1161 K 
 
Stav 3: 
 
Qpř = cp .Mv . (T3 - T2)  
 

p3 = p2 = 6,628 MPa   355

2

3
23 10434,3

1161
233210.71,1 m

T
T

VV −− ⋅===  

(objem V3 lze rovněž určit ze stavové rovnice 333 TrMVp v ⋅⋅=⋅ ) 

Stav 4: 
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Řešení b): 
 
Stav 1 - 2: stejné jako v případě a). 
 
Stav 23: 

0,3.Qpř = cv.Mv.( T23 - T2 ) 

T23 = 0,3
Q
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v v

(

.
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 V3 = V2 = 1,71.10-5 m3 
 
Stav 3: 
 
0,7.Qpř = cp.M ( T3 – T23 ) 
 
 
p3 = p23 = 9,436 MPa 
 
 
 
Stav 4: 
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Závěrečné shrnutí: 
 

Případ pmax [MPa] Tmax [K] Qod [K] ηt [-] pts [MPa] 

1a (500 J) 8,05 2977 199 0,602 0,926 
1b (500 J) 6,389 2802 201 0,598 0,920 
2a (400 J) 6,628 2332 141,6 0,646 0,795 
2b (400 J) 9,436 2472 128,4 0,679 0,836 

Vznětový motor má v důsledku vyššího kompresního poměru ε vždy vyšší teoretickou 
účinnost oběhu ηt. 
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Příklad 3 
Čtyřdobý zážehový motor o výkonu Pe = 40 kW, při otáčkách n = 4500 1/min, pracuje s 
celkovou účinností ηc = 0,28. Určete: 
a) hodinovou spotřebu paliva (benzín) při Hu = 42 MJ/kg 
b) sekundové průtočné množství vzduchu; λ = 1; Lvt = 15 kg/kg 
c) zdvihový objem motoru; ηd = 0,82 
d) efektivní tlak pe 
e) mechanickou účinnost motoru, je-li střední indikovaný tlak pi = 0,84 MPa 
f)Točivý moment motoru Mt a měrnou spotřebu paliva mpe v uvedeném režimu. 
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Příklad 4 
Naftový rychloběžný přeplňovaný 6-ti válcový čtyřdobý motor pracuje ve jmenovitém režimu 
při otáčkách n = 2000 1/min s plnícím tlakem 200kPa a teplotou plnícího vzduchu v plnícím 
potrubí  t = 125°C s dopravní účinností ηd = 0,90. Měrná spotřeba pacliva je mpe = 210g/kWh. 
Motor pracuje se součinitelem přebytku vzduchu λ = 1,7. Rozměr válcové jednotky je 
∅130/150. Pro naftu uvažujte Hu = 42 MJ/kg; Lvt = 14,35 kg/kg. Určete celkový výkon 
motoru Pe, točivý moment Mt a střední efektivní tlak pe. 
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Příklad 5 

Určete teoretickou účinnost porovnávacího ideálního oběhu pístového spalovacího motoru se 
stáloobjemovým přívodem tepla, jestliže celkový objem válce je Vc = 0,4dm3 a objem 
kompresního prostoru je Vk = 50cm3. Pracovní látkou je dvou atomový plyn. Jaký výkon bude 
mít motor pracující podle výše uvedeného ideálního oběhu, jestliže sekundová spotřeba paliva 

pm& = 3,8g/s při Hu = 43MJ/kg. Skutečný pracovní oběh motoru probíhá s účinností 
spalovacího procesu ηch=0,97 a součinitelem plnosti diagramu ηpl = 0,65. Motor pracuje s 
mechanickou účinností ηm = 0,85. 

Řešení: 

ε = =
⋅

=−

V
V

c

k

0 4
50 10

83

,  

η
εκt = − = − =−1 1 1 1

8
0 5651 0 4, ,  

kWHmP mplchtupe 48,4985,065,097,0565,01043108,3 63 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅= −ηηηη&  



Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra strojů průmyslové dopravy 
Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc.:Vozidlové motory 
Studijní texty k předmětu „Motorová vozidla“ 
 

 31

3. MOTOROVÁ PALIVA  
 

Nejpoužívanějšími palivy v PSM jsou kapalná uhlovodíková paliva, která se získávají 
frakční destilací ropy. Destilační rozmezí odděluje jednotlivé skupiny uhlovodíků do 2 skupin 
motorových paliv :  

(35 - 200)°C  - lehce odpařitelné (benzin), většinou frakce C4 - C10 

(150-360)°C  - těžko odpařitelné (nafta), většinou frakce C9 - C22 

Potřebné složení uhlovodíků v obou skupinách se upravuje dalšími vhodnými 
technologiemi (krakování, reforning, hydrogenace a pod.) Z dalších kapalných paliv, 
vhodných pro PSM, lze připomenout líh (metanol i etanol) a další paliva biologického 
původu, např. metylester řepkového oleje. 

V PSM lze rovněž (a s řadou výhod) používat paliva plynná, především zemní plyn 
(tvořený z podstatné části metanem) a tekuté rafinérské plyny (LPG), obsahující směs 
propanu a butanu. Z dalších plynných paliv lze použít jako motorové palivo kalový plyn 
(bioplyn), obsahující cca 60 - 65 % metanu. Jako perspektivní plynné palivo (označované 
jako palivo budoucnosti) se uvažuje i vodík. 

Všechna motorová paliva musí vyhovovat základním požadavkům, mezi které patří zejména : 

-   vysoká výhřevnost, 

-   schopnost vytvářet v podmínkách válce (spalovacího prostoru) motoru kvalitní                                   
 směs se vzduchem, 

-   schopnost spolehlivého zážehu (vznícení) směsi a téměř úplného vyhoření, 

-   vysoká čistota jako předpoklad bezproblémové dodávky paliva do motoru, 

-   stabilita vlastností při skladování a dopravě, dostatečně bezpečná manipulace, 

-   minimální obsah síry (volné i vázané). 

Uhlovodíková (ale i lihová) paliva jsou tvořena sloučeninami uhlíku s vodíkem. U 
uhlovodíkových paliv má uhlík jako čtyřmocný prvek valenční vazbu buď s vodíkem nebo 
s dalším atomem uhlíku a vytváří tak složitější řetězce atomů uhlíku. Vazba atomů uhlíku 
v molekule může být buď řetězová nebo uzavřená kruhová (cyklická). Struktura 
uhlovodíkové molekuly (tj. způsob vazby uhlíkových atomů) má zásadní vliv na vlastnosti 
uhlovodíku s  ohledem na vhodnost pro použití v  motorech zážehových nebo vznětových. 
 
Uhlovodíky s řetězovou vazbou atomů uhlíku 

 Molekuly těchto uhlovodíků obsahují maximální možný počet atomů vodíku, (100% 
nasycení vodíkem - nazývají se proto nasycené), jejich obecný vzorec je CnH2n+2 a pro přímý 
řetězec atomů  uhlíku je druhový název těchto uhlovodíků  n - alkany (dříve n - parafiny). Do 
této skupiny patří kupř. metan, etan, propan, butan, oktan, atd. Uhlovodíky typu n - alkany 
jsou vhodnou složkou motorové nafty (řetězec se snadno rozpadá, dobrá schopnost pro 
vzněcování).  

 Atomy uhlíku mohou vytvářet (při stejném vzorci) různá větvení řetězců - druhový název 
těchto uhlovodíků je izoalkany (dříve izoparafiny): z této skupiny jsou nejznámější izobutan a 
izooktan. Izoalkany jsou vhodné pro benzinová paliva. 

 Ve vazebním řetězci uhlíkových atomů se může vytvořit zdvojená vazba uhlíku na úkor 
atomů vodíku: vznikne tak nenasycený uhlovodík s obecným vzorcem CnH2n (alkeny - dříve 
název olefiny). Tyto uhlovodíky nejsou vhodnou složkou motorových paliv (nenasycenost je 
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příčinou určité nestálosti; dochází k pomalým reakcím s atmosférickým kyslíkem, 
k polymerizaci a vzniku makromolekulárních pryskyřic). 

 Další skupinou uhlovodíků s řetězovou vazbou uhlíkových atomů jsou nenasycené 
uhlovodíky typu CnH2n-2 (alkiny), ve kterých mají sousední atomy uhlíku trojnou vazbu: 
nejznámější z těchto uhlovodíků je etin (acetylen) C2H2. Pro motorová paliva jsou tyto 
uhlovodíky nevhodné (ze stejných důvodů jako alkeny). 
 
Uhlovodíky s kruhovou vazbou atomů uhlíku 
 Jsou to nasycené uhlovodíky typu CnH2n, jejichž řetězec je uzavřený (stočený do kruhu). 
Označují se jako cyklany (nafteny); jsou přijatelnou složkou benzinových paliv. 

 Další skupinou uhlovodíků s kruhovou vazbou atomů uhlíku, která ale na rozdíl od 
cyklanů mají v kruhu uhlíkových atomů i dvojné vazby mezi atomy uhlíku, tvoří tzv. 
cykloalkeny. Jsou to nenasycené uhlovodíky; u těchto skupin uhlovodíků mohou být i 
vzájemně navázány dva kruhy uhlíků (nebo i více kruhů) a vzniknou tzv. polycyklany 
s různou strukturou (např. CnH2n-2 a j.). 

Velkou skupinou uhlovodíků s kruhovou vazbou atomů tvoří aromáty (obecný vzorec 
CnH2n-6): základem molekuly je šestičlenný uhlíkový kruh se třemi dvojnými vazbami uhlíku 
(benzen - benzol). U těchto uhlovodíků vzniká řada derivátů (např. při nahrazení jednoho 
nebo několika atomů vodíku skupinami CH3 či C2H5, vzájemným propojením několika 
kruhových vazeb a pod.), které mohou být popsány rozmanitými obecnými vzorci (např. α - 
metylnaftalen C11H10 je uhlovodík vytvořený ze dvou benzenových jader, kde jeden atom 
vodíku nahradila metylová skupina - CH3). 

Uhlovodíky s kruhovou vazbou atomů uhlíku jsou vhodnou složkou benzinových paliv: 
některé skupiny těchto uhlovodíků ( např. benzen, toluen, xylen, polycyklické aromatické 
uhlovodíky) však představují velká hygienická rizika a proto se jejich obsah v benzinových 
palivech začíná výrazně snižovat (v nedávné době byl obsah aromátů v benzinových palivech 
kolem 40%, technologií tzv. reformulace benzinů se dnes snižuje obsah aromátů až na 25%). 
 
Alkoholová paliva (líh) 

Lze je rovněž zařadit mezi uhlovodíková paliva, vytvořená náhradou atomu vodíku 
sloučeninou atomu kyslíku s atomem vodíku (hydroxylovou - OH). Vznikne tak molekula 
typu R - OH: metylalkohol CH3OH, etylalkohol C2H5OH. 

 Alkoholová paliva jsou vhodnou složkou paliv pro zážehové motory (buď ve směsi 
s benzinovými palivy, příp. pro zvláštní účely i samostatně). 

 Zvláštní skupinou derivátů uhlovodíkových paliv jsou étery, vytvořené ze dvou radikálů 
uhlovodíkových paliv pomocí vazby atomem kyslíku: R-O-R. Využití éterů v dalších různých 
sloučeninách (tzv. oxisloučeniny, např. metylterciár-butyl-éter MTBE), přidávaných do 
benzinů, zvyšuje v benzinech hmotnostní obsah kyslíku až na 2% (tzv. oxibenziny) a 
napomáhá tak ke snížení emisí CO. V moderních benzinech je dnes obsah látek typu MTBE 
kolem 10 % (objemových) s cca 2 % hmotnostního podílu O2 v benzinu. 
 

3.1  POŽADAVKY NA PALIVA PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY 
 Základními požadavky jsou schopnost snadno tvořit zápalnou směs se vzduchem, 
schopnost snadného zapálení (zažehnutí) směsi pomocí řízeného zdroje zážehu 
(vysokonapěťového výboje na zapalovací svíčce) a odolnost proti samovolnému (neřízenému) 
rozběhu oxidačních reakcí v podmínkách pracovního oběhu ve válci motoru. 
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 Schopnost vytvářet směs palivových par se vzduchem závisí u kapalných paliv především 
na jejich odpařitelnosti. U benzinů, které jsou směsí různých uhlovodíků, se odpařitelnost 
posuzuje podle destilační křivky, která udává  závislost odpařeného množství paliva na 
teplotě - viz obr. 18. 

•  Teplota začátku destilace ovlivňuje ztráty při 
manipulaci s palivem, a tím rozhoduje i o 
bezpečnosti při práci s palivem. V našich 
klimatických podmínkách se tato teplota 
pohybuje v rozsahu 30 až 35 °C. 

• Teplota 10 % bodu ovlivňuje startovatelnost 
studeného motoru, tendence je snižovat tuto 
teplotu pod 65 °C. V oblasti do teploty 10 % 
bodu se zjišťuje při teplotě 40 °C i tlak 
nasycených par, který rovněž charakterizuje 
odpařovací schopnost paliva: pro léto je 
hodnota tohoto tlaku 40-70 kPa, v zimě 
potom úpravou benzinu pro zimní provoz se 
zvyšuje na 60-90 kPa. 

• Teplota 50 % bodu rozhoduje o rychlosti ohřevu motoru po studeném startu na provozní 
teplotu a o akceleračních vlastnostech motoru při rychlém otevření škrticí klapky (vliv na 
opotřebení motoru, emisní vlastnosti). Moderní benziny dnes mají tuto teplotu již 
v blízkosti 80°C (dříve se dokonce tato teplota mohla pohybovat až kolem 140°C). 

• Teplota 95 % bodu má vliv na účinnost vyhoření paliva ve válci motoru: uhlovodíky 
s teplotou varu nad 200 °C se v zážehovém motoru spálí neúplně (i ve zcela prohřátém 
motoru). Přípustná teplota 95 % bodu je proto 180 °C, snaha motorářů je dosáhnout 95 % 
bodu při teplotách 160-170 °C. 

• Konec destilace: teplota konce destilace není  v předpisu destilační křivky stanovena 
(obtížné určení této teploty jednak z důvodů tzv. destilačních ztrát v parách nejtěkavějších 
uhlovodíků, jednak pro těžko definovatelný a měřitelný destilační zbytek), uvažuje se 
však s teplotou nejvýše 215 °C. Větší přítomnost těžko odpařitelných uhlovodíků 
v benzinech může způsobovat zvýšené emise nespálených uhlovodíků ve výfukových 
plynech  a dále se mohou tyto uhlovodíky objevit i v mazacím oleji (ředění mazacího 
filmu na stěně válce, pronikání přes kroužky do klikové skříně) a zhoršovat kvalitu 
mazacího oleje. 

 Nejvýznamnější vlastností paliv pro zážehové motory je jejich antidetonační odolnost: 
schopnost paliva odolávat samovolnému (neřízenému) rozběhu oxidačních  reakcí 
v podmínkách pracovního oběhu ve válci motoru (zejména ve fázi postupujícího hoření od 
ohniska zážehu směrem k zatím nespálené směsi) se vyjadřuje pomocí jednotek oktanového 
čísla (OČ). OČ paliv pro zážehové motory se zjišťuje speciálním postupem na zkušebním 
jednoválcovém motoru jako porovnávací měření se směsí standardních paliv. Standardními 
palivy jsou pro tato měření 

− izooktan C8H18, jehož antidetonační odolnost je ohodnocena OČ = 100 

− n - heptan C7H16 s antidetonační odolností OČ = 0. 

 Obě standardní paliva se smísí v takovém poměru, aby ve zkušebním motoru tato směs 
vykazovala stejné vlastnosti (z hlediska intenzity detonací) jako vyšetřované palivo: 

 
OBR.18: Destilační křivka benzinu 
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objemové procento izooktanu ve směsi standardních paliv je potom i OČ vyšetřovaného 
paliva. 

 Při hodnocení antidetonační odolnosti paliv se používají dvě metody, odlišující se 
provozními parametry zkušebního motoru: v obou případech je hodnotícím kritériem 
kompresní poměr. Odchylky OČ mezi oběma metodami jsou výrazem tzv. citlivosti paliva  na 
změnu provozních podmínek a tato citlivost závisí především na složení paliva: velkou 
citlivost vykazují paliva s vyšším obsahem aromátů. Moderní benziny s nižším podílem 
aromátů mají výrazně menší citlivost na změnu provozních podmínek motoru. 
 

3.2  POŽADAVKY NA PALIVA PRO VZNĚTOVÉ MOTORY 
 Základním požadavkem na palivo pro vznětové motory (naftu) je schopnost samovolného 
rozběhu oxidačního procesu (vznícení) v podmínkách spalovacího prostoru. Na rozdíl od 
paliv pro zážehové motory se u paliv pro vznětové motory nezjišťuje destilační křivka, 
sleduje se zejména začátek a konec destilace. Významným parametrem je ale hustota paliva 
(vstřikovaná dávka paliva je odměřována objemově a při změně hustoty paliva se změní i 
hmotnostní dávka paliva na pracovní oběh - to se projeví změnou pe oběhu a může dojít i ke 
zhoršení výfukových emisí, např. kouřivosti). 

 Pro zajištění rychlého rozpadu paprsku vstřikovaného paliva na jednotlivé kapky 
(palivovou mlhu) je významná i viskozita a povrchové napětí paliva. Důležitým požadavkem 
na motorovou naftu je vysoká čistota a zejména nízký obsah sloučenin síry (do 0,2 % 
hmotnosti, postupně je obsah síry rychle a výrazně snižován na 300 až 50 ppm). 

 Schopnost paliva ke vznícení (samovznícení) se vyjadřuje v jednotkách cetanového čísla 
(CČ). CČ se zjišťuje na speciálním zkušebním jednoválci s proměnlivým  kompresním 
poměrem,  motor pracuje  v  režimu konstantních otáček (n = 900 1/min). Princip zkušebního 
postupu je podobný jako u stanovení OČ, tj. srovnáváním parametrů samovznícení se 
standardním palivem, vytvořeným jako směs dvou čistých uhlovodíků: 

− cetanu C16H34 se smluvní hodnotou CČ = 100 

− α-metylnaftalénu C11H10 s CČ = 0. 

 Cetanové číslo směsi je vyjádřeno objemovými procenty cetanu ve směsi s α -
metylnaftalénem: toto standardní palivo (směs) musí ve zkušebním motoru vykazovat stejné 
vlastnosti jako vzorek vyšetřovaného paliva. Motorové nafty mají cetanové číslo obvykle 
v rozsahu 45-55. 
 
Pozn.: Vlastnosti paliv z hlediska požadavků na antidetonační odolnost a na schopnost 
samovznícení jsou protichůdné: palivo s vysokou hodnotou OČ má nízkou hodnotu CČ a 
naopak. Orientačně je tento vztah vyjádřen rovnicí 
 
    OČ = 120 - 2 . CČ,  resp   CČ = 60 - 0,5 . OČ.    
 

 Destilační rozmezí motorové nafty je zhruba 150 až 360 °C. Kromě začátku destilace je 
z hlediska požární bezpečnosti významná i teplota tzv. bodu vzplanutí: je to teplota, při které 
se nad hladinou paliva vytvoří vrstva směsi, jejíž složení při náhodné iniciaci hoření 
otevřeným plamenem vzplane. Teplota bodu vzplanutí bývá 50 až 60 °C, naše domácí nafta 
má tuto teplotu až 45 °C (je to však ještě přípustné), neboť relativně velká produkce nafty 
z ropné suroviny (vzhledem k produkci benzinu) si vynucuje  ponechat v naftě i lehčí 
uhlovodíky. Rostoucí emisní nároky na naftové motory vedou k postupnému snižování 
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obsahu nejtěžších uhlovodíků: tak kupř. uhlovodíky ze středu destilace ovlivňují kouření 
neprohřátého motoru a kouření při akceleraci. Z těchto důvodů se proto začíná určitým 
způsobem regulovat i průběh destilační křivky, pro 50 % bod se doporučuje teplota do 280 °C 
a 95 % bod nemá překročit 350 °C. 

 Hustota motorové nafty se pohybuje v rozmezí 0,82-0,84 g/cm3, viskozita potom od 2,5 
do 9 cSt (při 20 °C). Nízká viskozita hrozí rizikem zhoršení funkce palivového systému 
(zhoršená mazivost, zvýšená netěsnost), vyšší viskozita vede ke vzrůstu vstřikovacích tlaků a 
zvětšení namáhání vstřikovacího čerpadla. 

 Motorová nafta obsahuje velký podíl uhlovodíků ze skupiny n-alkanů (n-parafinů); tyto 
uhlovodíky mohou za nízkých teplot vytvářet krystalky, které zhoršují funkci palivového 
systému motoru. Pro zamezení těmto problémům se proto motorová nafta dodává s odlišným 
složením pro letní a pro zimní období:  
− Motorová nafta NM-4 (bod tuhnutí  - 4°C) je bezproblémově  filtrovatelná do teploty 0°C. 
− Motorová nafta NM-22 (bod tuhnutí - 22°C) je filtrovatelná do teploty - 15°C. 
 

3.3   SMĚS PALIVA A VZDUCHU, TERMOCHEMIE 
 Pro oxidační proces paliva musí být vhodným způsobem k palivu (tj. hořlavině) 
přivedeno okysličovadlo, tj. kyslík z atmosférického vzduchu. K dokonalé oxidaci paliva, tj. 
k úplnému vyhoření všeho paliva a vzniku produktů dokonalého hoření (tj. CO2 a H2O) je 
zapotřebí přivést k 1 kg paliva nejméně tzv. teoretické množství suchého vzduchu LVT. Směs 
paliva a vzduchu, která obsahuje pouze toto teoretické množství vzduchu, se označuje jako 
směs stechiometrická. Teoretické množství vzduchu LVT se stanoví výpočtově, podle 
chemického složení paliva. Poměr mezi množstvím paliva a vzduchu ve směsi se označuje 
jako bohatost směsi a obvykle se vyjadřuje pomocí součinitele přebytku vzduchu λ: jeho 
velikost určuje rovnice    

     λ =
⋅

V

p VT

M
M L

  .      (38) 

 
MV       hmotnost suchého vzduchu ve směsi      [kg] 
Mp       hmotnost paliva ve směsi                 [kg] 
LVT teoretické množství suchého vzduchu  
  potřebné k dokonalé oxidaci 1 kg paliva   [kg/kg] 
 
Teoretické množství vlhkého vzduchu se spočítá: 
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kde: 

b

OH

p
p

2  je podíl parciálního tlaku vodních par ku tlaku barometrickému 

OHM
2

 je molární hmotnost vodní páry (18,02 kg/kmol) 

svzdM  je molární hmotnost suchého vzduchu (28,96 kg/kmol). 
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 Při λ = 1 jde o stechiometrické složení (někdy se uvádí 100 % bohatost), při λ < 1 jde o 
směs bohatou (bohatost > 100 %, nedostatek vzduchu), λ > 1 znamená směs chudou (bohatost  
< 100 % s přebytkem vzduchu). 

 Při λ < 1 dochází k nedokonalému spalování s produkcí škodlivin (hygienicky škodlivých 
látek ve výfukových plynech), především CO. Z těchto důvodů, ale především z důvodů 
nevyužití energetického potenciálu v palivu, není žádoucí pracovat v režimu s  λ < 1.  V  PSM 
přesto k takovému spalování v určitých případech  dochází: režimy maximálního zatížení 
motoru, nekvalitní homogenizace směsi s lokálním nedostatkem vzduchu v důsledku 
funkčních poruch v motoru, chybné seřízení motoru a pod. U zážehových motorů není při 
plném zatížení motoru spalování směsi při λ < 1 výjimkou. Důvodem je zvýšení točivého 
momentu vlivem zvětšení rychlosti hoření paliva (roste indikovaná účinnost oběhu) a při 
vyšších otáčkách motoru je obohacování paliva jediným možným způsobem jak snížit teploty 
výfukových plynů a tím zabránit poškození třícestného katalyzátoru. Teplota výfukových 
plynů klesá jednak vlivem většího množství tepla potřebného pro odpaření většího množství 
paliva a jednak vlivem zvětšení hmotnosti náplně válce v průběhu hoření (hmotnost 
nasávaného vzduchu je i v případě nepřímého vstřiku na hodnotě λ prakticky nezávislá), takže 
se nedosahuje tak vysokých spalovacích teplot. 

 S režimem λ = 1 pracuje převážná většina dnešních (ze současné produkce) vozidlových 
zážehových motorů. Realizace tohoto způsobu tvoření směsi (odměřování množství paliva a 
vzduchu) vyžaduje elektronicky řízený palivový systém se zpětnou vazbou (λ sonda na 
výstupu výfukových plynů z motoru). 

 V režimu λ > 1 pracují ze zážehových motorů určité skupiny plynových motorů: řešení 
těchto motorů musí zajistit jednak spolehlivý zážeh chudé směsi (chudá směs má horší 
zápalnost, navíc plynná paliva vyžadují větší zapalovací energii pro vytvoření kvalitního 
ohniska zážehu), jednak dostatečnou rychlost vyhořívání chudé směsi (chudé směsi hoří proti 
λ = 1 až výrazně pomaleji). Všechny vznětové motory musí být seřízeny pro spalování směsí 
s λ > 1: celkový přebytek vzduchu u těchto motorů se při 100 % zatížení pohybuje v rozsahu  
λ ≈ 1,3 - 2, při volnoběhu pracují tyto motory s přebytkem vzduchu λ ≈ 6÷7. 

Pozn.: Hořlavé směsi pro zážehové a vznětové motory se kvalitativně odlišují: v zážehových 
motorech se pracuje zpravidla (až na výjimky) s homogenní směsí palivových par a vzduchu, 
ve vznětových motorech jde o heterogenní směs palivových kapek (nafty) a vzduchu. 
Součinitel přebytku vzduchu λ popisuje vždy sumární poměr paliva a vzduchu v náplni válce 
a nepostihuje lokální poměry bohatosti ve směsi (zejména v případě heterogenních směsí). 

 Při oxidaci uhlovodíkových paliv dochází k následujícím reakcím (sumární slučovací 
rovnice pro kilomolová množství určují hmotnostní bilanci stechiometrické směsi s úplným 
vyhořením spalitelných složek paliva, záporné znaménko u tepla vyjadřuje uvolněné teplo při 
reakci): 

Velikost uvolněného tepla z paliva závisí jednak na reakční teplotě a tlaku a jednak na 
průběhu změny stavu při reakci. Energetickou bilanci reakce ovlivňují hodnoty reakční 
energie a reakční entalpie, které jsou vždy vztaženy k určitému tlaku a teplotě. Reakční 
energie představuje teplo, které bylo odvedeno při reakci při konstantním objemu, přičemž 
konečná teplota je rovna teplotě výchozí. Analogicky, reakční entalpie představuje teplo, 
které bylo odvedeno při reakci při konstantním tlaku, přičemž konečná teplota je rovna teplotě 
výchozí. Při práci s ideálními plyny lze závislost reakčních tepel na tlaku zanedbat, závislost 
na teplotě je určena rozdílem tepelných kapacit reagující směsi (R) a produktů reakce (P). 
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Např., pokud byla změřena reakční entalpie 1TH∆  při teplotě T1 a chceme zjistit reakční 
entalpii 2TH∆  při teplotě T2, pak (viz. Kirchhoffův zákon): 

     ( ) ( )2

1

2

112 12

T

TpR

T

TpPTT ccTTHH −⋅−+∆=∆  ,   (40) 

přičemž hodnoty reakčních entalpií jsou brány jako záporné pro reakce, při kterých se teplo 
uvolňuje. Obdobný vztah platí pro reakční energii, pouze izobarické plynové konstanty 
reaktantů a produktů jsou nahrazeny izochorickými. 

Rozdíl mezi reakční energií a entalpií je dán rozdílem plynových konstant produktů a 
reaktantů. 

     ( )RPTT rrTmUH −⋅⋅+∆=∆ 000
,     (41) 

přičemž hodnoty reakčních energií jsou při exotermických reakcích opět brány jako záporné. 

Tyto vztahy lze pak aplikovat na výhřevnost paliva, která je uváděna jako kladná, takže je 
nutné změnit znaménka před druhými členy v uvedených vztazích. 

 

Při oxidaci uhlovodíkových paliv dochází k následujícím reakcím (sumární slučovací rovnice 
pro kilomolová množství určují hmotnostní bilanci stechiometrické směsi s úplným 
vyhořením spalitelných složek paliva, záporné znaménko u tepla vyjadřuje uvolněné teplo při 
reakci): 

    C O CO+ →2 2        (42) 

    kJkgCOkgOkgC 5
22 10935,3443212 ⋅−=+    (43)

  

    kJkgCOkgOkgC 3
22 1079,32

12
44

12
321 ⋅−=+    (44)

    

    2 22 2 2H O H O+ →        (45) 

    kJOkgHkgOkgH 5
222 1072,536324 ⋅−=+     (46) 

    kJOkgHkgOkgH 3
222 10143981 ⋅−=+     (47) 

 
Produktem oxidace vodíku je voda a uváděné uvolněné teplo v rovnicích (46) a (47) je tzv. 
spalné teplo, určené ochlazením produktů spalování na počáteční teplotu jednotlivých složek 
směsi (standardní teplota okolí 298 K). V technických zařízeních se zpravidla spaliny 
nemohou ochladit na původní teplotu složek směsi, z více důvodů zůstává teplota spalin na 
výstupu ze zařízení vyšší jak 100 oC (přesněji: vyšší než rosný bod spalin) a voda zůstává ve 
spalinách jako vodní pára. Při kalkulaci výhřevnosti Hu vodíku je nutné od spalného tepla 
(143 . 103 kJ) odečíst výparné teplo vody (LH2O = 2,512 . 103 kJ/kg). 
Pozn.: Označení výhřevnosti Hu (v anglické literatuře Hl) pochází z pojmenování dolní, nízká. 
 
Teoretická spotřeba vzduchu pro spálení 1 kg uhlíku a 1 kg vodíku je určena výše uvedenými 
stechiometrickými rovnicemi (uvažuje se 23 % hmotnostního podílu O2 ve vzduchu): 
 

− pro C:     LVT C/ ,
,= ⋅ =

32
12

1
0 23

11597  kg/kg ,    (48) 
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− pro H2:    VT HL / ,
,

2

8
0 23

34 78= =  kg/kg  .    (49) 

 

Výše uvedená energetická bilance hoření uhlíku a vodíku platí pouze pro případy spalování 
samostatných (jednotlivých) prvků C a H2. Při spalování hořlaviny, která je sloučeninou, je 
potřeba do energetické bilance zahrnout hodnotu tzv. slučovacího tepla, které vedlo ke vzniku 
sloučeniny. Vzhledem k tomu, že chemické děje se nejčastěji uskutečňují při konstantním 
tlaku, jejich energetická bilance je potom určena změnami entalpie, přičemž změna entalpie 
se stanovuje pro soustavu složenou z jednotlivých složek stechiometrické směsi, nacházející 
se v tzv. standardním stavu a předpokládá se, že změny probíhají ideálním způsobem. 
Energetická bilance se řídí termochemickými zákony, které v r. 1840 vyslovil a dokázal Hess: 

1. Úhrnné teplo při vratné chemické změně v jednom nebo druhém směru je stejné a liší 
se pouze znaménkem. 

