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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MUZIKANT, M. Vznětový motor pro výuku spalovacích motorů: Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2017, 51 s. 

Vedoucí práce: Richtář, M. 

 V mé bakalářské práci se zabývám výrobou výukové pomůcky, která se věnuje 

problematice spalovacích motorů. V teoretické části řeším zaměření a vliv praktických 

pomůcek při výuce, popis spalovacího motoru a návrh využití v předmětech zabývajících se 

výukovou spalovacích motorů. V praktické části je popsán návrh řešení a výroba výukové 

pomůcky. Dále je zde uveden obsáhlý popis možných závad a jejich řešení, výčet a popis 

proveditelných úkonů na daném modelu. V závěru mé práce je doporučení a celkové 

zhodnocení a splnění cílů bakalářské práce. V příloze je práce doplněna o fotografie 

 a výkresovou dokumentaci daného modelu.  

 

ANNOTATION OF A BACHELOR THESIS 

MUZIKANT, M. Diesel Engine for Internal Combustion Engines Learning: Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Institute of Transport, 2017, 51 p. Thesis head: Richtář, M. 

 In my bachelor thesis I deal with the production of an educational aid, which is 

focused on the problematics of combustion engines. In the theoretical part, I deal with the 

focus of the educational aids and their effect in teaching, the description of combustion 

engine and suggestion of usage in subjects dealing with combustion engines teaching.  

In the practical part, the suggestion of solution is described, as well as the production  

of educational aid. Moreover, there is the comprehensive description of possible faults and 

their solutions, as well as a list of acts feasible on given model and their description.  

In the conclusion of my thesis, there is a recommendation and overall evaluation and 

achievement of the goals of the bachelor thesis. The thesis is complemented by photos and 

a drawing documentation in the attachments. 
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Seznam použitých zkratek 

 
CO  Oxid uhelnatý 

DPF  (Diesel Particulate Filter) filtr pevných částic 

DSG   (Direct Shift Gear) automatická dvouspojková převodovka 

EGR  (Exhaust Gas Recirculation) zpětné vedení výfukových plynů 

HÚ   (Horní úvrať) - horní pozice pístu ve válci 

MAX   maximum 

MAG   (Metal Active Gas) obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné 

atmosféře aktivního plynu 

MIG  (Metal Inert Gas) obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné 

atmosféře inertního plynu 

MIN   minimum 

MMA  (Manual Metal Arc) ruční svařování elektrickým obloukem obalenou tavící 

se elektrodou  

MOS2   Disulfid Molybdenu  

OHC  (Over Head Camshaft) vačková hřídel umístěná v hlavě válců nad ventily 

TDI   (Turbocharged Direct Injection) přímé vstřikování paliva vznětových motorů 

TD  Turbo Diesel 
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Cíle práce 

 
Cílem práce bylo vyrobit fungující výukovou pomůcku, která by měla posloužit  

při výuce v předmětech zabývajících se konstrukcí automobilů a spalovacích motorů. 

V práci se dozvíme, z čeho se skládá spalovací motor, k jakým závadám může dojít na 

daném motoru a jak je opravit. Veškerá provedená manuální práce je textově 

zdokumentovaná a písemná část je doplněna o popis částí spalovacího motoru, závad a jejich 

řešení. K vytvořenému modelu bude přiložen návod na použití, výčet jednotlivých závad a 

možnost jejich opravy, bezpečnostní příručka pro práci s modelem a v neposlední řadě také 

popis úkonů, které si na daném modelu mohou studenti prakticky vyzkoušet. 

 

1 Úvod  

 
Dané téma bakalářské práce jsem si vybral, protože i když bylo o principu spalovacích 

motorů a funkci jednotlivých částí popsáno nepřeberné množství odborných článků, tak dle 

mého názoru není nic lepšího než vidět vše na živo a mít možnost si vyzkoušet činnost 

„vlastní rukou“. Použitý motor je z automobilu Fiat Tipo, který je u nás v rodině dvacet let 

a bylo mi líto, aby skončil v kovohutích. Vzhledem k tomu, že na vysokých školách probíhá 

výuka většinou teoreticky, tak je dle mého názoru vhodné si vyzkoušet také praktické 

činnosti. Při porovnání vybraného motoru a moderních spalovacích jednotek zjistíme, že 

na starém motoru je vše řízeno mechanicky. Žádná elektronika, žádné řídící jednotky, jako 

je tomu u moderních, kde je v podstatě veškerá činnost řízená elektronicky. Na konkrétním 

motoru, který nesplňuje žádnou emisní normu EURO se nenachází katalyzátor ani 

recirkulace výfukových spalin. Moderní motory musí splňovat velmi přísně emisní limity,  

a proto je zde dbán velký nárok na konečnou úpravu spalin. Najdeme zde selektivní 

katalyzátory, DPF filtry a EGR recirkulaci výfukových spalin. Doufám v to, že mnou 

vytvořený model poslouží mnoha generacím studentů k praktickému zdokonalení svých 

teoretických znalostí, i když se nejedná o zrovna nejmodernější agregát. 
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2 Teoretický rozbor 

V této kapitole se budeme zabývat vlivem praktických pomůcek na výuku a popisem 

daného motoru.  

 

2.1 Teorie didaktiky 

Didaktika je teorie vzdělání a vyučování, zabývá se aspekty teorie cílů, úkolů, obsahu 

a prostředky vyučování, vyučovacími principy, organizačními formami a prostředky. 

Vyučovací proces lze charakterizovat jako záměrné, cílevědomé, soustavné a 

racionální řízení učebních aktivit žáků, směřující k dosažení stanovených  

výchovně-vzdělávacích cílů, tj. k osvojení soustavy vědomostí a dovedností, k rozvoji 

duševních a tělesných schopností a utváření osobnosti žáka. 

Etapy vyučovacího procesu: 

• motivační etapa – zabývá se přípravou žáků k osvojení učiva, 

• expoziční etapa – je zaměřena k vytváření a osvojování vědomostí a dovedností, 

• fixační etapa – k upevňování a prohlubování osvojeného učiva, 

• verifikační etapa – k ověřování vědomostí a dovedností žáků. 
 

Vyučovací metody 

Vyučovací metodou rozumíme cílevědomý, promyšlený postup, kterého učitel  

při výuce používá za účelem dosažení stanoveného výchovně vzdělávacího cíle. 

 
• Metody slovní – často se v odborných předmětech používají a jsou ze všech 

vyučovacích metod nejdůležitější, protože mluvené slovo v určité formě ostatní 

metody doplňuje, 

 
• Metody názorně demonstrační –  na základě přímého pozorování předváděného 

předmětu nebo jevu, bezprostředně umožňují poznávat jeho vlastnosti, skutečnosti 

či zákonitosti, 

 
• Metody praktické – Završují poznávací proces žáka, jsou nesmírně efektivní pro jeho 

rozvoj a umožňují trvalejší uchování nových poznatků v paměti žáků. 
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Funkce vyučovacích metod 

• informační, 

• formativní, 

• výchovná, 

• ekonomická, 

• využitelnost v praxi, 

• motivační,  

• hygienická. 

 

Učební pomůcky 

• působí na rozvoj žákovy osobnosti (funkce výchovná), 

• realizují didaktickou jednotu mezi konkrétním a abstraktním (funkce poznávací), 

• rozvíjí vnímání, pozornost, paměť a myšlení (funkce intelektuální), 

• rozvíjí žákovu aktivitu a samostatnost (funkce samo vzdělávací). 

 

Praxe je vždy lepší, nesmí však zastínit teoretickou část výuky. [1] 

 

2.2 Technické parametry 

 
Jako základ pro můj model jsem si vybral hnací agregát z Fiatu Tipo 1.9 TD. Jedná se 

vznětový motor s nepřímým vstřikem a přeplňováním pomocí turbodmychadla. 
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Tab. 1 Technické parametry použitého motoru 

Model 1.9 TD 

Typ motoru 160.A6.000 

Rozvod OHC 

Zdvihový objem válců 1929 cm3 

Výkon [kW]/otáčky 66/4100 

Točivý moment [Nm]/otáčky  186/2400 

Vrtání mm 82.6 

Zdvih mm 90 

Stupeň komprese 19.2 

Způsob plnění Bosch VER 303 

Tlak na vstřikovačích 150-158 Bar 

Pořadí pálení 1-3-4-2 

Volnoběžné otáčky 880-920 ot/min 

Tlak oleje 3.4-4.9 Bar/ot/min 

Plnící tlak turbodmychadla 0.8 Bar 

[10] 

2.3 Použitý motor  

V této kapitole jsou postupně popsány pohyblivé, nepohyblivé části motoru, 

převodovka a palivová soustava. Popis je uveden nejdříve obecně a následně je uvedena 

problematika konkrétního použitého motoru. 

