
TUL – KVM Laboratorní úloha
Měření charakteristik PSM, průběh tlaku ve válci, měření výfukových škodlivin.

Laboratorní  semestrální  práce

Motor: ŠKODA 1.2; kapalinou chlazený zážehový tříválec; blok motoru i hlava válců z hliníkové 
slitiny; elektronicky řízené vícebodové vstřikování; bezdotykové zapalování; palivo -
bezolovnatý benzín (VM = 1198 cm3; D/Z = 76,5/86,9 mm; L = 138 mm; 2 ventily/válec;
OHC;  = 10,2).

Dynamometr: MEZ Servis ASD 235 M250

Měření veličin:
 Otáčky motoru  n (dynamometr).
 Točivý moment Mt (dynamometr).
 Teploty – vody tw, oleje tw2, vzduchu tcyl (teploměry Pt100); výfukových plynů tV

(termočlánek).
 Tlaky – vzduchu p, výfukových plynů pv (digital manometr).
 Emise výfukových plynů THC, NOX, CO, CO2.
 Množství paliva – MP [kg/s].
 Další veličiny: klapky [%],zážehu [°], ts [°C] (VAG COM).

Vlastní měření:
 Rychlostní charakteristiku (zatížení 100%, otáčky 2000, 3000, 4000, 5000 min-1)
 Zatěžovací charakteristiky (zatížení 100%, 80%, 60%, 35%, 15% při otáčkách 3000 min-1)
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OBSAH:

 Stručný popis objektu měření (motoru). Vymezení místa a času měření se stanovením 
okolních podmínek.

 Blokové schéma motoru s označením měřících míst. Specifikace čidel a měřidel.
 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot pro splnění společného a individuálního zadání.
 Grafy rychlostní a zatěžovací charakteristiky podle zadání.

Společné zadání:  Nakreslete graf naměřené rychlostní charakteristiky točivého momentu Mt [Nm] 
a efektivního výkonu Pe [kW].
Nakreslete graf spalovacího tlaku ve válci spal. motoru v závislosti na úhlu 
pootočení klikového hřídele.

Individuální zadání: Nakreslete graf rychlostní, zatěžovací charakteristiky pro zadanou hodnotu 
(parametr).

Číslo 
zadání

Zadaná hodnota (vyšetřovaný parametr) Jméno studenta

1 mpe [g/kWh] – efektivní měrná spotřeba Barta Jan
2 Mvzd [kg/h] – množství vzduchu Dao Tien Dung
3 Mpal [kg/h] – množství paliva Dvořák Martin
4 tcyl [°C] – teplota v sání před válcem Eis Lukáš
5 tV [°C] – teplota výfukových plynů Folprecht František
6 z – předstih zážehu Havel Jan
7  – poloha klapky Hoang Van Giao
8 pv [kPa] – tlak ve výfuku Hofman Martin

9 ps [kPa] – tlak v sání Hojný Tomáš
10 CO2 [%] – spalin před katalyzátorem Koudelka Daniel
11 NOX [ppm] – spalin před katalyzátorem Krams Jan
12 THC [ppm] – spalin před katalyzátorem Le Van Nam
13 CO2 [%] – spalin za katalyzátorem Maleček Pavel
14 NOX [ppm] – spalin za katalyzátorem Nguyen Phu Dong
15 THC [ppm] – spalin za katalyzátorem Nguyen Thanh Thoi
16 [-] – součinitel přebytku vzduchu Nguyen Van Song
17 tolej [°C] – teplota motorového oleje Nguyen Xuan Viet


