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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

TOMAN, P. Vliv parametrů nasávaného vzduchu na vybrané vozidlové 

charakteristiky: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Institut dopravy, 2013, 46 s. Vedoucí práce: Ing. Michal Richtář. 

 

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu parametrů nasátého vzduchu do 

spalovacího motoru automobilu. V práci je popsána funkce čtyřdobého zážehového 

motoru a složení sacího traktu zážehového motoru. Je zde popsán princip a metodika 

měření na válcové zkušebně výkonu. V praktické části se zabývám měřením výkonu 

automobilu s několika vzduchovými filtry. Porovnávám výsledné grafy získané z měření, 

provádím hodnocení výsledků a uvádím závěry a doporučení získané při této práci. 

 

 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

TOMAN, P. Influence of Intake Air Parameters to Selected Vehicle 

Characteristics: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical Univerzity of Ostrava, Faculty 

of Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2013, 46 p. Thesis head: Ing. Michal 

Richtář. 

 

Bachelor thesis is dealing with examining the influence of parameters of air aspirated into 

the combustion engine car. The paper describes the function of a four-stroke petrol engine 

and the composition of the intake tract petrol engine. There is described the principle and 

methods of measurement on cylindrical test performance. In the practical part deals with 

the measurement of the performance car with a few air filters. I comparing the resulting 

graphs obtained from these measurements, doing evaluation results and I present the 

conclusions and recommendations obtained in this work. 
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0 Úvod 

 

Není tomu tak dávno, co sjel z výrobní linky první sériově vyráběný automobil. Avšak 

doba pokročila rychle a dnes si život bez automobilu prakticky nedovedeme představit. 

Tento dopravní prostředek nám slouží denně a s tím plyne ruku v ruce i jeho opotřebení. 

Abychom zachovali spolehlivost našeho vozu a co nejdéle ho udrželi ve funkčním stavu, 

musíme vykonávat jeho údržbu. V dnešní době jsou díky velkému množství dílů a celků, 

z nichž je automobil sestaven, kladeny na údržbu velké nároky. Například motor 

automobilu jako ,,srdce’’ pohonu musí být bezpodmínečně udržován, aby plnil svou funkci 

správně po dobu očekávané životnosti. Je celá řada úkonů, které se musí při jeho údržbě 

vykonat. Ať už seřizovacích, kontrolních nebo výměnných. Když zůstaneme u těch 

výměnných, tak nezapomeňme, že se musí pravidelně vyměňovat určité kapaliny a také 

filtry, jež jsou součástí každého motoru. Filtry vzduchové jsou vstupní branou vzduchu 

proudícího do motoru a čistí nasátý vzduch od prachových částeček a jiných nečistot. 

Jejich stav má vliv na spoustu motorových ukazatelů, kterým je i výkon motoru. Při jeho 

velkém zanesení se sníží průchodnost a teoreticky se sníží i výkon motoru. 

 

Mým cílem je ověřit, zda dojde ke snížení výkonu při zanesení vzduchového filtru 

a zjistit jak moc bude patrné případné snížení výkonu. Výhradně se ve své práci zabývám 

čtyřdobým atmosférickým zážehovým motorem. K ověření použiju válcovou zkušební 

stanici výkonu MAHA LPS 2000.  

 

Toto téma jsem si vybral, protože mě zajímá jak moc má zanesení filtru vliv 

na výkonové parametry motoru automobilu a zda má smysl tento díl pravidelně měnit, 

popřípadě investovat do jeho dražší a výkonnější verze. 
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1 Teoretický rozbor problému 

 

Spalovací motor automobilu je velice složitý prvek, a proto je důležité nejprve popsat 

jeho funkci.  

 

1.1 Funkce čtyřdobého zážehového atmosférického motoru 

 

Spalovací motor je tepelný hnací stroj, u něhož se tepelná energie získaná 

spalováním paliva přeměňuje na mechanickou energii, tedy práci. Spalování probíhající 

ve spalovacím prostoru uvnitř motoru zvyšuje teplotu a tlak ve válci motoru. Dále pak 

expandující plyn o vysoké teplotě působí u pístových motorů na píst a ten vykonává práci. 

U motorů s přímočarým vratným pohybem pístu se tento pohyb převádí pomocí 

mechanických vazeb na klikovou hřídel, jenž vykonává pohyb otáčivý. Čtyřdobé motory 

vykonají pracovní oběh na čtyři zdvihy pístu, to znamená na dvě otáčky klikového hřídele. 

Zážehové motory používají pro zapálení směsi elektrickou jiskru od zapalovací svíčky. 

Atmosférické motory jsou plněné podtlakem, který je vytvářen pohybem pístu ve válci. [3] 

 

Spalovací motor automobilu pracuje v mnoha provozních podmínkách jak jeho 

vlastních tak i okolních. Důležitým faktorem je zatížení motoru, které se mění téměř 

neustále. Při volnoběhu je nejnižší, kdy výkon motoru překonává jen pasivní odpory 

motoru a jím poháněných částí. Naopak při plně naloženém vozidle jedoucím do stoupání 

je zatížení motoru maximální a je potřeba dostatek výkonu. Se změnou provozních 

podmínek se mění i parametry motoru jako spotřeba paliva, emise a jízdní vlastnosti. 

Jízdní vlastnosti jsou přímo závislé na výkonu motoru a taky jeho točivém momentu. [1] 

 

Příprava spalovací směsi patří k základním funkcím zážehového motoru. Na složení 

směsi závisí rychlost hoření směsi, spotřeba paliva, emise ve výfukových plynech, 

ale i výkon motoru. Složení směsi je dáno poměrem hmotnosti paliva a nasátého 

vzduchu. Optimální poměr u zážehového motoru, též nazývaný stechiometrický poměr, je 

1:14,7. To znamená, že na 1 kg paliva připadá 14,7 kg vzduchu. Při tomto poměru je 

nejvyšší teplota spalování a nejrychlejší hoření spalovací směsi. Pokud se ve směsi 

nachází větší množství vzduchu než při stechiometrickém poměru, je směs chudá 

a naopak pokud se v ní nachází více paliva, je směs moc bohatá. U zážehových motorů, 

kde je směs připravována ještě před spalovacím prostorem, se změna výkonu řídí 

změnou množství nasávaného vzduchu. Děje se to změnou úhlu natočení škrticí klapky 

v sacím potrubí. [1] 
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U moderních automobilů je kladen důraz na obsah škodlivin ve výfukových plynech, 

a proto bývají vybaveny mnoha přídavnými zařízeními toto regulujícími. Tím je například 

ventil recirkulace výfukových plynů navracející částečné množství výfukových plynů zpět 

do sání. Smícháním výfukových plynů se spalovacím vzduchem se však sníží i výkon 

motoru, protože na procesu spalování ve válci se podílí pouze nasátý spalovací vzduch. 