2. Úhrnné teplo, které systém pohltí nebo uvolní při chemickém ději je stejné bez ohledu 
na to, proběhne-li děj najednou nebo po etapách. 

Chemické reakce, do kterých se teplo dodává, má změnu entalpie kladnou (endotermický 
proces), chemické reakce spojené s uvolňováním tepla, tj. s ochuzováním soustavy o 
termodynamickou veličinu, mají změnu entalpie zápornou a děj je exotermický. Standardní 
hodnoty (pro standardní stavy) reakčních tepel (změn entalpií) jsou jako tzv. slučovací tepla 

sl
ih∆  jednotlivých složek i (prvků a sloučenin) tabelizována pro 1 mol (kmol) dané složky při 

standardním stavu. Pro určitý chemický děj je potom výsledná změna entalpie soustavy 

      ∑ ∆⋅=∆ sl
ii

o hH ϕ298  .   (50) 
ϕi  ... stechiometrický koeficient i-té složky (počet molů i-té složky ve stechiometrické směsi) 

Tabulka standardních hodnot reakční entalpie °∆ 298H  (standardního slučovacího tepla), 
standardních hodnot Gibbsovy funkce °∆ 298G  (volná entalpie - standardní izobarické 
potenciály) a standardních hodnot absolutní entropie °

298S  pro vybrané látky - (s, l, g označuje  
skupenství látky) je zařazena na konci této kapitoly. 

 

Příklad 6: Výhřevnost vodíku H2 s využitím standardních hodnot entalpií z tabulky. 

Stechiometrická bilanční rovnice spalování 1 kmolu vodíku: 

 )()(5,0)( 222 gOHgOgH =⋅+          (51) 

Energetická bilanční rovnice pro spalování 1 kmolu vodíku má tvar 

 u
sl

OH
sl
O

sl
H Hhhh +∆=∆⋅+∆⋅ 222 5,01                   (52) 

Po úpravě rovnice dostaneme 

 kmolMJhhhH sl
OH

sl
O

sl
Hu /8,241)8,241(05,0015,01 222 =−−⋅+⋅=∆−∆⋅+∆⋅=  .    (53) 

Hmotnost 1 kmolu H2 je MH2 = 2 kg , tzn. že výhřevnost 1 kg vodíku Hu = 120,9 MJ/kg . 

Prakticky stejný výsledek musíme dostat i při kalkulaci výhřevnosti podle vztahu (46), ze 
kterého vychází: 
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  1 kg H2 + 
4

32  kg O2 =  
4

36  kg H2O + 
4

1072,5 5⋅  kJ 

 1 kg H2 + 8 kg O2 = 9 kg H2O + 1,43 ⋅ 105  kJ 

Pro 9 kg H2O  je zapotřebí výparné teplo: Qvýp =  9 ⋅ 2,512 = 22,608  MJ 

Výhřevnost vodíku je potom:  Hu = 143 – 22,608 = 120,4 MJ/kg 

Spotřeba  O2 k dokonalé oxidaci 1 kg H2 : LO2 = 8 kg /kg 

V technických zařízeních se pro oxidaci využívá kyslík z atmosférického vzduchu: ve 
vzduchu je 23% O2 (hmotnostní podíl). 

Teoretická spotřeba vzduchu k dokonalému spálení 1 kg H2:      Lvt =
8
23

100  = 34,78 kg/kg 

Hmotnost stechiometrické směsi pro 1 kg H2: MSM = 34,78 + 1 = 35,78 kg 

Výhřevnost stechiometrické směsi: HSM = 120 4
35 78

,
,

 = 3,37 MJ/kg 

 
Stechiometrická rovnice pro oxidaci 1 kmolu hořlaviny (sloučeniny) typu CCHHOO má 
obecný tvar 

  OkmolHHCkmolCOkmolOOHCOHkmolC OHC 222 2
)

24
(1 +=−++  . (54) 

Teoretické množství kmolu vzduchu, potřebné ke spálení 1 kmolu takové hořlaviny potom 
bude 

  OHColmVT OHCOHCL )
24

(
21,0
1

/ −+⋅=  [ ]kmolkmol /    (55) 

Teoretické množství vzduchu potřebné ke spálení 1 kg paliva v [kmol/kg paliva], resp. v  
[kg/kg paliva] určují rovnice 

kgkmolgggL OHC
teorm /

3241221,0
1







 −+=−   a kgkggggL OHCteorm /8

3
8

23,0
1







 −⋅+⋅=−        (56) 

gC … hmotnostní podíl uhlíku v palivu 
gH … hmotnostní podíl vodíku v palivu 
gO … hmotnostní podíl kyslíku v palivu 
 

Příklad 7: Výhřevnost metanu CH4 (prakticky zemního plynu, kde je cca 98% CH4) 

Stechiometrická bilanční rovnice spalování 1 kmolu metanu: 

  uHOHCOOCH +⋅+=⋅+ 2224 22  . 

Energetická bilanční rovnice pro spalování 1 kmolu metanu má tvar 

  u
sl

OH
sl
CO

sl
O

sl
CH Hhhhh +∆⋅+∆⋅=∆⋅+∆⋅ 2224 2121  . 

Po úpravě dostaneme  sl
OH

sl
CO

sl
O

sl
CHu hhhhH 2224 2121 ∆⋅−∆⋅−∆⋅+∆⋅=  . 

Dosazením standardních hodnot potom bude 

 kmolMJH u /31,801)82,241()52,392(0285,74 =−−−−⋅+−=   

Hmotnost 1 kmolu CH4 je MCH4 = 16 kg , tzn. výhřevnost 1 kg metanu je Hu = 50,08 MJ/kg. 
Výhřevnost zemního plynu (98% CH4) je potom Hu = 49 MJ/kg. 
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Příklad 8: Výhřevnost isooktanu C8H18 (jako možného představitele benzinu) 

Stechiometrická bilanční rovnice spalování 1 kmolu isooktanu: 

   OkmolHkmolCOkmolOHkmolC 222188 98)5,48(1 +=++  

Energetická bilanční rovnice pro spalování 1 kmolu isooktanu má tvar 

   u
sl

OH
sl
CO

sl
O

sl
HC Hhhhh +∆⋅+∆⋅=∆⋅+∆⋅ 222188 985,121  

)82,241(9)52,393(805,1228,259985,12 222188 −⋅−−⋅−⋅+−=∆⋅−∆⋅−∆⋅+∆= sl
OH

sl
CO

sl
O

sl
HCu hhhhH  

kgMJkmolMJH u /43,44/2,5065 ==  

Benzin je směsí celé řady různých uhlovodíků typu C5 až C10 (tj. s počtem atomů uhlíku 
v molekule 5 až 10): moderní benziny rovněž obsahují tzv. oxisloučeniny (étery - MTBE), 
které přinášejí do benzinu cca 2% hmotnosti O2. Po úpravě vypočtené výhřevnosti redukcí na 
98% vypočtené hodnoty bude výhřevnost benzinu (isooktanu) mít velikost 

kgMJH u /54,4343,4498,0 =⋅=  

Hmotnostní podíly hlavních složek v 1 kg benzinu (98% isooktanu, 2% kyslíku na): 

     

kgg

kgg

kgg

O

H

C

02,0

155,098,0
114
18

825,098,0
114
96

=

=⋅=

=⋅=

     

Teoretická spotřeba vzduchu pro spálení 1 kg benzinu  

kgkggggL OHCVT /86,1402,0155,08825,0
3
8

23,0
18

3
8

23,0
1

=





 −⋅+⋅⋅=






 −⋅+⋅=  

Výsledek Hu je v celkem dobré shodě s obvykle udávanými hodnotami, vypočtená velikost 
LVT se však odchyluje od obvykle uvažované (obvyklá hodnota je LVT = 14,45 -14,50 kg/kg). 

 

Jako ekvivalent uhlovodíku pro benzin z hlediska hmotnostního podílu C a H  se zpravidla 
uvažuje fiktivní uhlovodík C8H15. Za zjednodušujícího předpokladu, že v 1 kg benzinu jsou 
2% kyslíku a že pro tato 2% kyslíku se vytvoří prostor ve složkách C a H úměrně jejich 
podílům,  budou potom v takovém benzinu hmotnostní podíly C, H a O:  

        g C :     kg847,098,0
111
96

=⋅   

        g H :     kg133,098,0
111
15

=⋅  

             g O :                 =  0,020 kg  

Přesnější stanovení hmotnostních podílů jednotlivých složek v benzinu dostaneme pouze 
jejich chemickým rozborem. Analýzy několika benzinů BA 95 Natural, provedené v r. 2003 
pracovníky Ústavu technologie ropy a petrochemie VŠCHT v Praze ukazují, že moderní 
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benziny se od předchozího údaje odchylují a průměrné hodnoty hmotnostních podílů hlavních 
složek v 1 kg benzinu BA 95 vychází pro  
       g C : 0,86 kg  

       g H : 0,132 kg 

       g O: 0,008 kg 

Průměrná kilomolová hmotnost BA 95 vychází ve velikosti 92,2 kg/kmol a fiktivní 
uhlovodíková molekula pro BA 95 má podobu C6,6H12,1O0,05 (je zřejmé, že skutečnost proti 
často předpokládanému benzinu s fiktivní molekulou C8H15 se dosti odlišuje). 
 
Výpočet výhřevnosti pro BA 95 (se složením dle analýzy VŠCHT) podle vztahů (44) a (47): 
postup sice není korektní, neboť se neuvažují slučovací tepla pro vytvoření molekul 
uhlovodíků v benzinu (tabulka je neuvádí, u vyšších uhlovodíků jsou ale  měrná slučovací 
tepla v MJ/kg nižší než např.u metanu –chyba proto bude menší), pro orientační stanovení Hu 
a LVT lze však tento výpočtový odhad použít. 

0,86 kg C + 0,86 32
12

 kg O2 = 0,86 44
12

 kg CO2 + 0,86
3 93510

12

5, .
 kJ 

 

0,132 kg H2 + 0,132 16
2

 kg O2 = 0,132 18
2

 kg H2O + 0,132 2 8610
2

5, .  kJ 

 
0,86 kg C + 2,293 kg O2 = 3,153 kg CO2 + 28,200.103 kJ 
 
0,132 kg H2 + 1,056 kg O2 = 1,188 kg H2O + 18,876.103 kJ 
 
Pro 1,188 kg H2O  je zapotřebí výparné teplo: Qvýp = 1,188 . 2,512 = 2,984 MJ 
 
Výhřevnost paliva: Hu = 28,200.103 + 18,876.103 – 2,984.103 = 44,1 MJ/kg 
 
Teoretická spotřeba  O2 (se započítáním kyslíku v palivu):  

MO2 = 2,293 + 1,056 – 0,008 = 3,34 kg /kg 

Teoretická spotřeba vzduchu pro stechiometrickou směs: Lvt = kgkg /52,14100
23
34,3

=  

Hmotnost stechiometrické směsi:    MSM = 14,52 + 1 = 15,52 kg 

Výhřevnost stechiometrické směsi: HSM = 
52,15
1,44  = 2,842 MJ/kg 

Produkce CO2 ze spálení 1 kg benzinu : MCO2 = 3,153 kg/kg 

Pozn.: Pro automobilový benzin BA 95 se uvádí hodnota jeho výhřevnosti Hu = 43,5 MJ/kg 
(výsledek výpočtového odhadu Hu je vyšší o cca 1,5%), obvykle používaná hodnota 
teoretického množství vzduchu pro steciometrickou směs benzinu je LVT = 14,5 kg/kg. 
 
Příklad 9: Výhřevnost cetanu C16H34 (jako možného představitele nafty) 

Stechiometrická bilanční rovnice spalování 1 kmolu cetanu: 

   OkmolHkmolCOkmolOHkmolC 2223416 1716)5,816(1 +=++  

Energetická bilanční rovnice pro spalování 1 kmolu cetanu má tvar 
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u
sl

OH
sl
CO

sl
O

sl
HC Hhhhh +∆⋅+∆⋅=∆⋅+∆⋅ 2223416 17165,241

)82,241(17)52,393(1605,245,45417165,24 2223416 −⋅−−⋅−⋅+−=∆⋅−∆⋅−∆⋅+∆= sl
OH

sl
CO

sl
O

sl
HCu hhhhH

kgMJkmolMJH u /0,44/9952 ==  

Nafta je (podobně jako benzin) směsí celé řady různých uhlovodíků typu C9 až C25 (tj. 
s počtem atomů uhlíku v molekule 9 až 25): distributoři obvykle uvádí výhřevnost nafty ve 
velikosti Hu = 42,5 MJ/kg. Teoretická spotřeba vzduchu pro spálení 1 kg nafty se obvykle 
uvažuje LVT = 14,45 kg/kg. 

Skutečné zastoupení jednotlivých uhlovodíků a hmotnostní podíly C a H v 1 kg paliva lze 
stanovit pouze podrobnou chemickou analýzou paliva: v následujících odstavcích je proveden 
výpočet pro hmotnostní podíly v 1kg nafty, které byly stanoveny analýzou vybraných 
motorových naft v laboratoři Ústavu technologie ropy a petrochemie VŠCHT v Praze (2001):  

                 g C :             0,863 kg 
             g H :             0,137 kg 

Průměrná kilomolová hmotnost motorové vychází ve velikosti 210,182 kg/kmol a fiktivní 
uhlovodíková molekula pro motorovou naftu má podobu C14,1H26,6 (skutečnost se tedy proti 
cetanu C16H34 výrazněji odlišuje). 

Výpočet výhřevnosti nafty (se složením dle analýzy VŠCHT) podle vztahů (44) a (47): postup 
není korektní, neboť se neuvažují slučovací tepla pro vytvoření molekul uhlovodíků 
zastoupených v naftě (tabulka je neuvádí), výpočtový odhad dává pouze orientační stanovení 
Hu a LVT . 

0,863 kg C + 0,863 32
12

 kg O2 = 0,863 44
12

 kg CO2 + 0,863
3 93510

12

5, .
 kJ 

0,137 kg H2 + 0,137 16
2

 kg O2 = 0,137 18
2

 kg H2O + 0,137 2 8610
2

5, .  kJ 

0,863 kg C + 2,30 kg O2 = 3,164 kg CO2 + 28,299.103 kJ 

0,137 kg H2 + 1,096 kg O2 = 1,233 kg H2O + 19,59.103 kJ 

Pro 1,233 kg H2O je zapotřebí výparné teplo:  Qvýp = 1,233 . 2,512 = 3,097 MJ 
 
Výhřevnost paliva: Hu = 28,299.103 + 19,59.103 – 3,097.103 = 44,8 MJ/kg 
Pozn.: Pro motorovou naftu se uvádí hodnota výhřevnosti Hu = 42,5 MJ/kg. V předcházejícím 
výpočtu se neuvažují slučovací tepla pro vytvoření molekul uhlovodíků v naftě: pokud 
budeme předpokládat tato měrná slučovací tepla molekul uhlovodíků v naftě podle měrné 
hodnoty pro vyšší uhlovodíky která je ∆hHC = 2-3 MJ/kg (např. cetan má ∆hcetan = 2,0 MJ/kg), 
potom bude skutečná výhřevnost ve velikosti blízké uváděné hodnotě. 
 
Spotřeba  O2 :  MO2 = 2,30 + 1,096  = 3,396 kg/kg  

Teoretická spotřeba vzduchu:  Lvt = 100
23
396,3 = 14,76 kg/kg 

Hmotnost stechiometrické směsi: MSM =14,76 + 1 = 15,76 kg 

Výhřevnost směsi:   HS = 
76,15
8,44  = 2,84 MJ/kg 

Produkce CO2 ze spálení 1 kg nafty: MCO2 = 3,164 kg/kg 
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Nafta se jako motorové palivo používá pouze ve vznětových motorech, ve kterých se spaluje 
vždy ve směsi s přebytkem vzduchu: u nepřeplňovaných naftových motorů v režimech plného 
zatížení je součinitel přebytku vzduchu (λ) alespoň ve velikosti  λ = 1,3, u přeplňovaných 
naftových motorů je v režimech plného zatížení λ ≅ 1,6 ÷ 1,8 ÷ 2,0. Výhřevnost směsi nafta-
vzduch může být proto nejvýše 

HS = 
3,176,15

8,44
⋅

 = 2,186 MJ/kg. 

 

Teplota plamene: Teplo uvolněné hořením se využije především pro ohřev zóny plamene. 
Pokud je odvod tepla ze zóny plamene do okolí zanedbatelně malý, lze určit (pomocí zákonů 
termomechaniky) tzv. adiabatickou teplotu plamene (spalin). Při tomto výpočtu se musí 
uvažovat předpoklad o povaze průběhu hoření. 

Základem většiny výpočtů, týkajících se termodynamiky spalovacích motorů, je rovnice 
zachování energie pro otevřený systém: 

dt
dW

dt
dU

dt
dmh

dt
dm

h
dt
dQ o

o
p

p +=−+                           (57)

          
kde hp a ho jsou klidové entalpie přiváděné a odváděné látky ze systému, W je práce, kterou 
systém koná (u pístových strojů jí lze vyjádřit součinem pdV). Při ustáleném režimu pro 
uzavřený systém dostaneme: 

dWdUdQ +=  ,                                                    (58) 
což je rovnice, známá jako 1.zákon termodynamiky. 

Pro vratné změny stavu pak lze psát 
pdVdUdQ +=          (59) 

Teplota plamene při izochorickém spalování: 

1. zákon termodynamiky přejde při dV = 0 do tvaru   dUdQ =  

Přiváděné teplo je reprezentováno výhřevností paliva. Vzhledem k tomu, že se definičně 
obvykle zavádí entalpie  
      ( )0

0
TTch

T

Tp −=  ,     (60) 

pak výhřevnost paliva musí být dána reakční entalpií, vztaženou na teplotu T0, stejně jako je 
entalpie. Vnitřní energie je pak dána 

       Trhu ⋅−= .     (61) 

Po dosazení do 1. zákona termodynamiky dostaneme rovnici (62): 

( ) ( )[ ]smessmesspalspalsmes

T

Tsmespspal

T

Tspalpsmes
T

smesuchemsmes TrTrTTcTTcmHm smesspal ⋅+⋅−−⋅−−⋅⋅=⋅⋅ 0/0//
00

0η

 
Teplota plamene při izobarickém spalování:  
pro změnu vnitřní energie uzavřeného systému platí 

      dpVdVpdhmdU ⋅−⋅−⋅=  ,             (63) 

takže 1. zákon termodynamiky pro systém beze ztrát (ztráty při hoření jsou zahrnuty v 
přiváděném teple) přejde do tvaru: 
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        dpVdhmdQ ⋅−⋅=  .                                                 (64) 

Při konstantním tlaku dp = 0 pak dostaneme 

            ( ) ( )[ ]0/0//
00

0 TTcTTcmHm smes

T

Tsmespspal

T

Tspalpsmes
T

smesuchemsmes
smesspal −⋅−−⋅⋅=⋅⋅η  .            (65) 

Při zjednodušených výpočtech lze teplotu izochorického spalování určit pomocí vnitřních 
energií složek, při izobarickém spalování určují teplotu spalování hodnoty entalpií. 

Pro izochorické spalování potom platí (zjednodušeně) 

              ( ) ( )oSPALSPALVSPALCHuPALoSMESSMESVSMES TTcmHmTTcm −⋅⋅=⋅⋅+−⋅⋅ // η     (66) 
        

   m m m mSPAL SMES VZD PAL= = + ;  
m
m

LVZD

PAL
VT= ⋅λ        

V SMESc /      střední měrná tepelná kapacita v rozsahu teplot  To až TSMÉS 

V SPALc /    střední měrná tepelná kapacita v rozsahu teplot To až TSPAL 

To  počáteční teplota (zpravidla 273 K) 

Hu  výhřevnost pro izochorické spalování (reakční energie) 

( ) ( )SPAL o
u CH

VT V SPAL

V SMES

V SPAL
SMES oT T H

L c
c
c

T T= +
⋅

+ ⋅ ⋅
+ ⋅ −

η
λ1 /

/

/
     (67) 

Pro isobarické spalování se ve výpočtu použije místo Vc  hodnota pc : výhřevnost paliva pro 
isobarické spalování odpovídá reakční entalpii. Přesný výsledek teploty plamene (teploty 
spalin Tspal) ale určují vztahy (62) a (65).  

Teplota spalin je logicky ovlivněna vstupní teplotou směsi, bohatostí spalované směsi a 
chemickou účinností hoření. Přímo v zóně plamene se však uplatňuje efekt disociace, který 
teplotu spalin může významně snížit (v závislosti na přebytku vzduchu λ). Účinek disociace 
lze do výpočtu zahrnout snížením hodnoty chemické účinnosti ηCH. 

Skutečná teplota v zóně hoření a teplota spalin ve válci motoru je nejvíce ovlivněna 
okamžitými podmínkami ve válci motoru. 
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Standardní hodnoty reakční entalpie °∆ 298H  (standardního slučovacího tepla), standardní 
hodnoty Gibbsovy funkce °∆ 298G  (volná entalpie - standardní izobarické potenciály) a 
standardní hodnoty absolutní entropie °

298S  pro vybrané látky - (s, l, g označuje  skupenství 
látky). 

 

Látka Chem. vzorec 
°∆ 298H  

MJ/kmol 

°∆ 298G  
MJ/kmol 

°∆ 298S  
MJ/(kmol ⋅ K) 

Uhlík C (s) 0 0 5,74 
Vodík H2 (g) 0 0 130,68 
Dusík N2 (g) 0 0 191,61 
Kyslík O2 (g) 0 0 205,04 
Oxid uhelnatý CO (g) -110,530 -137,150 197,65 
Oxid uhličitý CO2 (g) -393,520 -394,360 213,80 
Vodní pára H2O (g) -241,820 -228,590 188,83 
Voda H2O (l) -285,830 -237,180 69,92 
Peroxid vodíku H2O2 (g) -136,310 -105,600 232,63 
Čpavek NH3 (g) -46,190 -16,590 192,33 
Metan CH4 (g) -74,850 -50,790 186,16 
Acetylen C2H2 (g) +226,730 +209,170 200,85 
Etylen C2H4 (g) +52,280 +68,120 219,83 
Ether C2H6 (g) -84,680 -32,890 229,49 
Propylen C3H6 (g) +20,410 +62,720 266,94 
Propan C3H8 (g) -103,850 -23,490 269,91 
n-Butan C4H10 (g) -126,150 -15,710 310,12 
n-Octan C8H18 (g) -208,450 +16,530 466,73 
n-Octan C8H18 (l) -249,950 +6,610 360,79 
Iso-Octan C8H18

 (g) -224,100   
Iso-Octan C8H18

 (l) - 259,280   
Benzen C6H6 (g) +82,930 +129,660 269,20 
Cetan C16H34 (l)  - 454,500   
Methylalcohol CH3OH (g) -200,670 -162,000 239,70 
Methylalcohol CH3OH (l) -238,660 -166,360 126,80 
Ethylalcohol C2H5OH (g) -235,310 -168,570 282,59 
Ethylalcohol C2H5OH (l) -277,690 -174,890 160,70 
Kyslík O (g) +249,190 +231,770 161,06 
Vodík H (g) +218,000 +203,290 114,72 
Dusík N (g) +472,650 +455,510 153,30 
Hydroxyl OH (g) +39,460 +34,280 183,70 

Zdroj: JANAF, Termochemical Tables, Dow Chemical Co., 1971; Selected Values of Chemical Thermodynamic 
Properties, NBS Technical Note 270-3, 1968. 
 API Research Project 44, Carnegie Press, 1953. 
 Heywood, J.B.: Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, USA, 1988. 
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4. HLAVNÍ FÁZE PRACOVNÍHO OBĚHU PSM 
 
 Celý pracovní oběh se skládá z několika na sebe navazujících procesů, které jsou spojeny 
s  jednotlivými objemovými změnami ve válci motoru a které podmiňují úspěšnou realizaci 
celého pracovního oběhu a jsou „životně“ důležité pro správnou funkci motoru. Následující 
odstavce tyto podstatné fáze pracovního oběhu PSM vysvětlují. 
 

4.1 VÝMĚNA OBSAHU VÁLCE 
 Na konci každého pracovního oběhu se musí pracovní náplň válce vyměnit, neboť 
vyhořením paliva ve směsi (a samozřejmě úplným nebo částečným vyčerpáním kyslíku ve 
směsi) došlo k jejímu „znehodnocení“ pro opakované použití. Výměna pracovní náplně válce 
má dvě části: odstranění spalin z válce a naplnění válce čerstvou náplní.  

 Začátek výměny pracovní náplně válce je situován do závěrečné části expanzního zdvihu 
pístu: při otvírání výfukového ventilu (u čtyřdobého motoru) nebo výfukového kanálu (u 
dvoudobých motorů) začíná tzv. volný výfuk spalin z válce (viz obr. 15 a 16). Volný výfuk 
probíhá zpočátku v otvírajícím se průřezu kritickou rychlostí (s možnou nadkritickou 
rychlostí ve výfukovém potrubí), Kritický výtok spalin z válce vyvolává charakteristický 
zvukový efekt, který může být ještě zvýrazněn existencí rázové tlakové vlny ve výfukovém 
potrubí (zejména u 2dobých motorů). Poklesem tlaku ve válci následuje výtok spalin 
podkritickou rychlostí. Volný výfuk u 4dobých motorů trvá od začátku otvírání výfukového 
ventilu až do DÚ, u 2dobých motorů potom od začátku otvírání výfukového kanálu až do 
začátku otvírání plnicího kanálu. 

 Od DÚ pokračuje u 4dobých motorů nucený výfuk, realizovaný vytlačováním spalin 
z válce pohybem pístu z DÚ až do HÚ. Nucený výfuk spotřebovává práci pístu a zvyšuje tak 
vnitřní ztráty mechanické energie v motoru. U 2dobých motorů je nucený výfuk pístem 
nahrazen vytlačováním spalin čerstvou náplní, vstupující do válce plnicími kanály. Energie 
čerstvé náplně k vytlačování spalin je v tomto případě odebírána z plnicího dmychadla (v 
nejjednodušším případě ze spodní strany pístu, stlačující čerstvou náplň v klikové skříni 
motoru - viz obr. 13, příp. 16). 

 Poslední fází vyprazdňování spalin z válce je tzv. dodatečné vyprazdňování, spojené 
s vyplachováním spalovacího prostoru. U 4dobých motorů se za tuto fázi považuje úsek od 
HÚ (resp. od SO) do úplného zavření výfukového ventilu (VZ): využívá se přitom (v případě 
vhodně řešeného výfukového systému) účinku snížení tlaku ve válci působením zpětné 
odražené podtlakové vlny z výfukového potrubí. Vyplachování spalovacího prostoru lze 
realizovat pouze vzduchem: pokud se do válce přivádí od samého počátku plnění směs 
vzduchu a paliva, nelze připustit únik směsi do výfuku (energetická ztráta, zvýšení 
výfukových emisí). U 2dobých motorů se část čerstvé náplně vždy smísí se spalinami a 
odchází do výfukového systému motoru. Vyplachování s únikem části čerstvé náplně 
pokračuje (i po zavření plnicích kanálů) až do uzavření výfukových kanálů. Zvýšení účinnosti 
vyprazdňování spalin, vyplachování a plnění válce čerstvou náplní je u 2dobých motorů 
možné pouze za cenu složitějšího konstrukčního uspořádání (nesymetrický rozvod a pod.). 

 Plnění válce čerstvou náplní se uskutečňuje využitím tlakového spádu mezi sacím 
(plnicím) potrubím motoru a válcem motoru (pro 4dobý motor), resp. mezi dmychadlem a 
válcem motoru (pro 2dobý motor).  

 Účinnost naplnění válce čerstvou vzduchovou náplní popisuje tzv. plnicí účinnost (pro 
vznětové motory se plnicí účinnost ηp někdy označuje jako dopravní účinnost ηd). 
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mcv

⋅   hmotnostní tok čerstvé náplně do motoru 
VZ1  zdvihový objem 1 válce 
iV   počet válců 
ρ1   hustota vzduchu před sacím kanálem 
n   otáčky motoru 
k   součinitel (k = 1 pro 2dobý motor, k = 2 pro 4dobý motor) 
 
 Hmotnostní tok vzduchu do motoru lze určit pouze přímým měřením (objemový 
průtokoměr, měřicí clonka nebo dýza). Někdy se stupeň naplnění válce vyjadřuje i objemovou 
(volumetrickou) účinností: 

      
V
V

Z

S

V
=η       (69) 

VS  skutečný spotřebovaný objem vzduchu na válec, 
ρ1

MV V
S
=  

VZ  zdvihový objem válce 
MV hmotnostní náplň vzduchu na válec (změřeno) 
ρ1  hustota vzduchu před sacím kanálem (v sacím potrubí) 

Porovnáním s předcházejícími vztahy dostaneme výsledek   ηV =ηd. 

 Pro zvýšení dopravní účinnosti lze využít (při vhodné konstrukci sacího, resp. plnicího 
traktu motoru) vlnového efektu s akumulovanou kinetickou energií pohybujícího se sloupce 

vzduchu v potrubí před sacím (plnicím) ventilem. 
Zejména moderní zážehové motory dosahují touto 
cestou významného zvýšení hmotnostního naplnění 
válce (a tím i zvýšení výkonových parametrů 
motoru). Pracovní princip „laděného“  potrubí 
motoru  ukazuje  zjednodušené  schéma na  obr. 17. 
Sací pohyb pístu vyvolá v místě sacího ventilu 
podtlak, který se jako tlakový rozruch šíří rychlostí 
zvuku sacím potrubím směrem ke vstupnímu 
otvoru (konci) sacího potrubí. Tento tlakový 
rozruch postupně vyvolává pohyb náplně 
v jednotlivých místech sacího potrubí směrem 
k válci motoru. Časový  průběh tohoto tlakového 
rozruchu představuje dopřednou podtlakovou vlnu, 
která za časový interval ∆τs dorazí svým počátkem 
k otevřenému konci sacího potrubí: otevřený konec 
potrubí se z hlediska mechaniky proudění projevuje 
jako náhlá změna průtokového průřezu a vyvolá 
odraz tlakového rozruchu.  

