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1. Úvod 

Scania jako první výrobce nákladních vozidel přichází na trh s novým motorem, který 

splňuje emisní normu EURO V s EGR ventilem. Nabízí tak svým zákazníkům nadstandardní 

vozidlo, které nemá u konkurence soupeře. 

 

Emisní normy se staly pro výrobce motorových vozidel, hlavním úkolem modernizace 

konstrukce palivových systému a zavádění nových technologií do výroby pro úpravu 

výfukových plynů. Modernější a výkonnější elektrotechnika zvyšuje komfort jízdy, 

bezpečnost provozu, snižuje zatížení řidiče a spotřebu pohonných hmot. 

 

Také diagnostika vozidel má svůj vývoj, aby usnadňovala  práci a zvyšovala efektivitu 

servisu. Pro moderní diagnostiku už jen nestačí umět číst a mazat paměti kódů závad, musí 

také umět načítat čidla a snímače vozidla, možnost odzkoušet funkci komponentů vozidla, 

provádět vybrané testy pro odhalení závady, a měnit nastavení řídících jednotek vozidla podle 

způsobu provozu a zatížení. 

 

Do budoucna pro splnění limitů už nebude stačit pouze úprava výfukových plynů jako dnes, 

ale výrobci se budou muset zaměřit také na alternativní paliva nebo spojením spalovacího 

motoru s elektromotorem. 

 

Jedinou nevýhodou zpřísňujících norem je zvyšování nákladů výrobců vozidel do vývoje 

nových systémů, což zvyšuje cenu konečného výrobku. Úkolem státu a celého Evropského 

společenství je vytvořit podmínky pro podporu prodeje nových ekologičtějších vozidel např. 

snížením daní nebo poplatků z mýtného na dálnice a zákazem provozu starších vozidel, které 

nesplňují novější emisní limity.   
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2. Emise výfukových plynů 

Koncem minulého století dochází k velkému rozvoji automobilové dopravy. 

S vzrůstající dopravou dochází k velkému znečistění ovzduší z výfukových plynů spalovacích 

motorů, které negativně působí na životní prostředí a lidské zdraví. 

 

V devadesátých letech se Evropské společenství domluvilo na postupném snížení emisí 

z výfukových plynů. Pro výrobce motorových vozidel byly schváleny normy s postupným 

snižováním emisí. Normy jsou zaváděny postupně, aby výrobci motorových vozidel měli 

vždy dostatečnou dobu pro přizpůsobení k nové normě. 

 

První směrnice EURO I, která byla platná od roku 1993, byla poměrně velmi benevolentní. U 

vznětových motorů dochází k omezení pevných částic a zážehové motory musely přejít na 

bezolovnaté palivo. U normy EURO IV, která je platná od roku 2005, klesly limity oxidy 

dusíku a oxidu uhelnatého o pětinu oproti normě EURO I. Nová emisní norma EURO V, 

která bude platit od 1. září 2009, ještě více zpřísňuje limity pro emise oxidů dusíku, což se dá 

splnit vylepšenou technologií spalování paliva a dodatečnou úpravou výfukových plynů SCR 

nebo EGR systémů. 

 

Vývoj však pokračuje dál. Již dnes se výrobci snaží představit vozidlo budoucnosti, které by 

splňovalo normu EURO VI se zavedením do výroby v roce 2014. Splnit tak přísné normy 

znamená ještě zvýšit účinnost regulace tvorby výfukových plynů, nebo také začít aktivně 

využívat nová perspektivní paliva jako např.  zemní plyn, biometan, biopaliva  nebo 

kombinaci spalovacího motoru s elektromotorem. 

 

 

2.1. Složení výfukových plynů 

U vznětových motorů není možné současně snížit množství pevných částic a oxidů 

dusíku. Značný vliv na emise má okamžik vstřiku paliva. Dojde-li ke vstřiku paliva dlouho 

před dosažením horní úvratě, produkce oxidů dusíku se na základě vysokých teplot spalování 

dramaticky zvyšuje. Posune-li se okamžik vstřiku blíže horní úvrati, zvýší se podíl pevných 

částic z důvodu neúplného spalování.  
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Emise z provozu spalovacích motorů pocházejí ze tří hlavních zdrojů: 
 

 výfukové plyny  
 

 odvětrávání klikové skříně  
 

 ztráty odparem z nádrže  
 
 
Oxid uhelnatý (CO): Bezbarvý plyn bez zápachu, toxický. Jde o produkt nedokonalého 

hoření paliva. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím výšku emisí CO je příprava, distribuce a 

bohatost směsi. Obsah CO ve vznětovém motoru se pohybuje kolem 0 - 0,06%. 

 

Uhlovodíky (HC): Souhrnný pojem, uhlovodíky zahrnují nespálené uhlovodíky z paliva, 

produkty jejich částečné oxidace a uhlovodíky nově vzniklé termochemickými reakcemi 

během spalovacího procesu. Koncentrace ve vznětových motorech je 0-100 µg.m-3. 

 

Oxidy dusíku (NOX): Oxidy dusíku emitované z automobilových motorů do atmosféry 

způsobují značné množství nežádoucích škodlivých efektů na zdraví populace a životní 

prostředí. Nacházejí se v emisích zážehových i vznětových motorů. Při jízdě na plný plyn 

dosahuje koncentrace (NOX) u vznětových motorů 1.8 g.m-3. Jejich vznik způsobují vysoké 

teploty ve spalovacím prostoru, za nichž dochází k oxidaci vzdušného dusíku. 

 

Oxidy síry (SOX): Podíl emisí oxidů síry ze spalovacích motorů na jejich celkových emisí z 

průmyslu je zanedbatelný. Jsou produkovány především vznětovými motory, protože obsah 

síry v motorové naftě neustále klesá, klesají i jejich emise ze spalovacích motorů. 

 

Pevné částice z dieselových motorů: Saze vznikají jako produkt nedokonalého spalování 

bohatých směsí (jsou to tuhé částice o velikosti 0,3-100 µm).  

Těžké uhlovodíky kondenzované nebo adsorbované na saze se zpravidla označují jako 

rozpustná organická frakce a pocházejí zčásti z mazacích olejů, zčásti z nespáleného paliva a 

zčásti ze sloučenin vznikajících během spalování. 

 
 

 
 
 
 
. 
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2.1.1. Emisní normy EURO 

Na počátku devadesátých let v rámci jednotné legislativy ve státech Evropské unie 

vychází nové emisní předpisy známé pod názvem EURO. 

 

a) EURO I: V roce 1992 začal ve státech Evropské unie platit předpis 91 /441 /EG, známější 

spíše jako EURO 1. Tento předpis začal platit v roce 1995 i jako druhá revize EHK 83 

(označení EHK 83.02) v ostatních státech. 

 

b) EURO II: Od 1.1.1996 platily ve státech Evropské unie předpisy 94/12/EG a 96/69/EG, 

označované jako EURO 2. Tyto normy zavedly opět přísnější limity a ve státech řídících se 

podle předpisů EHK vstoupily v platnost jako třetí a čtvrtá revize EHK 83 (EHK 83.03 a EHK 

83.04) v roce 1996, resp. v roce 1999. 

 

c) EURO III: Od 1.1 .2000 platí ve státech Evropské unie předpis 98/69EG - A (EURO 3) a 

od 1.4.2001 jako předpis EHK 83.05 platí i v ČR. Tento předpis již počítá s odděleným  

 

d) EURO IV: Platí od roku 2005 předpisem  98/69/EG - B (EUR04), 

 

e) EURO V: Bude zavedena v 1. září 2009 limit pro emise pevných částic se oproti Euro IV 

nezmění (0,02 g/kWh), ale emisní limity pro oxidy dusíku se výrazně sníží  z 3,5 g/kWh na 

2,0 g/kWh. 

 

f) EURO VI: Nebo se taky může uvádět jako EEV. Platnost normy se plánuje až od roku 

2014.  

EEV je anglické označení ( Enhanced Environmentally friendly Vehicle ) pro vozidla s extra 

nízkými emisemi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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2.2. Možnosti snížení emisí výfukových plynů 

V souvislosti s požadavkem na snížení emisí bez zvýšení spotřeby paliva a snížení 

výkonu motoru se využívá: 
 

 vyšší vstřikovací tlak paliva ( PDE, HPI, XPI ) 
 

 využití recyklace výfukových plynů EGR 
 

 selektivní katalická redukce SCR  
 
 

2.2.1. Zvýšení vstřikovacích tlaků 

 
K základním změnám dochází v systému vstřikování paliva. Od klasického řadového 

čerpadla se ustupuje, protože jeho konstrukční vlastnosti nedovoluji další zvyšování 

vstřikovacích tlaků. Vysokotlaké vstřikování PDE, HPI a Common Rail jsou systémy 

s vysokými vstřikovacími tlaky s elektronickou regulací časováním vstřikování a množství 

vstřikovaného paliva do spalovacího prostoru. Tím je dosaženo významného zvýšení výkonu 

motoru a nižších emisí výfukových plynů s nižší spotřebou paliva.  

 

 
 

Tab.č.1. Max. vstřikovacími tlaky 
 
 

2.2.2. EGR ventil 

Technologie EGR snižuje emise přímo v místě jejich vzniku (ve spalovacím prostoru). 