 

2.3.1. Pohyblivé části motoru 

Zde jsou uvedeny a popsány pohyblivé části motoru jako je klikový hřídel, vačkový 

hřídel, píst s ojnicí atd. 
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Klikový hřídel  

Klikový hřídel převádí posuvný pohyb ojnice na otáčivý pohyb, který dále přenáší 

setrvačník a spojku motorového vozidla. Menší část točivého momentu pohání ventilový 

rozvod a příslušenství motoru (olejové čerpadlo, alternátor atd.). Klikový hřídel je značně 

dynamicky namáhán, jeho čepy musí mít dostatečnou tvrdost. Ocelové klikové hřídele se 

zhotovují zápustkovým kováním. Na předním konci klikového hřídele bývá nasazeno 

řetězové (popř. ozubené) kolo pohánějící rozvodové ústrojí a řemenice pro pohon 

příslušenství. Zadní čep je opatřen přírubou, k níž je přišroubován setrvačník. Přední i zadní 

konec hřídele jsou opatřeny hřídelovým těsněním (Gufero) proti unikání oleje z klikové 

skříně motoru. Mazací olej je vytlačován kanálky do hlavních ložisek a poté do klikových 

čepů, kde maže ojniční ložiska. 

 

Obr.  1 Klikový hřídel 

Klikový hřídel můžeme dělit následujícími způsoby:  

Dle způsobu výroby:  

• lité – méně namáhané hřídele, 

• kované – vysoce namáhané hřídele např. v závodních vozech, 

• skládané –dvoutaktní motory, pomaloběžné vznětové motory. 
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Dle materiálu:  

• uhlíkové oceli – méně namáhané hřídele,  

• legované oceli nebo tvárná litina – vysoce namáhané hřídele např. v závodních 

vozech. 

Dle uložení:  

• v kluzných ložiskách – rychloběžné motory, nedělené klikové hřídele, 

• ve valivých ložiskách – dvoudobé motory, pomaloběžné vznětové motory,  

dělené klikové hřídele. 

Dle zalomení:  

• 180° - čtyřválcové řadové motory, 

• 120° - tři a šestiválcové řadové motory. 

Dle počtu ramen: 

• odvíjí se od počtu válců daného motoru (1 až 12 -ti válcové).  

 

Řešený motor: 

Jedná se čtyřválcový řadový motor, proto je použit klikový hřídel se čtyřmi rameny, 

která jsou zalomena po 180°. Protože se jedná o vznětový přeplňovaný motor a v důsledku 

vyšších tlaků ve spalovacím prostoru je použit ocelový klikový hřídel.  

 

Ojnice 

Úkolem ojnice je spojit píst s klikovým hřídelem, přenášet síly z pístního čepu  

na klikový hřídel a změnit přímočarý vratný pohyb pístu na otáčivý pohyb klikového hřídele. 

Ojnice jsou namáhány velkou tlakovou a tahovou silou v podélném směru jako důsledek 

tlaku plynů na dno pístu a setrvačnými silami zejména při změně smyslu pohybu pístu. 

Nejčastěji se vyrábějí zápustkovým kováním z legované oceli. V ojničním oku pro pístní čep 

je nalisováno bronzové ložiskové pouzdro. Společně s víkem svírá hlava ojnice ojniční 

(kluzné) ložisko, které je opatřeno zámky. Víko a hlava jsou spojeny ojničními šrouby.  
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Píst a pístní čep 

Úkolem pístu je utěsnit spalovací prostor ve válci, zachytit tlak plynů při hoření a 

převést jeho sílu na ojnici a dále na klikový mechanismus. Dále odvést teplo ze dna pístu  

do stěn válce. Píst je namáhán tepelně a mechanicky. Pro výrobu se nejčastěji používá slitina 

křemíku a hliníku. Pístní čep přenáší síly mezi pístem a ojnicí, nejčastěji jsou vyrobeny 

z cementačních nebo nitridačních ocelí. Na obou stranách je čep zajištěn proti vysunutí 

pojistnými kroužky.  

 

Obr.  2 Píst s pístním čepem a ojnicí 

Zajímavosti – kvůli velké tepelné roztažnosti se používají bimetalové písty, které se skládají 

ze dvou kovů o různé tepelné roztažnosti. Používají se také písty se štěrbinou, která se  

při zvyšující se teplotě zmenšuje a píst mění svůj průměr. 
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Setrvačník 

Jeho úkolem je akumulovat pohybovou energii, která je potřebná k překonání 

pasivních odporů při nepracovních zdvizích. Ozubený věnec setrvačníku je určen k záběru 

pastorku elektrického spouštěče při startování motoru. Spojení s klikovou hřídelí zajišťují 

přesné šrouby. U moderních vznětových motorů se používá tzv. dvouhmotový setrvačník.  

 

Obr.  3 Setrvačník 

 

Vačkový hřídel 

Vačkový hřídel je umístěn nad ventily v hlavě válců. Je poháněn ozubeným řemenem 

od klikového hřídele a pomocí zdvihátek otevírá sací a výfukové ventily. Působením 

ventilových pružin pak dochází k uzavírání ventilů. Vačkový hřídel má oproti klikovému 

poloviční otáčky. 

Obr.  4 Vačkový hřídel s uložením v hlavě válců 
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Řešený motor: 

Jedná se vznětový motor staré konstrukce, takže je zde použit rozvod OHC s jedním 

vačkovým hřídelem jak pro sací, tak i pro výfukové ventily. 

 

Ventily 

Ventily otevírají a zavírají sací a výfukové kanály na straně spalovacího prostoru. 

Každý válec má jeden sací a jeden výfukový. Ventily jsou namáhány jak mechanicky,  

tak tepelně. Sací ventily jsou vyráběny z chrom-křemíkové oceli a výfukové z austenitických 

ocelí legovaných chromem, niklem a wolframem nebo molybdenem.  

 

Obr.  5 Jednokovový a bimetalový ventil [2] 

 

Zajímavosti: – díky tomu, že jsou výfukové ventily namáhány vyšší teplotou a nejsou 

chlazeny čerstvou směsí, tak jako sací ventily, používají se bimetalové ventily. Tyto ventily 

mohou být navíc chlazeny sodíkem, kterým je naplněna dutina v dříku ventilu. Použitím 

sodíku dochází ke snížení teploty ventilu až o 100°C.  
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2.3.2. Pevné části motoru 

V této podkapitole jsou uvedeny a popsány pevné časti, ze kterých se skládá spalovací 

motor. 

 

Blok motoru 

Blok motoru je vyrobený jako odlitek ze šedé litiny. V bloku jsou kanály pro proudění 

chladící kapaliny. Ta je přiváděna čerpadlem chladící kapaliny přes blok motoru, kde chladí 

válce a přes kanály do hlavy válců.  

 

Obr.  6 Blok motoru [3] 

 

Hlava válců 

Hlava válců má za úkol uzavírat pracovní prostor ve válci, spolu s pístem a válcem 

vytváří spalovací prostor. Je namáhána vysokými tlaky a z důvodu značného tepelného 

namáhání musí být dobře chlazena. V našem případě se jedná o kapalinou chlazenou hlavu 

válců. Mezi hlavou a blokem motoru se nachází těsnění hlavy válců.  Hlava je vyrobena jako 

hliníkový odlitek, do něhož jsou nalisována sedla, vodítka ventilů, také jsou v ní umístěny 

vstřikovače a žhavící svíčky. Jelikož se u daného motoru jedná o rozvod OHC, je v hlavně 

umístěno kompletní rozvodové ústrojí včetně jednoho vačkového hřídele.  
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Obr.  7 Hlava válců s vačkovou hřídelí a vstřikovači 

 

Těsnění hlavy válců 

Těsnění hlavy válců utěsňuje spalovací prostor a odděluje olejový kanál od kanálů 

chladicí kapaliny. Těsnění musí odolávat namáhání tlakem, vysokou teplotou a chemickému 

namáhání během provozu i za klidu motoru po dlouhou dobu. Musí zůstat po celou dobu 

pružné a přizpůsobovat se podmínkám. U daného motoru je použito vícevrstevné kovové 

těsnění, které se skládá ze dvou funkčních vrstev a jedné nebo více středních vrstev. 