    Podle zákona odrazu tlakového rozruchu pro 
otevřený konec potrubí se přetlaková vlna na konci 
otevřeného potrubí odrazí jako podtlaková a 
podtlaková vlna se odráží jako přetlaková. 

 
OBR.19: Dynamické jevy v sacím 

potrubí 
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Odražená vlna se šíří potrubím od otevřeného konce proti dopředné vlně: okamžitý tlak 
v každém místě potrubí je potom určen součtem amplitudy dopředné a odražené vlny.  

Časový interval šíření podtlakové vlny od sacího ventilu ke konci potrubí je určen délkou 

potrubí a rychlostí šíření zvuku: ∆τs = a
l

z

s ,  rychlost zvuku   Traz
⋅⋅= κ  . 

 
κ  adiabatický exponent 
r  plynová konstanta vzduchu 
T  teplota vzduchu. 
 
 Odražená vlna se vrátí sacím potrubím k sacímu ventilu (tj. do místa A) opět během 
časového intervalu ∆τs (od okamžiku odrazu). Od okamžiku vzniku tlakového rozruchu 
v místě  A  až do okamžiku návratu čela odražené vlny proběhne doba sτ∆⋅2   a během této 
doby se klikový hřídel pootočí o úhel sτ∆⋅2 .  

Platí              
n

s
s ⋅

∆
=∆⋅

6
2 ατ ,      kde          n ... otáčky motoru. 

 Časový průběh odražené vlny v místě A je zrcadlovým obrazem dopředné podtlakové 
vlny, posunutým o úhel  ∆αs :  časový průběh tlaku v místě A sacího ventilu je potom prostým 
součtem podtlakové amplitudy dopředné vlny a přetlakové amplitudy odražené vlny. 
Vzhledem k tomu, že dopředná vlna zanikne zastavením pohybu pístu v  DÚ, bude v další 
fázi ovlivňovat průběh plnění válce přetlaková amplituda odražené vlny. Pro využití vlnového 

efektu lze z předcházejících rovnic odvodit základní vztah   
a
l

z

s
s

n⋅⋅
=∆

12
α . (70) 

 Pro 4dobé motory je optimální úhel ∆αs  přibližně do 90°KH od HÚ. Vlnový efekt 
v sacím potrubí lze zesílit výraznějším náběhem dopředné podtlakové vlny: k tomu může 
přispět podtlaková (odražená) vlna ve vhodně zkonstruovaném výfukovém potrubí motoru, 
která vyvolá v době vyplachování spalovacího prostoru podtlak ve válci motoru. 

 Aby vlnový efekt nebyl omezen jenom na úzký rozsah otáček motoru, mají dnešní 
moderní motory (především zážehové) proměnlivou délku sacího potrubí (v závislosti na 
okamžitých otáčkách motoru), využívá se rovněž proměnlivého časování ventilů. 

Pracovní náplň válce pro nový pracovní oběh tvoří vedle čerstvé náplně i určité množství 
zbytkových plynů z předcházejícího oběhu: je to důsledek nedokonalého (neúplného) 
vypláchnutí spalovacího prostoru (dokonalé vypláchnutí je spíše výjimkou). Na množství 
zbytkových plynů se ale významně podílí zpětný tok spalin na konci výfukového zdvihu 
z válce do sacího (plnicího) potrubí otvírajícím se sacím (plnicím) ventilem: ve válci je v této 
fázi zpravidla vyšší tlak spalin proti tlaku čerstvé náplně v sacím kanálu (efekt zpětného toku 
se nebude projevovat v případech „laděného“ výfukového potrubí). 
 
 

4.2  TVOŘENÍ SMĚSI A JEJÍ SPALOVÁNÍ V ZÁŽEHOVÝCH MOTORECH  
 
 Zážehové motory používají lehce odpařitelná kapalná paliva nebo paliva plynná. Směs 
vytvořená palivovým systémem motoru se musí během fází plnění válce a kompresního 
zdvihu zcela homogenizovat, tj. kapalné palivo se musí úplně odpařit a palivové páry se musí 
téměř dokonale promísit se vzduchem. 
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 Pro spolehlivý zážeh směsi musí být její bohatost ve válci (spalovacím prostoru) motoru 
v rozsahu mezí zápalnosti pro příslušné palivo. To je zajištěno u prohřátého motoru jak 
činností palivového systému, tak účinkem ohřátých stěn sacího potrubí a stěn pracovního 
prostoru ve válci na čerstvou náplň (a na průběh odpařování kapalného paliva) a účinkem 
zvyšování teploty náplně při kompresi: po studeném startu motoru však účinek ohřevu od stěn 
chybí, palivo se odpaří pouze zčásti a směs ve válci se jeví jako chudá - tento nedostatek se u 
neprohřátého motoru napravuje pomocí zvláštních funkcí na palivovém systému (obohacení 
směsi při spouštění a prohřívání motoru). 

Pozn.: Meze zápalnosti pro vybraná paliva ukazuje tabulka. 
   Benzin  0,45 < λ < 1,5 
   metanol 0,45 < λ < 1,65 
   zemní plyn 0,30 < λ < 1,8 
   vodík  0,15 < λ < 10 
 Uvedené hodnoty dokládají především skutečnost, že zápalnost směsí se pohybuje 
v relativně širokých mezích. Pro PSM je z řady důvodů využívána především oblast s λ ≥ 1. 

     Vytvoření kvalitní směsi musí 
zajistit především palivový systém. 
Vzhledem  k  časovému  intervalu, 
který je k dispozici  pro homoge-
nizaci směsi (např. u čtyřdobého  
motoru  při  otáčkách n = 3 000 1/min 
je tato doba pouze 0,018 s), musí 
palivový systém přivádět do 
proudícího vzduchu (příp. přímo do 
válce) palivo ve formě velmi malých 
kapek. V karburátoru se palivový 
aerosol vytváří účinkem přítoku paliva 
do vzduchu proudícího vysokou 
rychlostí (obr. 18 ukazuje závislost 
středního průměru kapek benzinu na 

rychlosti proudění vzduchu ve směšovací komoře karburátoru), vstřikovacím zařízením se 
vytváří „palivová mlha“ při vstřikování benzinu do sacího potrubí (vstřikovací tlaky cca 0,1-
0,3 MPa, rozpad paprsku vstřikovaného paliva do kapek se středním průměrem pod 100 µm). 

 Homogenizaci směsi ve válci napomáhá rozvíření čerstvé náplně při vstupu do válce: toto 
rozvíření může mít různou povahu. 

• Tangenciální „swirl“ vír s osou v podélném směru válce,vyvolaný 
vhodnou konstrukcí vtokového kanálu (obr. 21). 

• Příčný „tumble“ vír s osou kolmo 
k podélné ose válce, vyvolaný vhodným  
nasměrováním sacího ventilu (obr. 22). 

     Během kompresního zdvihu (zejména 
v závěru) se může i výrazněji projevit radiální 
„squish“ vír, vyvolaný vytěsňováním části 
náplně z okrajových částí válce do 
spalovacího prostoru: toto rozvíření se 
uplatňuje především u vznětových motorů 
s přímým vstřikem, má ale význam i u 
zážehových motorů. 

 
OBR. 20: Střední průměr kapek paliva při tvoření 

směsi ve směšovací komoře karburátoru 

 
OBR. 21: Swirl víření 

 
OBR. 22: Tumble 

víření 
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Na průběh vytváření směsi, ale zejména na charakter rozvíření náplně válce v závěrečné 
fázi kompresního zdvihu (tj. před zážehem směsi), má významný vliv uspořádání a tvar 
spalovacího prostoru. Řešení spalovacího prostoru sleduje několik cílů, především pak: 

- optimalizaci kompresního poměru, 

- vytvoření přiměřené turbulence s velkým počtem lokálních vírů malých rozměrů jako 
prostředku k optimalizaci průběhu spalovacího procesu, 

- minimalizaci produkci nespálených uhlovodíků. 

 Zážehové motory využívají větší množství různých tvarů spalovacích prostorů  
vytvořených především v hlavě válců, čelo pístu bývá zpravidla zcela rovné nebo s mělkou 
kulovou miskou či s nízkou kulovou úsečí (vrchlíkem). V poslední době se začínají objevovat 
řešení hlubších spalovacích prostorů v hlavě válců a vyšším deflektorem na čele pístu. U 
plynových zážehových motorů pro spalování velmi chudých směsí se jako vhodná řešení 
ukazují hlubší spalovací prostory, umístěné v hlavě pístu. Obecně lze konstatovat, že v řešení 
spalovacích prostorů zážehových motorů se dnes hledají rezervy k dalším technickému 
zlepšení vlastností této nerozšířenější kategorie PSM. 
 
 
Zážeh směsi a normální průběh hoření 
 
 Iniciace hoření v zážehovém motoru je zajištěna zažehnutím směsi pomocí 
vysokonapěťového elektrického výboje. Ve velmi omezeném objemu směsi, mezi 
elektrodami zapalovací svíčky, dojde k extrémně rychlému zvýšení teploty - teplota mezi 
elektrodami překračuje hodnotu 104 °C. Vedle tepelné disociace molekul dochází k intenzivní 
ionizaci prostředí v okolí jiskřiště. To vyvolá bezprostřední reakce složek ve směsi, které 
probíhají vysokou rychlostí a rezultují nakonec završením této počáteční fáze zážehu 
vytvořením životaschopného ohniska zážehu. Pro homogenní směs se složením blízkým 
stechiometrickému směšovacímu poměru postačuje zapalovací energie ve velikosti do 3 - 5 
mJ, přivedená během 0,5 - 1 ms; u běžných vozidlových zážehových motorů jsou zapalovací 
systémy konstruovány pro zapalovací energii cca 10 mJ.  

 Z hlediska chemických procesů, spojených s vytvářením ohniska zážehu, lze 
mechanizmus zážehu vysvětlit nastartováním předoxidačních reakcí účinkem 
vysokonapěťového výboje, při kterých vznikají rozpadem struktury uhlovodíkového paliva a 
vazbou s molekulami kyslíku sloučeniny přesycené kyslíkovou vazbou - peroxidy. Tento 
proces vyjadřuje schéma    C H O ROOHx y + →2  . 

 Peroxidy jsou málo stabilní a rozpadají se, přičemž dochází ke vzniku aktivovaných 
částic - volných radikálů podle schéma    ROOH RO O H→ +⋅ ⋅ . 

Při dosažení určité potřebné koncentrace aktivovaných částic vznikne otevřený plamen. 
Tato doba vytváření potřebné koncentrace produktů předoxidačních reakcí se označuje jako 
indukční doba (průtah zážehu, resp. vznícení). 

Pozn.: Teplota zapálení (zápalná teplota) hořlavé směsi není fyzikální konstantou pro dané 
palivo. Závisí sice na velikosti a stavbě molekuly paliva, ovlivňují ji však i další podmínky 
(směšovací poměr, celková tepelná bilance v ohnisku zážehu či vznícení a pod.) a časové 
dispozice pro dynamiku procesu zapálení. Vzájemné souvislosti hlavních parametrů 
počátečního procesu hoření vyjadřuje vztah   

                        τ ⋅ ⋅ =
−

⋅p e konstn
E

R Tz       (71) 
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τ ... průtah zapálení (zážehu, vznícení), tzv. indukční doba 
Tz ... teplota zapálení 
p ... tlak hořlavé směsi 
n ... řád reakce (obvykle 1< n < 2) 
E ... aktivační energie 
R ... plynová konstanta 

 Při srovnatelných podmínkách je teplota zapálení určena především velikostí aktivační 
energie. Mechanizmus zapálení je proto podmíněn zvýšením energetické hladiny molekul 
směsi nad hodnotu aktivační energie (v určitém objemu směsi), přitom vznikají aktivované 
částice a určitá koncentrace aktivovaných částic (aktivních radikálů) vede ke vzniku 
otevřeného plamene s následným samovolným pokračováním řetězových spalovacích reakcí. 
Pro uhlovodíková paliva se velikosti aktivačních energií pohybují v rozsahu 20 - 400 
MJ/kmol  (nafta ~ 45 MJ/kmol, benzin ~ 90 - 150 MJ/kmol, plynná uhlovodíková paliva ~ 
250 - 400 MJ/kmol). Hodnoty aktivačních energií vysvětlují údaje o zápalných teplotách pro 
některá paliva, uváděné v různých pramenech: 

nafta  ... 250 - 350 °C 

benzin  ... 280 - 350 °C 

butan  ... 475 - 550 °C 

propan  ... 510 - 580 °C 

zemní plyn  ... 680 - 750 °C 

 

 Z ohniska zážehu se hoření rozšiřuje postupem 
čela plamene: rychlost postupu je určena především 
množstvím aktivovaných částic, které ze zóny hoření 
pronikají do nespálené směsi. V klidném prostředí 
pronikají aktivované částice před zónu hoření 
působením molekulární difuse, hloubka zóny hoření δL 
je malá a stejně tak rychlost postupu plamene uL je 
relativně malá (do ~ 2 m/s). V podmínkách válce 
motoru se na rychlosti postupu plamene podílí turbulentní difuse: rozdíl mezi molekulární a 
turbulentní difusí lze vysvětlit jako rozdíl mezi přenosem jednotlivých molekul a vynášením 
celých elementárních objemů (schematicky to ukazuje obr. 23). Intenzita turbulentní difuse se 
od molekulární odlišuje řádově - podle intenzity turbulence to může být až o 2 - 3 řády. Tato 
okolnost zvýší hloubku zóny hoření na δT (δT ≈ 10 mm), rychlost postupu čela plamene se 
zvýší na ~ 20 - 40 m/s.  

 Postupným rozšiřováním hoření do celého objemu spalovacího prostoru se uvolněným 
teplem zvyšuje tlak náplně ve válci: průběh hoření homogenní směsi v zážehových motorech 
má povahu kinetického hoření, rychlost oxidačních reakcí je určena chemicko-kinetickými 
závislostmi a uplatňuje se přitom postupné zvyšování teploty směsi v důsledku již uvolněného 
tepla i zvyšování tlaku v uzavřeném objemu. Pokles rychlosti oxidačních reakcí (tj. i pokles 
rychlosti uvolňování tepla dQ/dα) nastane až v závěrečné fázi vyhořívání v důsledku snížení 
koncentrací obou složek směsi v náplni válce. Při normálním průběhu vyhořívání náplně 
válce se tlakové maximum ve válci nachází v poloze cca 150 za HÚ, celková délka hoření se 
pohybuje v úhlu ≈ 500 až 900 pootočení KH (důsledek variability průběhu hoření). 

 
OBR. 23: Schéma laminárního a 

turbulentního postupu hoření 
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Celkový pohled na fázování procesů tvorby směsi, jejího hoření a průběhu rychlosti 
uvolňování tepla ukazuje obr.24. 

 Spalovací proces v zážehových motorech se vyznačuje velkou proměnlivostí pracovních 
cyklů, cyklus od cyklu má tlak ve válci jiný průběh. Příčiny této variability se vysvětlují 
působením více nebo méně příznivých skutečných podmínek pro rozvoj hoření z počátečního 
ohniska zážehu: turbulentnost v nejtěsnějším okolí jiskřiště, určitá nehomogenita směsi, 
ředění čerstvé náplně zbytkovými spalinami a pod. Z hlediska dalšího rozvoje a zvyšování 
technické úrovně zážehových motorů je problém snižování mezicyklové variability 
mimořádně významný jak pro zvyšování celkové účinnosti zážehových motorů, tak pro 
snižování emisí výfukových škodlivin   (HC). 

 
Poruchy průběhu spalovacího procesu v zážehových motorech 
 
 Detonační hoření: U zážehových motorů může za určitých okolností nastat mimořádně 
rychlý průběh spalování směsi v důsledku samovznícení části pracovní náplně - ve většině 
případů jde o samovznícení zbytku ještě nespálené, ale silně stlačené směsi, vystavené účinku 
aktivovaných částic, které pronikly ze zóny hoření do této nespálené směsi. Toto tzv. 
detonační hoření limituje možnost dalšího zvyšování kompresního poměru a s tím spojeného 
dalšího zvyšování účinnosti zážehových motorů. Detonační hoření je podrobně vysvětlováno 
v každé základní učebnici o spalovacích motorech. 

 Detonace jako výsledek samovznícení při téměř konstantním objemu vznikají v těch 
částech spalovacího prostoru, kam se hoření z ohniska zážehu dostává až nakonec. Náplň je v 
těchto místech vystavena časově nejdelšímu působení  vysokých teplot i tlaku (detonační 
spalování se ale může za určitých okolností objevit i v průběhu hlavní fáze hoření, v blízkosti 
HÚ). Samovznícení proběhne takovou explosivní rychlostí, že nemůže dojít k vyrovnání tlaku 
a v náplni válce vznikne rázová vlna. Rozšiřování samovznícení do jiných  (okrajových) míst 
spalovacího prostoru pak následuje jako mechanizmus detonace souběžně s rázovou vlnou, 
přičemž uvolněné teplo tento účinek ještě znásobuje. Periodický odraz rázových vln od stěn 
válce, hlavy válce a stěn spalovacího prostoru (pístu) lze zaznamenat tlakovým snímačem v 
podobě tlakových oscilací (vibrací) s frekvencí  několika kHz (viz obr.25), odraz přitom  
vyvolává  ostrý  kovový  (zvonivý)  zvuk  vysokého  tónu, který je nejvýraznějším vnějším 
příznakem detonačního hoření v motoru. Tlakový snímač (pokud má vhodné vlastnosti) 

 
OBR. 24: Schéma posloupnosti fází tvoření směsi, jejího zážehu a hoření ve válci 

zážehového motoru 
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zaznamená frekvenci tlakových oscilací kolem cca 4 
až 8 kHz, což při rozměrech válce 70 až 130 mm 
ukazuje na rychlost tlakové vlny kolem  1200 m/s. 
Mezi škodlivé účinky detonačního hoření na motor 
patří zvýšení tepelných ztrát z náplně válce do stěn 
motoru vlivem vysokých teplot na čele rázových vln 
a současného zvýšení součinitele přestupu tepla: 
motor se přehřívá a může dokonce nastat i místní 
poškození povrchu spalovacího prostoru, při 
déletrvajícím provozu s výskytem intenzivnějšího 
detonačního spalování může nastat i trvalé velmi 
vážné poškození motoru (propálení dna pístu a pod.). 

Pozn.:  Elektronické řídící a ochranné systémy u 
dnešních zážehových motorů svojí činností 
zabezpečují motor (především změnou seřízení 
předstihu zážehu) před výše uvedenými poruchami 
hoření směsi a současně optimalizují provozní režim 

motoru z hlediska účinnosti pracovního oběhu tím, že udržují předstih zážehu prakticky na 
hranici počátku výskytu (spíše náznaku) detonací. 
 
 Předčasný (neřízený) zážeh směsi: Detonační hoření představuje odchylku od 
normálního průběhu spalování v samotném závěru spalovacího procesu (ale i v hlavní fázi 
hoření) v zážehovém motoru: za určitých podmínek se někdy může objevit i jiné vážné 
narušení celého průběhu spalovacího procesu. Příčinou takového jevu je předčasný, neřízený 
zážeh směsi ještě před zažehnutím směsi VN výbojem (jde vlastně spíše o lokální vznícení 
směsi působením vysoké teploty od přehřátých míst ve spalovacím prostoru). K předčasnému 
nastartování oxidačního procesu dojde od přehřátých součástí ve spalovacím prostoru (např. 
elektrod zapalovací svíčky, talíře výfukového ventilu, usazeného karbonu, přesahující hrany 
těsnění a pod.). Šíření plamene z ohniska předčasného zážehu je pak velice podobné tomu, 
jako kdyby došlo k zážehu elektrickým výbojem. Hoření však začne dříve a s tím jsou 
spojeny další, pro následný průběh hoření nepříznivé, důsledky: vyšší pmax , Tmax , 
nepravidelné průběhy tlaku neboť okamžiky předčasného zážehu se mění, vysoká 
pravděpodobnost vzniku detonací, zvýšené energetické nároky na kompresní zdvih, zvýšený 
odvod tepla do stěn. Nebezpečí předčasného zážehu je především u výkonově exponovaných 
benzinových  motorů s vyšším kompresním poměrem. 
 
 Vznícení směsi při zastavování (doběhu) zážehového motoru: Zvyšování kompresního 
poměru u zážehových motorů (zejména u starších typů motorů s karburátorovým palivovým 
systémem) může být spojeno s dalšími jevy, komplikujícími jejich provoz - lze kupř. uvést 
problémy se zastavováním (vypínáním) motoru, kdy za určitých podmínek dochází i bez 
zapalovacího vysokonapěťového výboje k zážehu (v tomto případě k samovznícení) směsi a  
motor je schopen po určitou dobu pracovat s vypnutým zapalováním. Pracuje velmi 
nepravidelně, se silnými rázy: tento jev vzniká v důsledku doby průtahu vznícení, která při 
kompresní teplotě nad 375 0C dosahuje pro benzinová paliva velikosti cca 30 ms a při 
rozložení tohoto průtahu vznícení  do oblasti ± 200  pootočení klikového hřídele  kolem horní 
úvrati dojde ke vznícení a vyhoření náplně válce (třebaže relativně malého množství, které 
odpovídá seřízení pro volnoběh)  a motor se tím udrží v chodu na velmi nízkých otáčkách 
(cca 200 až 300 1/min.). Účinnou ochranou proti tomuto jevu je prochlazení motoru před jeho 
zastavením. Moderní zážehové motory s palivovými systémy vybavenými elektronickým 
řízením jsou před tímto nebezpečím zcela uchráněny. 

 
OBR. 25: Detonační průběh 
hoření v zážehovém motoru 
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OBR. 27: Vznětový motor s vírovou  
komůrkou

4.3  TVOŘENÍ SMĚSI A JEJÍ SPALOVÁNÍ VE VZNĚTOVÝCH MOTORECH 
 
 Vznětové motory používají těžko odpařitelná paliva, tvoření směsí těchto paliv se 
vzduchem se zásadně uskutečňuje uvnitř spalovacího prostoru ve válci motoru. Fyzikální a 
chemické vlastnosti umožňují realizovat spalování cestou samovolného rozběhu 
předoxidačních a následně i oxidačních reakcí (vznícením) působením vysoké kompresní 
teploty na směs vytvářenou vysokotlakým vstřikováním paliva do zkomprimovaného (a 
ohřátého) vzduchu. Z vytvořených ohnisek vznícení (zpravidla značného počtu prostorově 
rozložených v objemu spalovacího prostoru) se hoření přenáší turbulencí do celého objemu 
spalovacího prostoru, v němž se průběžně (od počátku vstřikování paliva do spalovacího 
prostoru) vytváří směs paliva se vzduchem a průběžně vznikají další nová ohniska vznícení. 
Základní charakteristikou spalování směsi ve vznětových motorech je tedy iniciace tepelným 
a řetězovým vznětem s následným šířením plamene z ohnisek vznícení do okolí s tvořící se 
směsí. Mechanizmus tvoření směsi ve vznětových motorech a iniciace vznícení ve svých 
důsledcích znamenají, že z hlediska bohatosti směsi neexistuje žádná mez zápalnosti směsi 
(při volnoběhu  pracuje  vznětový  motor  s  celkovým  součinitelem  přebytku  vzduchu  λ ~ 
6 ÷ 7). 

 Velký význam pro vytváření směsi má víření a intenzita turbulence vzduchové náplně ve 
spalovacím prostoru: toto rozvíření určuje provedení spalovacího prostoru (tvar, umístění).  

Vznětové motory s přímým vstřikem  
paliva  mají  spalovací prostor 
umístěný v hlavě  (koruně) pístu  a 
rozvíření   vzduchové   náplně    je 
zpravidla radiální,  „squish“  víření 
(obr. 26), význam má ale i „swirl“ 
rozvíření: vstřikovací tryska, umístěná 
v hlavě válců, vstřikuje palivo do 
spalovacího prostoru pístu. Motory 
tohoto provedení patří mezi  
nejúčinnější  tepelné  motory,   jejich  
provoz se proti motorům zážehovým 
vyznačuje „tvrdým“ chodem (akusticky 
i z hlediska gradientu nárůstu tlaku ve 

válci při vznícení směsi), zejména v režimech nízkého zatížení. Vznětové motory s přímým 
vstřikem jsou v současnosti konstruovány jako motory přeplňované. 

Vznětové motory s nepřímým vstřikem 
(komůrkové) mají větší část objemu kompresního 
prostoru umístěný ve spalovací komůrce, vytvořené 
ze žárupevného materiálu a zabudované v hlavě 
válce (obr. 27): spalovací komůrky mohou mít 
různá konstrukční provedení, odlišující se 
poměrnou velikostí vnitřního objemu, pohybem 
vzduchové náplně uvnitř komůrky, propojením 
komůrky s objemem válce motoru a pod. (tlakové, 
vzduchové, vírové aj.). Vstřikovací tryska vstřikuje 
palivo do spalovací komůrky: ve spalovací 
komůrce je zpravidla umístěna i žhavicí svíčka, 
jejíž tepelný výkon usnadňuje spouštění motoru 
(povrch neprohřáté komůrky působí silně 

 
OBR. 26: Swirl víření při kompresi a vstřik paliva 

do spalovacího prostoru na konci komprese          
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ochlazujícím účinkem na vzduchovou náplň, pohybující se uvnitř komůrky rychlostí řádově 
~100 m/s). Vznětové motory komůrkové mají nižší celkovou účinnost než vznětové motory 
s přímým vstřikem (tepelné ztráty povrchem spalovací komůrky, ztráty na mechanické energii 
jako důsledek vysoké intenzity rozvíření části vzduchové náplně válce), jejich chod je 
poněkud tišší než u vznětových motorů s přímým vstřikem. Vznětové komůrkové motory 
patří mezi motory s nižšími měrnými výkony (nižší hodnoty středních efektivních tlaků pe) a 
jsou zpravidla konstruovány jako nepřeplňované (proti nepřeplňovaným vznětovým motorům 
s přímým vstřikem mají poněkud příznivější emisní parametry).                  

 
Vstřikovací palivové systémy vznětových motorů pracují se vstřikovacími tlaky 50 -150 až 
200 MPa: u vznětových motorů s velkým rozsahem provozních otáček jsou vstřikovací tlaky 
závislé na otáčkách motoru - s rostoucími otáčkami motoru se vstřikovací tlaky zvyšují 
(důsledek zvyšování rychlostí průtoku paliva vstřikovací tryskou). Palivo je do spalovacího 
prostoru vstřikováno na konci kompresního zdvihu, s tzv. předvstřikem před HÚ. Paprsek 
paliva vytékající ze vstřikovací trysky velmi vysokou rychlostí (na výtoku z výstřikového 
otvoru vstřikovací trysky rychlostí i přes 400 m/s) se v silně stlačené vzduchové náplni válce 
(kompresní poměr se u motorů s přímým vstřikem pohybuje v rozmezí 11 až 20, u motorů 
komůrkových 16 až 25 - čím větší vrtání motoru, tím nižší kompresní poměr) velice rychle 
„atomizuje“, tj. rozpadne se na velké množství jednotlivých kapek velmi malého průměru 
(vytvoří se „palivová mlha“) a kapky se účinkem jejich vysoké rychlosti i turbulence ve 
spalovacím prostoru rozptýlí po celém objemu spalovacího prostoru (tzv. objemové tvoření 
směsi). Z hlediska tvoření směsi je nejvýznamnější střední velikost průměru kapek, tzv. 
„sauter“ průměr 32d  
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 Průměr 32d   závisí  především na vstřikovacím tlaku, vliv má i řada dalších 
konstrukčních a provozních činitelů (průměr výstřikových otvorů vstřikovací trysky, tlak a 
teplota vzduchové náplně ve spalovacím prostoru aj.). Stupeň „atomizace“ paprsku paliva, tj. 
průměr 32d , má rozhodující význam pro seřízení předvstřiku paliva: obecně platí, že 
zvyšováním  vstřikovacích tlaků se zmenšuje průměr 32d  a to umožňuje snížit předvstřik 
paliva. 

 Zvyšování vstřikovacích tlaků se příznivě projevuje (spolu s přeplňováním vznětových 
motorů) především na emisních vlastnostech vznětových motorů s přímým vstřikem. 

 Vývoj palivových (vstřikovacích) systémů pro vysoké (až extrémně vysoké) vstřikovací 
tlaky (80-150 MPa) se datuje od konce 80. let, od začátku 90. let se tyto  systémy začínají 
postupně prosazovat u nově vyráběných vznětových motorů a v současnosti se špičkové 
hodnoty vstřikovacích tlaků u moderních palivových systémů (zejména elektronicky řízených  
akumulačních systémů typu Common Rail, sdružených vstřikovacích jednotek aj.) pohybují 
kolem 180 až 200 MPa.  Určitá část ještě dnes provozovaných vznětových motorů je však 
vybavena „klasickými“ vstřikovacími systémy se vstřikovacími tlaky 50-80 MPa. 

 Rozdíly mezi charakteristickými parametry vznětových motorů s „klasickým“ 
vstřikovacím systémem pro vysoké vstřikovací tlaky ukazuje tabulka (uváděné hodnoty jsou 
pouze orientační, na konkrétních motorech se projevují i další vlivy). 
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 Bezprostředně po začátku vstřikování paliva do spalovacího prostoru začínají 
v jednotlivých kapkách „palivové mlhy“ fyzikální a chemické procesy, které mají endotermní 
povahu: ohřev a odpařování kapek paliva, předoxidační reakce. Po vytvoření dostatečné 
koncentrace aktivovaných částic (podobně jako při tvoření ohniska zážehu v zážehových 
motorech), promísených v nejbližším okolí kapky se vzduchem, dojde ke vznícení: úsek mezi 
počátkem vstřikování paliva a vytvořením ohnisek vznícení s prokazatelným uvolňováním 
tepla se označuje jako průtah vznícení. V celém objemu spalovacího prostoru se téměř 
současně objeví velké množství ohnisek vznícení, současně stejné procesy probíhají v okolí 
velkého množství dalších kapek z průběžně vstřikované dávky paliva: to spolu s turbulencí ve 
spalovacím prostoru zabezpečuje účinný postup vyhořívání směsi v celém objemu 
spalovacího prostoru (a ve válci motoru). Výsledný průběh spalovacího procesu ve 
vznětovém motoru se vyznačuje nízkou mezioběhovou variabilitou: je to důsledek působení 
statistických zákonitostí v souboru velkého počtu samostatných pochodů z mnoha ohnisek 
vznícení - zjišťovaná stabilita je potom statistickým výsledkem. 