Z tohoto důvodu není třeba přidávat aditiva. Předností systému EGR je spojení nízkých emisí 

s mimořádnou hospodárností provozu. Jedná se o vyzkoušené a prověřené řešení, používané 

řadu let u osobních vozů a těžkých nákladních automobilů ve Spojených státech. 
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Výhody EGR systému:     • nižší hmotnost  
 
                                          •  úspora místa na vozidle ( bez nádrže s AdBlue ) 
 
                                          •  nižší náklady na provozní náplně  
 
                                          •  zaručena funkčnost i v mrazivém počasí 
 
 
Nevýhody EGR systému: •   zásadní nevýhodou jsou výfukové plyny, které se vracejí zpět do 

spalovacího prostoru, které způsobují: 

→  zanášení karbonem spalovací prostor a sací potrubí 

→  vyšší obsah sazí v motorovém oleji 

                                             • u EGR systému se nedoporučuje používat motorovou naftu 

s větším obsahem síry. Síra obsažená ve výfukových plynech způsobuje poškození motoru a 

znehodnocuje motorový olej. 

 
 

Obr.č.1. Ukázka proudění plynů při funkci EGR ventilu 
 
 

Popis funkce EGR ventilu: Výfukové plyny z výfukového potrubí jsou přes EGR ventil 

vráceny zpět do sání přes chladič výfukových plynů. Snížením teploty výfukových plynů a 

přimícháním mezi čerstvou směs v sacím potrubí za chladičem vzduchu, dochází k snížení 

obsahu kyslíku ve spalovacím prostoru motoru. Nižší obsah kyslíku sníží teplotu spalování, 

které ovlivňuje tvorbu NOX ve spalovacím prostoru. 
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2.2.3. SCR systém 

  Systém SCR (selektivní katalytická redukce) se používá pro snížení hladiny oxidů 

dusíku NOX, pomocí katalyzačního čištění výfukových plynů. Systém používá přidávání 

redukčního činidla AdBlue tvořeného roztokem močoviny vstřikovaného do výfukových 

plynů před katalyzátorem. 

 
Výhody SCR systému:   • s využitím SCR systému vozidlo splní přísné emisní normy bez 

větších zásahů do konstrukce motoru a vstřikování paliva. 

 
Nevýhody SCR systému: • vyšší provozní náklady ( nutnost dokupovat AdBlue ) 
 
                                         • vozidlo musí být vybaveno přídavnou nádrží 
 
                                         • funkce systému je ovlivněna teplotou prostředí ( za nízkých teplot 

dochází k zamrzání AdBlue kapaliny) 

 
Popis funkce SCR: Technologie SCR pracuje tak, že ve výfukovém systému vozidla je 

instalován keramický katalyzátor, který v kombinaci s AdBlue přemění oxidy dusíku na 

neutrální dusík (přirozenou součást vzduchu) a vodu. 

AdBlue je netoxická a pro manipulaci snadná chemikálie. Plní se do přídavné nádrže,  což je 

stejně snadné jako při plnění nádrže naftou. 

 

 

 

 
 

Obr.č.2. Ukázka proudění plynů při funkci SCR 
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3. Rozdělení motorů a zastoupení vozidel Scania na trhu ČR 

 

Scania patří mezi největší výrobce nákladních vozidel v Evropě a podílí se na výrobě a 

prodeji vozidel v Jižní Americe, Asii, Austrálii a Africe. 

Přestože nepatří mezi nejstarší výrobce v Evropě jako např. česká Tatra Kopřivnice ale již 

v začátcích se snažila využívat moderní technologie a zavádět je do svých výrobků. Jako 

první začala používat chladič sání vzduchu, jako první využila u velkých vznětových motorů 

elektronickou regulaci vstřikování EDC a jako první splnila normu EURO V s EGR ventilem. 

 
Se zaváděním emisních norem se také měnil systém vstřikování paliva a úpravy výfukových 

plynů. U prvních norem EURO I a EURO II se používalo klasické řadové čerpadlo 

s mechanickým ovládáním a později také s elektronickou regulací EDC. 

 
Plně elektricky řízené vstřikování bylo u EURO III s palivovým systém PDE pro šestiválcové 

a osmiválcové motory. U osmiválcových motorů se používá systém PDE i dnes a s úpravou 

výfukových plynů SCR splňuje emisní normu EURO V. 

 
Znatelný pokrok přišel s normou EURO IV a zavedením nového palivového systému HPI 

s EGR ventilem. U nového palivového systému se zvýšily vstřikovací tlaky a změnil se 

systém řízení motoru, kdy řídící jednotka motoru EDC komunikovala s ostatními řídícími 

jednotkami vozidla, mocí CAN sběrnice informací, a přizpůsobovala vstřikování paliva podle 

zatížení a způsobu provozu vozidla. Pro zvýšení výkonu motoru se opět začal používat systém 

přídavného turba s názvem turbocompound. 

( Turbocompound je zařízení které využívá vracejících se výfukových plynů z 

turbodmychadla a přes hydro. spojku pohání rozvodové převody motoru. Zvýšil se tak výkon 

motoru o 5O koní se stejnou spotřebou paliva ). 

 
Pro splnění normy EURO V u šestiválcových motorů, použila Scania palivový systém HPI a 

systém úpravy výfukových plynů SCR. Není to však strategií firmy používat SCR systém u 

šestiválcových motorů,  ale musela reagovat na trh s vozy, kdy většina výrobců a konkurentů, 

přeskočila normu EURO IV a přímo nabízela vozidla s normou EURO V s SCR systémem.  
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S normou EURO V, přichází Scania se zcela novým palivovým systémem a EGR ventilem. 

Palivový systém je převzat z Common Railu a u EGR ventilu je přidán vzduchový chladič 

výfukových plynů, pro znásobení chlazení. U nového motoru je použit také nové 

turbodmychadlo s variabilním nastavením lopatek, řízeného alternátoru pro dobíjení 

akumulátorů a zjednodušení každodenní kontroly motoru pomocí palubního počítače jako 

např. kontroly hladiny oleje v motoru.         

 
. 

 
 

Tab.č.2. Rozdělení motorů podle emisních předpisů 
 
 
 

Výhody a nevýhody značky Scania:  → hlavní výhodou pro značku Scania jsou kvalitní 

motory s nejnižší spotřebou pohonných hmot, pohodlí pro řidiče a jízdní vlastnosti vozidla. 

Širokou servisní sítí a s bezesporu nejkvalitnější asistenční službou v Evropě a zázemí pro 

školení řidičů a mechaniků. 

                                                                 → nevýhodou značky je její cena, která je oproti 

konkurenci vyšší jak u nových vozidel tak i u náhradních dílů a servisních služeb.   
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Obr.č.3. Prodejní koláč za rok 2008 
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4. Motory EURO IV. 

Systém vysokotlakého vstřikování HPI vyvinula Scania ve spolupráci se společností 

Cummins (vstřikovací tlak 2400 barů 240 Mpa ). Vstřikování HPI je hydraulicky ovládané 

pomocí odděleného toku paliva. Pomocí vysokotlakému vstřikování HPI, se zvýšil točivý 

moment o 5% na 2100Nm. Tím je dosaženo významného zvýšení výkonu a jízdních 

vlastností aniž by byla ovlivněna spotřeba paliva. 

 
 

Obr.č.4. Palivový systém HPI 
 
Legenda: 1. dopravní čerpadlo, 2. palivový filtr, 3. řídící jednotka, 4. obal ventilů, 5. pojistný 
ventil 18 baru, 6. ventil množství paliva, 7. ventil seřízení vstřiku, 8. ventil odpojení přívodu 
paliva, 9. palivová lišta, 10. sdružený vstřikovač, 11. tlumiče tlaku, 12. odvzdušňovací ventil, 
13. pojistný ventil 27 barů. 
 
 
4.1. Palivový systém HPI 

Palivový systém je rozdělen dvou samostatných řad válců 1-2-3 a další řadu válců 4-5-6. 

Každý blok má svůj vlastní ventil pro řízení časování a dávky paliva. Trysky vstřikovačů jsou 

ovládány mechanicky vačkovou hřídelí motoru a hydraulicky pomocí ,,časovacího“ paliva, 

které se ve velkém množství vrací zpět  do nádrže. Těleso vstřikovací jednotky je umístěno 

v hlavě motoru, kde jsou také vyvrtány otvory pro vedení paliva.  

Vstřikovací tryska je otevřená a při použití motorové brzdy, kdy není vstřikováno palivo. 

Otevřenou tryskou vnikají do tělesa trysky saze a zpětným vedením paliva jsou odplaveny do 

palivové nádrže. Saze v palivu způsobují zanášení palivového filtru, a snížení tlaku paliva a 

výkonu motoru.  
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Výrobce také nedoporučuje používat ( ,,nekvalitní‘‘ ) bionaftu s větším obsahem vody, která 

způsobuje korozi a zvyšuje opotřebení komponentů palivové soustavy. V zimním období 

dochází k vylučování parafínů a zanesení palivového filtru.   

 
► Funkce: Dopravní čerpadlo nasává palivo z palivové nádrže přes zpětný ventil do 

palivového filtru a přes shut-off ventil ( ventil odpojení přívodu paliva ) do palivové lišty. 

Palivová lišta je vybavena přetlakovým ventilem ( 17 barů ) pro regulaci přívodního tlaku 

paliva a solenoidovými ventily, které regulují palivo pro sdružené vstřikovače. Okamžik 

vstřiku paliva je určen polohou vačkové hřídele a objemem paliva pro řízení časování vstřiku. 