Proto se mnohdy kvůli předpisům musí volit určité kompromisy mezi emisemi a výkonem 

daného motoru. [1] 

 

 

Obr. 1 Plnění válce zážehového motoru [1] 

1 – vzduch s výpary paliva; 2 – ventil regenerace výparů paliva; 3 – přípojka k nádrži 

pohlcování výparů paliva; 4 – výfukové plyny; 5 – ventil recirkulace výfukových plynů; 6 – 

proud nasávaného vzduchu (s atmosférickým tlakem); 7 – proud nasávaného vzduchu 

(s podtlakem v sacím potrubí); 8 – čerstvá náplň; 9 – zbytkové plyny; 10 – výfukové plyny 

(s tlakem ve výfukovém potrubí); 11 – sací ventil; 12 – výfukový ventil; α – úhel natočení 

škrticí klapky 

 

1.2 Vstřikování paliva 

 

Systémů vstřikování paliva je celá řada. V této práci zmíním pouze vícebodové 

vstřikování paliva MPI s časovaným vstřikováním do sacího kanálu. U časovaného 

vstřikování je palivo vstřikováno v přesném určeném okamžiku do sacího potrubí přímo 

před sací ventily. Podle počtu současně zapínaných trysek rozlišujeme tři typy 

časovaného vstřikování do sacího potrubí: 

 simultánní 

 sekvenční 

 skupinové 
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Z důvodu toho, že automobil používaný při měření má simultánní vstřikování 

popíšeme si ho blíže. U tohoto druhu vstřikování se odměřené množství paliva vstřikuje 

pro všechny válce najednou. Vstříknutí paliva proběhne během každé otáčky klikové 

hřídele. Jsou tedy vstřikovány dvě dávky paliva za jeden úplný pracovní cyklus motoru. 

Každá ze dvou dávek obsahuje polovinu potřebného celkového množství paliva. Tímto 

rozdělením dávky na dvě poloviny se vytváří rovnoměrnější směs. Vstřikování se 

uskuteční nezávisle na poloze sacích ventilů. Pokud je sací ventil zavřený, vstříknuté 

množství paliva zůstane v sacím kanále a při dalším otevření sacího ventilu se nasaje i se 

vzduchem do spalovacího prostoru. [1] 

 

1.3 Měření hmotnosti nasávaného vzduchu 

 

Složení směsi je závislé jak na množství přivedeného paliva do spalovacího prostoru 

motoru, stejně tak na množství nasávaného vzduchu, se kterým se palivo smísí. Množství 

čerstvého plynu, jež je do válce přivedeno během sacího zdvihu, je závislé na tlaku plynu 

za škrticí klapkou v sacím potrubí a na objemu válce. Přiváděný plyn může být buď 

samotný vzduch anebo vzduch smíšený s recirkulovanými výfukovými plyny, avšak na 

procesu spalování se podílí pouze vzduch. Poměr hmotností vzduchu a paliva musí 

odpovídat optimálnímu složení směsi při všech provozních podmínkách motoru. U 

elektricky řízené soustavy vstřikování paliva nastavuje dávku paliva řídicí jednotka. 

Využívá přitom signálů z jednotlivých snímačů parametrů motoru. Přičemž množství 

nasávaného vzduchu patří mezi nejdůležitější parametr pro nastavení základního složení 

směsi. Způsoby měření množství nasávaného vzduchu můžeme rozdělit do dvou skupin: 

 nepřímé 

 přímé 

 

U nepřímého není tento parametr (množství nasávaného vzduchu) měřen, ale je 

nahrazen jiným parametrem vystihujícím zatížení motoru. Například je nahrazen 

snímáním tlaku v sacím potrubí.  

 

Přímé měření hmotnosti nasávaného vzduchu uskutečňují snímače, které využívají 

principu ochlazování elektricky vyhřívaného tělíska proudícím nasávaným vzduchem. 

Používají se vyhřívané tělíska jako žhavený drát nebo vyhřívaný tenkovrstvý film. [1] 
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1.4 Parametry vzduchu a jejich vliv 

 

Okolní vzduch nasávaný do motoru disponuje mnoha parametry. Základní důležité 

parametry jsou:  

 tlak 

 teplota 

 

Jelikož se zabývám zážehovým atmosférickým motorem, vzduch nasávaný do válců 

má tlak přibližně atmosférický. Hodnota tohoto tlaku je přibližně 1013,25 hPa v závislosti 

na nadmořské výšce. S rostoucí nadmořskou výškou tlak postupně klesá. Teplota 

vzduchu se mění téměř neustále v závislosti na mnoha faktorech. Systém vstřikování je 

vybaven snímači tlaku a teploty nasávaného vzduchu. Řídicí jednotka dostává signály od 

těchto snímačů a vyhodnocuje je. V závislosti na tom reguluje množství vstřikovaného 

paliva a okamžik vstřiku, čímž upravuje poměr směsi paliva se vzduchem proudící do 

válců. Popřípadě může regulovat i jiné veličiny ovlivňující chod motoru. 

 

1.5 Legislativa 

 

Silniční vozidla podléhají mnoha neustále se měnícím a novelizujícím předpisům, 

které musí bezpodmínečně splňovat. Jeden ze základních předpisů je Zákon 

č. 56/2001 Sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Z plného 

znění tohoto zákona jsem vybral následující části týkající se schvalování silničních 

vozidel: 

 

„ HLAVA I 

SCHVALOVÁNÍ TYPU 

 

§ 15 

 

 (1) Výrobce nebo akreditovaný zástupce (dále jen „výrobce“), který hodlá uvádět 

na trh hromadně vyrobená silniční vozidla, systémy vozidla, konstrukční části vozidla 

nebo samostatné technické celky vozidla, musí mít pro vozidlo platné osvědčení o 

schválení technické způsobilosti typu vozidla a pro konstrukční části vozidla, systémy 

vozidla a samostatné technické celky vozidla platné osvědčení o homologaci. 

  

 (2) Typem silničního vozidla se rozumí vozidla jedné kategorie, která mají stejného 

výrobce, stejnou značku (obchodní název stanovený výrobcem) a obchodní označení 
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vozidla a která mají podstatné koncepční a konstrukční znaky, kterými je rám nebo 

podlahová část. Typ silničního vozidla může zahrnovat variantu typu a verzi varianty typu 

vozidla. 