 Schematický pohled na návaznosti tvorby směsi a spalovacího procesu ve vznětovém 
motoru ukazuje obr. 28: obvyklý průběh rychlosti vyhořívání vstřikované dávky paliva 
(rychlosti uvolňování tepla  dQ/dα  při hoření) je zakreslen v pravé části obrázku. 

 Počátek vstřikování paliva do spalovacího prostoru je situován do závěrečné fáze 
kompresního zdvihu a celá dávka je postupně vstřikována tak, že konec dodávky je potom až 
za horní úvratí. Podstatná část vstřikované dávky paliva je do spalovacího prostoru 
vstřikována již ve fázi po rozběhu oxidačních reakcí.   

 Ve vznětovém motoru se tedy tvoří směs za jejího současného spalování: vznícení části 
paliva z počátku vstřikování má povahu kinetického hoření, z ohnisek vznícení je potom 
šíření plamene ovlivněno především rychlostí tvoření nové směsi v zónách hoření. Tato 
rychlost je dána difusními poměry v místech mísení obou složek směsi (tj. paliva i vzduchu) - 
hoření v této fázi (je to však podstatná část celého spalovacího procesu) je proto označováno 
jako difusní. 

Vstřikovací 
systém 

Vstřik. tlaky 
[ ]MPa  

d32 

[ ]µm  
předvstřik 
[ ]° předHU  

průtah vznícení 
[ ]°KH  

délka hoření 
 [ ]°KH  

„klasický“ 50-80 40-30 25-20 12-8 75-60 
vysoké tlaky 80-150 30-12 10-0 8-4 60-40 

 
OBR. 28: Schéma posloupnosti fází tvoření směsi, jejího zážehu a hoření ve 

válci vznětového motoru 
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 Difusní hoření probíhá v podmínkách současného tvoření směsi a tedy v prostředí, kde se 
nachází ještě i kapky vstřiknutého paliva: tato fáze spalovacího procesu ve vznětových 
motorech se rovněž označuje jako spalování heterogenní směsi. 

 Vzhledem ke značně složitým poměrům při vytváření směsi ve vznětových motorech, 
musí být ve všech provozních režimech vznětového motoru zajištěn dostatečný  přívod 
vzduchu k odpařujícímu se palivu: to je zajištěno tím, že vznětový motor pracuje vždy s 
relativním přebytkem vzduchu ve směsi tak, aby výsledná hodnota součinitele přebytku 
vzduchu  λ  byla alespoň 1,3 až 1,4: ve vznětových přeplňovaných motorech se v režimech 
plného zatížení pracuje se součinitelem přebytku vzduchu   λ ~ 1,6 ÷ 1,8 (2,0). 

 Rozdíly v charakteristických parametrech tvoření směsi a jejich vliv na průběh hoření se 
projevují i v průbězích tlaku ve válci motoru. Na obr. 29 jsou zakresleny průběhy tlaku ve 
válci nepřeplňovaného vznětového motoru s „klasickým“ vstřikovacím systémem a 

přeplňovaného vznětového motoru 
vybaveného palivovým systémem 
pro vstřikování paliva vysokými 
vstřikovacími tlaky: aplikace 
přeplňování a vstřikování vysokými 
vstřikovacími tlaky (a s tím 
souvisejícím zkrácením celkové 
délky hoření vstřikované dávky) 
vedou v některých případech 
k takovému seřízení předvstřiku, že 
maximální tlaky oběhu (spalovací 
tlaky) jsou téměř shodné 
s kompresními tlaky - pracovní oběh 
se tím přibližuje ideálnímu 
rovnotlakému Dieselovu oběhu. 
Vysoký kompresní poměr motoru, 
relativně krátká délka hoření spolu s  
vysokým přebytkem vzduchu 
přeplňovaného motoru dávají 
takovému vznětovému motoru velmi 
kvalitní účinnostní i emisní 
parametry. 
 

   Řešení dnešních přeplňovaných vznětových motorů dokazují, že  poznání a zvládnutí 
prostředků pro kvalitativní posun spalovacího procesu v těchto motorech stále ještě umožňuje 
zvyšovat technickou úroveň vznětových motorů z hlediska jejich výkonových, účinnostních, 
emisních i spolehlivostních parametrů. 

 

5.  REGULACE VÝKONU PSM 
 
 Výkon PSM je v provozu často potřeba měnit, regulovat podle požadavků poháněného 
stroje. Regulace výkonu motoru přizpůsobuje výkonovou otáčkovou charakteristiku motoru 
charakteristice spotřebiče, přičemž významným hlediskem regulace (řízení) musí být takové 
seřízení výkonu, provozního stavu motoru a jeho charakteristiky, které zajistí bezproblémový 
a stabilní chod motoru i poháněného stroje. Přizpůsobení obou charakteristik, tj. motoru a 
vnější zátěže (poháněného stroje), je v některých případech usnadněno převodem mezi 

 
OBR. 29: Porovnání průběhů vstřikování paliva a 
průběhů tlaků ve válci vznětového nepřeplňovaného 
motoru s klasickým vstřikováním a vznětového 
přeplňovaného motoru se vstřikováním extrémně 
vysokými vstřikovacími tlaky 
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motorem a poháněným strojem: převod přitom může být mechanický nebo i na jiném principu 
(v tom případě ale vystupuje jako vnější zátěž převod a jeho charakteristika). Možnosti 
regulace výkonu ukazuje základní rovnice pro mechanický výkon motoru:     

  P Me t= ⋅ω        (73) 

 Obecně lze tedy výkon motoru měnit buď otáčkami, nebo změnou točivého momentu, 
příp. současnou změnou otáček i točivého momentu. Možnosti regulace výkonu motoru 
změnou otáček jsou často značně omezené: za základní proces v řízení výkonu PSM se proto 
považuje regulace točivého momentu motoru Mt, resp. regulace středního tlaku oběhu  pe . 

Platí       P V p n
k

p k P
V ne

z e
e

e

z

=
⋅ ⋅
⋅

⇒ =
⋅ ⋅
⋅60

60
       (74) 
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v d c=

⋅
⋅ ⋅ ⋅

λ
ρ η η     (76) 

 Za předpokladu, že celková účinnost se vlivem regulace bude měnit málo, lze na regulaci 
středního efektivního tlaku  pe  působit změnami hodnot součinitele přebytku vzduchu λ, 
hustoty vzduchu ρv a dopravní účinnosti ηd (součin ρ ηv d⋅  vyjadřuje hustotu čerstvé náplně 
ve válci), příp. změnami všech činitelů. U PSM se využívá všech zmíněných možností vč. 
jejich kombinací, které nakonec představují 3 základní způsoby regulace točivého momentu 
motoru: jednotlivé způsoby jsou vždy vhodné pouze pro určitý typ motoru a o způsobu 
regulace rozhoduje především druh a vlastnosti paliva a způsob tvoření směsi. 

Základní způsoby regulace  pe (Mt): 

1. Kvantitativní - střední efektivní tlak pracovního oběhu je řízen změnou průtočného 
množství vzduchu (směsi) motorem (změnou hmotnostního naplnění válce čerstvou 
náplní), směs dodávaná motoru má konstantní, nebo téměř konstantní bohatost, většinou 
blízkou stechiometrickému směšovacímu poměru (λ = 1). Regulace je určena pro motory 
zážehové (benzinové). 

2. Kvalitativní - střední efektivní tlak pracovního oběhu je řízen změnou bohatosti směsi, 
hmotnostní naplnění válce vzduchem je při této regulaci prakticky konstantní. Regulace je 
určena pro motory vznětové (naftové). 

3. Smíšená - střední efektivní tlak pracovního oběhu je v určité oblasti zatížení řízen změnou 
bohatosti směsi, v jiné oblasti potom změnou hmotnostního naplnění válce: oblast s 
proměnlivou bohatostí směsi je zpravidla určitým způsobem řízena i kvantitativně. 
Regulace je využívána u plynových zážehových přeplňovaných motorů. Do tohoto 
způsobu regulace lze zařadit i přeplňované vznětové (naftové) motory : střední efektivní 
tlak oběhu u těchto motorů je řízen především změnou dávky paliva (bohatosti směsi), 
současně se ale uplatňuje i změna hmotnostního naplnění válce účinkem přeplňování. 

Zvláštním způsobem regulace výkonu PSM je regulace vynecháváním: mezi pracovní 
oběhy s normálním průběhem spalování je zařazen cyklus bez indikované práce, tj. bez 
výkonu. Takováto regulace působí např. u malých dvoudobých motorů při volnoběhu a ve 
velmi nízkých zatíženích, kde se projevuje účinek kvantitativní regulace a nadměrné 
koncentrace zbytkových spalin z předcházejícího cyklu. 
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Příklady uspořádání (schémat) motorů pro jednotlivé způsoby regulace a znázornění 
hmotnostního naplnění válce vzduchem a palivem v závislosti na středním efektivním tlaku 
oběhu pe (vč. průběhu součinitele přebytku vzduchu λ v závislosti na   pe    při   n = konst.) 
ukazují obr. 30 až 34. 

Obr. 30 ukazuje případ zážehového (benzinového) motoru starší koncepce: palivový 
systém využívá karburátoru, který zajišťuje směšování paliva se vzduchem (v difuzéru 
karburátoru se tvoří palivové kapky a takto rozprášené palivo se přivádí do proudícího 
vzduchu) a jehož vybavení upravuje průběh bohatosti směsi v závislosti na zatížení v určitém 
rozmezí kolem hodnoty λ = 1. Kvantitativní regulaci zajišťuje škrticí klapka (ŠK). 

 
Obr. 31 schematicky znázorňuje případ moderního zážehového motoru s elektronickou λ 

regulací pro spalování stechiometrické směsi. Palivový systém je založen na nízkotlakém 
vstřikování paliva (benzinu, plynu) do nasávaného vzduchu. Kvantitativní regulaci zajišťuje 
stejně jako u karburátorových zážehových motorů škrticí klapka. Spolehlivou funkci 
palivového systému i motoru zabezpečuje elektronická řídící jednotka (EŘJ) s řadou snímačů 
(tlaky, teploty, otáčky, poloha KH, poloha ŠK, průtok vzduchu, λ - sonda aj.). 

a) b)
 

OBR. 30: Schéma karburátorového zážehového motoru a jeho 
výkonové regulace 

 

 

OBR. 31: Schéma zážehového motoru koncepce λ = 1 (vstřikování paliva do sacího 
potrubí motoru) a jeho výkonové regulace; v režimech velmi nízkého a vysokého 

zatížení i tento motor dostává bohatší směs (λ < 1). 

 

b)a) 
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Na obr. 32 je schéma plynového zážehového přeplňovaného motoru  se smíšenou 
regulací výkonu. Kvantitativní regulací (ŠK) se řídí hmotnostní naplnění válce čerstvou 
směsí, λ regulace na směšovači (SM) upravuje bohatost směsi v závislosti na zatížení motoru. 
Ve volnoběhu pracuje motor se směsí λ = 1,0 ÷1,1,  v režimech částečného zatížení dochází 
při zvyšování pe k výraznějšímu  ochuzování směsi, od cca 50-60 % pemax pracuje motor 
s velmi chudou směsí (λ ~ 1,6) a jeho výkon je řízen kvantitativní regulací. λ regulace 

bohatosti směsi může být buď pneumaticko-mechanická v závislosti na plnicím tlaku, nebo 
elektronická s naprogramovanou bohatostí směsi v závislosti na provozním režimu motoru. 
Motor může být vybaven i regulací tlaku plnicího vzduchu k dosažení potřebného průběhu 
točivého momentu motoru v závislosti na otáčkách. 

 Obr. 33 představuje klasickou kvalitativní regulaci naftového nepřeplňovaného motoru. 
Ve volnoběhu je pro vstřikovanou dávku paliva do vzduchové náplně válce sumární součinitel 
přebytku vzduchu λ ~ 6,5, v plném zatížení odpovídá vstřikované dávce hodnota λ ~ 1,35 
(pro motory s přímým vstřikem), resp. λ ~ 1,25 (pro motory komůrkové). 

b)a)
 

OBR. 32: Schéma plynového přeplňovaného zážehového motoru a 
jeho výkonové regulace 

a) b)
 

OBR. 33: Blokové schéma nepřeplňovaného vznětového motoru a schéma 
jeho kvalitativní regulace 
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 Schéma moderního vznětového (naftového) motoru ukazuje obr. 34. Motor je přeplňován 
turbodmychadlem, před vstupem do motoru je stlačený vzduch ochlazen (zvýšení hustoty 
plnicího vzduchu, celkové snížení teploty oběhu). Regulace výkonu motoru je v podstatě 
kvalitativní, proměnlivost plnicího tlaku vzduchu však při zvyšování pe zvětšuje rovněž 
hmotnostní naplnění válce - z toho pohledu nese regulace výkonu tohoto motoru i znaky 
kvantitativní regulace. V režimu volnoběhu pracuje motor se sumárním součinitelem přebytku 
vzduchu λ ~ 6,5 (stejně jako u nepřeplňovaného naftového motoru), při plném výkonu je 
hodnota λ ~1,6÷1,8. 

Dnešní automobilový motor jako produkt strojírenské výroby na začátku 21. století musí 
splňovat náročná provozní i uživatelská kriteria, která zajišťují plnění přísných požadavků na 
jeho energetické, výkonové a zejména ekologické parametry. Konstrukční uspořádání 
moderního automobilového motoru se proto neobejde bez intenzivní podpory automatického 
řízení jeho funkčních systémů. Současná technika ovládání a automatického řízení (regulace) 
je postavená na aktivním propojení komponent mechanické (mechanicko-hydraulické, 
mechanicko-pneumatické) a elektronické povahy. Úspěšně se tím zajišťují a urychlují 
progresivní technické inovace i vývoj nových koncepcí prakticky ve všech strojírenských 
oborech: mezi strojírenskými obory a strojírenskými výrobky s nejvyšší úrovní uplatnění 
těchto nových konstrukčních mechatronických prvků zaujímají přední místo automobilový 
průmysl a motorová vozidla. V konstrukci motorových vozidel tvoří mechatronické prvky 
základ ovládání, automatického řízení a provozního zabezpečení pístového spalovacího 
motoru a jeho příslušenství: moderní vozidlový motor je řízen motormanagementem (ECU, 
EŘJ – elektronická řídící jednotka), který reguluje činnost palivového systému, tvoření a 
bohatost směsi, předstih zážehu, zákon vstřiku paliva (u vznětových motorů), recirkulaci 
výfukových plynů, plnící tlak (u přeplňovaných motorů), nastavování ovládacích prvků (vč. 
ovládání škrtící klapky), regulaci volnoběhu i maximálních otáček apod. 

Provozní a užitné vlastnosti vozidla potom zkvalitňuje celá řada dalších konstrukčních skupin 
s mechatronickými prvky vč. zabezpečovacích a diagnostických  systémů motoru a vozidla.  

 

b) a) 

OBR. 34: Blokové schéma moderního automobilového vznětového přeplňovaného motoru 
s chlazením plnicího vzduchu a schéma jeho výkonové regulace. Motor je vybaven 
elektronickou řídící jednotkou (EŘJ), která nastavuje v závislosti na provozním režimu 
motoru optimální předvstřik, reguluje plnicí tlak a podle konstrukce a koncepce motoru 
může  řídit i recirkulaci části výfukových plynů.  
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6.  CHARAKTERISTIKY PSM, PROVOZNÍ OBLASTI 
  
 Charakteristikou PSM se rozumí závislost mezi hlavními provozními parametry motoru, 
např. otáčkami  n,  točivým momentem  Mt  (resp. středním efektivním tlakem pe), výkonem  
Pe, měrnou spotřebou paliva mpe, teplotou výfukových plynů tVÝF, plnicím tlakem   pD3   a  
pod. Základními charakteristikami PSM jsou: 

Rychlostní (otáčková), nezávisle proměnnou jsou otáčky motoru n, charakteristika se 
zjišťuje  při  konstantním  nastavením ovládacího  prvku motoru (škrticí klapky u zážehových 
motorů, ovládací páky regulátoru vstřikovacího čerpadla u vznětových motorů). 

Zatěžovací, nezávisle  proměnnou  je  zatížení motoru,  reprezentované hodnotami pe, příp. 
Mt : charakteristika  se  zjišťuje  při konstantních otáčkách motoru. 

Úplná, která  v podobě průsečíkového diagramu vyjadřuje v závislosti na dvou proměnných,  
n  a   pe,  křivky konstantního výkonu   Pe   a  křivky  konstantních  měrných  spotřeb   mpe, 
příp. i jiné průběhy. 

Kromě uvedených základních charakteristik se zjišťují i jiné souvislosti, příp. speciální 
závislosti (např. regulační charakteristiky, ověřování vlivu odchylného seřízení na 
nejvýznamnější provozní vlastnosti motoru a pod). 

Charakteristiky PSM slouží jako doklad o vlastnostech motoru. Jsou předkládány v grafickém 
zpracování a naměřené hodnoty výkonu jsou často korigovány na normální (standardní) 
podmínky (atm. tlak, teplotu a příp. i vlhkost vzduchu) podle platných předpisů či norem. 

 Rychlostní charakteristika PSM, znázorněná průběhy Mt a Pe v závislostech na otáčkách 
motoru n, má pro většinu PSM řadu shodných (příp. podobných) znaků. Vysvětlení těchto 
průběhů ukazuje obr. 32, ve kterém jsou znázorněny tři různé pohledy na průběhy  Mt  a  P  
motoru. 

1. Pro ideální případ motoru při zanedbání všech ztrát bude mít motor konstantní točivý 
moment MT-ID, průběh ideálního výkonu motoru v závislosti na otáčkách bude lineární a 
znázorněn přímkou PID. 

2. Vlivem různých okolností se ve skutečnosti bude točivý moment odchylovat od konstantní 
velikosti: v nízkých otáčkách se bude projevovat zhoršená příprava směsi i zhoršený 
průběh hoření směsi a v důsledku toho se točivý moment v nízkých otáčkách proti 
ideálnímu případu sníží, ve vyšších otáčkách dojde ke snížení točivého momentu vlivem 
zvýšených hydraulických odporů při plnění válce (výměně obsahu válce) - tyto odchylky 
jsou vyjádřeny průběhem MT-IND (točivý moment, který odpovídá hodnotám středního 
indikovaného tlaku pi pracovního oběhu). Odpovídající průběh výkonu znázorňuje křivka 
indikovaného výkonu PIND (vzájemná souvislost průběhu MIND a PIND musí v grafickém 
znázornění v jednom souřadném systému respektovat vztah  P M= ⋅ω   - postup grafické 
konstrukce je v obr. 32 naznačen). 

3. Chod PSM je provázen mechanickými ztrátami: ztrátový točivý moment MT-ZTR a ztrátový 
výkon PZTR jsou v obr. 32 znázorněny čárkovaně. Odečtem příslušných ztrátových položek 
v jednotlivých otáčkových režimech dostaneme průběh efektivního točivého momentu Mt a 
efektivního výkonu Pe - v obr. 32 je zakreslen průběh Pe. Rozsah provozních otáček  
motoru je od otáčkové úrovně n1 (otáčky s přijatelnou rovnoměrností a „kulturou“ chodu 
v plném zatížení při nízkých otáčkách) do otáček jmenovitých nj a příp. až do nejvýše 
dosažitelných otáček nMAX (pokud otáčky nMAX nejsou příliš vzdálené od nj a nevystavují 
motor ani jeho okolí nebezpečí z havárie motoru: v opačném případě nutno po dosažení nj 
pomocí omezovací regulace zabezpečit motor před překročením max. přípustných otáček). 
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 Rychlostní charakteristika, zjišťovaná v režimech 100% zatížení motoru (plně otevřená 
škrticí klapka, max. výchylka ovládací páky vstřikovacího čerpadla), se nazývá vnější 
rychlostní (otáčkovou) charakteristikou. 

Typické průběhy vybraných charakteristik PSM ukazují obr. 36 - 39:  

Na obr. 36 jsou zakresleny průběhy Mt a Pe pro zážehový motor v plném a částečném 
zatížení. Pro zážehový motor je charakteristické, že v režimech částečného zatížení se 
účinkem škrcení průtoku směsi do sacího potrubí motoru snižují maximální (dosažitelné) 
otáčky. V nízkých otáčkách motoru se až do určitého přivření škrticí klapky snižuje hodnota  
Mt  proti hodnotě  Mt při zcela otevřené škrticí klapce pouze málo, k výraznějšímu poklesu Mt 
v nízkých otáčkách motoru dojde až při značném přivření škrticí klapky. Obr. 37 ukazuje 
průběhy Mt a Pe pro vozidlový vznětový motor s omezovací regulací. Účinkem kvalitativní 
regulace výkonu motoru se v částečném zatížení snižuje hodnota Mt v celém otáčkovém 
rozsahu, maximální otáčky motoru jsou v plném i částečném zatížení stejné. 

 
Obr. 38 ukazuje průběhy Mt a Pe  v plném a částečném zatížení u vznětového motoru 
s výkonnostní regulací. Motory tohoto typu jsou určeny především pro využití v různých 
druzích pracovních strojů (traktory, nakladače a j.) a výkonnostní regulace zajišťuje velkou 
stabilitu otáčkového režimu motoru a hnaného stroje i v podmínkách větší proměnlivosti 

 
OBR. 35: Základní tvar rychlostní charakteristiky 

OBR.41OBR.40OBR.39OBR. 36: Zážehový  motor v 
plném a částečném zatížení  

OBR. 37:Vznětový motor 
s omezovací regulací

OBR. 38: Vznětový motor 
s výkonnostní regulací 
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vnější zátěže soustrojí. Výkonnostní regulací se „posouvá“ regulovaná část charakteristiky do 
různých otáčkových režimů. 

Na obr. 39 a) jsou zakresleny v zatěžovací charakteristice průběhy měrných spotřeb paliva mpe 
pro dvoje různé otáčky (n1 a n2). Z naměřených hodnot pro zatěžovací charakteristiky se 
sestavuje úplná (někdy označovaná i jako „vrstevnicová“) charakteristika. Způsob sestavení 

úplné charakteristiky je v obr. 39 b) naznačen. Úplná charakteristika PSM ukazuje rozmezí 
provozní oblasti motoru s nejvyšší účinností a poskytuje tak důležitou informaci pro 
optimalizaci spolupráce PSM s připojeným strojem (vozidlem a jeho převodovým ústrojím, 
různými druhy pracovních strojů, jejich převodovkami a pod.).  

 Konstrukcí soustavy plnícího traktu zážehových automobilových motorů (sací-plnící 
potrubí, průtokové průřezy a časování ventilů) lze do určité míry (využitím dynamických 
efektů v potrubí) ovlivnit průběh hmotnostního naplnění válce motoru v závislosti na 
otáčkovém režimu motoru: tím se ovlivní velikost točivého momentu motoru i průběh 
otáčkové charakteristiky a lze tak dosáhnout výhodnějších provozních vlastností motoru 
z hlediska jízdního komfortu, spotřeb a pod. Nejčastějším řešením pro tyto případy jsou 
proměnlivé délky sacího potrubí v soustavě plnicího traktu, které jsou pomocí přepínacích 
klapek nastavovány samočinně v závislosti na otáčkách (pro nižší otáčky delší potrubí, pro 
vysoké otáčky krátké potrubí).  

Pro „tvarování“ průběhu točivého momentu motoru u vznětových motorů se využívá 
především systém přeplňování pomocí turbodmychadla spolu s dalšími regulačními 
opatřeními (optimalizace plnicího agregátu přeplňovaného motoru s regulací plnicího tlaku, 
korektory v regulátoru vstřikovacího čerpadla a pod.). 

 

6.1.  PROVOZNÍ OBLASTI PSM 
 
Skutečné využití výkonových vlastností pístových spalovacích motorů je určeno 
charakteristikami poháněných strojů: na obr. 40 jsou pro porovnání schematicky zakresleny 
provozní oblasti většiny typů PSM.  

• Vozidlový motor může pracovat v širokém rozsahu otáček a zatížení: u otáček od n1 do nj 
(nMAX), oblast zatížení je shora omezena průběhem Mt motoru (křivka č. 1), dolní mez 

a)b)
 

OBR. 39: Úplná charakteristika PSM a schéma pro její sestavení 
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provozní oblasti vozidla motoru určuje křivka ztrátového točivého momentu motoru při 
jeho nuceném protáčení (křivka č. 2), příp. je účinkem „výfukové“ brzdy nebo jiných 
konstrukcí zvýšen ztrátový točivý moment (křivka č. 3). 

• PSM s určením pro pohon el. 
generátoru je zpravidla vázán 
synchronními otáčkami el. generátoru - 
v takovém případě je provozní oblast 
PSM omezena režimy na úsečce č. 4 
(zpravidla v oblasti 100% zatížení, tj. na 
úsečce č. 4 v její horní části pod 
křivkou č. 1). Regulace pro konstantní 
otáčky se označuje jako izodromní, 
skutečné provozní otáčky jsou určeny 
frekvencí el. sítě a zatížením motoru. 

• Zvláštní případ představují PSM, 
určené k  pohonu lodních šroubů, 
připojené hydrodynamickým převodem   
ke spotřebiči (automatické převodovky  
motorových vozidel) nebo pohánějící 
letecké vrtule. V těchto případech jsou 
momentové charakteristiky připojených 
spotřebičů popsány parabolou (příp. sítí       
parabol – v obr. 40 oblast č. 5)   

       M a ns = ⋅ 2 .    (77) 
 a ... konstanta, jejíž hodnota se podle seřízení spotřebiče (např. změně úhlu náběhu vrtule, 
vnější zátěží vozidla) nebo vlivem provozních podmínek může v určitém rozmezí měnit. 

• Vznětové motory vybavené výkonnostní regulací mohou podle nastavení ovládací páky na 
regulátoru vstřikovacího čerpadla měnit provozní stav zpočátku po křivce č. 1, později po 
regulované části charakteristiky (křivka č. 6): vzhledem k tomu, že ovládací pákou pro 
výkonnostní regulaci lze posouvat křivku č. 6 v celém rozsahu provozních otáček motoru, 
mohou takové motory pracovat v celé provozní oblasti pod křivkou č. 1. 

 
 

7.   ZVYŠOVÁNÍ VÝKONŮ PSM 
 
 Výkon PSM lze zvyšovat obecně třemi způsoby (viz základní vztahy v kap. Regulace 
výkonu PSM): zvyšováním Vz, pe a n. Zvětšování zdvihového objemu Vz motoru a otáček 
motoru n mají zpravidla nepřekonatelná omezení (zástavbové rozměry, možnosti poháněného 
stroje a zařízení a pod.), účinnou cestou  ke zvyšování výkonů PSM se ukazuje především 
zvyšování středního efektivního tlaku oběhu pe a současně se sledují i možnosti zvýšení 
celkové účinnosti motoru. Zvyšování pe  obecně zajišťuje vyšší zhodnocení materiálu 
(konstrukčního materiálu i paliva). 

 Základním požadavkem, spojeným s problémem zvyšování pe, je dosažení vyššího 
hmotnostního naplnění válce. To lze v určité (spíše menší) míře zajistit dynamickým 
doplňováním válce (viz obr. 19 - kap.4.1); tohoto způsobu se využívá zejména u zážehových 
motorů. Výraznějšího zvýšení však lze dosáhnout cestou přeplňování. V současné době jsou 
nejrozšířenější systémy přeplňování založeny na plnicích agregátech sestávajících 

 
OBR. 40: Provozní oblasti různých typů PSM 
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z turbodmychadla, poháněného turbinou na výfukové plyny: vyskytují se ale i systémy 
přeplňování pomocí mechanicky hnaných dmychadel, pracujících objemovým způsobem. 
Zvláštní systém přeplňování PSM představuje tzv. tlakový výměník, využívající kinetické 
energie výfukových plynů a vlnových efektů v rotujících kanálech (systém Comprex). 
Přeplňování se využívá v menší míře u motorů zážehových benzinových (tam se uplatňují 
spíše mechanicky poháněná dmychadla a příp. i tlakový výměník), nezbytné je potom u 
plynových zážehových motorů při spalování velmi chudých směsí. Přeplňování se výrazně 
rozšířilo u všech kategorií motorů vznětových (moderní vznětové motory se dnes staví 
výhradně v přeplňované verzi - ekonomické i ekologické důvody). 

 Schéma přeplňování 4dobého vznětového 
motoru pomocí turbodmychadla (s vyznačením 
všech veličin, významných pro funkci 
přeplňování) ukazuje obr. 41. Pístový spalovací 
motor a plnicí agregát jsou vzájemně propojeny 
termodynamickou vazbou a pro plné využití 
výhod přeplňování (vč. příznivých důsledků na 
celkovou účinnost PSM) je nezbytné 
optimalizovat spolupráci obou strojů (tj. PSM 
který pracuje objemovým způsobem s přetržitým 
průtokem pracovní látky a agregátu plnicího 
turbodmychadla, které pracuje dynamickým 
způsobem s kontinuálním průtokem pracovní 
látky) v co nejširším rozsahu otáček a zatížení 
PSM: to je důležité zejména u přeplňovaných 
automobilových motorů. 

 Základní potřebné parametry plnicího 
dmychadla určují požadované výkonové 
parametry motoru: např. pro vznětový 4dobý 
rychloběžný motor platí orientační vztahy 

 ( )p pD e2 0 15 0 18= − ⋅, ,      a     

 ( )m
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3600
       [kg/s]. 

 
Potřebný příkon turbodmychadla je určen rovnicí 
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wD-S  izoentropická práce dmychadla 
ηD-S  izoentropická účinnost dmychadla 
cp/v  měrná tepelná kapacita vzduchu při stálém tlaku 
πD   stupeň stlačení (tlakový poměr) dmychadla,  
κ   adiabatický exponent 

Turbodmychadlo a hnací turbína plnicího agregátu mají společný hřídel, musí tedy platit   

      PD = PT . ηm       (79) 
PT  výkon turbiny 
ηm  mechanická účinnost (vyjadřuje mechanické ztráty v uložení hřídele). 

 
OBR. 41: Schéma přeplňování PSM 

pomocí turbodmychadla 
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 Optimalizace spolupráce PSM s plnicím agregátem zahrnuje široký okruh problémů, 
jejichž úspěšné zvládnutí musí zajistit kromě požadovaného zvýšení pe i zvýšení celkové 
účinnosti motoru. Mimořádná pozornost je při řešení věnována zejména určení potřebných 
průtokových charakteristik turbinové i dmychadlové strany plnicího agregátu (průtokové 
průřezy - stupeň expanze, resp. stupeň stlačení) tak, aby výměna obsahu náplně válce 
probíhala ve většině  provozních režimů PSM (v nejvíce využívané provozní oblasti) s vyšší 
hodnotou  pD3  proti  pT1  - viz obr. 42.  