Palivo použité pro časování vstřiku se vrací zpět do nádrže. 

 

 

 

 
 

Obr.č.5. Schéma palivový systém HPI 
 
 
Legenda: 1. dopravní čerpadlo, 2. filtr paliva, 3. pojistný ventil, 4. palivový ventil, 5. snímač 
teploty a tlaku, 6. pojistný ventil, 7. tlumiče tlaku, 8. tryska, 9. časovací ventily, 10. dávkovací 
ventily, 11. snímače tlaku, 12. sdružené vstřikovače, 13. palivová nádrž, 14. zpětný ventil, 15. 
obal ventilů, 16. zpětné ventily, 17. palivové sítko 0,12, 18. palivové sítko 0,55, 19.vypouštěcí 
potrubí.  
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Řídící jednotka motoru zpracovává informace z čidel a snímačů a pomocí CAN sběrnice 

informací spolupracuje s ostatními řídícími jednotkami vozidla. Po zpracování informací 

vyšle řídící jednotka signály pro solenoidové ventily, které řídí množství paliva a časování 

vstřiku. 

 

 
 

Obr.č.6. Schéma řízení motoru s řídící jednotkou EDC 
 
 
Legenda: 1. snímač teploty chladící kapaliny T 33, 2. shut –off ventil, 3. snímače otáček T 74 
a T 75, 4. snímač tlaku a teploty v sání T 47, 5. snímač tlaku a teploty paliva v palivové liště  
T 91, 6. snímač tlaku a teploty motorového oleje T 5, 7. snímače tlaku paliva v bancích T 92 a 
T 93, 8 – 10. časovací ventily, 9 – 11. dávkovací ventily, 12. řídící jednotka ABS, 13. řídící 
jednotka retardéru, 14. řídící jednotka řazení převodovky, 15. řídící jednotka koordinátoru.   
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4.1.1. Komponenty palivového systému HPI 

. 

 
 

Obr.č.7. Elektrické snímače palivový systém HPI 
 
 

Snímače otáček motoru (obr.č.8) -  snímače otáček motoru vytváří PWM signál v závislosti 

na změně otvorů v bloku setrvačníku. U palivového systému jsou použity dva snímače otáček 

motoru, protože není použit snímač na vačkové hřídeli, jako u starších typů pro určení 

zapalování motoru. Informaci o zapalujícím válci si vypočte řídící jednotka podle rozdílu 

úhlového zrychlení klikové hřídele naměřeném mezi dvěma snímači otáček motoru. 

 

 
 

Obr.č.8. Snímače otáček na motoru 
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Shut-off ventil (obr.č.9) - je umístěn v palivové liště a slouží pro zastavení motoru, kdy po 

přerušení napětí na konektorech uzavře pružina výstupní kanál do palivové lišty.  

 

 
 

Obr.č.9. Shut-off ventil 
 
Legenda: 1. pístek, 2. plovoucí podložka, 3. pružina, 4. těleso ventilu, 5. elektromagnetický 
ventil. 
 

Elektromagnetické ventily (obr.č.10) - na motoru jsou pro každý blok motoru dva ventily. 

Jeden pro časování vstřikování a druhy pro dávkování paliva. 

 
 

Obr.č.10. Elektromagnetické ventily 
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Vstřikovač paliva HPI (obr.č.11) - není řízen elektromagnetickou cívkou jako starší 

vstřikovače PDE. Vstřikovač je řízen pomocí množství paliva mezi tryskou vstřikovače a 

tlačným pístem. Píst vstřikovače je stlačován vačkovou hřídelí motoru. 

 

 

Obr.č.11. Vstřikovač HPI 
 
Obal palivového filtru (obr.č.12) - v obalu je umístěn palivový filtr. Vstupním vedení 1 

proudí palivo z dopravního čerpadla a výstupním vedením 2 je palivo dopravováno přes shut-

off ventil do palivové lišty. Přebytečné palivo je odplavováno přes vedení 3 do podávacího 

čerpadla. Pomocí měřícího šroubení 5 mužem kontrolovat tlak v obalu filtru a bezpečnostní 

ventil 6 přepouští palivo do zpětného vedení při překročení tlaku 27 barů. 

 

 
 

Obr.č.12. Obal palivového filtru 
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4.2. EGR ventil 

Scania využívá početné rozmezí využitelných motorů s rozdílným výkonem a objemem 

motorů. Od roku 2006, kdy začala platit evropská emisní norma EURO IV, Scania pro své 

motory využívá dva rozdílné způsoby použití EGR ventilu.   

Základní rozdíl je v odlišnosti sání výfukových plynů do sacího potrubí motoru.  

 
1.) Systém EGR pro 12 litrové motory s turbocompoundem 
 

 
 

Obr.č.13. Schéma umístění EGR komponentů s turbocompoundem 
 
Legenda: 1.EGR ventil, 2.pneumatický ovládací válec pro ventil EGR, 3.chladič EGR, 4.sací 
potrubí, 5.vstřikovací trubka, 6.ventilový blok s proporcionálním ventilem, 7.snímač průtoku 
vzduchu, 8.snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu, 9.řídící jednotka motoru S6 . 
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2.) Systém EGR pro 9, 11 a 12 litrové motory bez turbocompoundu 
 

 

 
 

Obr.č.14. Schéma umístění EGR komponentů bez turbocompoundem 
 
Legenda: 1.EGR ventil, 2.pneumatický ovládací válec pro ventil EGR, 3.chladič EGR, 
4.difuzér, integrovaný v sacím potrubí, 5.pneumatický ovládací válec pro difuzér, 6.blok 
ventilů s proporcionálním ventilem a spínacím ventilem, 7.snímač průtoku vzduchu, 8.snímač 
tlaku a teploty nasávaného vzduchu, 9.řídící jednotka motoru S6. 

 
 

4.2.1. Komponenty EGR ventilu 

EGR ventil (obr.č.15) - množství plynů vracejících se do motoru je přepouštěno přes klapku 

EGR ventilu. Klapka se aktivuje pneumaticky ovládacím válcem. Ovládací válec je řízen 

proporcionálním ventilem, který je řízen řídící jednotkou motoru.    

 

 
 

Obr.č.15.  EGR ventil 
 



20 

Chladič EGR (obr.č.16) - chladí výfukové plyny před jejich návratem do sání. Výfukové 

plyny jsou chlazeny pomocí chladícího systému motoru. 

 

 
 

Obr.č.16. Chladič EGR 
 
Difuzér - funkcí difuzéru je, vytvořit podtlak na sací straně tak, aby mohli snadněji procházet 

výfukové plyny z výfukového potrubí do sání. Řídící jednotka motoru ovládá před 

proporcionální ventil pracovní válec, který přivírá klapkou sací potrubí. 

 

 
 
Uzavřená poloha: V zavřené poloze ( malá plocha ) se vzduch urychluje na vysokou rychlost, 

která má za následek přisávání z výfukového potrubí. 

 

 
 
 
Otevřená poloha: Když jsou tlakové podmínky mezi stranou výfuku a stranou sání 

v rovnováze. Klapka se nemusí používat a zůstává sací potrubí otevřené. 
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Blok ventilů (obr.č.17) -  s proporcionálním ventilem a spínacím ventilem ovládají 

pneumatické válce pro EGR ventil a motorovou brzdu podle potřeb řídící jednotky motoru 

EMS.   

 

 
 
 

Obr.č.17. Elektromagnetický válec 
 
Legenda: 1.šroubení pro ovládání škrtící kladky difuzoru, 2.šroubení pro ovládání EGR 
ventilu, 3.šroubení pro motorovou klapku, 4.přívod stlačeného vzduchu. 
 
Snímač průtoku vzduchu - je umístěn na sacím potrubí před turbodmychadlem. Snímá 

hmotnost nasávaného vzduchu do motoru. Řídící jednotka motoru porovnává hodnoty ze 

snímače hmotnosti vzduchu a snímače tlaku v sání pro řízení ventilu EGR. 

 
Snímač tlaku a teploty nasávaného vzduchu - nachází se v sacím potrubí motoru. Snímá 

tlak a teplotu nasátého vzduchu. Je to jeden z hlavních snímačů řídící jednotky motoru pro 

určení zatížení motoru.  

 

4.2.2. Funkce EGR ventilu 

Řídící jednotka reguluje podíl výfukových plynů v sacím potrubí pomocí EGR ventilu. 

Množství se udává v procentech, např. 10% obsahu EGR znamená, že celkové proudění tvoří 

10% výfukové plyny a 90% čerství vzduch. Snímač průtoku vzduchu zjišťuje, kolik vzduchu 

vstupuje do motoru před turbodmychadlo, a tuto informaci předává řídící jednotce motoru 

EMS. Řídící jednotka přímá rovněž informaci od čidla stlačeného vzduchu v sacím potrubí 

motoru. Na základě informací z čidel vypočte řídící jednotka motoru rozdíl mezi vstupem a 
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tlakem v sání ( podíl plynů a čerstvého vzduchu ), a podle údajů reguluje dobu otevření EGR 

ventilu. 