 

Obr.  8 Poškozené těsnění hlavy válců  
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Válce 

Válce zachycují tlaky, které vznikají během pracovního oběhu, spolu s hlavou válců a 

pístem vytvářejí spalovací prostor. Vedou píst během pracovního zdvihu a odvádí teplo  

do chlazení motoru. Fiat Tipo má válce vytvořené přímo v bloku motoru a jsou chlazeny 

kapalinou. 

Zajímavosti: – u dvoutaktních a čtyřtaktních vysoce namáhaných motorů se používá 

povrchová úprava válce „nikasil“. Jedná se nanášení mikroskopické vrstvy na stěnu, která 

zajišťuje snížení tření a zvyšuje odolnost proti otěru. 

 

2.3.3. Převodovka 

Motor a převodovka tvoří hnací soustavu vozidla, jedná-li se o vozidlo s hnací přední 

nápravou je ve skříni převodovky umístěna rozvodová skříň s diferenciálem. Pomocí 

jednotlivých převodových stupňů se mění velikost točivého momentu, který je hnacím 

ústrojím přenášen na kola vozidla. U vozidel s klasickou koncepcí je rozvodovka 

s diferenciálem umístěna u zadní nápravy. V našem případě se jedná o dvouhřídelovou 

pětistupňovou převodovku.  

 

Obr.  9 Tok momentů dvouhřídelové převodovky [3] 
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Zajímavosti:  

• transaxle – jedná se o provedení, kdy je předovka s rozvodovkou a diferenciálem 

umístěna u zadní hnací nápravy. Tímto řešením se docílí lepšího rozložení hmotnosti. 

Tento způsob používá například Alfa Romeo,  

• DSG – dvouspojková automatická převodovka, která umožňuje řazení s nižší ztrátou 

výkonu. 

 

2.3.4. Palivový systém 

 
Nízkotlaká část palivového systému čerpá palivo z nádrže a s určitým podávacím 

tlakem je dává k dispozici vstřikovacímu systému. Vstřikovací čerpadlo vytváří potřebný 

tlak paliva pro vstřikování. U většiny systémů se palivo dostává vysokotlakým potrubím  

k vstřikovací trysce a s tlakem 200–2200 barů na výstupu trysky se vstřikuje do spalovacího 

prostoru. Výkon odevzdávaný motorem, ale též hluk spalování a složení spalin jsou 

významnou měrou ovlivňovány vstřikovanou dávkou paliva, okamžikem vstřiku a 

průběhem vstřiku, respektive průběhem spalování. [4] 

 

Palivová nádrž 

V zadní části vozidla je plastová palivová nádrž o objemu 52 litrů. V nádrži je 

umístěno těleso s hrubým čističem paliva a čidlem palivoměru. Na tělese jsou tři vývody  

pro hadičky. Jeden je pro vedení paliva do vstřikovacího čerpadla, další pro zpětné vedení 

paliva do nádrže a poslední pro odvětrání palivové nádrže. Nízkotlaká část pokračuje přes 

palivový filtr k vstřikovacímu čerpadlu.  

 

Palivový filtr 

Palivový filtr se umisťuje mezi palivovou nádrž a vstřikovací čerpadlo. U vznětových 

motorů se zpravidla umisťuje kolmo do motorového prostoru. Nad filtrem se nachází topný 

člen sloužící k ohřívání paliva, které zabraňuje vylučování parafínů při nízkých teplotách.  

Ve spodní části palivového filtru je uzávěr, kterým lze z filtru vypustit usazenou vodu.  

U novějších modelů se na toto místo připojí snímač zanesení palivového filtru. Interval 

výměny se může lišit podle kvality paliva.  
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Vstřikovací čerpadlo 

Ve vozidle Fiat Tipo je instalováno vstřikovací čerpadlo Bosch VE R 303. 

Jedná se o rotační mechanicky regulované vstřikovací čerpadlo s axiálním pístem. 

Vstřikovací čerpadlo vytváří tlak potřebný pro vstřikování. Palivo je dopravováno 

vysokotlakým vstřikovacím potrubím ke vstřikovačům a vstřikováno do spalovacího 

prostoru.  

 

Obr.  10 Vstřikovací čerpadlo s axiálním pístem [5] 

 

Vstřikovací trysky 

Úlohou vstřikovacích trysek je vstřikovat palivo do spalovacího prostoru tak, aby se 

jemně rozprášilo. Úhel rozstřiku paliva ze všech trysek i úhel rozprášení z jednotlivých 

trysek a chování na počátku i konci vstřiku ovlivňují průběh spalování a tím výkon motoru 

a emise. U motoru s nepřímým vstřikem jsou použity čepové vstřikovací trysky, u motorů 

s přímým jsou použity otvorové vstřikovací trysky. Dále se používají sdružené vstřikovače  

PD Pumpe Düse (čerpadlo tryska). V dnešní době už se kvůli nedostatečnému vstřikovacímu 

tlaku nepoužívá žádný z těchto typů, ale jsou použity elektronicky řízeny vstřikovací trysky 

Common Rail.  
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Obr.  11  Řez čepovou vstřikovací tryskou [5] 

Řešený motor:   

Jedná se o motor s nepřímým vstřikem, proto jsou zde použity čepové vstřikovací 

trysky. 

 

Snímač otáček 

Motor není nijak elektronicky řízený, jedná se čistě o mechanickou regulaci pomocí 

rozvodového mechanismu. Proto snímač otáček slouží pouze pro otáčkoměr. Jedná se o 

indukční snímač otáček, který je umístěn nad setrvačníkem. Snímač funguje na principu 

elektromagnetické indukce. Snímač obsahuje permanentní magnet, ozubený věnec 

setrvačníku funguje jako impulzní kolo. Otáčením setrvačníku se mění magnetické pole 

pomocí čehož vzniká indukované napětí, které slouží jako ukazatel otáček motoru. 

 

Turbodmychadlo 

Vznětový motor vozidla Fiat Tipo je vybaven turbodmychadlem. U turbodmychadla 

je na jednom hřídeli oběžné turbínové kolo a oběžné kolo dmychadla. Každé oběžné kolo 

má svou oddělenou skříň. Pohon těchto kol obstarávají pouze odcházející výfukové plyny, 
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které dokáží roztočit hřídel na 120 000 ot/min. Protože jsou obě kola poháněna výfukovým 

plynem a jsou na jednom hřídeli, dochází stejným počtem otáček druhého oběžného kola 

dmychadla k vhánění čerstvého vzduchu do válců. K dalšímu zvýšení tlaku nasátého teplého 

vzduchu turbodmychadlem dochází pomocí instalovaného chladiče ke zchlazení vzduchu. 

Turbodmychadlo je mazáno motorovým olejem z olejového okruhu. [2] 

 

Obr.  12 Turbodmychadlo 

Řešený motor: 

Na daném motoru je regulace turbodmychadla řešena pomocí obtokového ventilu 

„Waste – gate“, který při překročení stanoveného plnícího tlaku, pneumaticky otevře 

obtokový ventil, kterým jsou přebytečné výfukové zplodiny odvedeny přímo do výfukového 

potrubí za turbodmychadlo, u modernějších motorů je plnící tlak regulován variabilní 

geometrií lopatek, které jsou ovládány mechanicko-pneumaticky nebo  

elektronicko-pneumaticky a dochází tak k plynulejší regulaci plnícího tlaku.  

         Maximální plnící tlak motoru je 0,8 bar, při překročení tohoto tlaku může dojít 

k poškození motorů motoru nebo výraznému snížení životnosti. Proto je tlak regulován, jak 

je popsáno výše. 

 

Žhavící svíčka 

U studeného vznětového motoru nelze dosáhnout stlačením vzduchu ve válcích takové 

teploty, aby došlo k samovolnému vznícení vstříknuté nafty. Z tohoto důvodu musí být 

motor předehřátý. Pro tento účel je v každé spalovací komoře instalována žhavící svíčka. 

