
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) charakteristika – zjišťuje se měřením točivého momentu motoru a
dalších provozních veličin (spotřeby paliva, teplot, koncentrací škodlivin ve výfukových
plynech) při konstantním nastavení ovládacího ústrojí motoru v celém rozsahu provozních
otáček motoru – pro 100% zatížení (plně otevřená škrticí klapka nebo nastavení
vstřikovacího čerpadla na plnou dávku paliva) se změřená charakteristika nazývá vnější
rychlostní/otáčková.

• Zatěžovací charakteristiky – zjišťují se především spotřeba paliva a další provozní
veličiny v celém rozsahu zatížení (od chodu naprázdno až po MtMAX) při několikaveličiny v celém rozsahu zatížení (od chodu naprázdno až po MtMAX) při několika
konstantních otáčkách motoru.

• Úplná ch. – sestavuje se z většího počtu naměřených zatěžovacích charakteristik.

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.

Pro přepočet výkonových parametrů na standardní podmínky se u nepřeplňovaných zážehových
motorů používá zjednodušený vztah

Přesný způsob přepočtu určují ISO normy.
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Typický tvar rychlostní charakteristiky automobilového PSM

Vně jš í ryc hlos tní c harakte ris tika mo toru

80

100

120

140
to

č
iv

ý
 m

o
m

e
n

t 
M

t  
[N

m
]

30,0

40,0

50,0

60,0

v
ý

k
o

n
 m

o
to

ru
 P

e
  [

k
W

]

P e

Mt

Vnější otáčková (rychlostní) 
charakteristika motoru je 
sestavena z naměřených 
hodnot točivého momentu 
motoru Mt při jednotlivých 
otáčkách a vypočteného Pe. 
Kromě Mt a Pe se někdy 
uvádí i průběhy měrné 
spotřeby paliva, teplot aj.
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Vzájemná souvislost průběhu MT a P musí
v grafickém znázornění v jednom
souřadném systému respektovat vztah
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Typické průběhy zatěžovacích charakteristik (a) a úplné (b) charakteristiky PSM

a)b)
Z naměřených hodnot pro zatěžovací charakteristiky se sestavuje úplná (někdy
označovaná i jako „vrstevnicová“) charakteristika. 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.).
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Úplné charakteristiky automobilových
motorů Ford 1,25 a Škoda Auto 1,2 HTP:
minimální měrné spotřeby jsou obou
motorů shodné. V charakteristikách obou
motorů lze určit jejich nejhospodárnější
provoz v režimech vysokého zatížení v
otáčkovém rozsahu do n = 4000 1/min.
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ZVYŠOVÁNÍ VÝKONŮ PSM

Účinnou cestou ke zvyšování výkonů PSM je zvyšování středního efektivního tlaku oběhu
pe a současně se využívají i možnosti zvýšení celkové účinnosti motoru. Zvyšování pe

obecně zajišťuje vyšší zhodnocení materiálu (konstrukčního materiálu i paliva).
Downsizing.

Základním požadavkem, spojeným s problémem zvyšování
pe, je dosažení vyššího hmotnostního naplnění válce.

Přeplňování zážehových motorů: hlavní efekt je ve
zvýšení výkonových parametrů motoru, u běžných

 p pD e2 0 15 0 18  , ,

zvýšení výkonových parametrů motoru, u běžných
automobilových motorů se dosahuje cca 50%
zvýšení výkonu přeplňováním - využívá se zatím v
malé míře.

Přeplňování vznětových motorů: hlavní efekt je ve
výraznějším zvýšení výkonových parametrů,
zvýšení celkové účinnosti motoru a ve snížení
výfukových emisí. Současné automobilové vznětové
motory se vyrábí pouze jako přeplňované s
chlazením plnicího vzduchu za dmychadlem (před
přívodem vzduchu do válců motoru).
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Řadový 4válcový motor s 3x
uloženým klikovým hřídelem:
(pro zvýšení tuhosti celého
motoru z důvodů větší životnosti

Konstrukční uspořádání automobilových PSM

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

motoru z důvodů větší životnosti
se často volí 5x uložený klikový
hřídel, tj. s ložiskem za každým
zalomením).

Pohled na dvojici válců
s uspořádáním do V:(úhel
rozevření válců je různý,
většinou od 600 do 900)

Konstrukční provedení automobilových
motorů jsou velmi rozmanitá, základní
rysy jejich konstrukcí jsou však podobné:
významnou konstrukční charakteristikou
4dobých automobilových motorů je řešení
mechanizmu pro ovládání ventilového
rozvodu motoru.
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Koncepce mechanizmů pro pohon ventilů 4dobých automobilových PSM

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

OHV (overhead 
valve)

OHC (overhead 
camshaft)

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 (zastaralé
koncepce) pracují s 2ventilovou technikou, u rozvodů typu OHV převažuje rovněž 2
ventilová technika (v malé míře i 3-4ventilová) a pro OHC se výrazně prosazuje
4ventilová (ale i 3,5,6ventilová) technika.
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vstřikovač sací kanál vstřikované
palivo

sací
ventil

zapalovací
svíčka

výfukový
ventil

hlava
válce

blok
motoru

válec
motoru

píst s
pístními
kroužky

motoru

kapalinové
chlazení

pístní
čep

ojnice

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.
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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, ...)

chladič tK2

ventilátor

tV1 tV2

Č

tK1

termostat 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). Používá se ventilátor tK1

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.

etylenglykol). Používá se 
nemrznoucí kapalina která se 
při plnění do chladicího 
systému ředí destilovanou 
vodou podle požadavku na 
odolnost proti ztuhnutí 
(„zamrznutí“).

Při poměru vody a nemrznoucí kapaliny 1:1 je teplota tuhnutí –40 0C, poměr ředění
2:1 zajišťuje motor do teploty –20 0C:
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Mazání motoru: 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). 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 schopné pracovat v relativně velkém rozsahu teplot.

Motorové oleje jsou klasifikovány podle několika parametrů (charakteristik), nejdůležitější
vlastnosti motorových olejů ale ukazuje jejich viskozita. 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.

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.

Mazání 2dobých zážehových (benzinových) motorů: speciální mazací olej se
přidává do benzinu v poměru 1:50.
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Provedení
motoru Palivo

nmax
[1/min]

D
[mm]


[-]

 směsi
[-]

pe
[MPa]

pmax
[MPa]

mpe
[g/kWh]

Zážehový
2dobý Benzin

5000  
8000

70
40 7 - 9 1 0,40 - 0,60 3,5 - 4

400 - 600

Zážehový
4dobý
nepřepl.

Benzin
Plyn

5000 
7000 85

60
9 - 11 1 0,85 - 1,10 5 - 6 245 - 350

Zážehový
4dobý Benzin 5000 85 8 - 10 1 1,20 - 1,80 6 - 9 245 - 360

Rozměrové, provozní a výkonové parametry automobilových PSM

4dobý
přepl. s
MZCHL

Benzin
Plyn

5000 
7000

85
60

8 - 10 1 1,20 - 1,80 6 - 9 245 - 360

Vznětový
4dobý
nepřepl.

Nafta 2000  
4500

135  
80

16 - 21
min.1,3
ve 100%
zatížení

0,70 - 1 8 -10 220 - 250

Vznětový
4dobý
přepl. s
MZCHL

Nafta 2000  
4500

135  
80

14 - 19
min.1,4
ve 100%
zatížení

1- 2,5 10 - 18 195 - 240

11ZVM - 2009                      Scholz



12ZVM - 2009                      Scholz