 
Rozdílné řízení proudění výfukových plynů se mění s otáčkami motoru a teplotou motoru: 
 
1.) Nízké otáčky motoru 
 

 
 
Při nízkých otáčkách motoru ( od 1000 do 1500 min-1) jsou tlaky sání nevyrovnané a musí se 

aktivovat klapka difuzóru aby se na straně sání výfukových plynů vytvořil podtlak. Výfukové 

plyny jsou tak strhávány a proudí vyšší rychlostí.   

 
2.) Vysoké otáčky motoru 
 

 
Ve vysokých otáčkách nad 1500 min-1 jsou tlaky na obou stranách vyrovnány. Nemusí se 

aktivovat klapka difuzóru. 
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Pro zvýšení přesnosti měření a zamezení nesprávným hodnotám uzavírá řídící jednotka EGR 

ventil na přednastavenou hodnotu, aby se zabránilo zpětnému proudění plynů. Řídící jednotka 

porovnává hodnotu z čidla průtoku vzduchu, která by měla být stejná jako vypočtený objem 

plynů vstupujících do válců. Jestliže hodnoty nesouhlasí, řídící jednotka zkalibruje čidlo 

průtoku vzduchu. 

 
3.) Studený motor 

Řídící jednotka motoru dostává informace ze snímače teploty chladící kapaliny. Je-li teplota 

chladící kapaliny nižší než 600C, nevyšle řídící jednotka do proporcionálního ventilu signál 

k otevření EGR ventilu. Nedochází tak k cirkulaci výfukových plynů. 

 
4.) Ohřátý motor 

Po dosažení požadované teploty chladící kapaliny vyšle řídící jednotka do proporcionálního 

ventilu signál k otevření EGR ventilu. Výfukové plyny proudí přes EGR ventil do vodního 

chladiče, kde se ochlazují a vstupují do motoru. 

 
5.) Podmínky uzavření: 

 Řídící jednotka uzavře systém EGR jestliže…… 
 

  snímače tlaku a teploty stlačeného vzduchu signalizují nebezpečí vzniku námrazy 

v sacím        potrubí. 
 

  motorová brzda je aktivní 
 

  vozidlo se pohybuje v takové nadmořské výšce, že tlak vzduchu ovlivňuje výkon 

motoru 
 

  teplota chladící kapaliny je příliš vysoká. Nad 1000C zavře řídící jednotka motoru 

EGR ventil, aby se zabránilo zatěžování motoru dalším teplem z chladiče EGR 
 

  omezovač bílého kouře je aktivní  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

4.3. SCR systém 

SCR systém se využívá u 12-ti litrových motorů se vstřikováním HPI pro emisní třídu 

EURO 5  a u motorů 16-ti litrových motorech EURO V s palivovým systémem PDE. 

 

 
 

 
Obr.č.18. Umístění součástí na vozidle 

 
Legenda: 1.nádrž redukčního činidla, 2.snímač hladiny nádrže, 3.snímač teploty nádrže, 4. 
přívod stlačeného vzduchu, 5.hlavní jednotka, 6.dávkovač redukčního činidla, 7.SCR 
katalyzátor, 8.snímač teploty výfukových plynů, 9.vstřikovací tryska, 10.snímač NOX, 11. 
vodní ventil topení, 12.hadice redukčního činidla a chladící kapaliny, 13.vedení větrání. 
 
 

4.3.1. Komponenty SCR systému        

Nádrž redukčního činidla - plnicí otvor nádrže Adblue má specifický průměr nalévacího 

hrdla a nemělo by tím docházek naplnit nádrž naftou. Při tankování se nádrž neplní až po 

okraj, je třeba ponechat určitý objem v nádrži volný pro případ, že kapalina zmrzne a zvětší 

svůj objem. Chladicí systém motoru ohřívá nádrž včetně přívodního potrubí do katalyzátoru. 

Na horní části nádrže AdBlue, je umístěno potrubí, které přivádí přípravek do dávkovací 

jednotky AdBlue.  
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Plovák nádrže - součástí plováku je sací a zpětné vedení SCR systému, snímač hladiny a 

teploty AdBlue v nádrži. Plovákem nádrže je vedena chladící kapalina motoru pro vyhřívání 

nádrže vozidla. Pokud je nádrž prázdná, výkon motoru a jeho moment jsou automaticky 

redukovány na úroveň, která nutí řidiče k doplnění močoviny včetně hlášení palubním 

počítačem.  

 
 

Obr.č.19. Informační hlášení palubního počítače 
 
Hlavní jednotka (obr.č.20) - nachází se pod nádrží. Slouží k řízení dávkování reakčního 

činidla podle potřeb řídící jednotky motoru EMS.  

 
 

Obr.č.20. Hlavní jednotka 
 
Legenda:1.přívod stlačeného vzduchu, 2.výstup stlačeného vzduchu, 3.přívod kapaliny 
AdBlue, 4.odtok kapaliny AdBlue, 5.návrat kapaliny AdBlue do nádrže, 6.hlavní filtr, 
7.předfiltr, 8.přetlakový filtr, 9.vypouštěcí zátka. 
 
Přívod stlačeného vzduchu - vzduch se odebírá ze systému stlačeného vzduchu vozidla. 

Vzduch potom proudí do dávkovače redukčního činidla. Řídící jednotka SCR řídí ovládací 

ventil pro správné množství vzduchu, který je umístěný v hlavní jednotce. Jsou zde dva 

snímače tlaku, které měří tlak před a po omezení. Pomocí této informace hlavní jednotka SCR 

kontroluje aktuální průtok vzduchu odpovídající vypočtenému. 
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Dávkovač redukčního činidla (obr.č.21) - ve směšovací komoře, která je umístěná 

v dávkovači, je redukční činidlo smíšeno se stlačeným vzduchem do kapalné mlhy. Tato 

kapalná mlha je vstřikována pomocí vstřikovací trysky a smíšena s výfukovými plyny před 

katalyzátorem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.č.21. Dávkovač redukčního činidla 

 
Legenda:1.přívod stlačeného vzduchu, 2.přívod kapalina AdBlue, 3.výstup. 
 
SCR katalyzátor - je součástí tlumiče výfuku. Redukční činidlo se v katalyzátoru pomocí 

tepla rozloží na čpavek, který reaguje s NOX a převádí je na vodu a dusík. Provozní teplota 

katalyzátoru je velmi důležitá. Při 200oC ještě neprobíhá žádná reakce a při 600oC ( což se 

stane jen při výjimečných situacích ), redukční činidlo se spotřebovává bez snížení množství 

NOX. Katalyzátor obsahuje vanadium, které může být zdraví nebezpečné, ale při běžném 

použití ve vozidle nepředstavuje vanadium v katalyzátoru nebezpečí pro zdraví 

 
Redukční činidlo - se skládá z močoviny a prodává se pod názvem AdBlue. AdBlue je roztok 

močoviny a vody s 32,5% hmotnosti močoviny. Močovina je přírodní sloučenina, kterou ve 

velkém množství využívají zemědělci jako hnojivo. AdBlue je korozívní, zvláště pro hliník a 

měď. Krystaly se obvykle velmi rychle a snadno rozpouští v teplé vodě, větší usazeniny 

mohou být oškrábány nebo se mohou zahřát na více jak 500oC aby se snáze usazeniny 

odstranily. 

 
Elektrický systém - systém SCR je plně integrovanou součástí systému řízení motoru. Řídící 

jednotka motoru proto ovládá celý systém SCR. Z množství vstřiknutého paliva vypočte řídící 

jednotka motoru, kolik NOX motor vyprodukuje. Řídící jednotka motoru EMS používá 

informace spolu s informacemi přicházejících z různých snímačů v systému přes hlavní 
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jednotku SCR k výpočtu, jaké množství redukčního činidla a stlačeného vzduchu by mělo být 

dodáno, aby bylo vstříknuto správné množství do katalyzátoru. 

 
 

Obr.č.22. Elektrické schéma SCR 
 
Legenda: 1.hlavní jednotka SCR, 2.snímač teploty nádrže, 3.snímač hladiny nádrže, 
4.čerpadlo, 5. snímač tlaku a teploty redukčního činidla, 6.snímač tlaku vzduchu, 
7.vzduchový ventil, 8.snímač teploty výfuku, 9.snímač NOX ( signál jde do řídící jednotky 
EMS ), 10.řídící jednotka motoru EMS, 11.ventil vstřikování, 12.vodní ventil topení. 
 
Diagnostika systému - při každém nastartování motoru se provede startovací procedura, při 

které řídící jednotka EMS zkontroluje stav systému SCR. 

 
Jsou provedeny testy:   •  zda tlak vzduch v systému dosáhl správné úrovně 
 
                                      •  tlak a teplota redukčního činidla jsou v toleranci 
 
                                      •  zda teplota v nádrži redukčního činidla nehrozí zamrznutím 
 
 

Pokud jsou úvodní testy funkce SCR přijatelné, systém pokračuje ve vytvoření tlaku 

redukčního činidla pomocí spouštění podávacího čerpadla v systému SCR. Pokud nárůst tlaku 

není dokončen během 100 sekund, tlak je uvolněn pro opětovné vytvoření tlaku. 
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SPD3 diagnostikou můžeme provést test komponentů systému. Test je automatický a po 

dokončení testu zapíše řídící jednotka SCR výsledek testu.  