  

 (3) Ministerstvo zveřejňuje pro účely rozhodování o schválení typu podle kategorií 

vozidel technické předpisy, technické normy a technické specifikace (dále jen „předpisová 

základna“) a soupis údajů a technické dokumentace (dále jen „informační dokument“), 

podle kterých bude typ silničního vozidla nebo systému vozidla nebo konstrukční části 

vozidla nebo samostatného technického celku vozidla schvalován. 

  

 (4) V informačním dokumentu ministerstvo vymezí, z kterých technických 

požadavků nebo postupů lze povolit při rozhodování o schválení typu na žádost výjimky. 

Výjimky nelze povolit z technických požadavků týkajících se 

a)  brzd, 

b)  vnějšího hluku, 

c)  emise škodlivin ve výfukových plynech, 

d)  odrušení vozidla a elektromagnetické kompatibility. 

  

§ 16 

Homologace typu 

 

 (1) Ministerstvo vydává osvědčení o výsledcích posouzení shody vlastností typu 

silničního vozidla, typu systému vozidla, typu konstrukční části vozidla nebo typu 

samostatného technického celku vozidla s požadavky stanovenými pro silniční vozidlo, 

systém vozidla, konstrukční část vozidla nebo samostatný technický celek vozidla 

předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, 

7), (dále jen „osvědčení o homologaci typu“). 

  

 (2) Ministerstvo může udělit oprávnění k provádění činností spojených s vydáním 

osvědčení o homologaci typu právnické osobě, která je technicky a stavebně vybavena k 

provádění ověřování a posuzování shody vlastností silničního vozidla, systému vozidla, 

konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla a která 

zabezpečí, že fyzické osoby, které budou tyto činnosti vykonávat, jsou odborně způsobilé. 

  

 (3) Zaměstnanci osoby, která je držitelem oprávnění podle odstavce 2, jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, s nimiž se seznámí při provádění činností podle 

odstavce 1. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru. Povinnosti zachovávat 

mlčenlivost mohou být tyto osoby zproštěny pouze osobou, v jejímž zájmu tuto povinnost 
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mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením 

rozsahu a účelu. 

  

 (4) Zkoušky typu požadované ministerstvem k homologaci se provádějí na náklady 

výrobce.“ [6] 

 

Společnost Dekra patřící mezi certifikované instituce, zabývající se například typovým 

zkušebnictvím nebo znaleckými a expertizními činnostmi, zveřejnila na svých webových 

stránkách informace pro motoristy, které se týkají přestavby a stavby vozidel takzvaného 

tuningu. Řeší základní informace o podmínkách schválení úprav vozidel do provozu. 

Obsahuje výčet technických zkoušek, které mohou být pro schvalování požadovány. 

Informuje o sortimentu schválené výbavy a o vzorech pro jejich schválení. Rozčleňuje 

rozsah možných úprav vozidel a podmínky pro schválení do jednotlivých technických listů. 

Z těchto technických listů jsem vybral list s označením E1 – záměna čističe vzduchu. 

Popisuje legislativní rámec, kterého se dotkne použití jiného než schváleného čističe 

vzduchu ve vozidle, při kterém by došlo ke změně výkonu a průběhu točivého momentu. 

Obsahuje také výčet technických zkoušek, které by musely být provedeny při tomto 

zásahu. Je to například zkouška výkonu – vnější rychlostní charakteristika, zkouška emisí, 

výpočet spotřeb paliva a emisí CO2, zkouška hluku. Pokud by bylo zjištěno navýšení 

výkonu o více než 20%, muselo by se zahrnout také ověření použitelnosti pneumatik 

a zkouška účinnosti brzd. Uvádí také údaje, které by se musely změnit v technickém 

průkazu vozidla. Pro bližší informace o této problematice pořádá společnost za poplatek 

semináře pro veřejnost i firmy, které se tímto zabývají. [13] 

 

1.6 Sací trakt zážehového motoru 

 

Sací ústrojí se skládá z několika částí vytvářející nasátému vzduchu složitou dráhu, 

kterou musí absolvovat, než dorazí do válce motoru. 

 

1.6.1 Složení sacího traktu 

 

Zpravidla vstupuje vzduch otvorem v nárazníku nebo v masce na přední části 

automobilu přes plastové nebo pryžové potrubí do plastového boxu se vzduchovým 

filtrem. Tato část je detailněji popsána v kapitole 1.5. Výjimkou mohou být vozidla 

kategorie offroad, která mají z důvodu brodění se ve vodě vyveden vstup vzduchu na 

úroveň střechy. Dále vzduch proudí přes potrubí anebo přímo (záleží na konstrukci) do 

tělesa se škrticí klapkou. Škrticí klapka podle svého natočení propouští požadované 

množství vzduchu do sacího potrubí. Sací potrubí může být vyrobeno z plastu nebo 
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hliníku. Je napojeno na sací kanály v hlavě válců. Mělo by mít nejlépe kruhový průřez 

a poskytovat vzduchu co nejsnadnější cestu do válce. Konstrukce sacího potrubí má velký 

vliv i na výkon motoru. Podle druhu vstřikovacího systému paliva v něm mohou být 

umístěny vstřikovací ventily. Celý sací trakt musí být dokonale těsný, aby nedocházelo 

k přisávání falešného vzduchu. 

 

1.7 Vzduchové filtry 

 

Jsou nezbytnou součástí spalovacích motorů všech vozidel a řadí se mezi základní 

kontrolované součásti při servisních prohlídkách a údržbových úkonech. 

 

1.7.1 Funkce vzduchových filtrů 

 

Hlavním úkolem vzduchových filtrů je odstranit nečistoty z nasávaného vzduchu, a tím 

zvýšit životnost motoru. Vzduch okolo zpevněných vozovek může obsahovat průměrně 

1 mg prachu na 1 m3 a na nezpevněných vozovkách je to až 1000 mg na 1 m3. 

Ve vzduchu se mohou nacházet prachové částice o průměru 0,005 mm až 0,05 mm. 