Žhavící svíčka sestává z tělesa s vlisovaným žhavícím kolíkem. Jakmile dojde k zapojení 
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elektrického napětí, rozehřeje se žhavící kolík na teplotu přesahující +850 °C. Předžhavení 

zpravidla trvá asi 10 s (podle teploty vzduchu) a je dostačující pro spuštění motoru. Jakmile 

zhasne na přístrojové desce kontrolní svítilna pro předehřívání, můžeme spustit motor. [6] 

 

Obr.  13 Žhavící svíčka 

 

Druhy žhavících svíček:  

• samoregulační žhavící svíčka, 

• elektronicky regulovaná žhavící svíčka. 

 

2.3.5. Elektroinstalace 

Zde jsou uvedeny součásti, ze kterých se skládá elektroinstalace daného vozidla, jako 

je např. alternátor, akumulátor.  

 

Akumulátor 

Akumulátor udržuje elektrickou kapacitu, která je potřeba pro spuštění motoru a 

funkce elektrického příslušenství při vypnutém motoru. Zde je použit akumulátor 

s olověnými deskami (elektrody), které jsou ponořeny do roztoku kyseliny sírové 

(elektrolyt). Při nabíjení se tvoří kyselina sírová a elektrolyt houstne, při vybíjení je tento 

proces opačný. Měřením hustoty elektrolytu, lze zjistit stav nabití akumulátoru. Na modelu 

je použit bezúdržbový akumulátor s kapacitou 72 Ah, to znamená, že akumulátor je schopen 

dodávat proud 1 A po dobu 72 h.  
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Alternátor 

Alternátor je zdrojem střídavého proud. Protože alternátor je použit také k dobíjení 

akumulátoru je nutno střídavý proud usměrnit. K tomu slouží usměrňovač, který je umístěn 

v alternátoru. Alternátor je poháněn přes řemen od klikového hřídele. Nabíjecí proud 

alternátoru na daném motoru je 60 A.  

 

Startér 

Slouží ke spouštění motoru. Startér působí točivým momentem přes pastorek na 

ozubený věnec setrvačníku, čímž dojde ke spuštění motoru. Mezi startérem a setrvačníkem 

je zařazen převod do pomala. Jako startéry jsou nejčastěji použity stejnosměrné 

elektromotory. Na konkrétním motoru je použit startér o výkonu 2,2 kW.  

 

Žhavící relé 

Žhavící relé určuje dobu žhavení a předžhavení. Doba předžhavení trvá zpravidla  

10 s. Jakmile zhasne kontrolní svítilna na přístrojové pro předžhavení, můžeme spustit 

motor. Doba dožhavení trvá ještě asi 20 s po spuštění motoru. Relé je umístěno v motorovém 

prostoru. Prostřednictvím snímače žhavení dostává relé signál o teplotě motoru a na základě 

této informace reguluje dobu žhavení. [6] 

 

2.4 Návrh využití 

 
Výuková pomůcka by měla být zaměřena především pro praktickou výuku. Nemalá 

část studentů vysokých škol neměla příležitost se bezprostředně setkat se spalovacím 

motorem. Doufám, že má práce bude nápomocná v předmětech zabývajících se výukou 

spalovacích motorů.  

 
Využití by mohla najít například v předmětech: 

• Stavba silničních vozidel, 

• Spalovací motory dopravních prostředků, 

• Pohony a převody, 

• Silniční vozidla I, II, 
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• Vozidlové motory, 

• Elektronická zařízení silničních vozidel, 

• Opravárenství vozidel. 

Cvičení by se mohlo týkat názorné ukázky funkce vznětového spalovacího motoru  

a prohlídky jednotlivých částí motoru. Dále také odhalovaní závad a jejich řešení, demontáž 

a montáž celků motoru, nastavování základních parametrů např. rozvodový mechanismus, 

volnoběžné otáčky motoru, ventilová vůle, množství dodávaného paliva.  

Detailní výčet a popis jednotlivých úkonů je uveden níže a bude uveden také v přiloženém 

manuálu.  

 

Požadavky na umístění 

Vlivem větších vnějších rozměrů je potřeba zajistit dostatečný prostor pro volný pohyb 

kolem modelu alespoň jeden metr z každé strany. Při názorné ukázce chodu motoru je nutno 

zajistit dostatečně větraný prostor nebo odvod spalin z místnosti. V neposlední řadě musí 

být brána v potaz zvýšená hladina hluku a vibrace, proto doporučují umístit model  

do přízemí nebo suterénu.   
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3 Návrh řešení 

 
Cílem práce bylo sestrojit pomůcku, která bude sloužit pro praktickou výuku 

v předmětech zabývajících se spalovacími motory. Byl použit vznětový motor, který je 

umístěn do vyrobeného rámu. Jedná se o svařovaný rám z ocelových trubek čtvercového 

průřezu. Na rámu je umístěna chladící soustava včetně chladiče s ventilátorem, palivová 

soustava a veškeré příslušenství nezbytné pro správný chod motoru. Výfuková soustava je 

zcela pozměněna, místo tří originálních tlumičů je použit pouze jeden z motocyklu. Chladící 

soustava zůstala zachována téměř jako ve vozidle, pouze s absencí okruhu topení. Palivová 

soustava je tvořena menší palivovou nádrží, malým palivovým filtrem a pružným vedením 

paliva. Místo spínací skříňky byl použit kolébkový přepínač pro zapnutí a vypnutí 

zapalování, sepnutí startéru je možné obsluhovat pomocí startovacího tlačítka. Byla použita 

přístrojová deska z VW Golf MK3 1.9 TDI, signalizuje žhavení motoru, teplotu chladící 

kapaliny, dobíjení a otáčky motoru. 

 

Obr.  14 Model rámu 

 

 

 



 

29 

Použitý materiál 

• 15,32 m ocelových trubek čtvercového průřezu 35 x 35 mm, ČSN 11 373, 

• 0,58 m ocelových trubek obdélníkového průřezu 50 x 35 mm, ČSN 11 373, 

• 1 x balení Hammerite 0,25 L,  

• 1 x balení teplovzdorné barvy ve spreji Den Braven 400 ml, 

• 2 ks řezných kotoučů na kov 125 x 1,6 x 22,2 mm, 

• 1 ks brusný kotouč na kov 125 x 6,2 x 22,2 mm 

• cca 40 ks elektrod na ocel E-R 117 – 2,5 x 350 mm.  

 

Nutné strojní vybavení 

• Pro přesné dodržení úhlů a přesností řezu materiálu je možno použít pásovou nebo 

kotoučovou pilu na kov, při dobré manuální zručnosti je možno použít také ruční 

úhlovou brusku, 

• je vhodné použít stojanovou vrtačku, ale při dodržení základních zásad je možno 

použít ruční vrtačku, 

• svářečka,  

• svěrák, pákové nůžky na plech, 

• ruční nářadí (kladivo, ocelový kartáč, pilník, rýsovací jehla, úhelník, metr, posuvné  

• měřidlo, závitníky, nýtovací kleště). 
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Odhadovaná cena použitého materiálu 

Tab. 2 Odhadovaná cena použitého materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor byl použit z vyřazeného vozidla, ale podle bazarových cen odhaduji cenu 

motoru s převodovkou na 4000 Kč. 

Odhadovaná cena práce 

Odhadem jsem na výrobě strávil asi 80 h práce, při hodinové sazbě 70 Kč/h je cena práce 

5600 Kč. 

 

Materiál Množství  Cena  

Motor 1 ks 4000 Kč 

ČSN 11 373, jekl 35 x 35 mm 15,32 m 935 Kč 

ČSN 11 373, jekl 50 x 35 mm 0,58 m 46 Kč 

Elektrody E-R 117 40 ks  143 Kč 

Řezný kotouč 2 ks  50 Kč 

Brusný kotouč 1 ks 59 Kč 

Hammerite  0,25 l  162 Kč 

Teplovzdorná barva Den Braven 0,4 l   120 Kč 

Motorový olej 5 l 600 Kč 

Olejový filtr 1 ks 130 Kč 

Vzduchový filtr 1 ks 150 Kč 

Ozubený rozvodový řemen 1 ks 281 Kč 

Chladičový komplet 1 ks 1900 Kč 

Palivová nádrž 1 ks 200 Kč 

Startovací tlačítko 1 ks 90 Kč 

Kolébkový přepínač  2 ks 50 Kč 

Celková cena  8916 Kč 

Celková cena bez motoru  4916 Kč 
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3.1 Příručka pro praktickou výuku spalovacích motorů 

V této kapitole jsou uvedena nejdůležitější bezpečnostní opatření, přehled možných 

poruch různých částí konkrétního spalovacího motoru a jejich řešení, přehled a popis 

činností, které je možno provést na dané pomůcce. 