 Mezi další významné úlohy optimalizačních prací patří  zajištění stabilního provozu 
plnicího agregátu (provoz za mezí pumpování  turbodmychadla), problémy zvýšeného 
teplotního zatížení tepelně exponovaných dílů motoru (píst, hlava válců, výfukové ventily, 

výfukové potrubí, turbinová strana a 
ložiskové těleso plnicího agregátu), 
regulace plnicího tlaku v závislosti na 
otáčkách motoru (v režimech 100 % 
zatížení), chlazení plnicího vzduchu a 
pod. Kromě  termodynamických a 
tepelných problémů obsahují výzkumné 
a vývojové práce na přeplňovaných 
motorech i řadu úloh orientovaných na  
problémy zvýšeného mechanického 
namáhání hlavních konstrukčních 
součástí motoru (pístová skupina, 
klikový mechanizmus). 

  Zvyšování výkonů PSM 
přeplňováním se začalo používat 
nejdříve u velkých vznětových motorů 
(průmyslových, lodních, železničních), 
v současné době se rozšířilo i na 

vozidlové motory s relativně malými zdvihovými objemy a nepochybně znamená výrazné 
posílení pozic těchto motorů jako perspektivních pohonných jednotek i pro kategorie 
osobních a lehkých užitkových automobilů: u vznětových vozidlových motorů umožnilo až 
2,5x zvýšit hodnotu pe (na cca 1,6-1,8 MPa). V kategorii zážehových motorů se používá 
v menší míře, uplatňuje se především u speciálních verzí těchto motorů (soutěžní, závodní) a 
umožňuje rovněž až několikanásobně zvýšit hodnotu pe proti nepřeplňovanému motoru. 
 
Příklad 10 
Stanovte sekundovou spotřebu vzduchu [kg/s] u 4d., 6v. naftového přeplňovaného motoru s 
rozměry válcové jednotky  D/Z = 130/150 mm a kompresním poměrem ε = 14,5,  pracuje-li 
motor při otáčkách  n = 2000 1/min  s dopravní účinností ηd = 0,87  (vztaženo na stav plnicího 
vzduchu ppv = 276 kPa   a  tpv = 65 °C).             
 
Příklad 11 

Automobilový vznětový přeplňovaný motor (4dobý, 4válcový, D/Z = 79,5/95,5 mm, ε = 19,5) 
pracuje v režimu MtMAX s následujícími výkonovými a provozními parametry: 
n = 2000 1/min,  Pe =  49 kW,    pD3 = 200 kPa,     tD3 = 550C,     ηd = 0,97,   a   ηc = 0,42 .  

Určete pro uvedený provozní režim hodnotu středního efektivního tlaku pe, točivý moment 
motoru, hmotnostní tok vzduchu do motoru, hmotnostní tok paliva do motoru a hodnotu 
součinitele přebytku vzduchu.   

 
OBR. 42: Porovnání  pracovních oběhů 

nepřeplňovaného a přeplňovaného motoru 
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8.  KONSTRUKČNÍ KONCEPCE AUTOMOBILOVÝCH PÍSTOVÝCH 
SPALOVACÍCH MOTORŮ 

 
Automobilové pístové spalovací motory jsou zpravidla konstruovány jako víceválcové 

jednotky. Uspořádání válců je nejčastěji v řadě (tzv. řadové motory), některé konstrukce mají 
vidlicové uspořádání dvou řad válců (ve tvaru písmene V), vyskytují se konstrukce 
automobilových motorů s plochým  uspořádáním válců (tzv. ležaté „boxer“ motory) a u 
dvoudobých motorů je potom možná koncepce s dvojicí (dvojicemi) rovnoběžných válců se 
společným spalovacím prostorem, umístěných v rovině stejného zalomení klikového hřídele 
(tvz. U-motory). Víceválcové automobilové motory se vyznačují větší rovnoměrností chodu a 
lze u nich dosáhnout i vyšší kvalitu vyvážení nerovnoměrně se pohybujících hmot 
(setrvačných sil). O vhodnosti koncepce motoru rozhodují především hmotnost motoru a 
zástavbové rozměry, výrobní cena, sériovost výroby, požadavky na „kulturu“ chodu 
(rovnoměrnost otáčení a torzní vlastnosti klikového hřídele, vyvážení) a provozní náklady 
(vč. náročnosti na údržbu). Zmíněné základní varianty automobilových motorů jsou 
schematicky zakresleny na obr. 43 až 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBR. 43: Řadový 4válcový motor 
s 3x uloženým klikovým hřídelem. 
(pro zvýšení tuhosti celého motoru 
z důvodů větší životnosti se často volí 5x 
uložený klikový hřídel, tj. s ložiskem za 
každým zalomením). 

OBR. 45: Pohled na dvojici válců 
s uspořádáním do V. 
(úhel rozevření válců je různý, většinou od 600

do 900: některé nové generace V-motorů jsou 
řešeny jako kombinace řadového a vidlicového 
uspořádání s úhlem rozevření 150 a střídavým 
řazením válců v řadách).  

OBR. 44: 2válcový ležatý „boxer“ motor 
(úspěšná řešení vozidlových motorů tohoto typu 
byla vyráběna v provedení dvou a čtyřválcovém).  

plnění výfuk

OBR. 46: Uspořádání 2dobého 
U motoru s dvojicí válců na 
jednom zalomení kliky. 
(oba válce jsou v horní části propojeny 
společným spalovacím prostorem, píst 
v jednom válci otvírá výfukový kanál, 
v druhém válci otvírá plnicí kanál: tím 
je dosaženo výhodného nesymetrického 
časování dvoudobého motoru). 
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Pístový spalovací motor představuje velmi složitý systém, který může kvalitně a 
spolehlivě pracovat pouze tehdy, budou-li úspěšně zvládnuty všechny problémy, jejichž 
řešení vyžaduje hluboké znalosti mechaniky tuhých těles, mechaniky tekutin a výrobních 
technologií. K moderně řešeným motorům dnes patří i složité systémy automatizovaného 
řízení založené na kombinaci mechanických, pneumatických, hydraulických, elektrických a 
elektronických prvků a soustav – systémy mechatroniky. Teoretické, konstrukční a výrobní 
řešení kvalitního automobilového motoru musí respektovat všechny poznatky a zkušenosti 
moderní vědy – bez kvalitních znalostí a vysoce kvalifikovaných pracovníků ve výzkumu, 
vývoji a výrobě v podnicích automobilového průmyslu a kvalifikovaném servisním 
zabezpečení provozu automobilů se na trhu nemůže uplatnit žádný nový výrobek.  
 

8.1  MECHANICKÉ PROBLÉMY PSM 
Základem konstrukčního řešení motoru je válcová jednotka se všemi mechanizmy a 

skupinami k zajištění její kvalitní a spolehlivé funkce. Konstrukční návrh vychází 
z pracovních podmínek ve válci motoru a z mechaniky pracovních pohybů klikového ústrojí 
pro přenos energie přímočarého pohybu pístu na otáčivý pohyb hřídele a rozvodového ústrojí 
pro výměnu náplně válce motoru. Hlavní problémy, které vymezují rozsah potřebných 
konstrukčních úloh na pístovém spalovacím motoru, jsou ukázány na následujících 
příkladech.  

 
OBR. 47: Silové a kinematické poměry ve válci motoru, přenos silového zatížení pístu od 
tlaku náplně ve válci na klikový hřídel. Všechny vyznačené veličiny (průběh tlaku ve válci, 
silové i kinematické veličiny) se mění v závislosti na úhlu α pootočení klikového hřídele. 

Východiskem pro řešení většiny teoretických, konstrukčních i provozních problémů na 
pístových spalovacích motorech je pracovní oběh motoru: orientačně lze základní 
charakteristiku pracovního oběhu získat zjednodušeným výpočtem s využitím ideálních 
porovnávacích oběhů (viz úvodní kapitoly II. části), skutečný průběh tlaku ve válci motoru 
lze zjistit přímým měřením na motoru pomocí speciální měřicí techniky, parametry 

tlak ve 
válci 

p

Fn

Fo

Fo

Fr
Ft

FP

α

β

x
vx

ax

hlava 
válce
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motoru Pozn: rychlost pístu se rovněž označuje symbolem c 
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pracovního oběhu motoru lze dnes rovněž určit pomocí speciálních výpočtových simulačních 
programů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBR. 48: Typický průběh tlaku ve válci motoru v závislosti na zdvihu pístu (resp. objemu ve 
válci) pro automobilový benzinový (zážehový) motor v režimu plného zatížení (výkonu) 
motoru. 
 

Píst ve válci vykonává přímočarý nerovnoměrný pohyb. Dráhu (posunutí) pístu popisuje 
s určitým (nevýznamným) zjednodušením rovnice 

   ( )



 −+−⋅= αλα 2cos1

4
cos1Rx  .     (80) 

R  je poloměr kliky a  λ je poměr poloměru kliky k délce ojnice L : 
α
βλ

sin
sin

==
L
R . (81) 

Rychlost pístu je derivací dráhy podle času:  ϖ
α

α
α

⋅=⋅==
d
dx

dt
d

d
dx

dt
dxc  . (82) 

Derivací rovnice (58) dostaneme rychlost pístu 



 +⋅⋅= αλαϖ 2sin.

2
sinRc  : (83) 

ω je úhlová rychlost: 
60

2 n⋅⋅
=

πϖ ,  n  jsou otáčky motoru [1/min] .  

Zrychlení pístu je derivací rychlosti podle času: ϖ
α

α
α

⋅=⋅==
d
dc

dt
d

d
dc

dt
dca  . (84) 

Derivací rovnice pro rychlost dostaneme zrychlení pístu  [ ]αλαϖ 2cos.cos2 +⋅⋅= Ra . (85) 

Velikost zrychlení má zásadní vliv na setrvačné síly posuvných hmot, které jsou vázány na 
píst: hmotnost pístu, pístních kroužků, pístního čepu a cca 1/3 hmotnosti ojnice: setrvačná síla 
posuvných částí je rovna záporné zrychlující síle, dané součinem hmotnost posuvných částí a 
příslušného zrychlení pístu. Setrvačná síla mění svoji velikost i směr podle okamžité polohy 
(úhlu pootočení) klikového hřídele a významným způsobem ovlivňuje výslednou sílu, která se 
z pístu přenáší na ojnici:  
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p-V diagram zážehového motoru 
VZ = 0,35 dm3 (válec), ε = 10 
pi = 1,1 MPa, n = 3000 1/min 
(výpočtová simulace, měření) 
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p
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OBR. 49: Průběh točivého (kroutícího) momentu na klikovém hřídeli od jednoho válce 
motoru během pracovního cyklu 4dobého motoru (pro motor podle obr. 48). Značná 
proměnlivost průběhu točivého momentu od jednoho válce (vliv proměnlivosti tlaku ve válci a 
setrvačných sil) by v případě jednoválcového motoru vyžadovala pro zajištění přijatelné 
rovnoměrnosti chodu motoru setrvačník s relativně velkým momentem setrvačnosti.  
 
 

OBR. 50: Průběh točivého (kroutícího) momentu na klikovém hřídeli 4válcového 4dobého 
motoru během pracovního cyklu (tj. 2 otáček klikového hřídele motoru podle obr. 48). Určitá 
proměnlivost výsledného průběhu točivého momentu od všech válců, která by vedla k 
nerovnoměrnosti úhlové rychlosti motoru, je z  velké části eliminována setrvačníkem 
s momentem setrvačnosti, jehož velikost se určí podle požadavku na rovnoměrnost chodu 
motoru.  
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Vedle rovnoměrnosti otáčení (úhlové rychlosti) klikového hřídele motoru má na „kulturu“ 
jeho chodu podstatný vliv vyvážení sil, působících v motoru. Tyto síly a jimi vyvolané 
momenty je možné rozdělit na síly a momenty primární (od tlaku plynů) a sekundární 
(setrvačné). Z pohledu jejich projevu se dále dělí na vnitřní a vnější (volné). Vnitřní namáhají 
jednotlivé díly motoru, ale navenek se neprojevují. Volné síly a momenty se přes jednotlivé 
díly motoru přenáší do uložení motoru a vyvolávají svými kmitavými účinky řadu dalších 
dynamických efektů v motoru a ve vozidle (způsobují vibrace a značné přídavné namáhání 
jednotlivých dílů motoru a při jeho uložení ve vozidle i zvýšené namáhání některých dílů 
vozidla). Konstrukce automobilového motoru musí proto z velké části eliminovat (nebo 
alespoň omezit na přijatelnou míru) především vnější (tj. volné) setrvačné síly a jejich 
momenty, které jsou způsobeny setrvačnými účinky pohybujících se částí klikového 
mechanizmu. Vnější setrvačné síly pochází od částí rotačních, posuvných a ojnice. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OBR. 51: Schéma klikového mechanizmu válcové jednotky s vyznačením volných setrvačných 
sil. Setrvačné síly rotačních hmotností se snadno vyvažují přídavnými hmotnostmi  mv . 
 

Setrvačné síly rotačních částí lze i u jednoválcového motoru zcela vyvážit dvěma 
vývažky umístěnými na protilehlých ramenech klikového hřídele  v rovině zalomení o 
hmotnosti 

v

r
v R

Rmm .
2

=  . (90)                    

Úplné vyvážení posuvných setrvačných sil by se dosáhlo posuvnými hmotami, 
pohybujícími se po stejné ose s hmotami původními tak, aby těžiště obou soustav neměnilo 
svoji polohu: pro automobilové motory je tato varianta nereálná. V praxi se vyvážení 
setrvačných sil posuvných hmot dá dosáhnout působením odstředivých sil dvou stejných 
vývažků rotujících v jedné rovině opačným směrem: vývažky eliminující síly I. řádu se 
otáčejí stejnou úhlovou rychlostí jako klikový hřídel, vývažky eliminující síly II. řádu se 
otáčejí dvojnásobnou úhlovou rychlostí – viz. obr.52. Hmotnosti vývažků se určují z rovnic 
pro kosinové složky odstředivých sil, které eliminují příslušnou setrvačnou sílu posuvných 
hmot: 

αϖαϖ cos...cos....2 22
11 rmrm pvv =       a     ( ) αλϖαϖ 2cos...4..2cos.2...2 22

22 rmrm pvv = . (91) 

mv mv mv 

Fm1 
Fm2 

Fr 

Rv 

R 

Celá ojnice se zpravidla nahrazuje 
dvěma hmotnými body a zanedbávají se 
příčné klopné momenty: potom zbývají dva 
typy volných setrvačných sil (obr. 51): 

1. setrvačná síla rotačních hmotností 
2ϖ⋅⋅= RmF rr         (87) 

    2.  setrvačné síly posuvných hmotností  
     I. řádu: αϖ cos2

1 ⋅⋅⋅= RmF pm        (88) 

II. řádu: αλϖ 2cos.2
2 ⋅⋅⋅⋅= RmF pm         

(89)
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Velikost vývažků potom vychází   
1

1 ..
2
1

v
pv r

rmm =        a        
2

2 ...
8
1

v
pv r

rmm λ=  :   (92) 

  
rv1 a rv2 jsou vzdálenosti těžišť vývažků od os jejich rotace. 

       U víceválcových motorů dochází ke geometrickému sčítání silových účinků z 
jednotlivých zalomení klikového hřídele a vlivem roztečí mezi válci potom dochází ke vzniku 
podélných momentů setrvačných sil. Vhodným uspořádáním motoru lze potom některé silové 
účinky vyrušit a místo nich dostat podélné momenty. Tyto momenty mohou být v některých 
případech vnitřní, jsou zachyceny v konstrukci motoru a nepřenášejí se do jeho uložení. 
Setrvačné silové účinky klikového mechanizmu u řadového čtyřválcového motoru s plochým 
klikovým hřídelem (4x180°) znázorňuje obr.53. 
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OBR. 52: Schéma vyvážení posuvných sil I. a II. řádu 

e e e

eVK eVK

Fr 
Fm1 

Fm2 

Fr

Fm1

Fm2

Fm1

Fm2 Fm2

Fm1

FrFr

 OBR. 53: Setrvačné síly v řadovém 4válci 
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Silové účinky rotačních hmot se navenek ruší, nevytvářejí ani žádné vnější momenty, 
namáhají však klikový hřídel a jeho uložení vnitřním podélným momentem eFM rri ⋅= . 
Tento moment se otáčí spolu s klikovým hřídelem a dá se eliminovat pomocí vývažků na 
tomto hřídeli. Pokud jsou vývažky u jednotlivých klik umístěny jako na obr. 53, platí pro 
výsledný vnitřní moment: 

( ) 2ϖ⋅⋅⋅−⋅⋅= VVVKHRKHri ermeRmM  . (93)             

Setrvačné síly posuvných hmot I. řádu se navenek prakticky ruší, namáhají však klikový 
hřídel podélným vnitřním momentem eFM mI ⋅= 11 . Tento moment nelze prakticky nijak 
kompenzovat. Jeho velikost se mění podle polohy klikového hřídele: 

αω cos2
1 ⋅⋅⋅⋅= eRmM pI   .                                                (94) 

Setrvačné síly posuvných hmot II. řádu u jednotlivých klik mají frekvenci 2α: protože 
jsou kliky natočeny o 180°, mají setrvačné síly II. řádu stejnou fázi a jejich velikost se sčítá. 
Výsledná síla potom je: 

    αλω 2cos4.4 2
22 ⋅⋅⋅⋅⋅==Σ RmFF pmm  .    (95) 

Setrvačné síly II. řádu zatěžují klikový hřídel vnitřním momentem o velikosti eFM mmi ⋅= 2  . 

Zatížení klikového hřídele vnitřním ohybovým momentem vyžaduje konstrukci klikové 
skříně s velkou ohybovou tuhostí. 

Na 4válcovém řadovém motoru působí dále příčný klopný moment od normálových 
složek posuvných sil a klopné momenty od kývavého pohybu ojnice: u motoru s plochým 
klikovým hřídelem se klopné momenty od ojnic vzájemně vynulují, příčné klopné momenty 
od normálových složek lze sice vyvážit, prakticky se ale takové vyvažování nedělá. 

Úplným vyvážením volných setrvačných sil a volných podélných momentů se vyznačují 
řadové 6válcové motory s pootočením jednotlivých klik po 1200: setrvačné síly u tohoto 
motoru ale způsobují namáhání klikového hřídele a přes ložiska i namáhání skříně motoru 
podélným ohybovým momentem. Pro zajištění vysoké spolehlivosti a životnosti motoru musí 
proto skříň motoru mít vysokou ohybovou tuhost ve všech polohách klikového hřídele.  

Řadový 3válcový motor má podobně jako řadový 6válec pootočení jednotlivých klik o 
1200: toto uspořádání zajišťuje úplné vyvážení volných setrvačných sil, v motoru  nejsou 
žádné vnitřní podélné momenty, navenek však působí volné podélné momenty od rotačních 
hmot a od posuvných hmot (momenty I. i II. řádu). K vyvážení volných podélných momentů 
se proto používají vhodné konstrukční úpravy jak na klikovém hřídeli (rozmístění 
protizávaží), tak pomocí  přídavného vyvažovacího hřídele, kterými lze podstatně zklidnit 
vnější chování motoru. 

Vedle dynamického účinku setrvačných sil od rotačních a posuvných hmot klikového 
mechanizmu na motor a na jeho vnější projevy se v pístových spalovacích motorech vyskytují 
další dynamické jevy, vyvolané nerovnoměrností otáčení klikového hřídele (proměnlivostí 
úhlové rychlosti klikového hřídele v důsledku kolísavého průběhu točivého momentu, 
přiváděného z jednotlivých válců na klikový hřídel). Vzhledem k určité torzní poddajnosti a 
momentům setrvačnosti jednotlivých částí klikového hřídele dochází účinkem proměnlivého 
vstupu točivého momentu z jednotlivých válců k torznímu (kroutivému) kmitání v klikovém 
hřídeli: toto kmitání může v případech rezonance (tj. shody vlastní frekvence kmitání 
klikového hřídele s frekvencí nebo násobky frekvence budicího zdroje) vyvolat výrazně 
zvýšené kmitání v klikovém hřídel, při kterém se mnohonásobně zvýší torzní namáhání 
klikového hřídele. Pokud by motor v takovém režimu (při tzv. kritických otáčkách) pracoval, 
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dojde po krátké době k poškození (zlomu) klikového hřídele. K odstranění nebo potlačení 
tohoto rizika se proto na klikový hřídel připojují tzv. torzní tlumiče (tlumiče torzního 
kmitání): použití speciálních torzních tlumičů na klikovém hřídeli je potřebné zejména u 
motorů, které se vyznačují vysokou mírou proměnlivosti průběhu točivého momentu, 
přiváděného z válce na klikový hřídel (především u motorů vznětových).  

  

8.2  TEPELNÉ PROBLÉMY PSM 
 
Konstrukce PSM musí respektovat podmínky, které jsou určující pro přeměnu tepelné 

energie v mechanickou práci: nejvýznamnější z hlediska volby vhodných materiálů a 
dimenzování rozhodujících dílů motoru jsou tlak a teplota ve válci motoru. Podmínky ve válci 
nepřeplňovaného zážehového motoru ukazuje obr. 54. Maximální tlak v hodnotách cca 5 MPa 
a nejvyšší teplota cca 2500 K představují extrémní zatížení všech dílů ve válci motoru (píst, 
pístní kroužky, hlava válce s ventily, vložka válce) a konstrukční i výrobní zpracování těchto 
dílů motoru musí zabezpečit jejich odolnost jak proti mechanickému namáhání, tak proti 
vysokým teplotám (řešení problémů mechanických deformací, teplotní roztažnosti, účinné 
chlazení, …). 

OBR. 54: Průběh tlaku a teploty ve válci 4dobého zážehového motoru ve 2 pracovních 
obězích (zjištěno experimentálně a výpočtem) 
 

Teplo, které se z motoru odvádí chlazením, přestupuje nejprve z pracovní náplně válce do 
stěn hlavy válce, vložky válce a pístu, odkud je  převáděno (vedením tepla v materiálu a dále 
přestupem tepla) do dalších dílů a nakonec do chladicího media motoru. Největší podíl tepla  
je z pracovní náplně odváděn do stěn ve válcové jednotce (teplosměnná plocha stěn se přitom 
v průběhu pracovního oběhu mění v závislosti na poloze pístu - natočení klikového hřídele), v 
době výfuku se potom teplosměnná plocha zvětšuje o stěny výfukového systému motoru 
(výfukové kanály v hlavě válce, připojené výfukové potrubí). Podstatný vliv na teplotní 
zatížení všech dílů pístového spalovacího motoru má přestup tepla do stěn válcové jednotky, 
tj. hlavy válců (vč. ventilů), vložky válce a pístu. 

Tlak a teplota ve válci motoru
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U pístových spalovacích motorů je značný rozdíl  mezi maximální a minimální teplotou 
pracovní náplně ve válci: nejvyšší teploty náplně válce  se u zážehových benzinových motorů 
pohybují v hodnotách kolem 2400 - 2600 K (vrcholná fáze hoření směsi), nejnižší teploty jsou 
potom v úrovni kolem 300 - 350 K (plnění válců čerstvou náplní). Velmi rychlé změny teplot 
náplně válce v průběhu pracovního cyklu motoru spolu s dobrou tepelnou vodivostí materiálu 
teplotně nejexponovanějších dílů ve válci motoru zajišťují, že povrchové teploty stěn uvnitř 
válce nedosahují hodnot, které by ohrožovaly mechanické vlastnosti (pevnost, tvrdost) 
jednotlivých dílů. 

Na tepelných dějích uvnitř válce motoru a ve výfukovém systému se uplatňují zejména 
zákonitosti přestupu a vedení tepla, v případě vysokých vnějších povrchových teplot se na 
sdílení tepla podílí významným způsobem sálání (vyzařování, radiace) stěn s vysokou 
povrchovou teplotou: informace o základních vztazích a souvislostech, které určují možné 
velikosti jednotlivých tepelných toků, jsou uvedeny v úvodní kapitole II. části těchto skript. 

Uvnitř válcové jednotky jsou nejvyšší teploty na talířku výfukového ventilu: obvykle se 
pohybují v rozsahu (500-620)0C. Nejvyšší teplota je ve spodní středové části talíře, směrem k 
okraji teplota klesá vlivem ochlazujícího účinku ventilového sedla v hlavě válce, část tepla 
ventilového talíře je ale odváděna dříkem ventilu do ventilového vodítka.  

Povrchové teploty na dalších součástech uvnitř válce jsou proti teplotám na ventilu 
zhruba poloviční: na hlavě válce se pohybují v rozsahu 300 - 3500 C (skutečná teplota závisí 
na konstrukci a materiálu hlavy válců), nejvyšší povrchové teploty na čele pístu jsou rovněž  
kolem 300-3500C. Vedením tepla v materiálu a přestupem do chladicího media (u hlavy válců 
a válců), příp. dalších dílů motoru (u pístu přes těsnicí kroužky do válců), se teplota postupně 
snižuje. Příklady teplotních polí ve vybraných dílech motoru ukazují obr. 55 až 57. 

Vysoké teploty u motorového vozidla jsou na součástech výfukového systému motoru a 
vozidla: povrchové teploty těchto dílů dosahují běžně velikosti kolem (500-600)0C 
(výfukovým systémem u víceválcových zážehových motorů protékají výfukové plyny s 
vysokou teplotou prakticky kontinuálně). Vyzařované teplo přitom může zvyšovat teplotní 

dřík ventilu 

talířek ventilu 

sedlo ventilu 

OBR. 55: Teplotní pole v podélném řezu výfukových ventilů dvou různých tvarů spodní části 
talířku ventilu se prakticky neodlišují. Dno talířku konvexního tvaru (nahoře) má větší 
pevnost ale ventil má rovněž větší hmotnost: ventil s konkávním tvarem dna talířku je celkově 
subtilnější. Sedla výfukových ventilů mají často návar z žáruvzdorného materiálu. 
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zatížení jiných dílů motoru s nižší teplotou (např. výfukové potrubí motoru předává sáláním 
teplo přilehlým partiím hlavy válců, bloku motoru, sacímu potrubí a pod.): tato skutečnost 
posiluje význam tepelné ochrany povrchů s vysokou teplotou. Konstrukčně bývají proti 
nebezpečí vysokých povrchových teplot upraveny některé díly výfukového systému vozidla 
(tepelně izolační obal/kryt): vysokou teplotu má zejména povrch katalyzátoru.  

 

8.3  KONSTRUKČNÍ STRUKTURA AUTOMOBILOVÝCH PSM 
 

Základní konstrukční skupiny automobilového 4dobého PSM tvoří: 

 Skříň (blok) motoru 

 Díly válcové jednotky 
 válec 
 hlava válce s ventily 
 píst s těsnicími kroužky a stíracím kroužkem 

100      200       300  t°C

tvnější
tvnitřní

OBR. 56: Příklad povrchových teplot vložky válce 
vodou chlazeného motoru: Vysoká teplota vnitřního 
povrhu v horní partii vložky je výsledkem prakticky 
trvalého odkrytí teplosměnné plochy vložky v její horní 
části a působení vysokých teplot pracovní náplně na 
tuto plochu. Ve spodní části vložky válce jsou teploty 
relativně nízké: tato partie vložky válce je po velkou 
část pracovního oběhu zakrývána pístem, který brání 
přestupu tepla z náplně válce do stěn vložky válce. 

360

320
280

t °C

100        200     t °C

OBR. 57: Vypočtený průběh nejvyšších 
povrchových teplot na plochém čele pístu 
zážehového motoru a průběh teploty 
uprostřed stěny pláště pístu. Pokles teploty 
na čele pístu směrem k okraji a větší teplotní 
gradient v horní části pláště pístu je dán 
odvodem tepla z pístu do vložky válce 
prostřednictvím pístních kroužků. 

teplota povrchu na čele pístu 
od jeho středu k okraji pístu 

průběh teploty uprostřed 
stěny pláště pístu
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 Díly klikového mechanizmu 
 píst s pístním čepem 
 ojnice 
 klikový hřídel s ložisky 
 setrvačník 

 Díly válcové jednotky a klikového hřídele jsou uloženy v (připevněny k) bloku motoru. 
Blok motoru obsahuje další konstrukční skupiny, nezbytné pro funkci motoru. 

 Rozvodové ústrojí (vačkový hřídel, mechanizmus ovládání ventilů) 
 Pohon rozvodového ústrojí, olejového mazacího čerpadla, oběhového čerpadla chladící 

kapaliny (u vzduchem chlazených motorů pohon chladicího ventilátoru) 
 Sací a výfukový trakt motoru (u přeplňovaných motorů s agregátem plnícího 

turbodmychadla, chladičem plnícího vzduchu) a event. katalyzátor k dodatečnému 
„čištění“ výfukových plynů 

 Vnitřní chladicí systém motoru a mazací systém motoru (vč. olejové nádrže a filtrů) 
 

K bloku motoru, resp. dílům na bloku motoru jsou dále připojeny skupiny vnějšího 
příslušenství motoru: 

 Palivový systém motoru (u starších benzinových motorů karburátor, u novějších 
vstřikovací zařízení pro benzin, u naftových motorů vstřikovací zařízení na těžko 
odpařitelné palivo) 

 Ovládací a regulační ústrojí motoru (škrtící klapka u zážehových motorů, ovládání a 
regulace vstřikovacího čerpadla u naftových motorů) 

 Zapalovací systém zážehového motoru 
 Vnější příslušenství chladicího systému motoru 
 Elektropříslušenství: spouštěč, alternátor 
 Elektronická řídící jednotka, snímače teplot, tlaků, průtoků, mechanických veličin, λ 

sonda  a pod. 
 Kompresor pro stlačený vzduch (u vozidel kat M1 a N1 výjimečně) 
 Kompresor klimatizačního zařízení (pokud je ve vozidle klimatizace) 
 Čerpadlo hydrauliky pro servořízení 
 Pohony vnějšího příslušenství motoru 

Dalšími konstrukčními díly PSM jsou různé spojovací a těsnící prvky, pružné spojovací 
elementy, hadice a pod. 
 

