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ABSTRAKT  
 

Bakalářská práce se zabývá úpravou, uchycením, namapováním a testováním 

motoru s řídící jednotkou. Konkrétně se jedná o upravení motoru osobního vozidla 

Volkswagen Beetle 1.2i s univerzální řídící jednotkou DTA S60PRO. Cílem této práce je 

úprava motoru, naladění řídící jednotky a zvýšení výkonu motoru na dvojnásobek. 

 

Klíčová slova: Úprava motoru, motorová brzda, programovatelná řídící jednotka, 

testování, měření výkonu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The Bachelor thesis deals with the adjustment, attachment, mapping and testing 

of engine control unit. More specifically the unit being modified will be the one of 

passenger car Volkswagen Beetle with 1.2i engine, mounted with universal controller unit, 

type DTA S60PRO. The aim of this work is to modify the engine, tune its control unit and 

double the engine power. 

 

Keywords: Engine modification, dynamometer, programmable controller, testing, 

performance measurement 
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1. Úvod 
 

Už při prvním vývoji spalovacího motoru se uvažovalo o jeho následném použití 

pro vozidla. V prvopočátcích se pro pohon vozidel nejprve používal parní stroj, který měl 

velkou nevýhodu, která spočívala v jeho velkých rozměrech a hmotnostech, proto   

dosahoval větší úspěchy v železniční dopravě. I přes tyto uvedené nevýhody byla první 

silniční vozidla poháněna parním strojem. Ihned po prvním úspěchu, jakmile se vozidlo 

mohlo pohybovat vlastní silou, se hodnotilo podle maximální rychlosti a výkonu motoru, 

kterých vozidlo dosahovalo. A to byl počátek závodu, který trvá dodnes. Světoví výrobci 

v automobilovém průmyslu se předhánějí, kdo zkonstruuje automobil s nejvyšším 

výkonem, nejmenší spotřebou paliva a samozřejmě s co nejnižším vyprodukováním emisí 

výfukových plynů, což je vzhledem k dnešní době, dost citlivé téma. Samozřejmě se 

vydatně podílejí na vývoji alternativních zdrojů pohonu. 

 

V návaznosti na hodnocení automobilů podle rychlosti, je vhodné zmínit platný 

světový rychlostní rekord na veřejných komunikacích, který nebyl dodnes překonán a 

stanovil ho 28. ledna 1938 Mercedes-Benz W125 (Obr. 1) a nastavil tak dodnes 

nepřekonanou „laťku“ rychlosti osobního automobilů na 432,7 km/h. Jednalo se o motor -  

12 válec o obsahu 5,6 litrů a dosahoval výkonu 736 koňských sil, tj. 541 kW. V současné 

době ho nepřekoná ani nejdražší a nejrychlejší automobil světa, Bugatti Veyron, který 

dosahuje nejvyšší rychlosti 431 km/h.  
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Obr. 1 Mercedes Benz W125 

 

Úprava motoru je souhrn několika adaptací, které jsou navzájem závislé, a mnohé 

z nich nelze zrealizovat v domácích podmínkách. Taktéž vynecháme-li jednu adaptaci, 

ostatní mohou postrádat význam. 

Motor je funkční celek pro bezchybný chod se zvýšeným výkonem a sníženou 

spotřebou, nezbytná je dokonalá souhra všech dílčích komponentů.  

Pokud mohu uvést jistou analogii textu výše uvedeného s dalším obsahem této 

práce, jde právě o opakování již dosažených výsledků a doplňování o poznatky nové. 

Přesně tak se lidstvo postupně posunuje technicky dál.  Přesně tak se posunuji i já. 
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2. Rozbor mechanických a elektronických úprav motoru 
 

2.1. Popis motoru typu boxer od VW 
 
Volkswagen brouk (Obr. 2) se vyráběl od roku 1938 a poslední vyrobený kus byl 

v roce 2003 v závodě Puebla v Mexiku.  