3.1.1 Bezpečnostní opatření 

Při práci s výukovým modelem může dojít k různým nebezpečným situacím, kterým 

je nutno předejít dodržením základních bezpečnostních opatření.  

 

Otrava výfukovými plyny 

Abychom předešli otravě výfukovými plyny, musíme zajistit odsávání výfukových 

plynů nebo umístění v dostatečně větrané místnosti. V žádném případě nevdechujeme 

výfukové plyny spalovacích motorů, protože obsahují vysoké množství zdraví škodlivých 

látek, z nichž nejnebezpečnější je oxid uhelnatý CO. 

 

Úraz elektrickým proudem 

Při spuštěném motoru nikdy neodpojujeme svorky akumulátoru, mohlo by dojít ke 

zkratu a k poranění. Musíme dbát zvýšené opatrnosti abychom nezaměnili kladnou a 

zápornou svorku na akumulátoru, došlo by k nenávratnému poškození akumulátoru a 

samotného motoru. Před prováděním jakékoli větší opravy (demontáž hlavy válců) je nutno 

odpojit svorky akumulátoru. 

 

Opaření  

Za chodu motoru se chladící kapalina ohřeje na teplotu až 130 °C, hrozí tedy vysoké 

riziko opaření. Není-li to nutné, neotevíráme uzávěr vyrovnávací nádobky chladící soustavy, 

když je teplota motoru vyšší než 60 °C. Zvyšujícím se tlakem v chladící soustavě může dojít 

k úniku kapaliny nebo horké páry, která by nás mohla opařit. Před odpojením hadic chladící 

soustavy a vypouštění kapaliny počkáme, než motor vychladne.  
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Popálení  

V důsledku zahřátí motoru je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení  

o tepelně namáhané součásti motoru hlavně v oblasti výfukového systému (turbodmychadlo, 

výfukové svody, tlumič výfuku). 

 

Mechanické poranění 

Na motoru se nachází velké množství rotujících dílů, hlavně v oblasti rozvodového 

mechanismu. Při práci v této oblasti si musíme počínat velmi opatrně, protože zde může dojít 

k vážnému poranění. 

 

Hluk 

Abychom předešli poškození sluchu v důsledku zvýšené hladiny hluku při spuštěném 

motoru je doporučeno použít ochranné pomůcky (sluchátka, zátkové chrániče sluchu). 

 

3.1.2 Přehled možných poruch vstřikovacích zařízení 

vznětového motoru 

 
Kurzívou je uvedeno odstranění poruchy. 

 
Nelze spustit motor, motor se spouští s obtížemi 

• Nefunguje předžhavení motoru 

Překontrolujeme systém předžhavení 

• Elektromagnetický odpojovač chodu motoru nemá dostatečné napětí 

K odpojovači připojíme zkoušečku napětí, zapneme zapalování. Světelná dioda by 

měla svítit, jinak je přerušené elektrické vedení, závadu hledáme na vedení, případně 

ji odstraníme 

• Elektromagnetický odpojovač je uvolněn nebo porouchán 

Zkontrolujeme jeho uchycení a ukostření. Střídavě zapneme a vypneme zapalování, 

musíme slyšet cvaknutí 
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• Je přerušen přívod paliva, je ucpán, netěsní, vedení paliva je porézní 

Překontrolujeme dodávku paliva 

• Ucpaný palivový filtr 

Vyměníme palivový filtr 

• Ucpané odvzdušnění palivové nádrže 

Vyčistíme 

 

• Vadné vstřikovací trysky 

Přezkoušíme vstřikovací trysky, povolíme převlečené matice jednu po druhé a 

zkontrolujeme činnost válců 

• Vadné vstřikovací čerpadlo 

Zkušebně namontujeme nové čerpadlo 

 
Ve volnoběžných otáčkách běží motor trhavě, trhavě běží i při spouštění 

• Volné hadice u palivového čerpadla, případně u palivového filtru 

Vyměníme palivové hadice za nové a řádně je uchytíme sponami, dotáhneme duté 

šrouby 

 
Vysoká spotřeba paliva 

• Znečištěný vzduchový filtr 

Vyměníme vložku filtru 

• Palivová soustava není dostatečně těsná 

Provedeme optickou kontrolu celého palivového potrubí (sání-odvod  

paliva-vstřikovací vedení) a řádně prohlédneme palivový filtr i vstřikovací čerpadlo 

• Ucpaný odvod paliva 

Profoukneme vzduchem odvod paliva z palivového čerpadla až k nádrži. Vyměníme 

v odvodu paliva zpětnou klapku v dutém šroubu, případně vyměníme vedení odvodu 

paliva 

• Nesprávně seřízená dodávka paliva vstřikovacího čerpadla 

Seřídíme dodávku paliva 

• Vysoké volnoběžné otáčky 

Seřídíme  
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Nesvítí kontrolní svítilna pro předžhavení 

• Vadná kontrolní žárovka v panelu přístrojové desky 

Vyměníme žárovku 

• Nefunguje předžhavení žhavících svíček 

Zkontrolujeme žhavící svíčky [6] 

 

3.1.3 Přehled možných poruch oběhu oleje 

 
Nerozsvítilo se kontrolní světlo po zapnutí zapalování 

• Vadný spínač tlaku oleje 

Zapneme zapalování, odpojíme kabel spínače tlaku oleje a kabel přiložíme ke kostře. 

Rozsvítí-li se kontrolní světlo, vyměníme spínač 

• Přerušen přívod proudu ke spínači (zkorodované kontakty) 

Zkontrolujeme elektrické vedení a přípoje 

• Vadná kontrolní žárovka 

Vyměníme žárovku 

 
Po spuštění motoru kontrolní světlo nezhasíná 

• Olej je příliš horký 

Zhasne-li při zvýšení otáček, nejedná se o poruchu 

 
Kontrolní světlo nezhasíná při zvýšení otáček 

• Nedostatečný tlak oleje 

Zkontrolujeme stav oleje, případně olej doplníme. Podle návodu zkontrolujeme tlak 

oleje 

• Elektrický přívod ke spínači je zkratován (dotyk kostry) 

Odpojíme kabel od spínače zaizolujeme ho a odložíme (ne na kostru), zapneme 

zapalovaní. Jestliže se rozsvítí kontrolní světlo, musíme zkontrolovat elektrické 

vedení 

• Vadný spínač tlaku oleje 

Vyměníme spínač 
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Při všech otáčkách je nedostatečný tlak oleje 

• Málo oleje v motoru 

Doplníme motorový olej 

• Zanesené síto v sacím koši, prasklé sací potrubí 

Vymontujeme olejovou vanu, vyčistíme síto, případně vyměníme sací potrubí 

• Opotřebené olejové čerpadlo 

Vymontujeme olejové čerpadlo a zkontrolujeme jeho činnost, případně vyměníme 

• Vadné ložisko 

Demontujeme motor 

 
Nedostatečný tlak oleje při nízkých otáčkách 

• Kvůli znečištění zůstal otevřen regulační ventil tlaku oleje 

Vymontujeme ventil a zkontrolujeme jeho činnost 

 
Příliš vysoký tlak oleje při nízkých otáčkách přes 2000 1/min 

• Kvůli znečištění zůstal uzavřen regulační ventil tlaku oleje 

Vymontujeme ventil a zkontrolujeme jeho činnost [6] 

 

3.1.4 Přehled možných poruch chladící soustavy 

 
Málo chladící kapaliny v systému chlazení 

Vyrovnávací nádržka musí být naplněna chladící kapalinou až přes značku MIN. 