Skříň (blok) motoru tvoří nosnou část motoru. Jsou v ní uloženy klikový mechanizmus, 
válce, náhony všech dalších systémů a ústrojí motoru, jsou v ní vytvořeny průtokové kanály 
pro přívod mazacího oleje k jednotlivým místům mazání a u kapalinou chlazených motorů je 
v ní provedeno i rozvedení chladicí kapaliny kolem jednotlivých válců. V některých 
případech může být skříň motoru dvoudílná, sestavená z klikové skříně a bloku válců: u 
vzduchem chlazených motorů je zpravidla tvořena pouze klikovou skříní, na kterou se 
montují jednotlivé válce motoru. Skříň motoru je vyrobena jako odlitek buď ze šedé litiny, 
nebo jako tlakový odlitek z lehkých slitin. Ke spodní části skříně motoru se zpravidla 
připevňuje olejová vana. 
 

Válce motoru u kapalinou chlazených motorů mohou být vytvořeny jako vývrt přímo 
v odlitku bloku motoru, mnohem častěji jsou ale do vývrtu v bloku vkládané jako vložky 
válců v provedení buď tzv. suchých vložek (tenkostěnné ocelové trubky, zalisované do vývrtu 
v bloku s  konečným opracováním po zalisování) nebo mokrých vložek (ocelové nebo 
litinové vložky, opracované před montáží do bloku válců načisto a upevněné v bloku válců 



Technická univerzita v Liberci, fakulta strojní, katedra strojů průmyslové dopravy 
Prof. Ing. Stanislav Beroun, CSc.:Vozidlové motory 
Studijní texty k předmětu „Motorová vozidla“ 
 

 79

dotažením přes těsnění hlavy válců montáží hlavy válců). U vzduchem chlazených motorů 
jsou válce provedeny jako samostatné konstrukční díly s chladicími žebry na vnějším povrhu 
a připevňují se ke klikové skříni motoru (mohou být vyrobeny jako odlitek z litiny vč. 
chladicích žeber, nebo ocelové s žebry, příp. hliníkové se zalitou ocelovou vložkou nebo 
vložkou s vnitřním povrchem ze speciálního tvrdého chromu). Z hlediska správné funkce 
motoru má mimořádný význam kvalita vnitřního povrchu válců a dodržení jeho rozměrových 
tolerancí (vliv na životnost motoru, spotřebu paliva i mazacího oleje). 
 

Klikový hřídel je nejčastěji vyrobený jako ocelový výkovek nebo jako odlitek ze 
speciální litiny (náročná slévárenská technologie, proti kovaným hřídelům má některé 
specifické výhody). Konstrukce klikového hřídele musí zabezpečit přívod tlakového 
mazacího oleje pomocí kanálků uvnitř hřídele k ojničním čepům. Klikový hřídel je opatřen 
protizávažími k vyvážení setrvačných sil rotačních hmot (protizávaží jsou vyrobena vcelku 
s klikovým hřídelem nebo jsou připevněna samostatně k ramenům pomocí drážek a šroubů). 
Velmi kvalitně musí být na klikovém hřídeli vyřešeny všechny tvarové změny a přechody vč. 
vysoké kvality povrhu v těchto místech (tvarová únavová pevnost). Pro uložení klikových 
hřídelů v klikové skříni se používají převážně dělená kluzná ložiska, vytvořená jako 
tenkostěnné pánve s velmi tenkou vrstvou ložiskové kompozice (slitiny Al-Pb, Al-Sn, Al-Si 
apod.): ložiskové čepy na klikovém hřídeli musí mít tvrdý povrch (cementování, kalení, …) 
s mimořádně kvalitním opracováním. Kluzná ložiska jsou použita i pro uložení ojnice na 
ojničním čepu klikového hřídele. V přední části klikového hřídele jsou upevněna ozubená 
nebo řetězová kola k pohonu dalších systémů a ústrojí motoru (olejové čerpadlo, rozvodové 
ústrojí, …) a na jeho konci mimo skříň motoru jsou uloženy řemenice k pohonu skupin 
příslušenství motoru (čerpadlo chladicí kapaliny, alternátor, …). Na výstupním konci 
klikového hřídele je připevněn setrvačník s ozubeným věncem pro spouštěč motoru, centráží 
pro připojení spojky a příp. dalšími úpravami (např. zářezy pro snímač signálů polohy 
klikového hřídele k elektronické řídící jednotce motoru, …). 

Klikové hřídele motorů 2dobých jsou často vyráběny jako skládané: jednotlivé díly 
klikového hřídele jsou sestaveny lisovanými spoji, komplet klikového hřídele obsahuje často 
speciální valivá ložiska pro uložení klikového hřídele v klikové skříni i speciální valivé 
ložisko (jehlové) na ojničním čepu s nasazenou ojnicí.  
 

Píst patří mezi tepelně i mechanicky nejvíce zatížený díl pístového spalovacího motoru. 
Je vystaven časově velice proměnlivým tlakům s vysokými špičkovými hodnotami (u 
zážehových motorů 5-6 MPa při normálním průběhu hoření a s možností výrazného lokálního 
zvýšení při výskytu detonací, u přeplňovaných vznětových motorů 12-14 MPa) a stejně tak 
velmi proměnlivým teplotám náplně ve válci (od 350 až do 2800 K u zážehových motorů a od 
350 do 2200 K u přeplňovaných vznětových motorů). Velké mechanické namáhání pístu (ale 
obrácené než od tlaku plynů) způsobují setrvačné síly (zejména u rychloběžných 
automobilových motorů – proto patří požadavek na nízkou hmotnost pístu mezi důležitá 
kriteria pro konstrukci pístu). Konstrukce pístu musí zajistit spolehlivé uložení pístních 
kroužků (těsnících a stíracího) v horní partii pístu, musí umožnit relativně velmi těsný kontakt 
v partii píst-pístní kroužky-válec pro zabezpečení odvodu tepla z pístu a velmi těsný kontakt 
mezi pláštěm pístu a válcem pro další odvod tepla z pístu, zejména však pro vytvoření kvalitní 
třecí plochy mezi pístem a válcem (na skupině píst-válec vzniká až 60% všech třecích ztrát 
v motoru). Písty jsou vyráběny ze speciálních hliníkových slitin nejčastěji tlakovým litím, pro 
extrémní namáhání jsou vyráběny i kované písty z hliníkových slitin. Pro zvýšení životnosti 
pístu v partii drážek pro pístní kroužky se někdy používá zalitých ocelových nosičů 
(především pro 1. pístní kroužek), u pístů pro vznětové motory s přímým vstřikem se někdy 
chrání zalitou ocelovou vložkou okraje spalovacího prostoru. K účinnému zvládnutí problémů 
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teplotní úrovně pístu pomáhají některé konstrukční úpravy v klikové skříni motoru (postřik 
vnitřních stěn a dna pístu mazacím olejem) i konstrukční úpravy na pístu (např. příčné, tzv. 
teplotní řezy, které snižují teplotu pláště pístu pod řezem). Konstrukční (tvarové) i 
technologické provedení dnešních moderně řešených pístů vychází z detailních výpočtových 
simulací, prováděných především výrobci pístů ve spolupráci s výrobcem motoru.  
 

Pístní kroužky slouží k utěsnění pístu ve válci (těsnící kroužky), k zamezení průniku 
mazacího oleje do prostoru válce nad píst (stírací kroužek) a velký význam mají pro odvod 
tepla z pístu do stěn válce. Těsnící kroužky jsou mimořádně namáhány tepelně a mechanicky 
(zejména 1. těsnící kroužek), mezi těsnícími kroužky a válcem dochází k polosuchému tření 
při relativně velkém přítlaku kroužků na válec (s vysokým zatížením drážek v pístu pro 
těsnící kroužky). Konstrukce pístních kroužků musí zajistit pokud možno rovnoměrný přítlak 
k válci (montáž pístních kroužků do drážek v pístu umožňuje jejich radiální rozříznutí a to 
zhoršuje rovnoměrnost přítlaku – konstrukcí kroužku s tzv. korigovaným přítlakem lze tento 
stav zlepšit). Výška pístních kroužků závisí na rozměru pístu, obvykle se pohybuje v rozmezí 
2 – 4 mm, ve stejném rozsahu se pohybuje i rozměr radiální šířky kroužku: příčný radiální  
průřez těsnících kroužků má v nejjednodušším případě obdélníkový tvar, ke zlepšení 
funkčních vlastností těsnících kroužků se ale používají průřezy ve tvaru lichoběžníku 
(trapézový), L profilu, s úkosem apod. V místě přerušení na obvodu pístního kroužku vzniká 
tzv. zámek kroužku, který u 2dobých motorů musí být pojištěním správně polohován ve válci: 
u 4dobých motorů se poloha zámku nepojišťuje (při montáži pístu do válce se zámky u 
jednotlivých pístních kroužků rozdělují po obvodu pístu rovnoměrně). Stírací kroužek 
zajišťuje stírání mazacího oleje ze stěn válce přes průřezy ve stíracím kroužku do drážky pro 
stírací kroužek (někdy i otvory pod drážkou pro stírací kroužek) a přes vnitřní  prostor v pístu 
do prostoru klikové skříně. Pístní kroužky jsou vyráběny ze speciální litiny, příp. oceli: 1. 
těsnící má na činné ploše povrchovou úpravu tvrdochromem pro zvýšení životnosti kroužku i 
válce. 
 

Pístní čep patří rovněž mezi součásti pístového spalovacího motoru s vysokým 
mechanickým zatížením: je namáhán silou od tlaku plynů na píst i silou setrvačnou (od 
hmotnosti pístu s pístními kroužky i hmotnosti samotného pístního čepu). Je uložen 
v otvorech pístu (tzv. okách pístu pod kroužkovou partií pístu) buď pevně (montáž chladného 
čepu do ohřátého pístu), nejčastěji ale jako „plovoucí“: proti axiálnímu posuvu je v pístu 
zajištěn pojistnými kroužky. Konstrukčně je pístní čep řešen jako tlustostěnná trubka: je 
vyroben z velmi kvalitní oceli s tepelným zpracováním a vysokou kvalitou povrchu vnějšího 
průměru. Vhledem ke specifickým poměrům v uložení a zatížení pístního čepu v pístu musí 
být při konstrukci velmi pečlivě vyšetřena celá skupina píst-pístní čep, aby bylo 
minimalizováno riziko příp. problémů v motoru. 
 

Ojnice slouží k přenosu síly z pohybujícího se pístu na klikový hřídel (k převodu 
přímočarého vratného pohybu pístu na otáčivý pohyb klikového hřídele). Z konstrukčního 
hlediska musí mít především vysokou tuhost ale i nízkou hmotnost. Pro řadové 4dobé motory 
má ojnice jednoduchý tvar, sestávající z oka ojnice, dříku ojnice a dělené hlavy ojnice: v oku 
ojnice a hlavě ojnice jsou kluzná ložiska (v oku ojnice nalisované ložiskové pouzdro, v hlavě 
ojnice dělené ložiskové tenkostěnné pánve). V-motory používají různá provedení ojnic: 
uložení jednoduchých ojnic  vedle sebe na jeden ojniční čep klikového hřídele, rozvidlený 
tvar hlavy jedné ojnice s vnitřní druhou ojnicí, ojnice hlavní a přičepovaná. Převážná většina 
ojnic se vyrábí zápustkovým kováním z ušlechtilých ocelí (s pevností v tahu 700-950 MPa) a 
následným opracováním a tepelným zpracováním: pro zvýšení únavové pevnosti se někdy 
používají další speciální postupy (kuličkování, leštění). Pro zážehové motory lze výkovek 
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ojnice zhotovit ze speciálních lehkých slitin (např. pro vysokootáčkové motory z důvodu 
snížení posuvných hmotností, u leteckých motorů i z důvodu snížení celkové hmotnosti 
motoru). 
 

Hlava válce automobilového 4dobého motoru slouží jednak k uzavření prostoru válce, 
jednak k vytvoření systému pro výměnu náplně válce mezi jednotlivými pracovními oběhy. 
Konstrukce hlavy válce (válců) závisí na druhu motoru, způsobu řešení rozvodového ústrojí, 
počtu a rozmístění ventilů, plnicích a výfukových kanálů, umístění zapalovací svíčky, 
vstřikovací trysky, řešení spalovacího prostoru, způsobu chlazení motoru apod. U 
víceválcových motorů může být hlava konstruována jako samostatná pro jeden válec, nebo 
společná pro skupinu válců nebo všechny válce. U menších motorů je zpravidla konstruována 
jako společná pro všechny válce: společná hlava pro všechny válce je potom podmínkou pro 
konstrukci motoru s umístěním vačkového hřídele na hlavě válců. Hlava válců je vyrobena 
jako odlitek buď ze šedé litiny nebo jako tlakový odlitek z hliníkové slitiny. Konstrukčně 
představuje hlava válců 4dobého motoru velmi členitý a komplikovaný díl jak z hlediska 
mechanického a tepelného zatížení, tak s ohledem na funkční složitosti (umístění ventilů, 
ventilových vodítek a sedel ventilů, průtoky čerstvé náplně, spalin, mazacího oleje a chladicí 
kapaliny jak uvnitř hlavy válců, tak mezi blokem a hlavou válců) v hlavě válců a výrobní 
technologie (slévárenství a následné obrábění). Hlava válců je k bloku válců upevněna větším 
počtem průběžných šroubů: mezi hlavou válců a blokem válců je vloženo speciální těsnění 
hlavy válců. Spojení hlavy válců s blokem válců, které musí zajistit dokonalou těsnost, je 
s ohledem na silové účinky šroubového spojení se značným předpětím rovněž velmi složitou 
úlohou z hlediska pružných deformací všech dotčených dílů (hlavy válců, bloku válců i 
válců): takovou úlohu lze řešit pouze s využitím moderních účinných prostředků (MKP, 
výpočtové simulace apod.). 
 

Ventily u 4dobých motorů patří k velmi exponovaným dílům rozvodového mechanizmu. 
Kromě zatížení vysokými tlaky a teplotami jsou vystaveny rázům od setrvačných sil při 
dynamickém dopadu ventilu do sedla účinkem předpětí ventilových pružin při jeho zavírání. 
Na výfukových ventilech potom účinkem průtoku výfukových plynů vysokou rychlostí 
dochází k extrémnímu tepelnému zatížení v partii talířku a spodní části dříku ventilu. Ventily 
jsou vyráběny kováním (pěchováním). Výfukové ventily jsou zpravidla z austenitických ocelí, 
okraj talířku (sedlo) ventilu má pro zvýšení životnosti žáruvzdorný stellitový návar. Plnicí 
ventily jsou méně tepelně zatížené (jsou chlazeny průtokem čerstvé náplně při plnění válce) a 
pro jejich výrobu lze použít kvalitních legovaných ocelí (chromových, chromniklových, …). 
V hlavě každého válce je nejméně 1 ventil sací a 1 ventil výfukový (tzv. 2ventilová technika), 
sací ventil má poněkud větší průměr než ventil výfukový. Ventily jsou uloženy ve vodítkách 
ventilů, která jsou pro minimalizaci průniku mazacího oleje z prostoru hlavy válců do vodítek 
opatřena v horní části těsnícími kroužky: dřík ventilu se proto ve vodítku pohybuje 
v podmínkách téměř polosuchého tření. Odvod tepla z talířku ventilů je zajištěn po zavření 
ventilu přestupem tepla v sedle ventilu do hlavy válců a vedením tepla dříkem do vodítka 
ventilu.  
 
 

Chlazení PSM: Teplo, které vzniká uvnitř PSM hořením paliva a přestupuje z válce 
motoru do dalších částí motoru  nebo vzniká v důsledku mechanického tření, musí být 
vhodným chladicím systémem odvedeno z motoru do okolního (atmosférického) vzduchu. 
Chladicí systém musí zajišťovat přípustné teplotní zatížení jednotlivých součástí motoru nebo 
pracovních látek (mazacího oleje, ...) a současně musí vytvářet podmínky pro optimální 
průběh pracovní činnosti motoru. 
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Tepelný stav PSM se hodnotí buď podle teploty chladicí látky, podle teploty mazacího 
oleje (mazací olej zajišťuje vnitřní chlazení v motoru a teplota mazacího oleje je tedy 
vhodným ukazatelem teplotní úrovně motoru i funkce chladicího systému). 

Množství tepla, které musí být odvedené chlazením, závisí na typu PSM a je dáno 
především množstvím tepla, které se přivádí do motoru v palivu: zjednodušeně lze jeho 
velikost odhadnout na 20 – 45% z celkového přívodu tepla do motoru. Skutečný podíl 
odvedeného tepla chladicím systémem závisí na typu motoru, rychloběžnosti, zatížení, 
způsobu chlazení a dalších okolnostech: při menším zatížení motoru klesá podíl tepla 
efektivně využitého (tj využitého k přeměně na mechanickou práci) a stoupá podíl tepla 
odváděný chlazením.  

U PSM se používá chlazení buď kapalinou nebo vzduchem. Převažující většina dnešních 
automobilových motorů je konstruována s kapalinovým chlazením. Zjednodušený nákres 
uspořádání kapalinového chlazení je na obr. 58: z motoru vystupuje chladicí kapalina 
s teplotou tK2 (80 až 90 0C) a přes termostat protéká do chladiče, kde průtokem 
atmosférického vzduchu vnější teplosměnnou plochou chladiče se snižuje teplota chladicí 
kapaliny o cca (6-10) 0C a takto ochlazená kapalina vstupuje do oběhového čerpadla Č, které 
přivádí kapalinu do systému chlazení motoru. Chladicí kapalina protéká vhodně tvarovanými 
a směrově vedenými průřezy uvnitř skříně motoru kolem tepelně exponovaných dílů (vložek 
válců v bloku motoru) a dále protéká do hlavy válců motoru, odkud je přiváděna do 
termostatu. Termostat podle teploty tK2 řídí průtok chladicí kapaliny do chladiče: po studeném 
startu motoru cirkuluje chladicí kapalina malým okruhem (z termostatu přímo do čerpadla,  

bez průtoku chladičem) až do dosažení určené teploty tK2 a teprve potom začne termostat 
otevírat průtok chladicí kapaliny do chladiče. Po ohřátí motoru na provozní teplotu chladicí 
kapaliny (tK2)  termostat svojí činností udržuje ustálený teplotní režim motoru (teplotní úroveň 
prohřátého motoru se při správné funkci termostatu mění i při výrazné změně venkovní 
teploty jenom málo). 

Řešení  chladicího systému automobilového motoru má poměrně velký vliv na 
hospodárnost provozu motoru a to jak z důvodů optimalizace teplotní úrovně motoru při jeho 
provozu, tak s ohledem na potřebné příkony (u kapalinového chlazení pohon oběžného 
čerpadla chladicí kapaliny a pohon ventilátoru chladiče, u vzduchového chlazení pohon 

chladič   termostat tK2

ventilátor 

tV1  tV2 

Č

tK1

OBR. 58: Základní uspořádání kapalinového chlazení automobilového motoru: chladič je v 
automobilu umístěn tak, aby se pro průtok vzduchu chladičem využívalo náporového účinku 
vzduchu při jízdě a potřebný tepelný výkon chlazení byl při běžných provozních režimech 
dosahován bez pohonu ventilátoru (ventilátory mají řízený pohon a jsou zapínány pouze v 
případech nedostatečného tepelného výkonu chlazení, např. při velmi pomalé jízdě a pod.)  
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chladicího ventilátoru) k zajištění spolehlivé a bezproblémové funkce chlazení (a zamezení 
vzniku příp. poruch motoru v důsledku jeho „přehřátí“). Konstrukce chladicího systému proto 
musí vycházet jak z běžných provozních podmínek vozidla (účinné využívání náporového 
účinku vzduchu k zajištění dostatečného průtoku vzduchu chladičem kapalinového chlazení 
při běžných jízdních režimech bez nutnosti pohonu ventilátoru), tak z nároků na dostatečný 
tepelný výkon chlazení v nestandardních situacích (zejména pro velmi pomalou jízdu v letním 
období): správně fungující chladicí systém motoru je předpokladem pro bezproblémový 
provoz automobilu i pro dosažení vysoké spolehlivosti a životnosti automobilového motoru. 

Jako chladicí kapaliny se u automobilových PSM používají kapaliny s nízkou teplotou 
tuhnutí a s protikorozní přísadou: nejčastěji se používají kapaliny vyrobené z derivátů glykolu 
(např. etylenglykol). V České republice je k dispozici nemrznoucí kapalina FRIDEX, která se 
pro použití do chladicího systému ředí destilovanou vodou podle požadavku na odolnost proti 
ztuhnutí („zamrznutí“ – při poměru vody a FRIDEXu 1:1 je teplota tuhnutí –40 0C, poměr 
ředění 2:1 zajišťuje motor do teploty –20 0C ) – FRIDEX je však látka toxická a při 
manipulaci vyžaduje zvláštní opatrnost.       
 

Mazání motoru: Každý mechanický systém se vzájemně se pohybujícími díly musí být 
vybaven mazacím systémem, který zabraňuje suchému nebo výrazně polosuchému tření a 
významně tak snižuje ztráty mechanické energie a omezuje nadměrné opotřebování dílů 
v místě jejich styku. U PSM je tento požadavek o to významnější, že některé díly motoru se 
vzájemně pohybují relativně velkou rychlostí a jsou vystaveny vysokému mechanickému a 
tepelnému zatížení: mazací olej v PSM tedy jednak snižuje třecí ztráty, jednak odvádí teplo 
z tepelně exponovaných míst motoru a působí tak i jako chladicí medium. Mazací systém 
v PSM je tvořen nádrží s mazacím olejem, olejovým čerpadlem k vytvoření potřebného 
mazacího tlaku, regulátorem tlaku, olejovými filtry a mazacím okruhem s rozvedením 
tlakového oleje k jednotlivým místům (u výkonově exponovaných vozidlových PSM je 
potom součástí mazacího okruhu i olejový chladič). Tlak mazacího oleje v provozních 
podmínkách se zpravidla pohybuje v rozmezí 0,3 – 0,4 MPa. Konstrukce dnešních moderních 
motorů musí být řešena tak, aby byla minimalizována spotřeba oleje v motoru možným 
pronikáním oleje přes pístní kroužky nebo vodítka ventilů do prostoru válce (olej nad pístem 
ve válci motoru je příčinou hygienicky velmi rizikových škodlivin ve výfukových plynech – 
nespálených polycyklických uhlovodíků a částic PM). 

Pozn.: U vozidlových dvoudobých motorů se skříňovým vyplachováním (benzinové 
dvoudobé motory) se používá tzv. vrchní mazání, při kterém se do benzinu přidává mazací 
olej v poměru 1:40 až 1:50 a takto upravený benzin zanáší do klikové skříně a válce motoru 
olejovou mlhu (ta zůstane po odpaření benzinu), kterou jsou tyto partie motoru mazány.  

Pro mazání PSM se používají speciální motorové oleje. Nejpoužívanějšími motorovými 
oleji jsou aditivované minerální ropné oleje (ropné olejové rafináty), stále více se však 
prosazují motorové syntetické oleje, příp. směsné motorové oleje (minerální + syntetické). 
Výchozí surovinou pro výrobu ropných olejových rafinátů jsou destiláty z alkanické ropy, 
které postupně prochází rafinací, při které dochází k chemickým přeměnám (selektivní 
rafinace, hydrokrakování na katalyzátorech) ve prospěch požadovaných vlastností základního 
produktu pro finální výrobu motorového oleje (úpravy vlastností pomocí přísad).  

Podstatou syntetických olejů jsou nově vytvořené molekuly s přesně stanovenými 
vlastnostmi: výchozí surovinou jsou jednodušší látky z ropné frakce, která se upravuje 
štěpením molekul a následným chemickým zpracováním do požadovaného rafinátu pro  
finální výrobu syntetického oleje (úpravy vlastností pomocí přísad). Syntetické oleje jsou 
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schopné pracovat v relativně velkém rozsahu teplot (od studených startů při velmi nízkých 
teplotách až po vysoké teploty v teplotně exponovaných místech prohřátého motoru). 

Motorové oleje jsou klasifikovány podle několika parametrů (charakteristik), 
nejdůležitější vlastnosti motorových olejů ale ukazuje klasifikace jejich viskózních vlastností 
(zařazení do SAE tříd) a výkonová klasifikace podle API (American Petroleum Institut).  

Viskozita motorového vyjadřuje velikost vnitřního tření v oleji, určuje tedy i velikost ztrát 
mechanické energie: čím vyšší viskozita oleje, tím větší vnitřní tření v oleji a tím větší i 
mechanické ztráty v motoru.  

Vnitřní tření v tekutině, tj. odpor, vznikající posuvem jednotlivých elementárních vrstev 
v proudící tekutině (smykovou deformací – třením mezi jednotlivými elementárními 
vrstvami) od stěny kanálu, vyjadřuje dynamická viskozita (vazkost). Základní jednotkou je 
pascalsekunda [Pa.s] = N.s/m2 , vedlejší jednotkou je poise P (P = 0,1.Pa.s, resp. Pa.s = 10P). 
S rostoucí teplotou se viskozita snižuje.  

Chování proudící tekutiny s ohledem na setrvačné účinky (určené měrnou hmotností, tj. 
hustotou) mezi pohybujícími se elementárními vrstvami v závislosti na rychlosti průtoku 
vyjadřuje kinematická viskozita. Kinematická viskozita je dána poměrem dynamické 
viskozity a hustoty tekutiny (určuje tzv. kritickou rychlost, kterou přechází laminární, tj. 
uspořádané proudění, do turbulentního neuspořádaného proudění elementárních vrstev 
v proudu tekutiny – čím vyšší je kinematická viskozita, tím vyšší je kritická rychlost). 
Základní jednotkou je m2/s, vedlejší jednotkou je stok [St = cm2/s], častěji se ale používá její 
zlomek centistok  [cSt = mm2/s]. Pro porovnání: voda při 20 0C má kinematickou viskozitu 
zhruba 1 cSt. 

Pro kapaliny se kinematická viskozita někdy uvádí jako poměrná kinematická viskozita 
v empirických Englerových stupních: zjišťuje se pomocí Englerova viskozimetru tak, že se 
měří doba, za kterou 200 cm3 kapaliny vyteče při určitých podmínkách (např. olej při 100 0C) 
standardním průřezem (trubičkou o průměru 2,8 mm) z nádobky a tato doba se porovnává 
s dobou  t0 , potřebnou k výtoku stejného množství vody o teplotě 20 0C (t0 = 50-52 s): potom 

     
0

0

t
t

E olej
olej =  . 

Podle SAE je zavedeno celkem 10 viskózních tříd a rozdělení zohledňuje jak 
nízkoteplotní (6 tříd s požadavkem dynamické viskozity při teplotách od –30 0C do –5 0C), 
tak vysokoteplotní  (s požadavkem minimální a maximální kinematické viskozity při 100 0C, 
příp. minimální kinematické viskozity při 150 0C) vlastnosti motorových olejů. Nízkoteplotní 
motorové oleje mají ve svém označení písmeno W, které dokládá vlastnosti motorového oleje 
pro snadné „studené“ starty motoru při nízkých teplotách v zimním období.  

Pro středoevropské klimatické podmínky jsou motorové mazací oleje na letní období ve 
viskózní třídě SAE 30 nebo 40 a pro zimní období ve viskózní třídě SAE 10W nebo 15W. 
Použitím vhodných přísad do motorových olejů byly vytvořeny celoroční (tzv. multigrade) 
motorové oleje, které mají v dané třídě vlastnosti umožňující studený start při nízké teplotě a 
současně mají dostatečně vysokou viskozitu při zvýšených teplotních úrovních motoru 
v letním období. V klimatickém pásmu naší republiky jsou pro celoroční provoz vhodné 
motorové oleje, které vyhovují kombinacím viskózních tříd SAE 10W/30 až 15W/40 (např. 
olej 10W/30 má při -200C dynamickou viskozitu η=3500 mPa.s a viskozitu podle Englera 
max. 344 0E, při teplotě 1000C kinematickou viskozitu v rozsahu ν = (9,3–12,5) cSt a  
viskozitu podle Englera v rozsahu (1,8-2,12)0E ). 
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Závislost viskozity na teplotě vyjadřuje tzv. viskózní index: čím vyšší viskózní index, tím 
menší je teplotní gradient viskozity a tím je motorový olej kvalitnější. Viskózní index 
motorových olejů se pohybuje v rozmezí 80 až 230 – viskózní index jako parametr kvality ale 
u současných kvalitních motorových olejů ztrácí na významu. 

Výkonová klasifikace motorových olejů podle API vyjadřuje vhodnost pro určité typy 
PSM (zážehové – vznětové) podle jejich tepelného a mechanického zatížení. Podle API jsou 
motorové oleje rozděleny do dvou skupin: S (pro zážehové motory) a C (vznětové motory) – 
v každé skupině je výkonová klasifikace vyjádřena druhým písmenem (A – nenáročné motory 
až E, F – motory s vysokým tepelným a mechanickým zatížením). Pro Evropu se v poslední 
době zavádí nová klasifikace podle ACEA (Association des Constructeurs Europeéns 
d,Automobiles) se specifikací A pro zážehové motory, B pro malobjemové vznětové motory a 
C pro velkoobjemové vznětové motory. 

Dnešní moderní oleje jsou zpravidla vhodné jak pro zážehové, tak vznětové motory a 
doporučovaná výkonová klasifikace je vyjádřena příslušnou kombinací písmen (např. 
motorový olej MOGUL SUPER OA-M3ADX je ve viskózní třídě SAE 10W/30 a 
výkonnostní třídě API SE-CB, jeho viskózní index je 140).  

Potřebné vlastnosti motorových olejů se dosahují pomocí vhodných přísad (aditivů): 
- antioxidanty potlačují stárnutí oleje jejich oxidací (AO), 
- detergenty zabraňují vzniku usazenin, udržují plochy omývané olejem čisté a disperzanty 

udržují v oleji rozptýlení jeho jednotlivých složek (DD), 
- protikorozní přísady (PK), 
- protipěnící přísady apod. 

Provozní teplota motorových mazacích olejů závisí především na provozním režimu 
motoru a zčásti i okolní teplotě: je vyšší u motorů přeplňovaných, neboť vnitřním postřikem 
pístů a průtokem mazacího oleje ložiskovou skříní plnicího turbodmychadla se zajišťuje 
účinné chlazení pístů přeplňovaného motoru a ložisek plnícího turbodmychadla.  