Právě tyto částice musí filtr zachytit, protože u středně velkého motoru by při ujetí 

přibližně 1000 km mohlo dojít k nasátí až 50 000 mg prachu, což by po čase mělo za 

následek poškození motoru. Prachové částice by mohly poškodit pístní kroužky, stěny 

válce a pístu a po smíchání s olejem vytvořit brusnou pastu, která by zvýšila opotřebení 

ložisek a jiných částí. [2] 

 

1.7.2 Druhy vzduchových filtrů 

 

Vzduchové filtry neboli také čističe vzduchu lze rozdělit do několika kategorií. Podle 

jejich použití, konstrukce nebo použitého filtračního materiálu. Druhy vzduchových filtrů 

podle jejich konstrukce: 

 suché čističe 

 čističe s olejovou náplní 

 odstředivé čističe 

 

Suché čističe 

 

U osobních automobilů se používají nejčastěji takzvané suché čističe (papírové 

vložky), které se umísťují do plastového boxu. Tento plastový box, označovaný také jako 

air-box, má několik funkcí. Odstínit teplý vzduch jdoucí od motoru, tím regulovat teplotu 
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nasávaného vzduch a snížit hluk sání. Umístění tohoto boxu bývá centrální nebo poblíž 

podběhu v motorovém prostoru. [2] 

 

 

Obr. 2 Suchý čistič vzduchu v plastovém boxu [2] 

1 – vstup studeného vzduchu; 2- vstup teplého vzduchu; 3 – výstup vzduchu do sání; 

4 – plastový box; 5 – papírová filtrační vložka 

 

Čističe s olejovou náplní 

 

Používají se u některých nákladních automobilů. Spodní část čističe je naplněná 

olejem. Nasátý vzduch proudí směrem dolů středovou trubkou a naráží na hladinu oleje. 

Tam se zachytí hrubé nečistoty a dále vzduch proudí čistící vložkou (kovovým pletivem), 

kde se zachytí zbytek oleje s prachem. [2] 

 

 

Obr. 3 Čistič vzduchu s olejovou náplní [2] 

1 – olejová náplň; 2 – čistící vložka; 3 – vstup nasátého vzduchu; 4 – výstup vzduchu 
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Odstředivé čističe 

 

Tyto čističe se používají jako předřazené u vozidel, které pracují v podmínkách se 

zvýšenou prašností. Nazývají se také jako cyklonové čističe. Mohou být předřadným 

stupněm filtrace u suchých čističů, ale i u čističů s olejovou náplní. Nejsou však vhodné 

jako samostatné filtry pro motory. Nasátý vzduch je pomocí lopatek uváděn do otáčivého 

pohybu a odstředivou silou se odstředěním prachových částic odloučí velká část prachu, 

než vzduch dojde k následujícímu čističi. [2] 

 

 

Obr. 4 Odstředivý předřazený čistič vzduchu [2] 

 

1.7.3 Materiály vzduchových filtrů 

 

V dnešní době je na trhu velká škála vzduchových filtrů od různých výrobců 

vyráběných z různých materiálů. Jejich výrobky se od sebe odlišují nabízenými cenami, 

kvalitou zpracování a použitých materiálů a u sportovních filtrů také tvarem a barvou. 

Druhy filtrů podle použitého filtračního materiálu jsou: 

 papírové 

 bavlněné 

 filtry z pěnové hmoty 

 

Papírové vzduchové filtry 

 

Tyto filtry jsou vyráběny z materiálu na papírové bázi a jsou skládány do tvaru 

harmoniky, aby se zvětšila jejich filtrační plocha a tvarová pevnost. Okraje filtru jsou zality 

pryžovou hmotou, aby se zabezpečila jejich těsnost po usazení do boxu. Disponují velmi 

dobrou filtrační vlastností, avšak kladou patřičný odpor při nasávání vzduchu a tím snižují 

výkon motoru. Cena těchto filtrů je velmi nízká, řádově se pohybuje ve stokorunách. 

Životnost bývá předepisována výrobcem vozidla jako výměnný interval v rozmezí 
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10 000 km až 30 000 km v závislosti na prašnosti prostředí, ve kterém se automobil 

pohybuje. Tyto filtry jsou pouze na jedno použití, nečistí se. [7] 

 

 

Obr. 5 Papírový vzduchový filtr [9] 

 

Bavlněné vzduchové filtry 

 

Vyrábí se z materiálu na bázi bavlny a plocha je také skládaná, ale s menší hustotou 

než u papírových filtrů. Kostru filtru tvoří kovové pletivo, které zachovává jeho tvar a slouží 

jako ochrana proti proražení většími nečistotami. Na pletivu je skládaný bavlněný materiál 

v několika vrstvách. Celá plocha filtru je napuštěná speciálním olejem, který zajišťuje jeho 

dobré filtrační vlastnosti. Tyto filtry mají větší propustnost vzduchu až o 40% oproti 

papírovým, při zachování výborných filtračních vlastností. Zvýšení výkonu motoru a jeho 

točivého momentu by při použití tohoto filtru podle jeho výrobců mělo činit přibližně 

3 až 7%. Cena těchto filtrů je vyšší, pohybuje se až okolo několika tisíc korun, avšak 

výhodou těchto filtrů je jejich opakované použití. Dají se vyčistit pomocí speciální čisticí 

sady a znovu použít při zachování jejich původních vlastností. Předepsané intervaly 

čištění jsou stejné jako u výměny papírového filtru a výrobci těchto filtrů slibují životnost až 

500 000 km. [7] 

 

 

Obr. 6 Bavlněný vzduchový filtr [10] 
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Filtry z pěnové hmoty 

 

Tyto filtry obsahují filtrační náplň různého tvaru. Tato náplň je tvořena porézní hmotou 

s nepravidelnými komůrkami a kanálky. U některých těchto filtrů se může zmenšovat 

počet pórů ve směru proudění nasávaného vzduchu a tím se umožní zachytávat stále 

menší a menší částečky prachu. Filtrační náplň je zvlhčená ve viskózní kapalině, čímž se 

na povrchu vytvoří tenký film pro zachytávání nečistot a prachu. Tento druh filtru se u 

automobilů používá velice zřídka a to spíše u závodních motorů. Větší uplatnění těchto 

filtrů najdeme u motocyklů popřípadě zahradní techniky. Čištění se provádí pomocí 

nehořlavého čistícího rozpouštědla. [8] 

 

 

Obr. 7 Vzduchový filtr z pěnové hmoty [11] 

 

 

2 Návrh metodiky měření a experimentu 

 

Před měřením je nutno popsat měřicí přístroj a vozidlo, které bude použito při měření 

a uvést určité postupy a pravidla.  