 
 

 
 

Obr.č.23. Diagnostika SCR pomocí programu SPD3 
 
4.3.2. Funkce SCR 

Redukční činidlo je směšováno se stlačeným vzduchem, pro vytvoření rozprášené 

tekutiny, která je vstříknuta do výfukových plynů před katalyzátorem. Měření a vstřikování 

red. činidla a stlačeného vzduchu je řízeno elektrickým řídícím systémem. Kapalina AdBlue 

se v katalyzátoru pomocí tepla rozloží na čpavek, který reaguje s oxidem dusíku ve 

výfukových plynech a rozloží jej na dusík a vodu. 

 
Systém SCR pracuje ve třech fázích: 
 
1.) Fáze spouštění: V počáteční fázi spouštění se provádí několik testů funkčnosti systému. 

Pokud je zjištěna závada v systému, bude generován kód závady a rozsvítí se výstražná 

kontrolka na přístrojové desce. S aktivní závadou SCR bude omezen výkon motoru. 
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2.) Fáze dávkování: Chemická reakce, která snižuje NOX ve výfukových plynech pomocí 

redukčního činidla může být provedena, pouze pokud je v katalyzátoru teplota vyšší  

než 2000C. Kolik redukčního činidla je zapotřebí pro snížení obsahu NOX ve výfukových 

plynech se provádí pomocí řídící jednotky motoru EMS, která spolupracuje s dávkovacím 

systémem SCR. 

 
3.) Fáze vypnutí: Během této fáze systém vyprázdní redukční činidlo, aby se zabránilo 

zamrznutí činidla ve vedení po ukončení jízdy. Systém je vyprázdněn pomocí otevření 

zpětného vedení do nádrže a pomocí stlačeného vzduchu je vyčištěn dávkovací ventil. Během 

fáze vypnutí SCR se nesmí odpojovat akumulátory od vozidla. 
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5. Motory EURO V 

Pro dosažení nižších emisních norem EURO V, bez použití přídavné složky AdBlue. 

Přišla značka Scania s novým typem motoru s označením XPI. Je to první motor s EGR 

ventilem, který splňuje přísné emisní normy EURO V.  

 

 
 

Obr.č.24. XPI motor 
 
 
 
Výhody motorů XPI:  

 hospodárnost provozu 
 

 snížení hmotnosti a více prostoru 

Jelikož nejsou potřebná žádná aditiva, nejsou potřebné ani přídavné nádrže na podvozku 

vozidla. Tím se snižuje celková hmotnost a zvyšuje se užitečná hmotnost vozidla. 
 

 žádná dodatečná údržba 

Intervaly mezi výměnami oleje jsou stejné jako u motorů EURO III a EURO IV. 
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5.1. Palivový systém XPI 

Technické označení: XPI – Extra Pressure Injection (extra vysoký tlak). Systém byl 

vyvinut ve spolupráci s americkou firmou Cummins. 

 
Výhody vstřikování Scania XPI:   
 

     okamžik a doba vstřiku je nezávislá na poloze vačkové hřídele a otáčkách motoru 
 
     vstřikovací tlak je vyšší než u předchozí generace vstřikovacích ventilů 

 
     zjednodušení ovládání ventilů  

 
     lze využít vícenásobné vstřikování 

 
Při využití vícenásobného vstřiku, můžem redukovat emise škodlivin a hluku. Dodatečné 

spalování kontroluje teplotu výfukových plynů pro lepší řízení systému EGR. 

 
 

 
 
 

Obr.č.25. Komponenty palivového systému 
 
Legenda:1.vysokotlaké potrubí, 2.vstřikovač, 3.akumulátor, 4.snímač tlaku paliva, 
5.bezpečnostní ventil, 6.odvzdušňovací ventil, 7.vysokotlaké čerpadlo, 8.měřící ventil, 
9.dopravní čerpadlo, 10.ruční pumpička, 11.palivový filtr a odlučovač vody, 12.palivová lišta 
pro zpětné vedení paliva, 13.řídící jednotka motoru s chladičem řídící jednotky. 
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5.1.1. Komponenty palivového systému XPI 

Vysokotlaké potrubí (obr.č.26) -  potrubí se používají mezi všemi prvky vysokotlakého 

okruhu od výstupu vysokotlakého čerpadla do vstřikovacích ventilů. Potrubí jsou pro 

jednorázové použití, opakované použití koncovek může způsobit jejich zkřehnutí a může 

zapříčinit jejich ztrátu těsnosti. 

 
 

Obr.č.26. Vysokotlaké potrubí 
 
 
Vstřikovač (obr.č.25, poz.2) - vstřikovač je ovládán elektricky řídící jednotkou motoru EMS. 

V závislosti na funkčních parametrech motoru (teplota, zatížení, otáčky motoru, složení 

emisí…), řídící jednotka motoru, zvolí okamžik pro elektrické ovládání elektroventilu. 

Vstřikovací ventily jsou trvale naplněny naftou, což umožňuje jejich chlazení a mazání. 

 
Funkce vstřikovače:     
                                     

 
 →  Vstřikování: Palivo přichází do vstřikovače pomocí 

vysokotlakého potrubí. Vstřikovač je neustále natlakován 

na 2400 barů ( 240 Mpa ). Cívka generuje magnetické 

pole, které přitáhne jádro ventilu a palivo je vstřikováno 

do spalovacího prostoru válce přes otvory v trysce 

vstřikovače.  
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→  Konec vstřikování: Přerušení proudu na cívku vstřikovače, 

uzavře jádro cívky a přeruší přívod paliva do vstřikovače. 

Tlak nafty nad a pod jehlou je v rovnováze, obě síly se 

navzájem ruší. Průchod nafty do spalovacího prostoru je 

uzavřen, vstřikování je ukončeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akumulátor (obr.č.25, poz.3) - je potrubí schopné přenést vnitřní tlaky nafty přesahující 

hodnotu 3000 barů (300 MPa ). Je upevněn na motoru a je vybaven skupinou závitových 

spojek. Snímač tlaku je umístěn uprostřed akumulátoru, a průběžně dodává do jednotky EMS 

údaj o tlaku paliva. Podle snímače jednotka počítá a optimalizuje okamžité hodnoty tlaku 

podle režimu činnosti motoru. 

 
Snímač tlaku paliva (obr.č.27) - je označen jako T 111. Snímač trvale informuje řídící 

jednotku motoru  EMS o tlaku paliva ve vysokotlakém okruhu. Je umístěn na liště 

akumulátoru. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr.č.27. Snímač tlaku T111 

 
Snímač má k dispozici silikonové krystaly. Tento princip mu zajišťuje vysokou funkční 

spolehlivost. Snímač tlaku měří deformaci dvou kalibrovaných prvků, které jsou naneseny na 

povrchu membrány. Deformace způsobená tlakem paliva způsobuje deformaci silikonu, která 
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změní odporové vlastnosti prvku. Proměnlivý odpor mění výstupní signál přenosem na 

elektronický signál v zapojení do Wheatstonova můstku 

 

Bezpečnostní ventil (obr.č.28): ventil je umístěn na konci vysokotlaké lišty. Je využíván 

pouze při poruše systému vstřikování. Brání překročení tlaku v systému, netěsnostem a 

destrukci jednotlivých dílů vysokotlakého okruhu. 

 

 
 

Obr.č.28. Bezpečnostní ventil 
 
 

 

Funkce bezpečnostního ventilu:  Ventil využívá konstrukci s dvojitým plovákem, který se 

otevírá ve dvou krocích. Nafta pod velmi vysokým tlakem se dostane na kužel prvního 

plováku. Plocha, na kterou musí působit, aby otevřel plovák je velmi malá, je proto třeba 

velmi vysokého tlaku ( 3000 barů ) pro jeho otevření. Po průchodu kanálem prvního plováku, 

působí nafta rovněž značnou silou na kužel druhého plováku. Tak lze dostatečně stlačit 

pružinu ventilu, aby se nafta dostala do výstupního potrubí. Její uzavírací tlak je 1000  ± 300 

barů. 
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Úloha ventilu v případě poruchy: V případě, že regulátor nefunguje, ventil se plně otevře. 

Přetlakový ventil se otevře a pak udržuje tlak 1000 barů (mezní tlak pro uzavření) pro 

napájení vstřikovacích ventilů v náhradním režimu. Jednotka EMS přejde na záložní systém 

umožňující funkci motoru s nižším tlakem nafty.  

 
Odvzdušňovací ventil (obr.č.25, poz.6) - je umístěn na obalu palivového filtru. Pomocí 

přípojky pro odvzdušnění lze rovněž kontrolovat správnou funkci nízkotlakého palivového 

okruhu. Naměřená hodnota se musí pohybovat mezi 9 a 12 bary podle otáček motoru. 

 
Vysokotlaké čerpadlo (obr.č.29) - čerpadlo je umístěno na levé zadní části motoru, je 

poháněn klikovou hřídelí motoru.  

 

 
 

Obr.č.29. Vysokotlaké čerpadlo 
 
Vysokotlaké čerpadlo má odměřovací ventil na vstupu paliva, tento ventil reguluje přívod 

paliva. Písty ve dvou válcích vysokotlakého čerpadla jsou plovoucí, což znamená, že se 

pohybují pouze pokud je palivo vháněno do vysokotlakého čerpadla. Jakmile je palivo 

přivedeno do vysokotlakého čerpadla, palivo stlačí písty směrem dolů. Při otáčení vačkového 

hřídele vysokotlakého čerpadla dojde k vysunutí pístů nahoru a vytlačení paliva do zásobníku. 