 

 
Obr. 2 VW Brouk 

 
Používaly se zde motory 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.6. Motory byly typu boxer (Obr. 3). 

Boxer je označení motoru, ve kterém se pohybují písty vertikálně proti sobě, a uprostřed se 

nachází kliková hřídel. Motor typu boxer je nízký, tím umožňuje při nízkém umístění snížit 

těžiště vozidla. Protiběžný pohyb dvojice pístů způsobuje, že se vzájemně téměř vyruší 

dynamický vliv jejich oscilujících hmot. Motory použité ve VW brouk byly chlazené 

vzduchem a olejem. Uložení motoru bylo v zadní části vozu za zadní nápravou a poháněna 

byla zadní náprava pomocí čtyřstupňové převodovky. 
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Obr. 3 Motor typu boxer 

 
1. skříň ventilátoru 11. spínač tlaku oleje 21. výměna tepla 

2. cívka 12. ventilátor 22. valve lifter 

3. chladič oleje 13. olejový filtr 23. karburátor 

4. Sací potrubí 14. sací potrubí před ohřívač potrubí 24. generátor 

5. palivové čerpadlo 15. ojnice 25. setrvačník 

6. distributor 16. zapalovací svíčka 26. klikový hřídel 

7. spínač tlaku oleje 17. hlavy válců 27. olejové čerpadlo 

8. ventil 18. termostat 28. vačkový hřídel 

9. válec 19. rocker arm 29. olejové sítko 

10. píst 20. táhlo 30. spojku 

 

 

Motor využívá ventilového rozvodu typu OHV, to znamená, že má vačkovou 

hřídel uloženou v bloku motoru a je poháněn pomocí ozubeného kola (Obr. 4). Dále tento 

motor používal 8 ventilovou techniku plnění motoru, to znamená, že každý válec měl jeden 

sací a jeden výfukový ventil. Ventily od vačkové hřídele byly poháněny pomocí vahadel  

a vahadlových tyčinek. Tento motor měl sací kanálky řešeny tzv. siamským způsobem, to 

znamená, že jeden sací kanál se rozdvojoval do dvou válců. Výfukové kanálky už měl 

každý válec samostatně.  
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Obr. 4 Rozvodové řešení 

 
 

2.2. Rozbor mechanických úprav motoru 
 

První prováděné úpravy , se týkaly klikové hřídele, kde jsme se rozhodli použít 

místo původní klikové hřídele novou neodlehčenou klikovou hřídel z motoru 1.6, která má 

změněný zdvih na 69mm oproti původní, která měla 64mm. Dále se budeme zabývat 

setrvačníkem, originální setrvačník váží 9 kg. Zvolili jsme odlehčený kovaný setrvačník 

s odlehčením na 6 kg. Původní spojková lamela o průměru 180 mm byla nahrazena 

spojkovou lamelou o průměru 200 mm (Obr. 5) pro lepší přenos výkonu a točivého 

momentu motoru k převodovce. 
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Obr. 5 180mm a 200mm spojková lamela 

 

Po vyvážení klikové hřídele je vhodné vyvážit společně kliku se setrvačníkem. 

Odlehčením setrvačníku dosáhneme lepší roztáčivosti motoru tím, že roztáčí menší váhu. 

 Další v pořadí úprav byla řemenice, kde jsme zvolili novou řemenici z lehčího 

materiálu, konkrétně ze slitiny hliníku (Obr. 6), Opět se tímto zvoleným postupem docílilo 

menšího momentu setrvačnosti, který musí motor překonávat.  

 

 
Obr. 6 Původní a odlehčená řemenice 

 

Poté  následovala úprava  olejové soustavy, kde jsme původní olejové čerpadlo 

nahradili větším čerpadlem (Obr. 7) a tím jsme docílili většího tlaku olejové soustavy. 