 

2.1 Popis měření a měřicího přístroje 

 

Při laboratorním měření provádím zjišťování hnacího výkonu vozidla na válcové 

zkušební stanici funkcí a výkonu Maha LPS 2000. Stanice se skládá z: 

 sady válců 

 komunikačního pultu s barevnou obrazovkou, klávesnicí a tiskárnou 

 boxu rozhraní 

 dálkového ovládání 
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V různých provedeních na ní můžeme měřit výkony motocyklů, osobních a nákladních 

vozidel s benzínovým i s dieselovým motorem. Zátěžová simulace se realizuje 

elektromagnetickou vířivou brzdou. Umožňuje také testovat trakci při všech rychlostech 

a provádění simulace odporu jízdy. Dalším nezbytným příslušenstvím zkušebny je 

odsávání výfukových plynů s dostatečným výkonem a ventilátory pro chlazení motoru 

zkoušeného vozidla. [5] 

 

2.1.1 Sada válců 

 

Zkušební stanice, kterou používám při měření je vybavena sadou válců s označením 

R100/1 sloužící pro měření osobních automobilů a dodávkových automobilů. Technické 

parametry jsou uvedeny v tabulce (tab. 1). [5] 

 

Tab. 1 Technické parametry sady válců [5] 

Sada válců R100/1 Jednotky 

Délka 3345 mm 

Šířka 1100 mm 

Výška 520 mm 

Hmotnost včetně obalu 1400 kg 

Zátěž os 2,5 t 

Délka válců 750 mm 

Stopa min. 800 mm 

Stopa max. 2300 mm 

Nejmenší měřitelné kolo 12"   

Průměr válců 318 mm 

Odstup os válců 540 mm 

Pneumatický zdvižný práh min. 8 bar 

Elektrická data   

Data vířivého proudu 260 kW 

Napojení na síť 230/50 V/Hz 

Pojistka 16 A 

Rozsah zobrazení   

Rychlost měření max. 260 km/h 

Výkon kol 260 kW 

Tažná síla 6000 N 

Přesnost měření ± 2 % 

 

2.1.2 Komunikační pult 

 

Hlavní ovládací prvek, jehož součástí je barevná obrazovka, počítačová klávesnice 

a barevná tiskárna. Komunikační pult je zobrazen na obrázku (obr. 8). 
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Obr. 8 Komunikační pult 

 

2.1.3 Box rozhraní 

 

Slouží pro napojení různých externích přístrojů, které jsou potřeba pro získávání dat 

motoru pro zkušební stanici. Je v něm zabudován také tlakoměr vzduchu a teplotní čidlo. 

Box má rozhraní například pro tyto přístroje: 

 kleště spouštěcího obvodu 

 měřák otáček 

 ukazatel sevření 

 optický senzor otáček 

 ukazatel HÚ 

 diagnostická zástrčka 

 čidlo teploty oleje 
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Obr. 9 Box rozhraní 

 

2.1.4 Dálkové ovládání 

 

Slouží pro volbu funkcí přímo z vozidla. Přenos signálu je 

prováděn pomocí infračerveného záření z dálkového 

ovládání do přijímače umístěného na přední straně pultu pod 

klávesnicí. Dálkové ovládání je napájeno pomocí 

vestavěného akumulátoru. Součástí je nabíječka s ochranou 

proti nadměrnému nabití. Pokud se dálkové ovládání 

nepoužívá, je nutno ho zasunout do nabíječky, aby se 

zabránilo úplnému vybití akumulátoru. [5] 

 

 

 

 

    Obr. 10 Dálkové ovládání [5] 

 

2.2 Popis měřeného vozidla 

 

Měření provádím na jednom osobním vozidle značky Fiat Punto. Vozidlo bylo 

vyrobeno v roce 1996 a obsahuje stupeň výbavy s označením ELX. V době měření mělo 

najeto 187 000 km. Jedná se o model s třídveřovou karoserií hatchback. Je vybaveno 

atmosférickým čtyřválcovým motorem s elektronickým vícebodovým vstřikováním paliva 

MPI. Dále vozidlo disponuje pětistupňovou manuální převodovkou a pohonem předních 

kol. Technické parametry vozidla jsou uvedeny v tabulce (tab. 2). 
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Obr. 11 Fiat Punto r. v. 1996 [12] 

 

Tab. 2 Technické parametry vozidla Fiat Punto 

Číselné označení motoru 176 A 8.000 Jednotky 

Zdvihový objem motoru 1242 cm3 

Počet válců 4   

Rozvodový mechanismus OHC   

Počet ventilů na válec/celkem 2/8   

Vrtání 70,8 mm 

Zdvih 78,9 mm 

Komprese 9,8   

Vstřikování paliva MPI   

Zapalování plně elektronické   

Pořadí zapalování 1-3-4-2   

Palivo (bezolovnaté) OČ Natural 95   

Délka 3770 mm 

Šířka 1625 mm 

Výška 1450 mm 

Rozchod kol vpředu 1369 mm 

Rozchod kol vzadu 1352 mm 

Rozvor náprav 2450 mm 

Pohotovostní hmotnost 920 kg 

Počet převodových stupňů 5 vpřed, 1 vzad   

Maximální rychlost 170 km/h 

Rozměr pneumatik 165/65 R 14 

 

Motor disponuje maximálním výkonem 54 kW při 6000 1/min a maximálním točivým 

momentem 106 Nm při 4000 1/min. Toto jsou údaje udávané výrobcem automobilu pro 

daný motor. Průběh točivého momentu a výkonu motoru v závislosti na otáčkách motoru 

udávaný výrobcem je znázorněn v grafu (obr. 12). Výrobce uvádí, že tento průběh je 
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dosahován u zaběhnutého motoru, bez zapnutého ventilátoru chlazení, se vzduchovým 

filtrem a tlumičem výfuku v úrovni mořské hladiny. [14] 

 

 

Obr. 12 Výkonnostní charakteristika motoru 1,2 MPI vozidla Fiat Punto udávaná výrobcem 

 

2.3 Postup měření 

 

Samostatné měření na válcové zkušebně výkonu se skládá z několika druhů úkonů, 

které musíme provést před měřením, během měření a po měření. 

 

2.3.1 Úkony před měřením 

 

Než se uskuteční samotné měření, je nutno vykonat několik kontrolních úkonů na 

vozidle. Kontrola pneumatik na hnacích kolech zda jsou namontovány předepsané 

pneumatiky a zda je dostatečně upevněno vyvažovací závaží. Na vozidle nesmí být 

namontovány z bezpečnostních důvodů protektorované pneumatiky. Kontrola tlaku 

v pneumatikách. Pneumatiky musí být nahuštěny na horní mez tlaku udávaného 

výrobcem vozidla. Musí se zkontrolovat provozní kapaliny vozidla, aby se předešlo 
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poškození motoru. Na vozidle nesmí být žádný zjevný únik provozních kapalin, což by 

mohlo ohrozit bezpečnost při zkoušce.  

