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A. Typizovaná laboratórna úloha 

Zadanie 

 Pomocou sériovej diagnostiky LAUNCH X-431 Diagun cez rozhranie OBDII 

zaznamenajte prevodovú charakteristiku medzi absolútnym zaťažením motoru 

a absolútnym tlakom v saní 

 Za pomoci sériovej diagnostiky Bosch KTS 540 (integrovanej v meracej stanici FSA 740) 

zaznamenajte predstih za ustálených podmienok teploty chladiaceho média pri vysokom 

zaťažení (použiť potenciometer). Vykonajte toto meranie aspoň pre 2 hodnoty otáčok 

a zaťaženia. Dbajte na to aby bolo zaťaženie pre obe merania vyššie ako 85%. 

  Za pomoci dynamickej valcovej skúšobne a sériovej diagnostiky Bosch KTS 540 

(integrovanej v meracej stanici FSA 740) sledujte hodnoty predstihu a spätného posunu 

uhlu zážihu pri vysokom zaťažení za bežných prevádzkových podmienok. 

 Meranie opakujte s použitím min. 2 teplovzdušných pištolí. Teplý vzduch musí smerovať 

priamo do nasávania vzduchu pred škrtiacou klapkou. Teplovzdušné pištole umiestnite 

v dostatočnej vzdialenosti od plastových časti saní, tak aby nedošlo k ich nataveniu. 

 Hodnoty predstihu a spätného posunu uhlu zážihu porovnajte.  

Postup merania 

Vozidlo umiestnite na dynamickú valcovú skúšobňu a riadne zaistite. Preveďte všetky body 

zadania a pritom dbajte na vlastnú bezpečnosť. Pred meraním sa uistite, že vozidlo disponuje 
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dostatočným množstvom motorového oleja a chladiaceho média. Pri meraní s teplovzdušnými 

pištoľami neaktivujte ventilátor. 

Teoretický rozbor 

Detonačné spaľovanie je nežiadúci jav vyskytujúci sa u zážihových motorov. Pre plynulý chod 

motoru a vyššiu životnosť jeho komponentov je potrebné tento jav eliminovať v čo najväčšej miere. 

Dlhodobé vystavenie motorových komponentov detonačnému spaľovaniu môže mať za následok 

mechanické zlyhanie kľukového ústrojenstva, poškodenie piestov motoru, prasknutie hlavy valcov 

a podobne. 

Aby nedošlo k detonáciám v spaľovacom priestore  motoru, je potrebné stanoviť správny 

okamih zážihu zmesi paliva a vzduchu zapaľovacou sviečkou. Pri správnom okamihu zážihu zmesi 

sa sila vytvorená horením zmesi, ktorá pôsobí na piest počas expanzného zdvihu, prenesie na 

kľukové ústrojenstvo postupne. Vtedy je kľukové ústrojenstvo motoru namáhané správnym 

spôsobom a taktiež dôjde k dobrému prehoreniu zmesi v pracovnom priestore motoru.  
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Obr. 1 - Vznik detonačného spaľovania 
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B. Protokoly o meraní emisií 

Obr. 2 - Meranie 1 
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Obr. 3 - Meranie 2 
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Obr. 4 - Meranie 3 
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C. Záznam z merania emisií 

Obr.5 - Záznam zo sériovej diagnostiky počas merania emisií 
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Obr. 6 – Meranie emisií 1, bežné prevádzkové podmienky 
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Obr. 7 – Meranie emisií 2, teplý vzduch a pripojený snímač klepania 
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Obr. 8 – Meranie emisií 3, teplý vzduch a odpojený snímač klepania 