Tento motor je vybaven olejovým chladičem, pro lepší účinnost chlazení oleje jsme zvolili 

výměnu původního olejového chladiče za větší.  
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Obr. 7 Větší olejové čerpadlo a olejový chladič 

 
Dále se budeme zabývat vrtáním, ojnicemi a písty. Motor má původní vrtání 

77mm, zde jsme upravili vrtání z původních 77mm na vrtání s hodnotou 88mm  

a s výměnou klikové hřídele, o které jsem se zmiňoval výše, docílíme objemu 1679 ccm. 

 Dalším krokem bylo použití kovaných pístů a ojnic, tím získáme větší odolnost 

komponentů a také menší hmotnost pohybujících se součástí. Dále jsme provedli slícování 

sacího a výfukového potrubí. Zvolili jsme novou vačkovou hřídel Eagle 110 (Obr. 8) 

s úhly 270° na sacích ventilech a 278° na výfukových ventilech, původní vačková hřídel 

měla 245° na sacích a 253° na výfukových ventilech, tím bylo umožněno delšího střihu 

ventilů a většího plnění válců směsí.  
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Obr. 8 Vačková hřídel Eagle 110 s ozubeným kolem 

 

Na tomto motoru je ventil ovládaný pomoci vahadel a vahadlových tyčí, na ty se 

také zaměříme, protože u upraveného motoru při zachování původních tyček hrozí jejich 

prohnutí a tím k nesprávnému otevíraní ventilů. Proto se vahadlové tyčky vyměnily za 

kované.  

Kompresní poměr bude záviset na vačkové hřídeli a na velikosti karburátorů, pro 

naši specifikaci upravíme kompresní poměr z původních 6,1:1 na 8,5:1, kompresní poměr 

se upravil pomocí snížení hlavy. Při změně kompresního poměru a vačkové hřídele jsme 

použili pevnější hlavové šrouby, abychom předešli jejich natahování nebo praskání. U 

tohoto kompresního poměru je nutnost použití palivo  s oktanovým číslem 95 a vyšším.  

Jednou z posledních mechanických úprav bylo odstranění původních výfukových 

svodů a výfuku a jejich nahrazení novými laděnými svody a výfuky s větší průchodností 

výfukových plynů (Obr. 9). Výroba laděných svodů je velmi náročná a nelze použít jedny 

svody pro jeden motor o různých objemech, proto se svody vždy počítají na přímo určený 
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obsah motoru. Každá větev jednotlivých svodů by měla až do spojení mít vždy stejnou 

délku a spojované válce by měly být vždy ty, jejichž okamžik zážehu je pootočen o 360°. 

Tato úprava nám zlepšuje rychlost úniku výfukových plynů ze spalovacího prostoru a tím i 

lepší vyplachování válců. 

 

 
Obr. 9 Laděné svody s výfuky 

 
Stávající motor využíval k plnění palivové směsi karburátor, my jsme se rozhodli 

pro výměnu celé karburátorové soustavy za soustavu vstřikování řízené ECU.  

2.3. Rozbor elektronických úprav motoru 
 

Motor původně neměl skoro žádné elektronické součásti a nebyl řízený žádnou 

elektronickou jednotkou. Původně byl motor osazen rozdělovačem, který byl nastaven na 

jednu hodnotu předstihu pro celé otáčkové spektrum bez ohledu na zatížení motoru. 

Adekvátní předstih se ale mění právě s narůstajícími otáčkami, protože čas pro zapálení 

směsi svíčkou je relativně stálý, ale doba cyklu se s nárůstem otáček snižuje. Přívod paliva 
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byl „řízen“ karburátorem, který dávkoval množství paliva podle natočení škrtící klapky, 

která byla přímo spřažena s plynovým pedálem. 

První zásadní elektronickou úpravou bylo odstranění karburátoru a jeho nahrazení 

elektronickými vstřikovači paliva značky Hyundai s číselným označením 35310-28000 

(Obr. 10). 

