
 
A- typizovaná laboratorní úloha 

 

Zadání: 

1. Za pomocí  výkonová zkušebny Maha LPS 300 odměřte na osobním automobilu 

Hyundai i30 1.6 CRDi: 

 

 Hmotnost nasátého vzduchu 

 Vstřikovací dávku 

 Součinitele přebytku vzduchu λ ze vstupních proměnných (nasátého vzduchu 

ve válci, vstřikovací dávky) 

 

2. Všechny potřebné hodnoty odečítejte během jednoho měření a naměřená data 

zpracujte do tří tabulek 

3. Výsledky měření zpracujte do jednoho grafu a na jeho základě rozhodněte o jaký typ 

regulace tvorby směsi se jedná. Dále se vyjádřete k průběhu součinitele přebytku 

vzduchu λ během zvyšování zatížení. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Dbejte dodržování bezpečnosti práce a pokynů vyučujícího při práci na výkonové 

zkušebně. 

 

Teoretický rozbor: 

Vznětové motory na rozdíl od zážehových pracují se dvěma typy regulace tvorby směsi. 

Jelikož vznětové motory nemají žádný řídicí prvek, který by omezoval proud vzduchu do 

válce (kromě doběhové klapky), pracují ve velkém rozmezí λ od 1 až do 6. Směs je tedy 

chudá. Řízení výkonu a kroutícího momentu probíhá u nepřeplňovaných motorů pouze 
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 Měření regulace tvorby směsi u 

vznětového motoru 

Jména, studijní skupiny: 

 

Hodnocení: 



změnou vstřikovací dávky. Nepřeplňované motory prací s tzv. kvalitativní regulací 

tvorby směsi. Jestliže je motor vybaven turbodmychadlem kompresorem může ŘJ 

motoru v mírném rozmezí korigovat přísun vzduchu do válce. V tomto případě mluvíme 

o smíšené regulaci tvorby směsi. U této regulace není řízen výkon a kroutící moment 

pouze vstřikovací dávkou, ale i množstvím vzduchu přiváděného do válce motoru.    

 

Postup měření: 

Bezpečně upevněte měřené vozidlo na výkonovou zkušebnu. Zahřejte vozidlo na 

provozní teplotu. Pro měření zvolte program měření při konstantní rychlosti a rychlost 

nastavte na 30 km/hod. Pomocí diagnostiky BOSCH KTS odečítejte potřebné skutečné 

hodnoty v jednotlivých časech (min.10 hodnot). Výčet hodnot zahajte až po dosažení 

nastavení rychlosti (30 km/hod.) 

 

Výpočet hmotnosti vstřik. paliva : 

mmp Vm .   [kg] 

Kde: 

mp  hmotnost vstřikovaného paliva [kg], 

ρm  hustota nafty [ 0,86 
3dm

kg
], 

Vm objem vstřikovaného paliva [dm
3
]. 

 

Výpočet stech. poměru : 

p

vz

p
m

m
  [1] 

Kde: 

λp  stechiometrický poměr [-], 

mvz hmotnost nasátého vzduchu [kg]. 

 

Porovnání s  (14,5) ideální:  

5,14

m   [1] 