Překontrolujeme těsnost systému chlazení 

 
Termostat neotevírá 

Zjistíme, zda je horní hadice chladící kapaliny na chladiči teplá. V opačném případě 

vymontujeme termostat a překontrolujeme jeho činnost 

 
Málo napnutý klínový řemen působící na čerpadlo chladící kapaliny 

Zkontrolujeme napnutí klínového řemene a napneme ho dle potřeby 
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Vadný snímač teploty chladící kapaliny 

Vyzkoušíme činnost snímače teploty chladící kapaliny 

 
Vadný ukazatel teploty chladící kapaliny 

Necháme zkontrolovat zařízení ukazatele teploty chladící kapaliny  

 
Vadný uzávěr vyrovnávací nádržky 

Zkontrolujeme systém chlazení a stav uzávěru vyrovnávací nádržky 

Žebra chladiče jsou znečištěna 

Vymontujeme chladič a ze strany motoru ho vyfoukáme stlačeným vzduchem 

 
Vnitřek chladiče je zanesen korozí nebo vápnem  

Vyměníme chladič 

 
Ventilátor nezapíná  

Zkontrolujeme činnost termospínače. Zkontrolujeme, zda je v pořádku upevnění 

kabelu a mají-li kontakty správný dotek. Případně použijeme pomocný kabel, kterým spojíme 

ventilátor přímo s baterií. Pozor! Možnost úrazu při běžícím ventilátoru! [6] 

 

3.1.5 Přehled možných poruch spouštěče 

 
Spouštěč se při startování neotáčí 

• Baterie je vybitá 

Nabít baterii 

• Překleneme svorky 30 a 50 spouštěče: pokud se spouštěč rozběhne, jedná se 

 o přerušené vedení 50 spínací skříňky, popř. vadnou spínací skříňku 

Přerušení odstranit, popř. vyměnit vadné součástky 

• Kabely nebo ukostřovací spoj jsou vadné. Vybitá baterie 

Vodiče a jejich připojení přezkoušet. Změřit napětí baterie, popřípadě ji dobít 

• Nedostatečný průchod proudu v důsledku volných nebo zoxidovaných kontaktů 

Očistit svorky včetně bateriových vývodů. Zkontrolovat propojení mezi baterií, 

spouštěčem a kostrou vozidla 
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• Na svorce 50 (magnetického spínače) není napětí 

Přerušené vedení, popř. vadná spínací skříňka 

 
Spouštěč se otáčí pomalu a neutáhne motor 

• Vybitá baterie 

Dobít baterii 

• Nedostatečný průchod proudu z důvodu volných nebo zkorodovaných kontaktů 

Vyčistit póly, svorky a přípojky baterie, přípojky dotáhnout 

• Uhlíky nemají kontakt s kolektorem, jejich uchycení je opotřebené, zlomené 

zaolejované, popř. jinak znečištěné 

Zkontrolovat uhlíky, vyčistit je, popřípadě je vyměnit. Zkontrolovat vodící úchyty  

• Nedostatečná vzdálenost mezi uhlíky a kolektorem 

Vyměnit uhlíky a vyčistit vodící úchyty 

• Kolektor je poškrábaný, opálený nebo znečištěný 

Obnovit drážky kolektoru nebo vyměnit kotvu 

• Na svorce 50 není napětí (minimálně 10 V) 

Zkontrolovat spínací skříňku, popř. magnetický spínač 

• Poškozený magnetický spínač 

Vyměnit spínač 

 
Spouštěč zaskočí a táhne, motor se ale neotáčí, nebo jenom trhavě 

• Vadný pohon pastorku 

Pastorek vyměnit 

• Znečištěný pastorek 

Pastorek vyčistit 

• Vadné ozubení u setrvačníku 

Ozubení obnovit nebo vyměnit celý setrvačník 

 
Pastorek nezaskakuje 

• Pastorek nebo jeho jsou znečištěné nebo poškozené 

Zapalování rychle vypnout, vyměnit magnetický spínač 

 

• Poškozený magnetický spínač 

Magnetický spínač vyměnit 
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• Zpětná pružina je slabá nebo porušená 

Zpětnou pružinu vyměnit  

 
Spouštěč se otáčí i po uvolnění klíčku zapalování 

• Magnetický spínač zůstává trvale zapojen („lepí“) 

Zapalování rychle vypnout, vyměnit magnetický spínač 

• Zapalování nevypíná 

Ihned odpojit baterii, vyměnit zámek zapalování [6] 

 

3.1.6 Úkony, které můžeme provést na daném modelu 

Výčet a popis jednotlivých činností, které jsou proveditelné na daném modelu. 

 
Ozubený řemen: 

Demontáž ozubeného řemenu provedeme tak, že nejprve odstraníme všechny řemeny 

příslušenství. Nejprve musíme povolit alternátor, a tím uvolnit napnutý drážkový řemen.  

Po-té řemen sejmeme, následně povolíme napínací šroub na čerpadle posilovače řízení, tím 

dojde k uvolnění klínového řemene, který můžeme nyní sejmout. Jako další odšroubujeme 

šrouby krytu rozvodového řemene a kryt sejmeme. Zde jsou tři ozubená kola a jedna 

napínací kladka. Nyní musíme otáčením klikového hřídele dosáhnout HÚ pístu prvního 

válce. Na šroub řemenice klikového hřídele nasadíme klíč a otáčíme ve směru hodinových 

ručiček. Upozornění: Nikdy neotáčíme motorem tak, že bychom klíčem otáčeli řemenicí 

vačkové hřídele. Může dojít k poškození ozubeného řemene!  Aretační značka pro nastavení 

1. válce v horní úvrati na řemenici klikové hřídele musí stát přesně proti značce na dolním 

krytu ozubeného řemene. Stejně tak i aretační značka pro nastavení 1. válce v horní úvrati 

na vačkové hřídeli musí být přesně proti značce na zadním krytu ozubeného řemene. Značka 

na řemenici vstřikovacího čerpadla musí taktéž stát přesně proti značce na zadním krytu 

ozubeného řemene. Následně odšroubujeme spodní kryt ozubeného řemene. Na řemenici 

drážkovaného hřídele odšroubujeme čtyři šrouby s vnitřním šestihranem, centrální šroub 

řemenice nemusíme povolat. Povolíme matici napínací kladky a uvolníme napnutý řemen, 

nyní můžeme řemen sejmout. Montáž provedeme opačným způsobem. Musíme dát pozor, 

aby aretační značky pro nastavení 1. válce v horní úvrati stály na všech řemenicích přesně 

proti značkám na motoru. Správné napnutí poznáme tak, že zatlačíme na řemen mezi 

řemenicí vačkového hřídele a řemenicí vstřikovacího čerpadla, prohnutí řemenu bude 
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v rozmezí (0,5 až 1 cm). Po nasazení a napnutí ozubeného řemene otočíme motorem nejprve 

vlastní silou, opět pomocí klíče nasazeného na centrální matici řemenice klikového hřídele. 

Pokud jsme postupovali správně, klikovou hřídelí by mělo jít otočit bez použití větší 

námahy. Poté můžeme motor nastartovat.  

 

Obr.  15 Značky HÚ [10] 

Kryt hlavy válců: 

Povolíme všech dvanáct šroubů, na fotce jsou označeny šipkou. Šrouby povolujeme 

do kříže, aby nedošlo ke zkroucení nebo prasknutí krytu. Nyní můžeme sejmout kryt, 

musíme být opatrní, abychom nepoškodili těsnění. Při montáži je vhodné dosedací plochy 

odmastit, například technickým benzínem. Pohledem zkontrolujeme stav těsnění a 

zhodnotíme, jestli je nutné koupit nové nebo můžeme použít původní. Šrouby utahujeme  

do kříže. Po nastartování překontrolujeme těsnost a v případě úniky oleje a šrouby lehce 

dotáhneme. 
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Obr.  16 Kryt hlavy válců 

Hlava válců: 

Kvůli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nejdříve odpojíme kabel ukostření  

od baterie. Dále musíme vypustit chladící kapalinu z okruhu. (viz. článek Chladící 

kapalina) Dále odšroubujeme termostat. Tímto dojde k vyprázdnění chladícího okruhu v 

hlavě válců. Následně odšroubujeme kryt hlavy válců (viz článek Kryt hlavy válců). 

Demontujeme ozubený řemen (viz. článek Ozubený řemen). Povolíme převlečné matice 

vysokotlakého palivového potrubí na vstřikovacích tryskách a potrubí sejmeme. 

Odšroubujeme matice ze sacího a výfukového potrubí a potrubí sesuneme ze závrtných 

šroubů. Následně do kříže přes střed odšroubujeme 10 šroubů hlavy válců. Musíme použít 

speciální klič. Hlava šroubu je vyobrazena na ilustraci pod textem. Uvolní se nám hlava 

válců, kterou můžeme demontovat. Opatrně se snažíme „odlepit“ hlavu směrem k sobě.  