Provozní doba motorového oleje v motoru závisí na kvalitě motoru (konstrukčního řešení 
motoru, kvalitě olejových filtrů, ...) a kvalitě motorového oleje a je rovněž podmíněna 
charakterem provozního režimu motoru: obvykle se určuje proběhem vozidla v km nebo 
dobou od poslední výměny v motoru. Pro moderní vozidlové motory a moderní konstrukce 
vozidlových motorů předepisují výrobci automobilů výměnu motorového oleje po ujetí až 
- 15 000 km pro osobní automobily se zážehovými motory, 
- 40 000 (50 000) km pro automobily se vznětovými motory. 
Rozdíly v kilometrovém proběhu na jednu náplň mazacího motorového oleje jsou dány 
odlišnostmi v podmínkách práce obou typů motorů (teplotní a tlakové poměry ve válci, 
způsob tvoření směsi),  kvalitě motorových olejů pro zážehové a vznětové motory, způsobu 
filtrace a pod. Moderně řešená vozidla zajišťují spolehlivé a kvalitní mazání motoru i 
některými diagnostickými procedurami přímo na vozidle a upozorňují uživatele na odchylné 
stavy v mazacím systému či na nutnost doplnění nebo výměny mazacího oleje. Předpisy 
jednotlivých výrobců se mohou odlišovat a vychází především ze zkušebního provozu a 
ověřování, které před vydáním předpisu pro uživatele a servisní střediska provádí výrobce 
automobilu. Dodržování předpisu je podmínkou k plnění garančních záruk výrobcem. 

 
Konstrukční kvalita a technická úroveň PSM: kromě výkonových parametrů se vyjadřuje i 
některými měrnými veličinami, které ukazují stupeň využití geometrických rozměrů a 
hmotnosti motoru:  
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- Měrný objemový (litrový) výkon Pl je vyjádřen poměrem jmenovitého výkonu motoru 
k jeho zdvihovému objemu  

MZ

je
l V

P
P

/

/=     [kW/dm3] .  

      Benzinové (nepřeplňované) automobilové motory mají měrný litrový výkon cca 40 až 
55 kW/dm3, u naftových nepřeplňovaných motorů pro osobní automobil se měrný litrový 
výkon pohybuje v hodnotách cca 25 až 30 kW/dm3, přeplňované naftové motory pro 
osobní automobily dosahují až 50 kW/dm3 (naftové motory pro nákladní automobily 
dosahují zhruba polovičních měrných litrových výkonů – je to ovlivněno hodnotou 
jmenovitých otáček). 

- Měrný hmotnostní výkon Pm je vyjádřen poměrem jmenovitého výkonu motoru k jeho 
hmotnosti (jeho převrácenou hodnotou je výkonová hmotnost)    

     
m

je
m M

P
P /=     [kW/kg] .  

Běžné benzinové motory mají hodnoty měrných hmotnostních výkonů kolem 0,7 kW/kg, 
u naftových motorů pro osobní automobily se měrné hmotnostní výkony pohybují 
v rozsahu 0,4 kW/kg (nepřeplňované motory) až 0,75 kW/kg (přeplňované motory). 
Přeplňované naftové motory pro nákladní automobily mají Pm ≈ 0,3 kW/kg.  

-  Důležitým   konstrukčním a provozním parametrem motoru je střední pístová rychlost: je 

určena vztahem 
3060

2 nZnZ
c pp

s

⋅
=

⋅⋅
= . Pro běžné automobilové motory má střední 

pístová rychlost velikost  10 – 12 m/s. 

  

8.4   PŘÍKLADY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PODSESTAV 
AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ  

Konstrukce 4dobých automobilových motorů je významně ovlivněna koncepčním 
uspořádáním rozvodového ústrojí: je to natolik důležitý charakteristický prvek motoru, že se 
někdy objevuje i v typovém označení motoru. Jednotlivé typy rozvodů ukazuje obr. 59, 
konstrukční provedení podsestav a celých vozidlových motorů jsou na obr.60 až 68. 

SV (side valve) F (jeden ventil 
v hlavě, druhý 
po straně) 

OHV  
(overhead valve)

OHC 
(overhead camshaft) 

OBR. 59: Základní varianty uspořádání ventilového rozvodu 4dobého motoru: pohon 
vačkového hřídele je od klikového hřídele s převodem 2:1, označení jednotlivých variant 
určuje umístění ventilů a vačkového hřídele. Rozvody typu SV a F pracují s 2ventilovou 
technikou, u rozvodů typu OHV převažuje rovněž 2 ventilová technika (v malé míře i 3-
4ventilová) a OHC se výrazně prosazuje 4ventilová (ale i 3,5,6ventilová) technika. 
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zapalovací 
svíčka

hlava
válce

ventil

vačkový 
hřídel s  
vačkou

válec 
motoru 

píst 

ojnice 

pístní 
čep 

OBR. 60: Vzduchem chlazená válcová 
jednotka s rozvodem SV. Spalovací prostor 
je celý umístěn v hlavě válce. 

vahadlo
seřizovací šroub 

zvedací 
tyčka 

hydraulické 
zdvihátko

vačkový hřídel 
s vačkou 

zapalovací 
svíčka 

OBR. 61: Kapalinou  chlazený zážehový 
motor s rozvodem OHV. Mechanizmus 
rozvodu je vybaven hydraulickým 
zdvihátkem pro samočinné vymezování 
vůlí v rozvodovém mechanizmu. 

vačkový hřídel 
vahadlo 

ventil 

zapalovací svíčka 

prostor kapalinového 
chlazení válce 

ojnice 

hlava válců 

blok motoru 
s klikovou skříní dělená ojniční hlava 

OBR. 62: Příčný řez kapalinou chlazeným automobilovým zážehovým motorem s rozvodem 
OHC (2ventilová technika). Vačkový hřídel ovládá ventil pomocí vloženého vahadla. Válce 
motoru jsou vytvořeny přímo v odlitku bloku motoru, bez vložek. 

oko ojnice 
s pístním čepem 
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vstřikovač sací kanál vstřikované 
palivo 

sací 
ventil 

zapalovací 
svíčka 

výfukový 
ventil 

hlava 
válce 

blok 
motoru 

válec 
motoru 

kapalinové
chlazení

píst s 
pístními 
kroužky 

pístní 
čep 

ojnice 

OBR. 63: Automobilový kapalinou chlazený benzinový (zážehový) motor s  tvořením směsi 
pomocí vstřikování paliva do sacího kanálu každého válce (systém vstřikování Multi Point 
Injection - MPI). Uspořádání ventilového rozvodu DOHC svědčí o 4ventilové technice: 
sací ventily mají poněkud větší průměr než ventily výfukové. 

DOHC - dvojice vačkových hřídelů 

ventilové pružiny 

vnější misky v horní 
části dříku ventilu 

spodní misky 
ventilových pružin 
(uložené v hlavě) 

vybrání v pístu pro 
otevřené ventily

OBR. 64: Pohled na uspořádání rozvodu DOHC se 4ventilovou technikou pro válcovou 
jednotku. Vačky rozvodu působí přímo na plochu vnější misky nad ventilovými pružinami v 
horní části dříku ventilu, ventilové vůle jsou udržovány polohováním vnější misky na horní 
části dříku (buď samočinně hydraulicky nebo seřizováním vnějších misek na závitovém 
připojení k dříku ventilu). Vybrání v horní části pístu vytváří místo pro otevřené ventily v HÚ 
pístu na konci výfuku a začátku sání. 
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vačkové
hřídele  
DOHC

Zapalovací 
svíčka 

pružina 
ventilu

vahadlo 
ventilu 

ventily 

hlava 
válce 

blok 
motoru

válec 
(vložka)

píst s 
pístními 
kroužky 

OBR. 65: Válcová jednotka s 4ventilovou technikou. Dvojice sacích a výfukových ventilů 
jsou ovládány přes vahadla dvěma vačkovými hřídeli (DOHC): konstrukce náhonu 
vačkových hřídelů v některých případech umožňuje automatickou optimalizaci časování 
ventilů podle provozního režimu motoru. Celkové průtokové průřezy na každé dvojici ventilů 
jsou proti řešení s jedním sacím a jedním výfukovým ventilem (tzv. 2ventilové technice) větší 
a to umožňuje dosáhnout většího hmotnostního naplnění válce. Nižší hmotnost celé 
mechanické soustavy na jednotlivých ventilech je u 4ventilové techniky rovněž příznivá 
z hlediska dynamiky při otvírání a zavírání ventilů.

DOHC - vačkové hřídele 

vstřikovač 

škrticí klapka 

sací ventil

výfukový kanál 

OBR. 66: Válcová jednotka motocyklového kapalinou chlazeného motoru s rozvodem 
DOHC. Vačky rozvodu působí přímo na misku nad ventilovými pružinami v horní 
části dříku ventilu, ventilové vůle jsou seřizovány polohováním misky na připojení 
k dříku. 
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čerpadlo mazacího 
oleje 

OBR. 67: Vnitřní uspořádání hlavních pohyblivých dílů zážehového tříválcového 
motoru ŠA 1,2 HTP/40 kW pro osobní automobily (2002). 

řadový tříválec potřebuje 
kvalitní vyvážení hlavních 
dynamických účinků: to 
zajišťuje vyvažovací hřídel 
s vývažky na jeho koncích, 
který má stejné otáčky ale 
v obráceném směru jako 
klikový hřídel 

klikový hřídel 
motoru 

ojnice 

písty 

ventily 

hydraulické 
podpěry 
vahadel 

vahadla ventilového 
rozvodu (OHC)

vačkový hřídel 

řetězový 
pohon 
vačkového 
hřídele: proti 
klikovému 
hřídeli má 
vačkový 
hřídel 
poloviční 
otáčky 

hydraulický 
napínák řetězu 

řetězový pohon 
čerpadla oleje 

protizávaží 
na klikovém 
hřídeli 
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OBR. 68: Naftový motor LIAZ M 634 pro nákladní automobil (1975): příčný řez motorem. 
Základní údaje: nepřeplňovaný vodou chlazený 6 válcový motor s přímým vstřikem paliva, 
rozvod OHV, D/Z = 130/150 mm, ε = 16, Pe = 155 kW, MtMAX=810 Nm. Modernizací 
motoru spolu s přeplňováním  byl zvýšen výkon až na 300 kW (MtMAX = 1800 Nm). 

vačkový hřídel 

vstřikovací 
čerpadlo 

zdvihátko 
ventilu 

zdvihací 
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vahadlo 
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ventil 
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potrubí

výfukové 
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spalovací 
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pístu 
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válce

píst 
vložka 
válce 

blok 
motoru 

olejová 
vana 
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8.5  NETRADIČNÍ AUTOMOBILOVÉ MOTORY 
 

Pístové spalovací motory mají v pohonu automobilů dominantní postavení a v současné 
době jsou stále bezkonkurenční. V průběhu vývoje a výroby nových automobilů se přesto 
vyskytují některá jiná řešení pohonných jednotek. Jako příklad se dále uvádí spalovací motor 
Wankel a nepochybně perspektivní elektromotor (pro hybridní pohon automobilu, příp. 
elektromobil). 
 

Spalovací motor typu Wankel patří do skupiny motorů s krouživým pohybem pístu. Píst 
ve tvaru trojúhelníka s obloukovými boky se pohybuje ve skříni s dutinou zkrácené 
epitrochoidy. Píst má vnitřní ozubení, kterým je nasazen na centrálním ozubeném kole, pevně 
připojeném ke středu dutiny skříně motoru a současně je píst uložený na excentru výstupního 
hřídele. Poměr počtu zubů vnitřního ozubení a centrálního ozubeného kola je nejčastěji 3:2 a 
potom poměr počtu otáček výstupního hřídele s excentrem je 3:1 (při úplném pootočení 
výstupního hřídele o 1 otáčku se píst pootočí o 1200). Dutina ve skříni je těsnícími lištami ve 
vrcholech trojúhelníkového pístu rozdělená na 3 komory, které se pohybují s pístem a při 
pohybu pístu se mění jejich objem: v každé komoře postupně probíhají jednotlivé fáze 
pracovního oběhu, který je blízký oběhu 4dobého motoru. Jedna sekce Wankelova motoru 
s trojúhelníkovým pístem je proto ekvivalentem tříválcovému 4dobému motoru. Schématický 
nákres Wankelova motoru je na obr. 69. 

Wankelův motor je kromě samotného technického řešení jako automobilový motor 
přitažlivý z několika důvodů: 
- relativně vysoká rovnoměrnost otáčení výstupního hřídele a malé volné síly a momenty 

jsou výhodné z hlediska převodovky i uložení motoru ve vozidle, 
-  lepší měrné objemové a hmotnostní výkony než klasický pístový spalovací motor, 
- menší počet dílů, nižší výrobní náklady. 

Konstrukce Wankelova motoru je ale spojena s několika významnými komplikacemi: 
- obtíže s těsněním pístu  a jednotlivých komor v dutině skříně, nízká životnost těsnících 

lišt, 

sání motoru 

výfuk motoru 

komora ve které se 
dokončuje plnění 
čerstvou náplní 

komora ve které 
byla dokončena 
komprese (HÚ), 
následuje zážeh 
směsi a při dalším 
pohybu pístu se 
objem komory 
zvětšuje (expanze) 

zapalovací  
svíčka 

komora ve které 
probíhá výfuk 

kapalinou chlazená skříň 
motoru s dutinou ve tvaru 
epitrochoidy 

těsnící lišty pístu (kromě lišt ve vrcholech 
jsou na pístu i boční těsnící lišty) 

rotující píst 

                                     OBR. 69: Schéma Wankelova motoru 
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- nepříznivé tepelné zatížení skříně a pístu, 
- nevýhodný tvar spalovacího prostoru a menší hodnota skutečného kompresního poměru 

jsou příčinou vyšších měrných spotřeb paliva a horších emisních parametrů motoru. 

Wanklův motor se uplatnil pouze v několika málo typech osobních automobilů. 
 
 Elektropohon vozidla je zejména v poslední době předmětem zájmu automobilového 
průmyslu z důvodů nulových emisí. Z konstrukčního hlediska lze využít několika možných 
variant elektromotorů. Velmi častým řešením byl ještě nedávno stejnosměrný elektromotor se 
sériovým buzením, napájený z akumulátorových baterií. Výhodou je jednoduchý přenos 
energie, značná přetížitelnost, relativně jednoduchá konstrukce, tichý chod atd. K velkým 
nevýhodám ale patří značná hmotnost, zejména ve spojení s napájecími bateriemi a řízením, 
nižší rychlost jízdy, omezený dojezd a rovněž omezená životnost zdrojů elektrické energie.  

Perspektivní  variantou elektromotoru je 
stejnosměrný motor s permanentními 
magnety, u kterého se kotva ve tvaru 
plochého kotouče (disku) otáčí mezi dvěma 
diskovými magnetickými systémy statoru. 
Permanentní magnety jsou vyrobeny ze 
slitiny (nebo sintru) NdFeB (neodymium-
železo-bór). Takovýto motor může být 
zabudován přímo do kola vozidla (jeho 
hmotnost je relativně nízká), elektronické 
řízení umožňuje přepojit motor při brždění 
jako generátor a vytvořit tak provozní brzdu 
s dodávkou vyrobené elektrické energie 
(přeměnou kinetické energie vozidla na 
elektrickou energii) do akumulátoru, plnit 
funkci řízeného brždění ABS, řízeného 
rozjezdu bez prokluzu apod. Schématický 
nákres tohoto elektromotoru je na obr. 70. 
 

Nevýhodou motoru s mechanickým komutátorem je přívod proudu do rotoru uhlíkovými 
kartáči: je to zdrojem dalších ztrát jejich odporem při průtoku proudu. Účinnější variantou 
tohoto motoru jsou proto stejnosměrné motory bezkartáčové. Tyto stejnosměrné motory 
využívají ke komutaci proudu ve vinutí sady polovodičových prvků (spínacích tranzistorů), 
ovládaných složitou řídící elektronikou: mají velmi výhodnou charakteristiku, především 
velký záběrový moment při rozběhu motoru. Konstrukční provedení stejnosměrného 
elektromotoru s permanentními elektromagnety jsou reálná ve výkonovém rozsahu od 100 W 
do 100 kW, pro vozidla se využívá rozsah od 5 kW do 50 kW. Pro motorová vozidla je 
výhodným provedením konstrukce, u které jsou permanentní magnety uloženy v rotoru a 
statorové vinutí tvoří vnější část motoru. Takové konstrukční uspořádání (průměrem i šířkou) 
předurčuje tyto motory k přímé  zástavbě do kola vozidla (jejich hmotnost je relativně nízká) 
kde s vazbou na elektronické řízení plní funkci řízeného brždění ABS, řízeného rozjezdu bez 
prokluzu apod. Mohou být ale zabudovány i do jiných částí pohonného systému vozidla: tím, 
že tyto motory jsou konstruovány jako mnohapólové (až desítky pólů), není potřeba žádných 
dalších převodů (otáčky se mění frekvencí napájení). Stejnosměrné elektromotory potom 
pracují jak v režimu hnacího motoru, tak v generátorovém modu s vracením bržděné kinetické 
energie vozidla do akumulátorů. Příklad konstrukčního provedení tohoto typu stejnosměrného 
elektromotoru s permanentními magnety je na obr. 71: elektromotor je jako pomocný pohon 

permanentní magnety 
NdFeB 

diskový rotor s vinutím 

napájení 

komutátor 

OBR. 70: Stejnosměrný elektromotor 
s permanentními magnety a diskovým 
rotorem

uhlíkové kartáče 
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v automobilu Honda Insight s hybridním pohonem, jeho výkon je 10 kW, je zabudován 
v setrvačníku motoru a jízdní spotřeba automobilu s tímto uspořádáním je 3,4 l/100 km. 

 
Jako zdroje elektrické energie pro vozidla s elektromotory se používají akumulátorové 

baterie. Nejstarším typem akumulátorových baterií jsou „klasické“ olověné akumulátory, 
jejich nevýhodou je relativně nízká hmotnostní hustota energie i nízký měrný hmotnostní 
výkon (cca 35 Wh/kg, 150 W/kg), výhodou je ale nízká cena (cca 60 USD/kWh). Výhodnější 
výkonové parametry mají alkalické akumulátory (Ni-Fe a Ni-Cd: 50 Wh/kg a 100 W/kg, resp. 
200 W/kg) jsou však handicapovány cenově (NI-Fe 150 USD/kWh, Ni-Cd 300 USD/kWh). 
Za perspektivní akumulátory jsou považovány akumulátory Ni-metalhydrid (1,23 V/článek, 
70Wh/kg, 200 W/kg, 250 USD/kWh): akumulátory Ni-metalhydrid (NiMH) začínají 
nahrazovat akumulátory Ni-Cd (Cd je toxické).  
Pozn.: hydridy jsou binární sloučeniny vodíku s jinými prvky, metalhydrid je sloučenina 
vodíku s kovy. 

Ve vozidle jsou použity baterie, sestavené zpravidla ze 100 a více článků: lze to ukázat na 
příkladu automobilů s hybridním pohonem, které jsou již sériově vyráběny. 

- baterie NiMH automobilu s hybridním pohonem Honda Insight má jmenovité napětí 144 
V a kapacitu 0,94 kWh, stejnosměrný elektromotor s permanentními magnety má 
jmenovitý výkon 10 kW, PSM o obsahu VZ = 1,0 dm3 má jmenovitý výkon Pe = 50 kW. 

- automobil s hybridním pohonem Toyota Prius je vybaven PSM s obsahem VZ = 1,5 dm3 o 
jmenovitém výkonu Pe = 45 kW, paralelní střídavý elektromotor se jmenovitým výkonem 
30 kW je napájen baterií NiMH se jmenovitým napětím 288 V a kapacitou 1,9 kWh: 
jízdní spotřeba automobilu je 3,45 l/100 km. U střídavého elektromotoru je oddělena 
konstrukce elektromotoru od generátoru pro využití kinetické energie vozidla při brždění.  

permanentní 
magnety ve 
vnitřním 
rotoru  

řízeně napájené 
statorové cívky  

OBR. 71: Stejnosměrný bezkartáčový elektromotor s permanentními magnety NdFeB 
umístěnými na bubnu rotoru a statorem s cívkami napájenými z akumulátoru pomocí 
elektronicky řízeného systému. Elektromotor je součástí hybridní pohonné jednotky a jeho 
malá šířka umožňuje jeho umístění v setrvačníku pístového spalovacího motoru. 
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Většina výrobců osobních automobilů stále optimalizuje uspořádání hybridního pohonu 
automobilu. Elektromotor jako součást pohonu automobilů se stává perspektivním řešením 
jak z hlediska celkových jízdních spotřeb paliva, tak při snižování emisního zatížení ovzduší 
provozem motorových vozidel.   

 
 

9.   NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
 Provoz automobilových PSM je provázen produkcí škodlivin, které jsou emitovány do 
okolí. Podle povahy a způsobu působení na okolí lze škodliviny z PSM rozdělit na: 

Chemické, působící na živé organizmy přímo nebo zprostředkovaně negativním 
ovlivňováním pochodů v živých organizmech, jejich působením dochází i k postupnému (ale 
pomalému) narušování biologické rovnováhy na Zemi: tyto škodliviny jsou obsaženy 
především ve výfukových plynech. 

Mechanické, působící na živé organizmy i na ostatní (neživé) okolí vibracemi a hlukem.  

Tepelné, ovlivňující tepelnou pohodu v bezprostředním okolí a přispívající přímo (odpadní 
teplo) a nepřímo (emise) na životní prostředí: např. CO2 jako produkt dokonalé oxidace 
uhlíku z uhlovodíkových paliv přispívá k tzv. skleníkovému efektu a tím k celkovému 
narušování tepelné rovnováhy na Zemi. 

 Další možné poškozování životního prostředí z provozu PSM je spojeno s častým 
porušováním kázně a zodpovědnosti uživatelů, příp. s haváriemi (zejména mobilních 
jednotek) PSM: znečištění okolí úniky mazacího oleje, paliv, likvidací opotřebovaných dílů a 
látek z PSM a pod. 

 Účinek těchto škodlivin se nepříznivě projevuje jak v okamžitém působení na okolí, tak 
v dlouhodobějších důsledcích. Je proto logické (při dnešním počtu provozovaných PSM), že 
jsou přijímána stále přísnější zákonná opatření na omezování emisí výše uvedených skupin 
škodlivin z PSM. 

 Nejvýznamnější z těchto skupin jsou škodliviny s chemickým působením. Tyto 
škodliviny jsou obsaženy především ve výfukových plynech a vznikají jako důsledek 
spalovacího procesu (nedokonalé či neúplné oxidace, rozpadu molekul uhlovodíkových paliv 
a jejich částečné oxidace nebo přetvoření, oxidace atmosférického dusíku, nekvalitního nebo 
nevhodného paliva) a závisí dále na konstrukčním a vývojovém zvládnutí celé řady 
významných úloh, podmiňujících dlouhodobě stabilní a správnou funkci motoru. Současné 
předpisy sledují hygienicky nejrizikovější složky výfukových emisí. Motorářský výzkum je 
potom orientován na hledání příčin jejich vzniku a především způsobu na omezování jejich 
tvorby při hoření směsi ve spalovacím prostoru (válci) motoru. 
 
Oxid uhelnatý CO: vzniká nedokonalým spalováním při nedostatku kyslíku, disociací 
produktů dokonalého spalování při teplotách nad 2000 0C, neúplnou oxidací v důsledku 
„zamrznutí“ reakcí při spalování za nižších tepot ve zhášecích zónách (tj. při stěnách) válce 
motoru (příčinou je přitom i určitá nehomogenita tzv. homogenních směsí). 
 
Nespálené uhlovodíky HC: jejich přítomnost ve výfukových plynech vysvětlují dva zdroje: 

 a). z paliva – jako výsledek předčasně zastavených reakcí v některých zónách spalovacího 
prostoru nebo produkt tepelných krakovacích a dalších chemických reakcí, které byly 
ukončeny dříve než mohl proběhnout celý proces jejich oxidace. Na obsah nespálených HC 
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má značný vliv teplotní režim motoru, konstrukce spalovacího prostoru a konstrukce 
samotného pístu (tzv. “zhášecí prostory“ s určujícím činitelem výšky uložení 1. pístního 
kroužku) a samozřejmě bohatost směsi (která ovlivňuje rychlost hoření směsi). Optimální 
směšovací poměr z hlediska nespálených HC je v oblasti mírně chudé směsi (při λ ~ 1,20 - 
1,30). Velký vliv na obsah nespálených HC mají rovněž fyzikálně chemické vlastnosti paliva. 
Těsná vazba mechanizmu vzniku nespálených HC na průběh spalovacího procesu ovlivňuje 
složení této výfukové škodliviny. Nespálené uhlovodíky jsou směsi různých skupin HC: 
nejmenší škodlivost mají obvykle původní HC z paliva, hygienicky nejrizikovější jsou 
polycyklické aromatické uhlovodíky (označení PAH nebo PAU) vytvořené polymerizací 
jiných uhlovodíků s kruhovou vazbou. 

b). z mazacího oleje – jsou to skupiny nejtěžších uhlovodíků se zvýšeným podílem 
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). Těžko odpařitelné uhlovodíky jsou ve 
spalinách obsaženy jako aerosol a jsou často vázány na další výfukovou škodlivinu, pevné 
částice PM. 
 
Oxidy dusíku NOx:  Vznik NOx se vysvětluje především termickým mechanizmem, v malé 
části dochází ke vzniku NOx i tzv. promptním způsobem. Při těchto reakcích vzniká oxid 
dusný  (N2O),  který  není  toxický,  oxid  dusičitý  (NO2)  a  oxid  dusnatý  (NO) - oba 
poslední jsou toxické. Oxidy dusíku vznikají v motorech při vysokých teplotách a tlacích a 
jejich rozhodující podíl se vytváří v době nejteplejší fáze spalování, tj.na začátku oxidace 
paliva a k vytváření dochází ve frontě plamene. Oxidy dusíku jsou tvořeny zhruba z 95% 
oxidem dusnatým NO, který vzniká vazbou dusíku s molekulárním, ale i atomárním 
kyslíkem. V průběhu expanze dochází k dalším reakcím, které mohou koncentraci NOx 
snižovat. Mechanizmus tvorby NOx podrobněji popisuje Zeldovičův termický mechanizmus 
vzniku NO (1946) s oxidací dusíku ve válci motoru při teplotách nad 1000 0C - projevují se 
vlivy zejména teploty, doby setrvání molekul dusíku v pásmu plamene a nejvyšších teplot a 
vliv koncentrací volného kyslíku: 

    N2 + O → N + NO      N + O2 → NO + O   N + OH → NO + H            (96) 

Tvorba NOx při spalovacím procesu je výrazně závislá na bohatosti spalované směsi - 
nejvyšší tvorba NOx je v oblasti mírně chudých směsí. Výrazný pokles NOx se zvyšováním 
hodnoty součinitele přebytku vzduchu λ souvisí s poklesem spalovacích teplot (teplot v zóně 
plamene): této skutečnosti využívají především přeplňované vznětové motory (λ ~ 1,6 ÷1,8), 
ze zážehových motorů potom přeplňované plynové motory, spalující extrémně chudou 
homogenní směs (λ ~1,5 - 1,6). 

 
Emise CO, HC a NOx jsou někdy označované souhrnným názvem plynné emise. 

Koncentrace jednotlivých složek těchto škodlivin závisí zejména na kvalitě spalované směsi 
(bohatosti, tj. hodnotě λ a povaze směsi, tj. homogenní nebo heterogenní). Na obr. 72 je 
zakreslena závislost, zjištěná na plynovém přeplňovaném motoru, spalujícím směs propanu a 
vzduchu (zážehový motor s kompresním poměrem ε = 10,  n = 1200 1/min, 100 % zatížení). 
V diagramu jsou vyznačena dvě možná seřízení motoru pro dosažení nízkých výfukových 
emisí: 

a - spalování stechiometrické směsi, 3 složkový katalyzátor: využívá se u převážné většiny 
vozidlových zážehových motorů 

b - spalování extrémně chudé směsi, 2 složkový katalyzátor: využívá se u vozidlových 
vznětových motorů (může ale být i bez katalyzátoru) a u vozidlových plynových 
(zážehových) přeplňovaných motorů. 
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Kromě uvedených plynných škodlivin obsahují výfukové plyny ještě další předpisem 
sledovanou škodlivinu, pevné částice PM: emise PM jsou považovány za hygienicky velmi 
rizikové a nové zákonné předpisy v  posledních 10 letech výrazně snižují přípustné emise PM. 

Částice PM: (částice - pevná i kapalná fáze: saze, karbon, popel, oxidy síry, sírany kovů, 
aerosoly - mikrokapky nespálených uhlovodíků z paliva i motorového oleje, voda; na povrchu 
částic se usazuje i další, polotěkavá frakce nespálených uhlovodíků). Jejich vznik je spojen 
především se spalovacím procesem, mají však přímou souvislost s kvalitou konstrukčního 
řešení motoru (spotřeba mazacího oleje), jeho technickým stavem a s použitým palivem. Při 
vstupu výfukových plynů do atmosféry dojde účinkem rychlého ochlazení výfukových plynů 
jejich zředěním atmosférickým vzduchem ke spojování těchto částic. Ve většině případů se 
rozměr škodlivých částic pohybuje v rozsahu 0,3 ÷ 1 µm a na jejich povrchu se usazují těžko 
odpařitelné skupiny nespálených uhlovodíků (zejména PAH). Účinným prostředkem ke 
snižování emisí PM jsou konstrukční úpravy ke snížení spotřeby mazacího oleje a omezování 
obsahu síry v palivu. 

Výfukové plyny znečišťují ovzduší i dalšími složkami, které přímo nepodléhají kontrole 
podle emisních předpisů: omezování jejich obsahu ve spalinách je zajištěno jiným způsobem, 
např. snižováním přípustného obsahu v motorovém palivu. Mezi takové výfukové škodliviny 
patří:  

Sloučeniny olova Pb (sublimované halogenidy - bromidy, chloridy) z antidetonačních přísad 
v benzinových palivech.  

Agresivní kyseliny po kondenzaci vodní páry vznikají z oxidu siřičitého SO2 (vytváří se 
oxidací síry nebo sloučenin síry, přítomných v palivu) vysoce agresivní kyseliny H2SO3, 
H2SO4 ; podobně z NOx se tvoří kyseliny HNO2 a HNO3 - agresivita, kyselé deště.  

 
9.1  ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VÝFUKOVÝCH ŠKODLIVIN 

 
CO: Nejjedovatější složka výfukových plynů (silný krevní jed, zabraňující okysličování krve, 
resp. napadá červené krvinky odstraňováním kyslíku - nervový plyn, poškozuje nejvíce 
činnost mozku), v přítomnosti CO2 se jeho škodlivost zvyšuje; hraniční koncentrace toxicity 
je 60 mg/m3. Na obr. 73 jsou vyznačeny oblasti zdravotních důsledků na člověka při jeho 

 
OBR. 72: Závislost koncentrace plynných škodlivin ve výfukových plynech na bohatosti směsi 
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pobytu v prostředí s přítomností CO: negativní působení závisí jak na koncentraci CO 
v prostředí, tak na fyzickém zatížení lidského organizmu ve znečištěném prostředí. 