 

 
Obr. 10 Vstřikovač Hyundai 

 
S tímto souviselo mnoho dalších úprav. Bylo nutno vyrobit nové sací svody, do 

kterých se zabudovaly vstřikovače (Obr. 11).  
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Obr. 11 Nové sací svody 

 
Další úpravou, která byla provedena, bylo osazení elektronických sacích klapek 

na nově vyrobené sací svody. Klapky byly původně osazené elektronickými regulátory 

volnoběhu, ty jsme pro snazší nastavení mechanicky upravili. Protože jde o plochý motor, 

kde jsou vždy dva válce proti sobě a vstupy do válců jsou od sebe výrazně vzdáleny, 

použili jsme dvě samostatné škrtící klapky (Obr. 12) , vždy pro pár válců. Tím bylo 

docíleno velmi krátkého sání, což by mělo vést ke zvýšení krotícího momentu motoru  

při nízkých otáčkách.  
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Obr. 12 Klapky sání 

 

Každou klapku jsme osadili čidlem polohy klapky a do jednoho sání jsme umístili 

čidlo teploty a tlaku nasávaného vzduchu. Čidlo opět pochází z motoru Hyundai a nese 

označení 39300-2B000 (Obr. 13). V tomto případě nám stačí pouze jedno čidlo v jednom 

sání, protože nasávaný vzduch je do obou větví sání stejný. 
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Obr. 13 Čidlo teploty a tlaku vzduchu v sání 

 

Každá klapka byla dále osázena sportovními, vysoce propustnými vzduchovými 

filtry značky RaidHP . Další potřebná úprava spočívala v odstranění rozdělovače. Původní 

obal rozdělovače byl zachován, a to z důvodu instalace snímače vačky. Do obalu jsme 

navrhli malou přírubu, do které byl umístěn snímač vačky (Obr. 14) .  
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Obr. 14 Snímač vačky a upravený obal rozdělovače 

 

S odstraněním rozdělovače souvisí instalace samostatných zapalovacích cívek, 

které byly usazeny přímo na zapalovací svíčku. Zapalovací cívky byly použity opět 

z osobního vozu Hyundai a nesou označení T(04)863-1755/6 (Obr. 15) . 
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Obr. 15 Zapalovací cívka Hyundai 

 
Další čidlo, které muselo být umístěno na motor, je Hallův magnetický snímač 

otáček motoru. Jelikož je tento snímač magnetický, jeho držák nesmí být z magnetické 

oceli, v opačném případě hrozí nežádoucí rozptýlení magnetického pole a snímač nemusí 

spolehlivě fungovat.  S tímto snímačem jsme museli na vývod klikové hřídele umístit 

ozubené kolo s určitým počtem zubů, v našem případě s 60 zuby (Obr. 16) . Na ozubeném 

kole je obvykle vynechán jeden nebo dva zuby, v našem případě jsme vynechali zuby tři. 
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Obr. 16 Ozubené kolo s čidlem otáček 

 
Na motor bylo dále zapotřebí umístit nové čidlo teploty a tlaku oleje. Tento 

požadavek jsme vyřešili instalací redukčního bloku, který se umisťuje pod olejový filtr 

(Obr. 17). 
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Obr. 17 Redukce pod filtr s čidly 

  

Jednou z nejdůležitější elektronickou úpravou bylo osazení motoru 

programovatelnou řídící jednotkou (ECU), pro naše účely byla použita jednotka DTA Fast, 

model S60PRO (Obr. 18).  
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Obr. 18 Programovatelná jednotka S60PRO 

 
Většina čidel, které byly pro náš motor použity, jsou původem z 

osobního automobilu značky Hyundai s motorem o zdvihovém obsahu 1.6 litru.  
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3. Návrh příruby pro uchycení. 
 

Další podstatnou částí k otestování upraveného motoru byla instalace motoru na 

motorovou brzdu. Jelikož tento motor je atypický, a nemá mnoho možností uchycení, 

museli jsme navrhnout a vyrobit speciální přípravek tak, aby simuloval uchycení motoru.  