 

Po najetí vozidla na válce musíme vozidlo zajistit proti pohybu. K přichycení vozidla 

se použijí popruhy nebo ocelová lana, které se upevní k podlaze. Musí se dbát na to, aby 

se volné konce popruhů nedostaly do blízkosti otáčejících se válců a kol vozidla. Dále se 

musí zatáhnout ruční brzda a umístit klíny pod kola nepoháněné nápravy. 

 

2.3.2 Úkony během měření 

 

Tyto úkony se týkají hlavně bezpečnosti. V průběhu měření musíme dbát na to, aby 

v blízkosti otáčejících se válců nebyly žádné osoby a předměty, u kterých by mohlo dojít 

ke kontaktu s válci. Při měření nesmí žádné osoby stát před vozidlem, kdyby došlo k jeho 

vyjetí z válců. Jelikož se jedná o pracoviště s nadměrným hlukem, musí být použita 

ochrana sluchu. Musíme dbát i na to, aby při zapnutém motoru vozidla bylo vždy 

napojeno a zapnuto odsávání výfukových plynů. 

 

2.3.3 Úkony po skončení měření 

 

Když ukončíme měření a vyjedeme s vozidlem z válců, musíme uklidit všechna 

zařízení a dbát na čistotu a pořádek. Vypneme všechny hlavní vypínače a zastavíme 

přívod stlačeného vzduchu. Nesmíme zapomenout umístit dálkové ovládání na nabíječku, 

aby nedošlo k jeho vybití. 

 

2.4 Průběh měření 

 

Než nastartujeme motor vozidla, nesmíme zapomenout nasadit odsávací zařízení na 

výfuk, aby nedocházelo ke vdechování škodlivých zplodin. Musí být vypnuty všechny 

přídavné elektronické systémy a zařízení ve vozidle. Před vozidlo se umístí profesionální 

ventilátory a spustí se. Zkouška se provádí na určitý rychlostní stupeň. U samočinných 

převodovek provádíme měření výkonu motoru při zařazeném druhém nejvyšším 

rychlostním stupni. Po uvedení vozidla do pohybu postupně řadíme rychlostní stupně až 

do druhého nejvyššího. Po tuto dobu nesmíme však překročit rychlost 50 km/h. Při 

zařazeném posledním rychlostním stupni sešlápneme pedál plynu naplno až do doby 

dosažení maximálních otáček motoru. Jakmile dosáhneme maximálních otáček, 

sešlápneme pedál spojky a vozidlo necháme dojet až do zastavení. Při doběhu se měří 

ztrátový výkon. 
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2.5 Metodika měření 

 

Při každém měření se používá určitý sled operací následujících po sobě v daném 

pořadí. Při mém měření jsem zvolil následující metodiku měření a sestavil jí do těchto 

bodů: 

 

1) Kontrola vozidla před zkouškou 

2) Najetí vozidla na válce 

3) Upevnění vozidla k podlaze popruhy 

4) Nastavení údajů o vozidle a typu měření 

5) Připojení snímače otáček 

6) Připojení snímače teploty nasávaného vzduchu 

7) Napojení odsávání výfukových plynů 

8) Umístění ventilátoru chlazení před vozidlo 

9) Zahřátí motoru vozidla na provozní teplotu 

10) Zahájení měření 

11) Vytisknutí grafu 

12) Opakované měření (body 10 a 11) 

13) Vyhodnocení měření a odečtení hodnot z grafů 

14) Odpojení snímačů 

15) Odvázání a odjetí vozidla z válců 

16) Úklid zařízení, vypnutí hlavních vypínačů a zastavení přívodu stlačeného 

vzduchu 

 

Během měření byly zachovávány určité podmínky. Teplota nasávaného vzduchu byla 

udržována na hodnotě 28 °C ± 1 °C. Tlak vzduchu vykazoval při měření hodnoty 

1003 hPa ± 1 hPa. Teplota motoru byla zjišťována z ukazatele teploty chladicí kapaliny ve 

vozidle a byla udržována na jeho provozní teplotě přibližně 85 °C. Pokud docházelo 

k přehřívání, byl motor vypnut a v měření se pokračovalo až při jeho ochlazení opět na 

provozní teplotu. 

 

2.6 Nejistoty měření 

 

Cílem každého měření je určit vždy správnou hodnotu zjišťované veličiny. Při každém 

měření však dochází k nejistotám (chybám), které výsledkům měření ubírají na jejich 

přesnosti. Každá nejistota měření značně odlišuje naměřenou hodnotu od skutečné 
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hodnoty měřené veličiny. Abychom dosáhli určité přesnosti měření a pravdivosti výsledků 

měření je nutno do výsledků dané nejistoty zahrnout.  

 

Abych odstranil nejistotu při měření, bylo provedeno pět měření za přibližně stejných 

podmínek pro každý vzduchový filtr. Z vytištěných grafů byl pro tvorbu výsledných grafů 

proveden aritmetický průměr hodnot vždy pro výkon motoru a točivý moment motoru. 

Hodnoty byly počítány v rozsahu otáček od 2000 1/min do 6000 1/min vždy po 500 1/min. 

Odečtené hodnoty byly vypočítány dle uvedených vzorců: 

 

Aritmetický průměr výkonu motoru 

n

P

P

n

i

i

1
  [kW]         (2.6.1) 

kde: 

P  ......... aritmetický průměr výkonu motoru [kW] 

iP  ......... i-tý výkon motoru P [kW] 

n ........... počet měření (n = 5) [-] 

 

Aritmetický průměr točivého momentu motoru 

n

M

M

n

i

i

1
 [Nm]         (2.6.2) 

kde: 

M  ........ aritmetický průměr točivého momentu motoru [Nm] 

iM  ....... i-tý točivý moment motoru M [Nm] 

n ........... počet měření (n = 5) [-] 

 

 

3 Vyhodnocení měření 

 

Měření je prováděno se čtyřmi různými vzduchovými filtry, přičemž s každým filtrem je 

uskutečněno pět měření, abych vyloučil nejistoty vzniklé při měření. Toto je blíže popsáno 

v předchozí kapitole 2.6. Z hodnot aritmetických průměrů výkonu a točivého momentu 

motoru byly sestaveny tabulky a následně i grafy pro každý filtr zvlášť. Dále byly 

sestaveny výsledné grafy zahrnující průběhy výkonu a točivého momentu všech 

vzduchových filtrů. Tyto výsledné grafy byly vyhotoveny jednotlivě pro výkon a točivý 
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moment motoru, aby byla zajištěna větší přehlednost. Byly použity tři sériové vzduchové 

filtry s různým počtem najetých kilometrů a jeden nesériový. Znečištění filtrů je závislé na 

prašnosti prostředí, ve kterém se vozidlo s daným filtrem pohybuje. Použité filtry s určitými 

najetými kilometry byly znečištěny při jízdě vozidla v běžném městském provozu, kde se 

dá očekávat normální prašnost prostředí. Jednotlivé filtry byly pro zjednodušení při měření 

zkráceně označeny. Jejich označení je uvedeno v tabulce (tab. 3). 