Nedaří-li se nám demontovat hlavu, použijeme hrubší sílu. Když máme hlavu demontovanou 

odložíme ji na čisté místo. Před zpětnou montáží je nutno dosedací plochy očistit od starého 

těsnění a dobře odmastit, při čistění nepoužíváme ostré předměty abychom nepoškodili 

přesně opracované dosedací plochy. Dáme pozor, aby se nám do spalovacího prostotu 

nedostal prach a nečistoty. Těsnění a šrouby hlavy válců vždy vyměníme za nové.  

Při dotahování šroubů hlavy válců postupujeme podle pořadí na ilustraci pod textem.  

Při prvním stupni dotahování utahujeme momentem 50 Nm druhý stupeň 100 Nm, třetí a 

čtvrtý stupeň otáčkou o 90°. Následně postupujeme v opačném pořadí jako demontáž.  

Před samotným startem nasadíme na řemenici klikového hřídele klíč a otočíme klikovou 

hřídelí ručně. Pokud jsme postupovali správně půjde s ní otočit běž větší námahy. Naplníme 

chladící soustavu kapalinou a motor uvedeme do chodu.  
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Obr.  17 Šroub hlavy válců [7] 

 

 

Obr.  18 Pořadí dotahování šroubů hlavy válců [10] 

Zkouška komprese: 

Zkouška komprese se provádí kompres metrem. Adaptér se umístí buď místo 

vstřikovače, nebo místo žhavící svíčky. Poté zatočíme motorem, jako kdybychom chtěli 

nastartovat, na tlakoměru se ukáže kompresní hodnota daného válce. Pro každý válec je 

nutné provést samostatné měření.  Při měření je nutné zajistit, aby nedošlo ke spuštění 

motoru, např. odpojením paliva.  

 

Olejová vana: 

Před samotnou demontáží olejové vany je nutno vypustit olejovou náplň motoru. 

Připravíme si nádobu o objemu minimálně 5 l, do které olej vypustíme. Před vypuštěním je 

vhodné motor nastartovat, aby došlo k zahřátí oleje a tím k jeho zřídnutí, také dojde 

 k promazání jednotlivých částí motoru. Následně odšroubujeme vypouštěcí šroub umístěný 

v dolní části olejové vany. Dáme pozor, abychom se nepopálili o teplý olej. Po vypuštění 

oleje, můžeme přistoupit k samotné demontáži. Po obvodu vany se nachází 18 šroubů, které 

postupně do kříže povolíme. Sejme vanu i s těsněním. Při montáži je nutné dosedací plochy 

pro těsnění odmastit například technickým benzínem. Z vlastní zkušenosti doporučuji použit 

vždy nové těsnění. Šrouby po obvodu dotáhneme do kříže přes střed na 30Nm. Protože 

budeme dávat novou olejovou náplň, je nutné vyměnit také olejový filtr. Starý filtr povolíme 

rukou nebo vhodným přípravkem. Pryžové těsnění nového olejového filtru natřeme olejem 

kvůli lepšímu dosednutí a lepšímu těsnícímu účinku. Filtr namontujeme a rukou s citem 

utáhneme. Nyní můžeme nalít nový olej, správnou hladinu motorového oleje kontrolujeme 
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na měrce oleje. Měrku vytáhneme, otřeme ubrouskem a zasuneme zpět, opakovaně 

vytáhneme a zjistíme množství oleje. Hladina se musí nacházet mezi ryskami. Jestliže je 

hladina pod ryskou MIN nebo nad ryskou MAX, dojde k poškození motoru. Motor uvedeme 

do chodu a pohledem zkontrolujeme těsnost a případné úniky motorového oleje, v případě 

úniku přitáhneme všechny šrouby.  

 

Palivová soustava:  

K zavzdušnění palivové soustavy může dojít při opravách na palivovém vedení nebo 

při úplném vyprázdnění palivové nádrže. Naplníme palivový filtr až po okraj naftou. 

Zkusíme spustit motor, délka pokusu by měla být asi 10 s a mezi každým spouštění uděláme 

pauzu 5 s. Po spuštění motoru zvýšíme otáčky asi na 30 s, aby došlo k odvzdušnění palivové 

soustavy. Když motor nenaskočí je nutno povolit všechny převlečné matice na vstřikovacích 

tryskách. Budeme působit na spouštěč, dokud se u povolených matic neobjeví nafta. 

Následně matice utáhneme momentem 30 Nm a spustíme motor. [6] 

 

Elektromagnetický odpojovač: 

Elektromagnetický odpojovač, který je umístěný na vstřikovacím čerpadle, má za úkol 

po přivedení proudu otevřít přívod nafty. Pokud nelze motor spustit, nebo naopak není 

možné běžící motor zastavit, je nutné provést jeho kontrolu. Při zapnutí a vypnutí zapalování 

musíme slyšet cvaknutí odpojovače. Jestliže jsme žádné cvaknutí neslyšeli, zkontrolujeme 

elektroinstalaci. Je možné, že závada je přímo na odpojovači. Odpojovač vymontujeme  

a vyčistíme, je-li to nutné vyměníme za nový. Odpojovač utáhneme momentem 30 Nm 

a připojíme zpět kabel.  

 

Vstřikovací trysky: 

Před samotnou demontáží vstřikovacích trysek musíme demontovat vysokotlaké 

vedení paliva. Otevřeným klíčem povolíme převlečné matice a sejmeme palivové vedení. 

Upozornění: Musíme zachovat původní pořadí palivových trubek. Následně sejmeme  

ze vstřikovacích trysek přepadové hadice. Jednotlivé vstřikovací trysky vyšroubujeme a 

zapíšeme si pořadí, v jakém jsme trysky vymontovali. Pod každou tryskou je umístěna 

ochranná tepelná podložka. Při zpětné montáži použijeme nové podložky. Vstřikovací trysky 

utáhneme momentem 55 Nm. Nasadíme zpět vysokotlaké vedení paliva, které utáhneme 
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momentem 30 Nm. V případě obtížného spouštění motoru palivovou soustavu odvzdušníme.  

(viz. odvzdušnění palivové soustavy) [6] 

 

Obr.  19 Vstřikovací tryska 

Zkouška předžhavení, žhavící svíčky: 

Nejprve zkontrolujeme přívod proudu ke žhavícím svíčkám. Na vodič žhavící svíčky 

a na kostru vozidla připojíme světelnou zkoušečku. Otočíme klíčkem ve spínací skříňce  

do polohy, kdy se nám rozsvítí kontrolky na přístrojové desce. V této poloze se musí 

zkoušečka rozsvítit, pokud se nerozsvítí, zkontrolujeme elektrickou instalaci, 

 která vede proud ke žhavícím svíčkám. Dále zkontrolujeme, jestli nejsou vadné jednotlivé 

žhavící svíčky. Kontrolu provedeme následovně, od baterie odpojíme kostřící kabel, 

odšroubujeme vodič žhavící svíčky a ke každé žhavící svíčce připojíme ohmmetr 

 a zjistíme, zda mezi blokem motoru a žhavící svíčkou prochází proud. Jestliže proud 

neprochází musíme svíčku vyměnit. Svíčku vyšroubujeme a vyměníme za novou. Novou 

svíčku dotáhneme utahovacím momentem 15 Nm. Protože může dojít k poškození žhavící 

svíčky, nesmíme tuto hodnotu překročit. Vrátíme zpět vodič a přišroubujeme ho maticí.  

 

Chladící kapalina: 

Množství chladící kapaliny zkontrolujeme pohledem ve vyrovnávací nádržce. 

 Na nádržce se nachází ryska s nápisem: „Livello fredo“, což znamená hladina za studena. 

Ryska nám udává maximální množství chladící kapaliny. Při překročení maximálního 

množství dochází ke zvýšení tlaku chladící kapaliny, což může mít za následek poškození 

motoru nebo chladící soustavy. Před vypuštěním chladící kapaliny si připravíme nádobu,  

do které kapalinu vypustíme. Objem chladící soustavy je 8,8 l, takže musíme nachystat 

dostatečně velkou nádobu. Nádobu umístíme pod chladič v místě spodní hadice. Povolíme 

objímku a sejmeme hadici z chladiče. Chladící kapalinu máme vypuštěnou a před dalším 



 

44 

spuštěním motoru je nutno opět doplnit kapalinu na příslušnou hladinu, jak bylo uvedeno 

v úvodu článku.  