Nejdříve bylo prvním krokem rozměření dosedacích ploch na motoru a na 

motorové brzdě. Druhým krokem bylo rozměření dosedacích ploch spojkové části motoru 

a hřídele brzdy. S naměřenými rozměry jsme v programu AutoCAD, navrhli postupně 

všechny části přírub a sestavili jsme 3D návrh upevnění motoru k brzdě. Hlavní nosný 

přípravek se skládá ze dvou výpalků a dvou podpěr pro lepší stabilitu a přesnější uchycení 

motoru. Druhý výpalek je přichycen přímo na setrvačník motoru a hřídel motorové brzdy 

(Obr. 19) . 

 

 
Obr. 19 Držák motoru 
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4. Návrh elektroinstalace motoru. 
 

Na základě rozložení jednotlivých snímačů na motoru a budoucí uložení ECU 

v automobilu byly dimenzovány rozměry a délky kabelových svazků. Poté byly navrženy 

jednotlivé cesty kabelových svazků s ohledem na jejich tepelné a mechanické namáhání 

(Obr. 20) 

 

 
Obr. 20 Kabelový svazek motoru 

.  

Po navržení jednotlivých cest, byly  tyto kabely na-pinovány do konektorů ECU 

dle schématu A (Obr. 21) a B (Obr. 22). Jakmile byla celá elektroinstalace vyrobena a 

umístěna na své místo, byl celý kabelový svazek opatřen dodatečnou dvojitou izolací 

z důvodů předcházení případného jak mechanického, tak tepelného poškození. 
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Obr. 21 Schéma zapojení A 

 
 

 
Obr. 22 Schéma zapojení B 
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5. Instalace motoru na stanoviště motorové brzdy. 
 
Při tomto kroku bylo nutno splnit několik na sobě souvisejících úkonů. Jmenovitě pak : 

- Kalibrace tenzometrického snímače motorové brzdy 

- Instalace motoru na pomocný vozík s přírubou 

- Nadstavení distančních šroubů 

- Připojení externího měření výfukových plynů 

- Připojení externího měření teploty oleje 

- Připojení externího měření tlaku oleje 

- Připojení externího měření tlaku paliva 

- Napojení napájení motoru  

- Napojení  vedení paliva 

- Napojení elektrického ovládání škrticí klapky 

 
K napojení vedení paliva byla použita externí palivová nádrž s palivovým 

čerpadlem z vozidla Škoda Fabia, která nám na testování motoru bohatě vystačuje. Škrtící 

klapka je ovládaná elektronicky pomocí servomotoru (Obr. 23) , který je ovládaný pomocí 

pracovního stanoviště s počítači (Obr. 24).  

Jde o pracoviště, které je vybaveno jak kamerovým systémem, aby bylo možno 

sledovat průběh celého testu, tak ovládacími prvky pro řízení průběhu testu. Výsledky testů 

jsou zaznamenávány a vyhodnocovány přímo v počítači. 
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Obr. 23 Servomotorek 

 

 
Obr. 24 Pracovní stanoviště motorové brzdy 
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Pracovní stanoviště je umístěno vedle tzv. Kopky. Kopka je místnost, kde je 

umístěna motorová brzda s testovaným motorem. Tato speciální místnost je zvukově 

izolovaná a oddělena ocelovými protipožárními dveřmi, to vše je kvůli nadměrnému hluku, 

který motor produkuje při testování.  

Následně, co jsme celý motor přichytili a zapojili k motorové brzdě (Obr. 25), 

mohlo se začít s mapováním motoru. Motor musel být umístěn ve správné výšce a také 

v předepsaném sklonu vůči motorové brzdě z důvodu dosažení optimálních výsledků 

měření a odstranění nežádoucích elementů jako jsou například vibrace při nesprávném 

sklonu a jiné vlivy. 

 

 
Obr. 25 Uchycený a připojený motor 
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6. Mapování motoru. 
 