Jakmile vysokotlaké čerpadlo nedostává palivo, například během brzdění motorem, písty 

zůstanou v horní poloze dokud nedojde k přísunu dalšího paliva. Vysokotlaké čerpadlo 

vytváří tlak paliva v akumulátoru na maximální hodnotu 2400 barů (240 MPa).  
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Měřící ventil (obr.č.25, poz.8) - nafta se dostává do regulátoru tlaku. Řídící jednotka motoru 

EMS zajišťuje elektrickou regulaci pomocí signálu PWM, podle požadované konečné 

hodnoty tlaku nafty. Poloha jádra regulátoru generuje postupné škrcení v závislosti na 

množství nafty vytlačovaném písty. Větší množství nafty umožňuje vyšší tlak a naopak. Větší 

množství nafty prochází průběžně nízkotlakým okruhem, přebytečné palivo je regulátorem 

přepouštěno do vratného okruhu. 

 

Dopravní čerpadlo (obr.č.25, poz.9) - dopravní čerpadlo je umístěno na vysokotlakém 

čerpadle a je poháněno od vačkové hřídele vysokotlakého čerpadla. Dopravní čerpadlo nasává 

palivo z palivové nádrže a tlačí jej přes filtr do vysokotlakého čerpadla. Tlak paliva je 

regulován pomocí vnitřního regulátoru tlaku v podávacím čerpadle. Přebytečné palivo je 

vedeno zpět do sací strany podávacího čerpadla. Nízkotlaké čerpadlo dodává palivo pod 

tlakem, který se pohybuje mezi 9 a 12 bary (0,9 – 1,2 MPa). 

 
Ruční pumpička (obr.č.25, poz.10) - v klidové poloze, zůstává zašroubováno se stlačenou 

pružinou ve vlastním uložení. Slouží pro odvzdušnění palivové soustavy (např. při výměně 

palivového filtru).  

 
Palivový filtr a odlučovač vody (obr.č.30) - palivový systém XPI má dva palivové filtry. 

První filtr je sací s odlučovačem vody s filtrací 10 mikronů, druhý je tlakový filtr s filtrační 

schopností 3 mikrony. 

 
 

Obr.č.30. Dvojice filtrů paliva 
 
   Legenda: 1. sací filtr s odlučovačem vody, 2. tlakový filtr 
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Odlučovač vody:     → Účel - vzhledem k malým rozměrům některých prvků systému XPI, 

jsou tyto prvky extrémně citlivé na přítomnost vody. Nežádoucí přítomnosti vody v 

přívodním i vysokotlakém okruhu brání odlučovač vody umístěný na držáku sacího filtru. 

  
                                 → Vznik - systém XPI stlačuje palivo na vysoký tlak a tím se i zahřívá. 

Vratným potrubím se pak vrací zahřátá nafta zpět do nádrže. Pokud je v nádrži přítomen 

vlhký vzduch (např. vlhký vzduch přes odvzdušnění), vzniká efekt kondenzace. Vzduch se 

sráží ve formě kapek, které se smíchají s palivem. 

 

                                 → Princip - směs nafta + voda se nasává z nádrže do sacího filtru. Voda 

má hustotu 0,99 při 20°C (t.j. 1 litr vody = 0,99 kilogramu). Nafta má hustotu menší 0,84. To 

vysvětluje proč, pokud jsou ve stejné nádrži, má voda tendenci se usazovat u dna. V případě 

tělesa filtru, se u dna nachází kanál, který vede přímo do odlučovače vody. Vypouštěcí kanál 

odlučovače je napojen na venturiho trubici ve vratném palivovém okruhu. Vracející se nafta 

nasává přes venturiho trubici kapalinu usazenou v odlučovači a odvádí ji do palivové nádrže. 

Pokud je v sacím filtru vody velmi málo, je venturiho trubicí nasávána nafta. 

 

 
 

Obr.č. 31. Proudění vracející se vody do nádrže 
 
 → Údržba - vyčistit palivové nádrže minimálně 1 x za rok podle 

jízdních podmínek prostřednictvím spodních kohoutů. 

 
                                   → Důsledky - kavitační opotřebení způsobuje poškození povrchu 

v oblasti zanikání kavitačních bublin v kapalině. Zánik bublin způsobuje hydrodynamické 

rázy a s tím spojené vytrhávání částic z povrchu. Je to především viditelné například na 

koncích lopatek lodního šroubu nebo ve zúžených místech čerpacích zařízení. 
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Obr.č.32. Oblast rizika kavitace 
 
 → Odstranění - ventil na zpětné palivové liště, který udržuje minimální 

tlak 0,7 baru na okruhu, brání riziku kavitace mezi naftou pod vysokým tlakem ve 

vstřikovacím ventilu a naftou o klesajícím tlaku na výstupu ze vstřikovacího ventilu. 

 
Palivová lišta pro zpětné vedení paliva (obr.č.25, poz.12): nepoužitá nafta na výstupu 

vstřikovacích ventilů prochází tímto vratným potrubím. Tato vratná rampa je napojena na 

každý vstřikovací ventil vnitřním potrubím v hlavě válců. Na konci rampy je ventil udržující 

minimální tlak 0,7 baru. Palivová lišta omezuje riziko kavitace a zabezpečuje promazávání 

vnitřních prvků vstřikovacích ventilů. Nepoužitá nafta se dostává do vysokotlakého čerpadla.  

 
5.1.2. Popis funkce vstřikování paliva 

Průtok paliva - podávací čerpadlo čerpá palivo z nádrže přes filtr a odlučovač vody při tlaku 

9 – 12 barů. Z filtru sání palivo protéká do chladiče řídící jednotky motoru. Pro vytvoření 

přívodního tlaku je palivo dopraveno přes měřící ventil do vysokotlakého čerpadla. Měřící 

ventil přívodu paliva kontroluje množství paliva vedeného do vysokotlakého čerpadla. 

Vysokotlaké čerpadlo vytváří tlak paliva na maximální hodnotu 2500 barů (250 Mpa). Palivo 

je vedeno do akumulátoru přes vysokotlakou trubku.  

Vysokotlaká trubka vede do akumulátoru ke každé vysokotlaké přípojce na vstřikovači. 

Pokud je elektromagnetický ventil ve vstřikovači napájen, vstřikovač se otevře a palivo je 

vstřikováno do válce. 

Palivový systém pracuje pod vysokým tlakem, a proto je velmi důležité, aby v systému nebyla 

voda. Voda zapříčiňuje korozi komponentů palivového systému a může dojít k výskytu úniku 

vzhledem k malé toleranci. Aby se zabránilo výskytu vody v palivu je voda oddělena od 

paliva ve filtru sání a je vedena zpět do palivové nádrže. 

Na akumulátoru je bezpečnostní ventil, který se otevře v případě výskytu závady v palivovém 

systému, která má za následek příliš vysoký tlak. Bezpečnostní tlak se otevírá při 3000 barů a 
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snižuje tlak paliva na 1000 barů. Pokud je palivový ventil otevřený, palivo je vedeno zpět 

pomocí zpětného ventilu a bude vyhřívat trubku za zpětným ventilem. Nepotřebné palivo ze 

vstřikovačů protéká z palivové lišty zpět do palivové nádrže. 

 
Množství paliva a časování vstřiku - časování vstřiku a množství vstřikovaného paliva je 

určeno řídící jednotkou motoru. Délka vstřiku a tlaku paliva v akumulátoru určuje množství 

paliva, které bude vstřikováno do válce. 

 
Adaptace palivového ventilu - přizpůsobení znamená přibližné nastavení a v tomto případě 

znamená, že řídící jednotka se přizpůsobí jednotlivému vstřikovači v pravidelných intervalech 

pro poskytnutí nejlepšího možného výkonu motoru a spotřeby paliva. 

 
Vstřikování paliva -  vstřikovač je ovládán elektricky řídící jednotkou motoru a vstřikovač 
pracuje ve dvou fázích: 
 

 první fáze je, když není vstřikovač napájen a je uzavřen 
 

 druhá fáze je, když je vstřikovač napájen a otevřen 
 
Palivo přichází do vstřikovače pomocí vysokotlakého potrubí. Vstřikovač je neustále 

natlakován maximálně na 2500 barů. Pokud je elektromagnetický ventil otevřen, je 

vstřikováno palivo do válce. Časování vstřiku a množství vstřikovaného paliva je určeno 

řídící jednotkou motoru.  
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5.2. EGR ventil  

Pro splnění emisní normy EURO V, musela se přizpůsobit i konstrukce systému EGR. 

Hlavní zněnou v konstrukci je zavedením dvojfázové chlazení výfukových plynů. V první fázi 

výfukové plyny se chladí pomocí vodního chladiči a v druhé fázi vzduchovým chladič.     

 
 

Obr.č.33. Konstrukce EGR ventilu 
 
Legenda: 1.blok ventilů, 2.ventil EGR, 3.pneumatický ovládací válec, 4.vodou chlazený 
chladič EGR, 5.sací potrubí, 6.vzduchem chlazený chladič EGR, 7.obtokový ventil. 
 
Mezi vodním chladičem a vzduchovým chladičem je umístěný obtokový ventil. Pokud je 

vnější teplota nízká a existuje riziko zamrznutí kondenzátu ve vzduchovém chladiči, obtokový 

ventil odpojí průtok výfukových plynů do vzduchového chladiče, a plyny proudí přímo do 

sání motoru. 