OBR. 73: Zdravotní rizika ze vzduchu znečištěného oxidem uhelnatým CO 
 
HC: Agresivní působení na živou tkáň (sliznici), poruchy podmíněných reflexů, poškozování 
dýchacích cest - nejmenší přímé působení na živý organizmus mají většinou uhlovodíky, 
obsažené již v palivu; silně dráždivé účinky mají již při malých koncentracích a po krátké 
expoziční době aldehydy (vznikající v průběhu spalování). Nejnebezpečnější ze skupiny 
nespálených uhlovodíků jsou PAH s rakovinotvornými účinky, vznikající rovněž v průběhu 
spalovacího procesu. 

NOx: NO - není toxický, v atmosférických podmínkách ale oxiduje na toxický NO2, který 
poškozuje sliznice, snižuje odolnost proti infekcím a je velmi nebezpečný při chronickém 
působení; při proniknutí do lidského organizmu dezinformuje regulační systém tak, že se 
omezuje přístup vzduchu do plic, způsobuje tím dušnost a vyvolává kašel. Při vhodném 
teplotním zvrstvení atmosférického vzduchu vzniká působením chemických a zejména 
fotochemických reakcí na NOx tzv. smog s dalšími nepříznivými hygienickými důsledky. V 
ovzduší dochází působením slunečního záření ke vzniku fotochemických oxidantů jako jsou 
ozón O3, oxid dusičitý NO2 a nitrované peroxidy různých nespálených uhlovodíků. Kromě 
podílu na fotochemických reakcích se oxidy dusíku podílejí velkou mírou na poškozování 
vegetace: reakce oxidu dusičitého NO2 s kyslíkem za přispění UV záření vedou ke vzniku 
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ozónu v přízemních vrstvách, kde potom O3 jako silné oxidovadlo poškozuje buněčné tkáně 
vegetace, která ztrácí schopnost fotochemické syntézy a odumírá. U člověka vyvolává trvalá 
expozice již při koncentracích 0,1 ppm častější onemocnění dýchacích cest, při dlouhodobém 
působení koncentrace řádově v 1ppm se již po několika měsících objevují trvalá poškození 
plícní tkáně, koncentrace 20 - 50 ppm NO2 vyvolává dráždění dýchacích cest a oční sliznice, 
při 150 ppm dochází k silnému podráždění sliznic a bolestivému kašli, koncentrace 500 - 
1000 ppm může i při krátkodobém působení představovat smrtelné nebezpečí. 

PM: Poškozují mechanickým působením povrch živé tkáně, usnadňují následnou desorbci 
dalších škodlivin (především PAH) z  povrchu PM do živého organizmu, jejichž chemické 
působení může vést až k  poruchám metabolizmu a mutagenitě (tzv. karcinogenní aktivita 
PAH). Pevné částice PM patří spolu s některými sloučeninami ze skupiny polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAH) mezi hygienicky nejškodlivější složky výfukových plynů. 
Jejich nebezpečí pro člověka spočívá ve snadném vdechování částic s rozměrem 0,1 ÷ 10 µm, 
usazování a hromadění těchto částic na sliznici v dýchacím ústrojí, kde působí mechanicky i 
chemicky a dlouhodobě zatěžují dýchací cesty. 
 
Rizika zvyšující se produkce CO2:  Dochází k narušování biologické rovnováhy v přírodě 
postupným nárůstem koncentrací CO2 v ovzduší, který vyvolává tzv. skleníkový efekt (např. 
měřící stanice na Zugspitze zaznamenala na počátku 90. let průměrnou měsíční koncentraci 
CO2 téměř 350 ppm s  trvalým ročním přírůstkem 1,5 ppm v předcházejících 10 letech). 
Účinným prostředkem je snižování spotřeby uhovodíkových paliv zvyšováním účinnosti PSM 
(PSM mají proti jiným tepelným motorům relativně nejvyšší účinnost a stále ještě mají 
rezervy pro její zvyšování), zaváděním kombinovaných (hybridních) pohonů, příp. 
přechodem na paliva s nízkým podílem uhlíku (NG) či přímo na vodík. 

 

9.2 SNIŽOVÁNÍ EMISÍ VÝFUKOVÝCH ŠKODLIVIN 
VÝFUKOVÉ KATALYZÁTORY 

Plynné škodliviny ve výfukových plynech lze výrazně snížit dodatečnými procesy ve 
výfukovém systému motoru pomocí katalyzátorů. Pro vozidlové zážehové motory, 
provozované v režimech λ = 1, se používají tzv. třísložkové katalyzátory (CO, CnHm, NOx). 
Pro zážehové motory provozované s λ >> 1 (zpravidla přeplňované plynové zážehové 
motory) a pro některé typy vozidlových vznětových motorů se používají oxidační 
(dvousložkové - CO, CnHm) katalyzátory - u těchto motorů jejich vhodné seřízení zajišťuje 
nízkou produkci zbývající složky, tj. NOx. Pro vznětové (naftové) motory, u kterých se 
nepodaří dosáhnout vhodným seřízením motoru dostatečně nízkých koncentrací NOx ve 
spalinách, lze snížit emise NOx pomocí selektivního katalyzátoru ve výfukovém systému 
motoru (selektivní katalyzátor se začal nejdříve používat u stacionárních motorů 
v energetice). 

Třísložkový katalyzátor (3w) uskutečňuje "čištění" výfukových plynů redukčně-oxidační 
chemickou reakcí, probíhající ve spalinách při jejich průtoku úzkými průřezy s pórovitým 
povrchem,  nasyceným kovy s katalytickými účinky (Pt, Rh, Pd). Chemické děje uvnitř 
katalyzátoru popisují schematické rovnice  

2 NO + 2 CO →  N2 + 2 CO2       (97) 

2(n +m/4) NO + CnHm →   (n + m/4)N2 + (m/2) H2O + n CO2  (98)  

U 4dobého zážehového motoru lze pomocí 3w katalyzátoru dosáhnout účinnosti "čištění" 
výfukových plynů  u jednotlivých složek: 
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     NOx  ...  99% 

     HC    ...  70 – 95 %  (nižší pro CH4)  
     CO ...  95 – 98 % .  
 
Podmínkou vysoké účinnosti katalyzátoru je udržení hodnoty  λ  v rozmezí 0,99 - 1,002; při 
jakékoliv odchylce  λ  mimo uvedené rozmezí (tzv. λ okno) účinnost katalyzátoru výrazně 
klesá - viz obr. 74. Vysokých hodnot účinnosti dosahuje katalyzátor až po prohřátí na teplotu 
nad 300 0C. Elektronický systém řízení bohatosti směsi je dnes velmi spolehlivý a při 

dodržení dalších požadavků (provoz motoru bez detonačního spalování, udržení teplot 
vnitřních dílů motoru s nejvyšším tepelným zatížením pod technologicky i konstrukčně 
omezujícími hodnotami) je životnost λ sondy i 3w katalyzátoru vysoká (λ sonda cca 8000 
hodin, katalyzátor cca 15000 hodin) - důležitým faktorem pro udržení vysoké účinnosti a 
životnosti katalyzátoru je potřebná vysoká čistota paliva: přítomnost síry, fosforu, chloru či 
těžkých kovů představuje velké nebezpečí pro katalyzátor (výrazný pokles účinnosti). 
Spolehlivá funkce katalyzátoru z hlediska životnosti je dále podmíněna udržením nejvyšších 
teplot  uvnitř katalyzátoru  pod  1000 0C:  při vstupu zčásti nespálené směsi do katalyzátoru 
(např. při poruše funkce zapalovací svíčky) může snadno dojít k poškození katalyzátoru 
destrukcí materiálu, na kterém je nanesen katalytický materiál. Příklad provedení katalyzátoru 
pro vozidlový motor ukazuje obr. 75, detailní pohled na provedení vnitřní části je na obr. 76. 
 
 

 

 
OBR.74: Obsah jednotlivých složek ve výfukových plynech v závislosti na bohatosti 

směsi – správná funkce 3složkového katalyzátoru je prakticky v režimu λ = 1. 

katalyzátor je součástí výfukového 
systému motoru a vozidla 

nosič (substrát) katalyzátoru je 
buď keramický nebo kovový 

OBR. 75: Nosič katalyzátoru je zapouzdřen a uložen ve vnějším obalu, který je ve 
výfukovém systému zpravidla upevněn na výfukové potrubí motoru. Pro správnou funkci 
katalyzátoru je nutná těsnost výfukového potrubí. 
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Oxidační katalyzátor (dvousložkový - 2w) snižuje ve výfukových plynech koncentrace 
nespálených uhlovodíků HC a oxidu uhelnatého CO - mechanizmus procesu "čištění" spalin 
uvnitř katalyzátoru je obdobný jako u 3w katalyzátoru; potřebný kyslík k uskutečnění 
oxidačních reakcí je v tomto případě spolehlivě zajištěn provozem motoru na směs s 
výrazným přebytkem vzduchu. Oxidační reakce popisují schematické rovnice 

                    2 CO + O2 → 2 CO2        (99) 

  CnHm + (n + m/4) O2 →  n CO2 + (m/2) H2O    (100) 

Účinnost, spolehlivost a životnost 2w katalyzátoru je ovlivňována stejnými činiteli (s 
výjimkou změn hodnoty λ , která je v těchto případech vždy >>1 a její určitá proměnlivost 
nemůže významně poznamenat činnost 2w katalyzátoru), připomenutými u 3w katalyzátorů. 

Selektivní katalyzátor snižuje koncentraci NOx katalytickou redukcí NOx pomocí 
vstřikování vodního roztoku čpavku do výfukových plynů s velmi přesným dávkováním 
čpavku v závislosti na koncentraci NOx ve spalinách. Chemickou reakci popisuje schéma 

   NO2 + NO + 2 NH3  →  2 N2 + 3 H2O .     (101) 

K zajištění dostatečné účinnosti "čištění" (až 90%) těchto reakcí se  teplota spalin musí 
pohybovat v rozmezí 350 - 420°C  a je nutná i kontrola zbytku NH3 za katalyzátorem. 
Selektivní katalyzátor s výrazným efektem na pokles emisí NOx se začíná prosazovat i do 
kategorie nízkoemisních vznětových motorů pro osobní automobily – viz obr.77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uspořádání kovového nebo keramického 
nosiče vytváří značné množství velmi 
malých průtokových průřezů 

povrch průtokových kanálků je 
nasycen katalytickým činidlem

2 NO + 2 CO → N2 + 2 CO2 

2 CO + O2 → 2 CO2 
2 C2H6 + 7 O2 → 4 CO2 + 6 H2O 

kontakt výfukových plynů s katalytickou 
látkou při jejich průtoku kanálky 
zajišťuje účinné „čištění“ výfukových 
plynů od jednotlivých škodlivin 

OBR. 76: Třísložkový katalyzátor patří k běžné výbavě moderních automobilů se zážehovými 
motory. Katalytickým činidlem jsou těžké kovy Pt, Pa a Rh. Vysokou účinnost 3složkového 
katalyzátoru zajišťuje elektronické řízení bohatosti spalované směsi (λ = 1), podmínkou pro 
správnou funkci katalyzátoru je rovněž těsnost výfukového potrubí.  
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Obr.77: Oxidační a selektivní katalyzátor ve výfukovém systému vozidlového vznětového 
motoru. 

 
 
9.3  LIMITY VÝFUKOVÝCH ŠKODLIVIN PRO MOTOROVÁ VOZIDLA 

Požadavky na snižování škodlivých emisí z pístových spalovacích motorů (výfukových 
emisí i hluku) se vyvíjejí odděleně pro vozidlové (silniční) motory, pro dráhové motory a 
motory nesilničních vozidel a pro stacionární (průmyslové) motory. Provozní režimy, způsob 
zjišťování a vyjadřování emisí a limitní hodnoty pro jednotlivé složky škodlivin jsou 
stanoveny podle typu a kategorie motorů, někdy se provozní režimy a limitní hodnoty odlišují 
i podle států.  

Pro silniční vozidlové motory platí ve většině zemí Evropy směrnice Evropské 
hospodářské komise OSN (předpisy EHK, resp. ECE): směrnice jsou vydávány pro motory na 
klasická kapalná paliva (s rozdělením podle kategorií vozidel a jejich hmotnosti, zdvihového 
objemu motoru a typu motoru), při úpravách či přestavbě motoru k provozu na plynné palivo 
(NG, LPG) se vyžaduje plnění emisních limitů na stejné úrovni jako u původního motoru (§ č. 
51 zák. č. 102/95 Sb.), tzn. že výfukové emise musí vyhovovat předpisům EHK 15 (starší 
benzinové motory), EHK 83 (novější benzinové motory) nebo EHK 49 (vznětové, tj. naftové 
motory: tento předpis ale platí i pro konverzi těchto motorů na plynové zážehové). 

Emisní vlastnosti vozidel kat. M1 a N1 (rozdělení podle zák. č. 102/95 Sb. - osobní a 
užitkové automobily se zážehovými motory s celkovou hmotností do 3,5 t) se zjišťují jízdním 
testem, simulovaným na zkušebně vozidel, vybavené předepsanou technikou (válcový 
dynamometr, systém odběru vzorku výfukových plynů, analyzátory výfukových plynů). 
Původní předpis EHK 15 určoval simulaci jízdy na vzdálenost 4052 m (režimy městského 
provozu), od r. 1993 simuluje nový předpis EHK 83 jízdu na vzdálenost 11007 m (režimy 
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městského provozu + jízda na volné silnici). Schématické znázornění emisního testu podle 
EHK 83 ukazují obr. 78  a 79. 

 

Výfukové škodliviny se vyjadřují jako průměrné buď na celý test, nebo přepočítané na 
ujetou vzdálenost 1 km. Přípustné hodnoty (limity) výfukových škodlivin se zhruba ve 
tříletých cyklech postupně zpřísňují, celkový vývoj od počátku zavedení předpisu EHK 15 
ukazuje tabulka. 

Předpis Platný od Limity měrných emisí [ g/km ] 
  CO HC NOx HC+NOx PM 
 EHK 15.00 1973 28,9 2,15 - - - 
 EHK 15.01 1977 23,2 1,83 - - - 
 EHK 15.02 1979 23,2 1,83 2,47 - - 
 EHK 15.03 1981 18,8 1,6 2,1 - - 
 EHK 15.04 1984/86 14,3 - - 4,69 - 
 EHK 15.05 1990/91 11,1 - 1,48 3,70 - 
 EHK  83.01 1992 2,72 - - 0,97 0,14 
 EHK  83.02 1995 2,72 - - 0,97 0,14 
 EHK  83.03  1997 1,0 - - 0,7 0,08 

Pozn.: 1. Předpis EHK 15 určoval emisní limity v g/test, pro účely této tabulky byly limitní 
hodnoty přepočteny na hodnoty v g/km (test podle EHK 15 simuloval jízdu v městském 
provozu čtyřmi opakovanými cykly v celkové délce ujeté vzdálenosti 4 052 m) a emisní 

  v
Systém pro odběr a 
analýzu výfukových 
plynů s určením emisí 
všech složek škodlivin 
pro celý jízdní test: 

OBR. 78: Automobil je poháněnými koly ustaven na válce zkušebny (příp. na válec velkého 
průměru - podle typu zkušebního zařízení) a spolehlivě zajištěn proti volnému pohybu. Na 
válcích zkušebny je potom simulována jízda podle předpisu emisního testu, jízdní odpory jsou 
modelovány pomocí řízeného zatížení („brzdění“) válců zkušebního zařízení.   

část 1.: simulace 
jízdy ve městě 

část 2.:  
dálniční 

OBR. 79: Emisní test podle EHK 83: celková doba testu 1220 s, ujetá vzdálenost 
při jízdním testu na válcové zkušebně 11,007 km.
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limity byly odstupňovány podle zdvihového objemu motoru (hmotnosti vozidla). 
V tabulce uváděné hodnoty se vztahují na vozidla se zdvihovým objemem 1,4 litru. 
2. Nespálené uhlovodíky HC se začaly měřit infračervenými analyzátory, které byly 
kalibrovány na n-hexan. Od předpisu EHK 15.04 jsou nespálené uhlovodíky HC měřeny 
pomocí plamenoionizačního analyzátoru (FID). 
3. Předpis EHK 83 výrazně zpřísnil emisní limity, odstupňování podle zdvihového 
objemu se nahradilo jednotným limitem v g/km a emisní test se doplnil o tzv. 
příměstský (dálniční) jízdní cyklus, kterým se celková délka simulované jízdy 
prodloužila na 11,007 km. 
4. Do r.1996 platily emisní limity pro typovou schvalovací zkoušku podle tabulky a pro 
vozidla ze seriové produkce byl emisní limit vyšší o cca 10%. Od r. 1996 jsou jednotné 
limity pro schvalovací typovou zkoušku i pro seriovou výrobu. 
5. Vznětové motory  s přímým  vstřikem měly do  30.9.99  limity  HC+NOx = 0,9 g/km  
a  PM = 0,19 g/km. 

 
Další vývoj limitních hodnot výfukových škodlivin vozidlových motorů pro kategorii 

vozidel M1 a N1 v Evropě lze odhadnout podle postupu zpřísňování emisních požadavků 
předpisu CARB a EPA v USA, kde jsou nejtvrdší požadavky na postupné snižování emisí 
škodlivin z motorových vozidel a to určuje trend i pro Evropu. Předpis EPA platí pro 49 států 
USA, Kalifornie (předpis CARB) má ještě přísnější předpisy proti EPA. Předpisy EPA a 
CARB pro osobní automobily uvádí mezi emisními limity sloučeniny organických látek, které 
v Evropě většinou nejsou samostatně sledovány (v testu ETC již ale jsou NMHC, ostatní 
sloučeniny jsou ve skupině nespálených uhlovodíků). Představu o pravděpodobném vývoji 
emisních předpisů pro evropský kontinent ukazuje následující zjednodušený pohled na 
požadavky předpisů EPA a CARB. 

Předpis EPA 
palivo Kontrola 

[mil] 
NMHC 
[g/míli] 

OMHCE 
[g/míli] 

OMNMHCE
[g/míli] 

NMOG 
[g/míli] 

CO 
[g/míli] 

NOx 
[g/míli] 

PM 
[g/míli] 

HCHO 
[g/míli]

Benzin 
1. etapa 

50 000 
100 000 

0,25 
0,31 

- - - 3,4 
4,2 

0,4 
0,6 

0,08 
0,10 

- 

Nafta 
1. etapa 

50 000 
100 000 

0,25 
0,31 

- - - 3,4 
4,2 

1,0 
1,25 

0,08 
0,10 

- 

Alkoholy 
1. etapa 

50 000 
100 000 

- 0,41 0,25 
0,31 

- 3,4 
4,2 

0,4 
0,6 

0,08 
0,10 

 

Čisté p.1 
1. fáze 

50 000 
100 000 

- - - 0,125 
0,156 

3,4 
4,2 

0,4 
0,6 

- 
0,08 

0,015 
0,018 

Čisté p.2 
2. fáze 

50 000 
100 000 

- - - 0,075 
0,090 

3,4 
4,2 

0,2 
0,3 

- 
0,08 

0,015 
0,018 

Všechno 
2. etapa 100 000 0,125 - - - 1,7 0,2 - - 

-  NMHC (Non Methan Hydrocarbon): standard pro emise nespálených uhlovodíků bez CH4. 
-  OMHCE (Organic Material Hydrocarbon Equivalent): standard pro organické uhlovodíkové  emise 

z methanolového paliva. 
- OMNMHCE (Organic Material Non-Methan Hydrocarbon Equivalent): standard pro organické uhlovodíkové 

emise z methanolového paliva bez metanové části. 
- NMOG (Non-Methan Organic Gases): suma uhlovodíků (bezkyslíkových i s kyslíkovou vazbou) ve 

výfukových plynech: tj. všechny aldehydy, ketony, alkoholy a estery s 5 a méně atomy uhlíku a všechny 
alkany, alkeny, alkiny a aromaty s obsahem do 12 atomů uhlíku. 

Označením čisté palivo (v tabulce jako čisté p.) se rozumí každé motorové palivo, které splňuje standardy 
„California Pilot Program“ a „Clean Vehicle Float Program“ (methanol, ethanol, jiná paliva s obsahem nejméně 
85% alkoholů, zlepšená paliva typu benzin, nafta, stlačené a zkapalněné plyny, vodík, elektro…).  
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Předpis CARB 
palivo Kontrola 

[mil] 
NMHC 
[g/míli] 

OMHCE 
[g/míli] 

OMNMHCE 
[g/míli] 

NMOG 
[g/míli] 

CO 
[g/míli] 

NOx 
[g/míli] 

PM 
[g/míli] 

HCHO 
[g/míli]

Benzin 50 000 
100 000 

0,25 
0,31 

- - - 3,4 
4,2 

0,4 
0,6 

 - 

Nafta 50 000 
100 000 
100 000 

0,25 
0,31 
0,31 

- - - 3,4 
4,2 
4,2 

0,4 
0,6 
1,0 

0,08 
- 

0,08 

- 

Methano
l 
Ethanol 

50 000 
100 000 
100 000 

- - 0,25 
0,31 
0,31 

- 3,4 
4,2 
4,2 

0,4 
0,6 
1,0 

0,08 
- 

0,08 

0,015 
- 

0,015 
Všechna 
paliva 

50 000 
100 000 
50 000 
100 000 
50 000 
100 000 
120 000 

TLEV 
TLEV 
LEV 
LEV 

ULEV 
ULEV 

SULEV 

- - 0,125 
0,156 
0,075 
0,090 
0,04 
0,055 
0,001 

3,4 
4,2 
3,4 
4,2 
1,7 
2,1 
1,0 

0,4 
0,6 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 

0,02 

- 
0,08 

- 
0,08 

- 
0,04 
0,01 

0,015 
0,018 
0,015 
0,018 
0,008 
0,011 

Elektro Nedefin. ZEV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Vodík Nedefin. ZEV 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Dalším legislativním požadavkem předpisu CARB je tlak na postupné snižování emisí 

NMOG pro nová vozidla od modelového roku 1994 až do r. 2003: v následující tabulce jsou 
uvedeny hodnoty měrných emisí NMOG v [g/míli] jako průměrné pro nově uváděná vozidla 
do provozu (průřezem všemi novými modely). Požadavek vychází z předpisu, který určuje 
výrobcům podíly vozidel s jednotlivými emisními úrovněmi (TLEV, LEV, ULEV, SULEV, 
ZEV) v jejich výrobním programu.  
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 NMOG 0,250 0,231 0,225 0,202 0,157 0,113 0,073 0,070 0,068 0,062 
 
 
Emisní vlastnosti silničních vozidel kategorie M2, M3, N2 a N3 (autobusy a nákladní 

automobily, které jsou poháněny zpravidla vznětovými, tj. naftovými motory a v poslední 
době i plynovými zážehovými motory) se zjišťují podle testu EHK 49:  emisní test se provádí 
pouze s motorem (bez vozidla), který je připojen k dynamometru na zkušebně motorů. Podle 
původního předpisu EHK 49 se emisní vlastnosti motorů zjišťují ve 13 ustálených provozních 
režimech (v původním testu byl 3x volnoběh), pro každý režim je předpisem stanovena váha 
(důležitost) a výsledek se vyjadřuje jako vážený průměr měrných emisí jednotlivých složek 
škodlivin v [g/kWh].  

Postupné zpřísňování emisních limitů se v poslední době projevilo výraznou změnou 
předpisu EHK 49, která vychází z technické úrovně moderních technologií ve vybavení a 
řízení motorů i technologií z hlediska požadavků na nízkoemisní motory a nově obsahuje 
hodnocení emisních vlastností motoru i v přechodových režimech. Zkouška, která simuluje 
provoz motoru v dynamických provozních podmínkách (start, volnoběh, akcelerace, ustálený 
stav, decelerace), je známá jako TRANSIENT TEST a v modifikaci pro Evropu obsahuje 3 
emisní testy: 

1. Test ESC, který je složen ze 13 ustálených provozních režimů motoru a zjišťují se při 
něm všechny výfukové škodliviny. 

2. Test ELR sestává z přechodových stavů různých provozních režimů a ověřuje se při něm 
kouřivost motoru. 
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3. Test ETC, který je složen ze sekundových sekvencí přechodových režimů, simuluje 
dynamiku specifických provozních (neustálených) režimů motorů nákladních automobilů 
a autobusů; výfukové škodliviny jsou vyhodnoceny jako integrální za celý test (stejně 
jako mechanická práce motoru). 

 
Emisní limity výfukových škodlivin pro vznětové motory i pro plynové varianty těchto 
motorů ukazuje tabulka, která poskytuje pohled na celkový vývoj jejich postupného 
zpřísňování od začátku platnosti předpisu EHK 49 (původní 13 bodový emisní test a jeho 
modifikace) až po emisní test ESC s limity EURO 4 a EURO 5 (od r. 2001 je test ESC s 
emisními limity uvedenými v tabulce platný pouze pro naftové motory).  

Předpis Platný od Limity měrných emisí [ g/kWh ] 
  CO HC NOx PM 
 EHK 49.00 (ECE R 49.00) 1983 14,0 3,5 18,0 - 
 EHK 49.01  1990 11,2 2,4 14,4 - 
 EHK 49.02 (EURO 1) 1993 4,5 1,1 8 0,36 
 EHK  49.03 (EURO 2) 1996 4 1,1 7 0,15 
 EHK  49.04 (EURO 3) 2001 2,1 0,66 5 0,1 
 EURO 4  - ESC 2005 1,5 0,46 3,5 0,02 
 EURO 5  - ESC 2008 1,5 0,46 2,0 0,02 

 
Emisní testy TRANSIENT vyžadují výrazně odlišnou a technicky složitější zkušebnickou 
technologii než postačuje pro emisní měření podle EHK 49.03: emisní test ESC lze provádět 
na běžných dynamometrech, pro testy ELR a ETC musí být použitý asynchronní dynamometr 
s plně automatizovaným řízením provozu a automatizovaným sběrem všech dat (výkonových 
i emisních). Emisní test ESC je nejjednodušší variantou nového emisního testu EHK 49 pro 
kategorie vozidel M2, M3, N2 a N3, který ve  13 bodech testu pokrývá většinu provozní 
oblasti motoru (v každém režimu je motor měřen 2 minuty a výsledek se hodnotí výpočtově 
s uvažováním významové váhy jednotlivých režimů). Na obr. 80 jsou jednotlivé režimy 
emisního testu a jejich váhy pro celkový výsledek vyznačeny v provozní oblasti motoru 
vozidla kat. M3 (autobusy).  

Emisní testy ESC a ELR jsou určeny pro vznětové motory bez přídavných zařízení pro 
dodatečnou úpravu výfukových emisí, emisní test ETC je potom pro plynové motory a 
vznětové motory s přídavnými zařízeními na dodatečnou úpravu výfukových emisí 
(katalyzátory, zachycovače částic).  

Pro emisní test ETC jsou emisní limity stanoveny s ohledem na výrazně dynamickou povahu 
testu jinými hodnotami než jsou pro test ESC a pro kategorie vozidel M2, M3, N2 a N3 platí 
limity, uvedené v následující tabulce. 

   Emisní limity pro naftové a plynové motory podle testu ETC  
[g/kWh] 

Předpis Platný od CO NMHC CH4 NOX PM 
EURO 3 10.2000 5,45 0,78 1,6 5,0 0,16 
EURO 4 10.2005 4,0 0,55 1,1 3,5 0,03 
EURO 5 10.2008 4,0 0,55 1,1 2,0 0,03 

Pozn.: Emisní limit pro CH4 platí pouze pro motory na zemní plyn, emisní limit pro PM platí pro plynové 
motory od předpisu EURO 4. 
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OBR. 80: Vnější otáčková charakteristika autobusového motoru s vyznačením provozních 
režimů (a jejich váhových koeficientů) v testu ESC (předpisu EHK 49 v úpravě od r. 2001) 

 
Emisní test ETC trvá 30 minut a celý jeho průběh je složen pouze z přechodových režimů 
s velmi rychlými změnami (každou sekundu) otáček i zatížení (točivého momentu) motoru: 
emisní test ETC simuluje postupně provoz městský, silniční a dálniční (viz obr. 81). 

 
OBR. 81: Změny otáček a zatížení motoru při emisním testu ETC 
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Časový průběh emisních limitů v předcházejících tabulkách názorně ukazuje postupné 
zpřísňování požadavků pro všechny složky výfukových škodlivin při emisních testech podle 
předpisu EHK 49: výrazné snížení limitů je potom zejména u částic PM předpisem EURO 4. 
Tato skutečnost dokládá, jakým technickým vývojem  v posledních 10-15 letech prošly 
zejména vznětové motory a jejich příslušenství: pro splnění limitů PM a NOx (zejména pro 
EURO 5) musí být dnešní přeplňované vznětové motory vybaveny složitou technologií 
s elektronickým motormanagementem pro plnění válců a tvoření směsi i nákladnou technikou 
dodatečného „čištění“ výfukových plynů. Výrazné snížení výfukových škodlivin u moderních 
vznětových motorů tak vede ke zmenšování rozdílů mezi ekologickými vlastnostmi 
plynových a vznětových motorů v legislativou sledovaných složkách výfukových emisí: 
přesto patří plynové motory svými emisními vlastnostmi do kategorie pohonů s velkým 
ekologickým přínosem pro životní prostředí (zejména pro oblasti s větším soustředěním lidí, 
např. městské aglomerace a lázeňské či rekreační území). Důvodem jsou ekologické efekty 
plynových motorů ve skupině hygienicky nejrizikovějších látek ve výfukových plynech, které 
ale zatím nejsou u těchto motorů legislativně sledovány. 
 

Z předcházejících údajů i z dalších požadavků na šetrnější vztah k přírodě je zřejmé, 
že tlak na omezování škodlivého působení provozu motorových vozidel na životnímu 
prostředí bude sílit. Nejde ale jenom o toxické látky ve výfukových plynech, vážný problém 
vzniká využíváním a celkovou spotřebou fosilních paliv tím, že se do ovzduší dostává stále 
větší množství CO2 jako produktu dokonalé oxidace uhlíku a tím dochází k narušování 
rovnováhy v procesu jeho biologického využití v přírodě. Omezování produkce CO2 
z provozu motorových vozidel je v současné době možné především snižováním jízdních 
spotřeb paliva: závazek výrobců motorových vozidel je dosáhnout v r. 2008 u osobních 
automobilů produkci CO2 pod 140 g/km.  

 