Celé mapování motoru se provádí v programu DTASwin. Tento program je určen 

přímo pro naši vybranou řídící jednotku, kterou jsme zvolili. Pomocí tohoto programu 

provedeme kalibraci čidel tlaků, teplot a poloh. Dále provedeme parametrizaci motoru. 

Parametrizace motoru – je úkon, kdy se ECU zadají základní parametry motoru, 

jako jsou maximální otáčky motoru, počet válců, jaký typ zapalování používáme, jaké jsme 

nainstalovali vstřikovače, rychlost spínání zapalovacích cívek atd. 

Samotné mapování – motor se nastartuje na nějaké předpokládané množství 

paliva a předpokládaný předstih a  pomocí měření Nm na brzdě, měření poměru lambda a 

akustické detekce detonačního spalování nadstavujeme jednotlivé hodnoty v tabulce 

palivové mapy a mapy předstihu.  

Pro akustickou detekci bylo použito zařízení Gizzmo K-mon Knock Monitor 

(Obr. 26). 

 

 
Obr. 26 Zvuková detekce Gizzmo 

  

Toto zařízení nám umožňuje poslech detonačního klepání motoru. Také můžeme 

vkládat hodnoty klepání do dynamometru pro účely porovnání vůči poměru vzduch/palivo 

atd. Na straně K-monu jsou 4 LED diody, jedna pro napájení, druhá blikající při 
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komunikaci a dvě ultra jasné LED diody, které se rozsvítí, pokud je překročen limit 

klepání. Senzory klepání používané u Gizzmo Kmon jsou značky Bosch koblihového typu. 

Nejdříve se nadstavuje hodnota paliva na hodnotu blížící se lambda a poté se 

upravuje předstih na hodnotu nejvyššího točivého momentu. Hodnota lambda sondy je 

velmi důležitou hodnotou pro naladění motoru. Je to hodnota, která nám říká, jak je směs 

chudá/bohatá. Pro ideální spalování směsi a správnou funkci byl vypočítán tzv. 

stechiometrický poměr, který se skládá z 1kg paliva a z 14,7kg vzduchu. Tento poměr je 

(14,7 : 1) a dá se vyjádřit také jako λ = 1. 

Pro přesnější mapování a také přesnější hodnoty jsme použili lambda sondu 

značky Innovate typu LM-2 (Obr. 27).  

 

 
Obr. 27 Lambda sonda Innovate LM-2 

 

Innovate Lm2 je širokopásmová lambda sonda, která dále funguje jako 

datalogger. Díky tomu lze monitorovat hodnoty motoru, tedy poměr vzduchu/paliva ve 

výfukových plynech jako u běžné širokopásmové lambda sondy, ale také i otáčky motoru, 

teplotu motoru, polohu škrtící klapky, rovněž nadmořskou výšku z důvodu získání hodnot 
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hustoty vzduchu. Innovate Lm2 obsahuje 2 analogové výstupy, které je možno využít k 

připojení měřícího přístroje na palubní desce nebo jako zdroj informací pro řídicí jednotku 

motoru. Log je možné uložit přímo na SD kartu v zařízení nebo také připojit k PC pomocí 

USB kabelu. 

Výsledkem celého mapování je kompletní mapa předstihu a mapa paliva 

v konkrétních otáčkách (Obr. 28) . 

 

 
Obr. 28 Mapa předstihu a palivová mapa 

 

Po provedení mapování motoru jsme udělali kontrolní měření výkonových 

charakteristik..  
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7. Měření výkonových charakteristik motoru. 
 

Měření výkonových charakteristik motoru probíhá na motorové brzdě Super Flow 

SE902 (Obr. 29) . Měření se provádí postupovými testy. Při testování motoru nejprve 

nadstavíme rozsah otáček, ve kterých bude test probíhat. Námi byly nadstaveny otáčky od 

1500 ot/min do 4500 ot/min . Poté, co jsme nadstavili požadovaný rozsah otáček, 

nastartujeme motor a zahřejeme ho na pracovní teplotu, tj. 80°C . Po zahřátí motoru se 

nadstaví počáteční otáčky testu, v našem případě zmíněných 1500 ot/min a následně se 

spustí test na motorové brzdě. 