 

Výčet dalších činností: 

 Zde se nachází další činnosti, které lze na daném modelu provést. Jejich detailní popis 

by však mnohonásobně zvětšil náplň bakalářské práce, proto jsou zde uvedeny pouze 

heslovitě. 

• Termostat-demontáž a montáž, 

• Čerpadlo chladící kapaliny-demontáž a montáž, 

• Zkouška vůle ventilů-seřízení, 

• Klínový řemen-výměna a napnutí 

• Množství paliva dodávaného vstřikovacím čerpadlem-kontrola a seřízení, 

• Volnoběžné otáčky, maximální otáčky-kontrola, seřízení, 

• Zvýšené volnoběžné otáčky-seřízení, 

• Ventily-demontáž a montáž, 

• Zkouška vodítka ventilu, 

• Úprava sedla ventilu v hlavě válců, 

• Úprava sedel ventilu. [6] 
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4 Realizace výukové pomůcky 

V následující části je popsána výroba jednotlivých částí daného modelu.  
 

4.1 Konstrukce rámu 

Rám je svařovaný a kompletně vyroben z trubek čtvercového průřezu 

 s rozměry 35 x 35 mm o tloušťce stěny 2 mm. Nožky jsou obdélníkového profilu  

o rozměrech 145 x 50 x 35 mm o tloušťce stěny 4 mm. Pro upevnění motoru jsem přesně 

podle původního uchycení vyrobil ocelové plotny o tloušťce 10 mm. Hmotnost každé plotny 

je přibližně 2 kg. Byla použita metoda svařování MMA (Manual Metal Arc Welding), jedná 

se o obloukové svařování obalenou elektrodou. Kvůli velikosti daného motoru jsem zvolil 

tyto rozměry rámu: Délka 1400 mm, šířka 1000 mm, výška 775 mm, hmotnost rámu 

s plotnami je přibližně 35 kg. Celý rám je opatřen černým antikorozním nátěrem. Výrobní 

výkres rámu je umístěn v příloze.  

 

4.2 Palivová soustava 

Palivovou soustavu jsem zjednodušil použitím palivové nádrže ze zahradního traktoru, 

která je umístěna v zadní části rámu. Použitím plastové palivové nádrže došlo ke snížení 

hmotnosti a k výrazné úspoře prostoru. V dolní části nádrže je vyústění, ze kterého je palivo 

vedeno pomocí pružného vedení přes palivový filtr do vysokotlakého vstřikovacího 

čerpadla. Nespotřebované palivo se vrací pružným vedením zpět do nádrže druhým 

vývodem, umístěným v horní části nádrže. V horním víku nádrže je plnící otvor  

a odvzdušnění nádrže. Fotografie palivové nádrže je umístěna v příloze. 

 

4.3 Výfuková soustava 

Na daný model jsem použil upravenou výfukovou soustava. Skládá se z původních 

výfukových svodů, za nimi originálně umístěným turbodmychadlem a upraveným 

výfukovým tlumičem z motocyklu. Z důvodu vyšší hlučnosti nového potrubí je nutno dbát 

zvýšené opatrnosti, jak je uvedeno v bezpečnostních pokynech. Kromě tlumiče výfuku je 

potrubí kompletně ošetřeno žáruvzdornou barvou.  
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4.4 Chladící soustava 

Použil jsem původní chladící soustavu pouze s absencí okruhu topení. Chladič 

s ventilátorem je umístěn před motorem a přišroubován k nosnému rámu. Abych předešel 

zavzdušnění chladící soustavy, umístil jsem expanzní nádobku zhruba do stejné výšky  

jako v automobilu. Kvůli nedostatečnému náporu vzduchu potřebnému k chlazení, je 

ventilátor doplněn o ruční spínání vypínačem umístěném na ovládacím pultu. Ukazatel 

teploty motoru je umístěn na přístrojové desce.  

 

4.5 Elektrická soustava 

Elektrickou soustavu jsem zjednodušil pouze na elektrické vodiče nezbytně nutné 

k chodu motoru. Ukostření bylo ponecháno původní. Od baterie vede stálý proud ke startéru, 

buzení startéru je provedeno přes startovací tlačítko, které je umístěno na ovládacím panelu. 

Dále je přiveden proud pro přepínač chladiče ventilátoru, ve vedení je umístěna tavná nožová 

pojistka 25 A.  

 

4.6 Přístrojový panel 

Na modelu je použit přístrojový panel z VW Golf MK3 1.9 TDI, který je uchycen 

k rámu. Analogové přístroje nás informují o otáčkách motoru a teplotě chladící kapaliny. 

Kontrolní svítilny signalizují zapnutí zapalování, žhavení motoru, tlak oleje a dobíjení. 

Vedle přístrojů je umístěn panel se třemi ovládacími prvky. Prvním přepínačem se uvede do 

chodu elektromagnetický odpojovač a předžhavení, po-té je možno uvést motor do chodu 

pomocí vedle umístěného startovacího tlačítka. Předžhavení je řízeno pomocí žhavícího relé, 

které podle teploty motoru vyhodnotí délku předžhavení. Signálem k uvedení motoru do 

chodu je zhasnutí žluté diody žhavení, která je umístěna na přístrojovém panelu. Posledním 

přepínačem se uvede do chodu ventilátor chladiče. Ventilátor je možno uvést do chodu i  

při vypnutém zapalování.  
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5 Návrhy a doporučení 

Pro další rozšíření praktických výukových pomůcek bych doporučil moderní motory, 

které jsou menší a lehčí. Na novějších vznětových motorech je možno nasimulovat daleko 

více závad a vyzkoušet si více servisních úkonů, vzhledem k použitému elektronickému 

řízení motoru a vstřikování. Jako další možnost je provést realizaci výukové pomůcky 

s motorem 1.6 TDI o stejném výkonu 66 kW. Na motoru je použito vstřikování common-

rail. Bylo by zajímavé srovnat motory se stejným výkonem a rozdílným zdvihovým 

objemem, které dělí několik generací. Pro lepší porozumění a detailnímu pohledu do nitra 

samotného motoru, by bylo dobré jako další pomůcku vyrobit řez vznětovým spalovacím 

motorem. Zajímavé by bylo také použití motoru zvláštní konstrukce jako je například 

Wankelův motor s rotačním pístem. Realizace takového projektu je jen těžko proveditelná, 

vzhledem k vysoké pořizovací ceně samotného motoru. 

Z vlastní zkušenosti bych při svařování rámu doporučil použít svařovací metodu  

MIG (131) nebo MAG (135), jedná se obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné. 

Tyto metody jsou přesnější, méně náročné na čištění strusky a dochází k menší deformaci  

po svařování, než mnou použitou metoda MMA (111), kdy jde o obloukové svařování 

obalenou elektrodou.  

Vyrobený model by mohl rovněž sloužit k reprezentaci školy při dnech otevřených a 

na propagačních veletrzích.  
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6 Závěr 

V bakalářské práci jsem řešil výrobu a dokumentaci výukové pomůcky, která by měla 

usnadnit lepší pochopení principu spalovacích motorů a přispět k praktické výuce 

v předmětech zabývajících se danou problematikou. V teoretické části je rozbor spalovacího 

motoru a popis jeho částí. V další části je návrh a realizace samotné výukové pomůcky, 

v této části jsou také popsány základní bezpečnostní pokyny. Dále se zde nachází výčet 

závad a stručný popis opravy jejich příčiny. V závěru bakalářské práce je popsán postup 

úkonů, které je možno na modelu prakticky vyzkoušet. Při práci jsem se potýkal s problémy 

při nedostatku materiálu na výrobu rámu a chybějících částí motoru pro zhotovení kvalitní 

pomůcky. Největší překážkou byla realizace nové výfukové soustavy, kdy z původní 

soustavy zůstalo pouze sběrné potrubí s turbodmychadlem. Během vyhotovení jsem  

se naučil přesné dělení materiálu pomocí pásové pily na kov, trpělivosti a celkové 

zdokonalení svařování, čerpaní informací z literatury a daných zdrojů.  

Výstupem mé práce je také přiložený manuál v podobě knihy, který obsahuje 

bezpečnostní příručku, popis a řešení závad a návrhy operací, které je možno na vyrobeném 

modelu provést. 
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