 

Tab. 3 Použité vzduchové filtry 

Typ filtru Přibližný počet najetých km Označení při měření 

Sériový papírový 0 1/0 

Sériový papírový 10 000 1/2 

Sériový papírový 18 000 1/1 

Nesériový bavlněný 0 G 

 

Výsledek měření se po dojetí vozidla na válcích zobrazí na obrazovce. Poté se 

provede vytištění protokolu. Příklad zobrazení jednoho měření na obrazovce je uveden na 

obrázku a vytištěné protokoly vždy jeden pro každý filtr jsou uvedeny v přílohách. Na 

obrazovce jsou zobrazeny čtyři barevně odlišené křivky: 

 

1) Zelená křivka – Ztrátový výkon 

2) Modrá křivka – Výkon na kole 

3) Červená křivka – Korigovaný výkon dle použité normy (zde norma DIN 70020) 

4) Žlutá křivka (v protokolu oranžová) – Točivý moment 

 

 

Obr. 13 Zobrazení výsledku měření na obrazovce 
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3.1 Výsledek měření s filtrem 1/0 

 

Maximální dosažené hodnoty výkonu a točivého momentu pro daný filtr jsou 

označeny červeně v tabulce (tab. 4). Dále jsou v ní uvedené vypočítané hodnoty výkonu 

a točivého momentu v závislosti na otáčkách motoru. Z těchto hodnot je zároveň sestaven 

graf na obrázku (obr. 14). 

 

Tab. 4 Průměrné hodnoty měření pro filtr 1/0 

Otáčky n [1/min] Výkon P [kW] Točivý moment M [Nm] 

2000 16,5 78,2 

2500 24,9 91,2 

3000 31,0 97,8 

3500 37,4 99,8 

4000 45,0 105,0 

4500 50,1 106,3 

5000 55,7 104,9 

5500 59,3 100,8 

6000 60,2 95,2 

 

Křivku průběhu výkonu a točivého momentu v závislosti na otáčkách motoru 

naměřenou s filtrem 1/0 můžeme vidět na obrázku (obr. 14). Výkon je znázorněn modrou 

křivkou a točivý moment červenou křivkou. 

 

 

Obr. 14 Graf měření s 1/0 filtrem 
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3.2 Výsledek měření s filtrem 1/2 

 

V tabulce (tab. 5) jsou uvedené vypočítané hodnoty výkonu a točivého momentu 

v závislosti na otáčkách motoru. Maximální dosažené hodnoty výkonu a točivého 

momentu jsou v ní označeny červeně. Z těchto hodnot je zároveň sestaven graf na 

obrázku (obr. 15). 

 

Tab. 5 Průměrné hodnoty měření pro filtr 1/2 

Otáčky n [1/min] Výkon P [kW] Točivý moment M [Nm] 

2000 16,0 78,0 

2500 25,0 91,8 

3000 30,5 97,0 

3500 36,8 98,1 

4000 44,5 102,8 

4500 49,7 105,0 

5000 55,1 103,3 

5500 58,9 99,5 

6000 60,5 95,5 

 

V grafu na obrázku (obr. 15) je červeně znázorněn průběh točivého momentu a modře 

průběh výkonu motoru.  

 

 

Obr. 15 Graf měření s 1/2 filtrem 
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3.3 Výsledek měření s filtrem 1/1 

 

Údaje v tabulce (tab. 6) jsou vypočteny pro filtr, který měl najeto nejvíce kilometrů. 

V levém sloupci jsou uvedeny otáčky motoru, v prostředním sloupci je výkon a v pravém 

sloupci točivý moment. Maximální dosažené hodnoty jsou opět znázorněny červeně. 

 

Tab. 6 Průměrné hodnoty měření pro filtr 1/1 

Otáčky n [1/min] Výkon P [kW] Točivý moment M [Nm] 

2000 15,0 72,2 

2500 24,0 88,2 

3000 31,0 98,4 

3500 37,3 99,7 

4000 44,7 104,4 

4500 50,3 106,1 

5000 55,0 104,8 

5500 58,8 100,4 

6000 60,1 95,7 

 

V grafu na obrázku (obr. 16) je opět znázorněn průběh výkonu a točivého momentu 

v závislosti na otáčkách s použitím filtru označeného 1/1, který měl najeto největší počet 

kilometrů. 

 

 

Obr. 16 Graf měření s 1/1 filtrem 
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3.4 Výsledek měření s filtrem G 

 

V tabulce (tab. 7), která je sestavena pro měření s nesériovým bavlněným filtrem, se 

nachází vypočítané hodnoty výkonu a točivého momentu v závislosti na otáčkách motoru. 

Maximální dosažené hodnoty výkonu a točivého momentu pro daný filtr jsou v ní 

označeny červeně. Z těchto hodnot je zároveň sestaven graf na obrázku (obr. 17). 

 

Tab. 7 Průměrné hodnoty měření pro filtr G 

Otáčky n [1/min] Výkon P [kW] Točivý moment M [Nm] 

2000 20,4 84,4 

2500 24,9 93,8 

3000 30,6 96,6 

3500 36,4 99,6 

4000 44,2 103,2 

4500 50,6 105,6 

5000 54,7 104,6 

5500 58,3 100,7 

6000 60,4 94,9 

 

Pro G filtr byl sestaven graf na obrázku (obr. 17) obsahující modrou křivku průběhu 

výkonu a červenou křivku průběhu točivého momentu. 

 

 

Obr. 17 Graf měření s G filtrem 
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3.5 Výsledné porovnání hodnot všech filtrů 

 

Pro výsledné výkonové křivky je vytvořen graf na obrázku (obr. 20). Přerušovanou 

oranžovou křivkou je pro porovnání uveden průběh výkonu udávaný výrobcem vozidla. 