 

 
Obr. 29 Motorová brzda Super Flow SE902 
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Po spuštění testu motor zrychluje na postupové otáčky, stabilizuje a měří, 

postupně zrychluje na další postupové otáčky. Celý proces probíhá dokud motor nedosáhne 

požadovaných koncových otáček, tj. 4500ot/min. Po skončení testu se nám vygenerují 

hodnoty výkonu a točivého momentu motoru, které převedeme do grafů výkonu (Obr. 30) 

a točivého momentu (Obr. 31) . Celkově bylo provedeno 5 měření a výsledný graf je 

průměrnou hodnotou těchto měření.  

Toto měření jsme provedli i na sériovém motoru, abychom získali hodnoty 

srovnatelné s hodnotami námi upraveného a testovaného motoru. Veškerá měření 

probíhala za stejných atmosférických podmínek, konkrétně při 101.5 kpa , stálé teplotě 

20°C a měrné vlhkosti 40% .  

 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1400 1800 2200 2600 3000 3400 3800 4200 4600

Otáčky

V
ý

k
o

n
 v

 k
W

Výkon upraveného
motoru

Výkon sériového motoru

 
Obr. 30 Graf výkonů motorů 

 
 

Z uvedeného grafu výkonu můžeme vyčíst, že se nám po celkové úpravě motoru 

změnil nejen výkon motoru, ale i maximální otáčky motoru, a to z původních 3500 ot/min 

u sériového motoru na 4500 ot/min u upraveného motoru. Nejvyšší výkon upraveného 
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motoru byl dosažen právě v nejvyšších otáčkách a dosáhl hodnoty 48 kW . Sériový motor 

dosáhl  polovičního výkonu, přesněji 24 kW . 
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Obr. 31 Graf točivého momentu motorů 

 
 

Z uvedeného grafu točivého momentu motorů můžeme vyčíst rozdíly mezi 

upraveným a sériovým motorem. Sériový motor dosáhl nejvyššího točivého momentu 

v 2000 ot/min s hodnotou 76Nm. U našeho upraveného motoru můžeme z grafu vyčíst 

razantní změnu, kde se nám jak zvětšil, tak posunul točivý moment motoru a to až na 

hodnotu 113Nm při 3500 otáčkách za minutu.   
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8. Zhodnocení dosažených výsledků. 
 

Úkolem této práce bylo upravení, namapování, testování a instalace motoru od 

firmy Volkswagen, který se používal v automobilu Beetle, u nás nazývaný Brouk. Náš 

výchozí motor byl o zdvihovém objemu 1.2 litru s nevyhovujícím výkonem 24 kW.  

Při navrhování úprav motoru i celé elektroinstalace jsme se potýkali z různými 

komplikacemi, které jsme museli vyřešit, tak aby náš motor byl plně provozuschopný a 

v budoucnu se nepotýkal s poruchami. Bylo nutné prostudovat mnoho odborného 

studijního materiálu, jak příručky, technické dokumenty a schémata motorů, motorové 

brzdy, elektroinstalace včetně navržení a výroby komponentů k uchycení příruby, tak 

praktické přípravy přímo na specializovaném pracovišti.  

Ve výsledku jsme po všech úpravách docílili  motor o zdvihovém objemu 1.7 

litru s výkonem 48 kW a 113 Nm točivého momentu. Těmito hodnotami jsme dosáhli 

požadovaného výsledku. Po celkovém upravení, namapování a otestování motoru, byl 

motor s kabeláží a naladěnou ECU nainstalován do vozu Volkswagen Buggy (Obr. 32) 

který je postaven na podvozku Volkswagen Brouk. 

 

 
Obr. 32 Volkswagen Buggy 
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