 
 

Obr.č.34. Umístění obtokového ventilu 
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Novinkou u nového systému EGR oproti starším je použití vzduchového chladiče výfukových 

plynů. Důvodem je výrazné snížení teploty plynů, pro splnění emisní normy EURO 5. Při tak 

výrazném snížení teploty se vytváří v tělese chladiče kondenzát z kyseliny sírové z nespálené 

motorové nafty. Je to proces, který se nedá ovlivnit a nezpůsobuje větší opotřebení motoru. 

Velký problém je však s použitím nafty s větším obsahem síry než je 10 ppm, při kondenzaci 

výfukových plynů ve vzduchovém chladiči se vytváří větší kondenzát kyseliny sírové, která   

způsobuje značné opotřebení motorů a snižuje životnost motorového oleje. 

 
 

Obr.č.35. Schéma EGR ventilů 
 
Legenda: 1.vzduchový filtr, 2.snímač průtoku vzduchu, 3.turbodmychadlo, 4.chladič 
stlačeného vzduchu, 5.snímač otáček turbodmychadla, 6.elektricky ovládací prvky pro turbo, 
7.sací potrubí, 8.válec, 9.výfukové potrubí, 10.snímač pro měření zpětného tlaku výfukových 
plynů, 11.EGR ventil, 12.snímač polohy pro EGR ventil, 13.snímač teploty nasávaného 
vzduchu, 14.snímač tlaku nasávaného vzduchu, 15.blok ventilů, 16.řídící jednotka motoru, 
17.vodou chlazený chladič EGR, 18.obtokový ventil, 19.vzduchem chlazený chladič EGR, 
20.motorová brzda. 
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Diagnostika EGR ventilu - nová konstrukce EGR ventilu obsahuje oproti staršímu systému 

EGR pro EURO IV více kontrolních a měřících komponentů. Pomocí diagnostiky SPD3 

můžem sledovat funkci snímačů.  

 
 

 
 

Obr.č.36. Diagnostika EGR pomocí programu SPD3 

 
 
Podmínkou testu je aby motor běžel na volnoběžné otáčky. Test je automatický trvá přibližně 

30 minut. 

 

V první části testu se motor zahřeje na provozní teplotu a kontroluje se funkce jednotlivých 

snímačů.  
 

Druhá část testu kontroluje snímač průtoku vzduchu a poskytuje základní nastavení. Motor 

běží s uzavřeným EGR ventilem s vyššími otáčkami motoru přibližně 2000 min-1. 
 

Třetí a poslední část testu kontroluje funkci EGR ventilu 
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5.3. Turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek 

Úkolem turbodmychadla s proměnnou geometrií lopatek je zvýšit objem vzduchu do 

válců motoru pro zvýšení výkonu motoru během nízkých otáček. To také aktivně reguluje 

obsah EGR pomocí vytváření správného tlakového poměru mezi stranou sání a výfuku. 

Průtok nasávaného vzduchu může být optimalizován napříč celým rozpětím pracovních 

otáček motoru. Funkce turbodmychadla s proměnnou geometrií významně snižuje prodlevu 

nárůstu výkonu při řazení, protože rychlost turbíny je udržována na vysokých otáčkách. 

 
 

Obr.č.37. Turbodmychadlo s proměnnou geometrií 
 
Geometrie a průtok plynu v turbodmychadle s proměnlivou geometrií jsou regulovány 

posuvným pístem, který je ovládán elektrickým servomotorem. To umožňuje přesné ovládání 

jak plnicího vzduchu do motoru, tak průtoku EGR. 

 

 
 

Obr.č.38. Regulace turbodmychadla 
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Diagnostika turbodmychadla - po výměně turbodmychadla se musí provést kalibrace 

elektrického motorku posouvající pístem pro natáčení lopatek. Během testu se provádí 

kontrola, kolik napětí je zapotřebí pro pohyb kruhové trysky v obou směrech jejich 

koncových poloh. Pohyb turbodmychadla mezi koncovými polohami můžem slyšet. 

 
 
 

 
 
 

Obr.č.39. Diagnostika turbodmychadlo s proměnnou geometrií 
 
 
 
Podstatně se zpřísnily požadavky na kvalitu čistoty nasávaného vzduchu. Částečky písku nebo 

kovové částice mohou poškodit lopatky oběhového kola turbodmychadla. Povede to 

k nevyvážení a opotřebení ložisek, výkon motoru se sníží, a když bude nadále používán, může 

menší přísun vzduchu zapříčinit přehřátí motoru. Tento typ přehřátí není možné zpozorovat na 

ukazateli teploty motoru.  
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5.4. Palivo a motorové oleje pro motory EURO V. 

Emisní normy se netýkají jen kvality výfukových zplodin z motoru, ale zabývají se také 

kvalitou paliva a motorového oleje. 

 
Palivo - pro splnění emisní normy EURO V je zapotřebí nafta s nižším obsahem síry. Nižší 

podíl síry v motorové naftě umožňuje zvýšit intervaly výměn motorového oleje a snižuje 

objem pevných částic ve výfukových plynech. Evropská unie se rozhodla snížit objem síry 

v naftě z 50 ppm pro motory s EURO IV na 10 ppm pro motory s EURO V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr.č.40. Pro informaci pro majitele vozidel jsou vylepovány na palivové nádrže štítky 
 

 
 

 
 

Obr.č.41.Členění obsahu síry v naftě v Evropě 
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Požadavky na motorové oleje -  předpokládané změny v konstrukci motoru, systému 

vstřikování paliva a regulací výfukových plynů zvyšuje požadavky na motorový olej: 
 

 účinná detergentní schopnost a vyšší TBN 
 

 zvýšená termální a oxidační stabilita motorového oleje  
 

 vyšší stabilita viskozity při vysoké teplotě  
 
→ Použití EGR ventilu - recyklace výfukových plynů zpět do sání zvyšuje obsah sazí 

v motorovém oleji.  Výfukové plyny jsou kyselé a agresivní, a olej proto musí mít vyšší 

alkalickou rezervu (TBN), dobrou protikorozní ochranu a zvýšené antioxidační účinky. 

 
→ Zavřená ventilace skříně klikového hřídele - pro splnění nových emisních norem musí být 

zabezpečena i ekologická recyklace plynů z klikové skříně motoru. Plyny vznikající v klikové 

skříní jsou vedeny zpět do sání motoru. Problém jsou s výpary, které se vracejí zpět a 

způsobují zanášení turbodmychadla a chladičů vzduchu. 

Motorový olej musí mít dostatečnou detergentní účinnost a vyšší odolnost základového oleje 

vůči degradaci. 

 
→ Prodloužení intervalů údržby -  motorové oleje musí zabezpečit prodloužení intervalů 

výměn olejů. To má pozitivní vliv na životní prostředí, úsporu financí a zvýšení 

provozuschopnosti vozidla. 

 
→ Kontrola hladiny motorového oleje - motory XPI jsou vybaveny snímačem množství 

motorového oleje umístěného ve vaně motoru, umožňuje kontrolu hladiny oleje z místa řidiče. 

Na přístrojovém panelu se řidiči objeví aktuální množství oleje v motoru. 

 
 

 
 
 

Obr.č.42. Informace pro řidiče o množství oleje v motoru z palubního počítače 
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6.1. Diagnostický program SPD3 

Scania Diagnos & Programmer 3 (SDP3) je název pro firemní diagnostiku, používající 

se pro čtení závad, kontrolu snímačů a čidel, nastavení řídících jednotek a programování 

parametrů vozidla. 

 

 
 

Obr.č.43. Hlavní stránka programu SPD3 
 
Použití programu SPD3 vyžaduje USB klíče a VCI2 pro připojení k vozidlu. USB klíč je 

majetkem společnosti Scania a slouží pro aktivaci jedné ze tří úrovní prací s programem 

SPD3.  

 
 
 
 
 
 
Třídění USB klíčů: 
 
I. stupeň - použití pouze pro údržbu 
 
II. stupeň - použití pro čteně poruchových 
kódů 
 
III. stupeň – nejvyšší stupeň 
 
Třetí stupeň umožňuje číst a mazat poruchové kódy, programovat a měnit řídící jednotky. 
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6.1. Popis programu SPD3 

 
 
 
1) V levé části nám program SPD3 nabízí zápis seznamu řídících jednotek, obvodů a skupin 

komponentů. Výskyt kódu závady je označen vykřičníkem, ten se zobrazuje ve všech úrovní 

vozidla v obvodu ve kterém se závada nachází. 

2) V hlavním dialogovém okně se mám zobrazí aktivní i neaktivní kódy závad s počtem 

záznamů, datem a časem výskytu.  

3) V levé části můžeme číst a mazat kódy závad   

 
1.) Číslo podvozku vozidla: 
 
2.) Seznam řídících jednotek: systémy na 

vozidle jsou ovládány samostatnými 

řídícími jednotkami    

3.) Seznam komponentů: řídící jednotky 

spolupracují se seznamem komponentů, 

které jsou rozděleny podle funkce. 

( T – snímače, C – konektory, S – spínače, 

V – el.mag.ventily atd.) 
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Pro diagnostiku je důležitá prostřední část programu. Umožňuje nám zobrazení kódů závad, 

čtení aktuálních hodnot snímačů, seznam komponentů a elektrických schémat. 