Maximální hodnota výkonu u této křivky dosahuje pouze 54 kW při 6000 1/min. Při mém 

měření byla se všemi filtry naměřena maximální hodnota výkonu téměř 60,5 kW při 6000 

1/min. Při stejných otáčkách byl teda naměřen 

o 6,5 kW vyšší výkon, než udává výrobce 

vozidla bez ohledu na použitý vzduchový filtr. 

Tento rozdíl lze vidět na obrázku (obr. 18) 

zobrazujícím detail části grafu. Zvětšování 

rozdílu výkonu lze zaznamenat již od 4500 

1/min. 

 

 

     Obr. 18 Detail grafu výkonu 1 

 

V rozmezí od 2000 1/min do 2500 1/min lze taktéž vidět rozdíl výkonu. V tomto 

rozmezí se křivka naměřená s nesériovým filtrem G téměř shoduje s křivkou, kterou 

udává výrobce. Rozdíl ve výkonu mezi filtrem G a filtrem 1/1 znázorněném fialovou 

křivkou při 2000 1/min činí přibližně 5,5 kW. Toto je znázorněno na obrázku (obr. 19). 

 

Odchylky v grafu (obr. 20) v rozmezí ± 1 kW lze považovat za nepřesnost měření 

přístroje ± 2%, která je uváděna výrobcem. 

 

 

Obr. 19 Detail grafu výkonu 2 
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Obr. 20 Graf porovnání výkonových křivek 

 

V grafu na obrázku (obr. 23) je porovnání křivek točivého momentu naměřených 

s jednotlivými filtry. Modrou křivkou je znázorněn pro porovnání průběh točivého momentu 

udávaný výrobcem automobilu. Tato křivka má však odlišný průběh než křivky naměřené. 

Maxima točivého momentu 106 Nm dosahuje při 4000 1/min, avšak při měření bylo této 

hodnoty dosahováno až při 4500 1/min.  

 

Mezi 2000 1/min a 3000 1/min byly naměřeny odlišné 

průběhy u různých filtrů. Nejlepší průběh v těchto otáčkách 

má filtr G, který u 2000 1/min vykazuje hodnotu točivého 

momentu přibližně 84 Nm. Filtr 1/0 a 1/2 mají téměř 

totožné průběhy a při 2000 1/min dosahují točivý moment 

78 Nm. Nejhorší průběh momentu v tomto rozmezí otáček 

měl použitý filtr 1/1 označený fialovou přerušovanou 

křivkou. Hodnota při 2000 1/min byla 72 Nm. Rozdíl 

v těchto otáčkách činil mezi použitým filtrem G a filtrem 1/1 

naměřených 12 Nm (obr. 21). Výrobce však uvádí až 

96 Nm při 2000 1/min. 

         Obr. 21 Detail grafu točivého momentu 1 
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Od 3500 1/min dochází k dalšímu nárůstu točivého momentu u všech měřených filtrů. 

Ve 4500 1/min dosáhne moment svého maxima 

a následně klesá. U průběhu momentu od 

výrobce dosahuje maxima již při 4000 1/min 

a poté klesá. 

 

 

 

 

 

        Obr. 22 Detail grafu točivého momentu 2 

 

Odchylky v grafu (obr. 23) v rozmezí ± 2 Nm lze považovat za nepřesnost měření 

přístroje ± 2%, která je uváděna výrobcem. 

 

 

Obr. 23 Graf porovnání křivek točivého momentu 
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4 Závěry a doporučení 

 

Dle výsledných grafů lze usoudit, že při použití různých filtrů se měnily hodnoty 

výkonu a točivého momentu pouze v určitém rozsahu otáček motoru. Hodnota 

maximálního výkonu udávaná výrobcem byla nižší než naměřená, což je běžné, aby 

výrobce zaručil deklarovaný výkon po dobu životnosti automobilu. Zároveň to ukazuje na 

stále dobrý stav motoru vozidla. Průběh točivého momentu udávaný výrobce byl oproti 

naměřeným hodnotám odlišný. Výrobce to uvádí pro daný typ motoru, avšak samotný 

motor v každém automobilu se liší. Záleží na celkovém stavu všech součástí, na počtu 

ujetých kilometrů nebo na takzvaném zajetí motoru na začátku jeho provozu.  

 

Při použití sportovního nesériového filtru G došlo k navýšení výkonu v rozmezí 

od 2000 1/ min do 2500 1/min a navýšení točivého momentu mezi 2000 1/min až 3000 

1/min. U různých sériových filtrů se snížení výkonu neprokázalo, mírné odchylky v grafu 

se dají považovat za toleranci měření měřicího přístroje. U točivého momentu lze z grafu 

odečíst pokles v rozmezí 2000 1/min až 3000 1/min u filtru 1/1 oproti 1/0 (novému) a 1/2, 

jejichž hodnoty jsou téměř totožné. 

 

Protože se měření provádělo pouze na jednom typu vozidla s atmosférickým 

zážehovým motorem, doporučil bych provést měření i u jiných automobilů s různými typy 

motorů (přeplňované, vznětové, s větším počtem ventilů na válec). Použití nesériového 

sportovního vzduchového filtru bych doporučil těm, kteří by chtěli dosáhnout alespoň 

zlepšení průběhu výkonu a točivého momentu motoru při určitých otáčkách. Cena tohoto 

filtru je sice vyšší než sériového, ale jeho další výhodou je dlouhá životnost, která 

několikanásobně převyšuje životnost sériového filtru. Dále bych doporučil neprodlužovat 

intervaly výměny sériových filtrů dané výrobcem, aby se zbytečně nezvyšovalo jeho 

znečištění a nesnižovala tím jeho průchodnost. 
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5 Závěr  

 

V této práci jsem se zabýval různými vzduchovými filtry a jejich vlivy na výkonové 

charakteristiky motoru vozidla. Je zde popsán sací trakt zážehového motoru a druhy 

vzduchových filtrů. Cílem bylo ověřit změny ve výkonu a točivém momentu motoru 

automobilu v závislosti na zanesení vzduchového filtru. Při měření je použit i jeden 

nesériový bavlněný vzduchový filtr. Všechna měření byla prováděna na vozidle Fiat Punto 

s atmosférickým zážehovým motorem. Měření výkonových parametrů bylo prováděno na 

válcové zkušebně Maha LPS 2000 podle navržené metodiky měření a následně 

vyhodnocováno pomocí grafů. Z výsledků měření jsou vyvoděny závěry a doporučení, 

které byly při této práci zjištěny. Přínosem této práce by mohlo být to, že její obsah, který 

přibližuje problematiku vzduchových filtrů v automobilech, by se dále mohl použít při 

detailnějším zkoumání této problematiky. 
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