 

 
 
1.) V poli pro Poruchové kódy mužem:   •  číst zaregistrované poruchové kódy 
 
                                                                   •  vymazávat poruchové kódy 
 
                                                                   •  kódy závad jsou rozděleny na aktivní a neaktivní 
 
V programu můžeme vyčíst kód závady, jestli je závada aktivní nebo neaktivní, počet a čas 

posledního záznamu. Ve spodní části obrazovky je nápověda k popisu kódu závady ( Nadpis, 

Porucha, Příčina, Poznámky ). Cestu k vadnému snímači nám program znázorňuje pomocí 

červených vykřičníků.  

2.) Popis: v této části můžeme získat popis jednotlivých systémů a jejich obvodů. Jsou zde 

k dispozici informace pro vybraný komponent ze seznamu.  

3.) Kontrola (Šek): jednu z možností jak odzkoušet jednotlivé komponenty je použití této části 

v programu SPD3. Umožňuje načítat naměřené hodnoty od snímače nebo aktivovat a 

kontrolovat funkci elektromagnetických ventilů. 

4.)Umístění: zobrazuje umístění komponentu na vozidle.  

5.) Součásti: v této části nalezneme popis komponentů zahrnutých v obvodu. 

7.) Nastavení: zde se nacházejí základní nastavení vozidla, které mohou být změněny, 

kalibrovány nebo resetovány hodnoty. Program pracuje rozdílným způsobem, v závislosti na 

tom, zda si přejeme změnit parametry nebo provádět kalibraci. 
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6.2. Příklady diagnostiky palivového systému motoru 

Příklady měření jsem vypracoval během praxe při diagnostice motorů. Zaměřil jsem se 

na závady v palivovém soustavě motoru, které lze diagnostikovat pomocí programu SPD3. 

 
6.2.1. Závada na EGR ventilu 

Závada se objevila na motoru EURO IV s palivovým systém HPI. Při aktivní závadě 

v systému EGR se zobrazí na palubním počítači hlášení o poruše. Řídící jednotka přeruší 

regulaci výfukových plný, a na palubním displeji se zobrazí informační hlášení pro řidiče. 

 

 
 

Obr.č.44. Informační hlášení na palubním počítači 
 
Základem je načtení chybových hlášení vozidla, pomocí diagnostického programu. Program 

nám po načtení zobrazí kódy závad s informacemi o počtu záznamů, čas výskytu poslední 

zaznamenané závady, a zda závada je aktivní v době načtení. Ve spodní části programu 

můžeme  najít popis závady a návod k odstranění. 
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Velkou výhodou programu SPD3 je přehlednost v obsahu řídících jednotek ve vozidle. A dále 

pro zjednodušení práce obsluhy, jsou u řídících jednotek a jejich komponentů, u kterých je 

zaznamenána závada zobrazen červený vykřičník. Obsluha nemusí dále přemýšlet kde najít 

poškozený komponent, a tím se zkracuje čas diagnostiky vozidla a zvyšuje se efektivita práce. 
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Blok ventilů, který je zde znázorněn jako vadná součástka je proporcionální ventil, který je 

řízen řídící jednotkou motoru EMS pomocí PWM signálu pro ovládání funkce motorové 

brzdy a klapku EGR ventilu. 

 
 

 

Pro kontrolu se využívá stránka v SPD3 s názvem Šek, kde můžeme kontrolovat funkci EGR 

ventilu a číst elektrická schémata. Při závadách, které jsou registrovány jako zkrat je výhodné 

provést měření kabeláže k proporcionálnímu ventilu EGR. Program nám nabízí podstatnou 

výpomoc s zobrazením schémata a s možností označení barvy drátu ve svazku a piny na 

komponentu:                        -  E44     jako řídící jednotkou 

                                             -  C473   konektor 
 
                                             -  V107   proporcionální ventil EGR   
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Jednou z dalších stránek v SPD3 je stránka znázorňující Umístění komponentu na motoru.  
 

 
 
Pro kontrolu ventilu nám program nabízí aktivaci bloku ventilu. Při aktivaci se na obrazovce 

zobrazí ikona A a pomocí kurzoru můžeme nastavit otevření ventilu od 0 do 100%. Podle 

nastavení velikosti procent na sloupci propustí ventil přiměřený tlak vzduchu a pootevře 

(vysune) se pístnice válce EGR ventilu. Při poškození nebo zkratu ventilu se nebude aktivovat 

vzduchový válec nebo při poškození vzduchové hadice bude slyšet znatelný únik vzduchu. 
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Příčinou závady byl poškozený proporcionální ventil. Po výměně musí řídící jednotka motoru 

EMS provést skupinu testů něž se uvolní záložní systém a informativní kontrolka pro řidiče 

zhasne. Aby se tento proces urychlil, využívá se položky z Nastavení pro vynulování závad 

v EGR systému.  

Hodnoty by měli být obnoveny. Řídící jednotka motoru EMS opět načte nové informace ze 

snímačů průtoku vzduchu a snímače tlaku a teploty nasávaného vzduchu.   

 
 

 
 
 
 
 
Závěr: Výsledek diagnostiky závady, bylo nalezení poškozeného bloku ventilů pro ovládání 

EGR ventilu a motorové brzdy. Program SPD3 přímo navede diagnostika na poškozený 

komponent a nabídne další skupinu testů, pro odzkoušení komponentů. 
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6.2.2. Kolísavý chod motoru 

Kolísavý chod motoru se projevil při volnoběžných otáčkách motoru 500 – 540 min-1, 

závada se projevila u palivového systému HPI. 

Pro řidiče se zobrazí na informačním panelu hlášení o aktivní závadě na motoru. 
 
 

 
 

Obr.č.45. Informační hlášení na palubním počítači 
 
 

 

Obr.č.46. Znázornění komponentů a rozdělení motoru 
 
 
Závada se může projevit vadným:  → vstřikovačem 
 
                                                        → časovacím ventilem paliva 
 
                                                        → snímačem otáček motoru 
 
                                                        → kombinací ostatních závad 
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Při načtení vozu se v programu SPD3 objeví hlášení o chybových kódech s aktivní závadou 

na elektromagnetický ventil časování paliva. 

 

 
 

V textovém poli popisu závady můžeme zjistit, že chybí signál od elektromagnetickému 

ventilu časování paliva pro první blok (1 – 3 válec). Příčina může být na elektromagnetickém 

ventilu nebo přerušený elektrický obvod. 

Motor nemá kulatý chod, protože časovací ventil pro první blok je poškozen a řídící jednotka 

se snaží vyrovnat chod motoru. Na obrázku je zobrazena funkce Vyvážení chodu motoru, 

která zobrazuje na vodorovné ose počet válců motoru a na svislé ose dávku paliva v mg/zdiv 

na vstřikovačích. 
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Při kontrole zjistíme, že vstřikovače jsou rozděleny na vstřikovače s velkou dávkou paliva a 

s minimální dávkou paliva. Vstřikovače pro válce 1 – 2 – 3 mají maximální dávku, a pro válce 

4 – 5 – 6 mají minimální dávku paliva. Je to tím, že vadný ventil nedokáže regulovat 

vstřikování a vstřikovače vstřikují maximální dávku paliva. Aby motor měl přiměřený kulatý 

chod motoru, ostatní vstřikovače druhého banku nevstřikují žádné palivo.   

 

 
 
 
Pro odzkoušení stavu elektromagnetických ventilů nabízí program SPD3 funkci na 

odzkoušení každého ventilu zvláště na stránce Šek. Při aktivaci jednoho z ventilů, které jsou 

pod čísly znázorněny ve sloupci, musíme uslyšet cvaknutí. 
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Při zkoušce aktivace ventilů, byla zjištěna závada na ventily časování pro první bank, který 

při zkoušce necvakal. Po výměně ventilu byl proveden opětovný test ventilů s pozitivním 

výsledkem, a pro kontrolu byl proveden poslední test vyvážení chodu motoru.  

 
 

 
 
 
 
Závěr: Na stupnici po výměně ventilu můžeme zpozorovat znatelný rozdíl vyvážení dávky 

paliva, a tím i rovnoměrnější chod motoru. Pomocí programu SPD3 bylo velmi jednoduché 

najít poškozený díl v palivové soustavě a nebylo potřeba měnit dobré komponenty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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6.2.3. Motor černě kouří 

Majitel vozidla si stěžoval na zvýšenou kouřivost motoru v tahu a také na snížení 

výkonu. Diagnostikované vozidlo mělo vstřikování HPI a podle průběhů servisních intervalů, 

mělo najeto 15 tis.km po výměně palivového filtru.   

Při načtení poruchových kódů vozidla, vykazovaly všechny řídící jednotky normální stav 

vozidla bez závad. Nyní se nemůžeme spolehnout na diagnostiku ale musíme hledat 

kombinaci mechanické závady s elektronickou.    

 

 
 
Při diagnostice výkonu motoru je potřeba provést skupinu testů a prověřit jednotlivé 

komponenty a části motoru: 
 
• kontrola těsnosti sacího potrubí 
 

 kontrola zanesení vzduchového filtru 
 kontrola mechanického poškození lopatek turbodmychadla 
 těsnost sacího potrubí  

 
• průchodnost výfukového potrubí 
 

 kontrola funkce klapky motorové brzdy 
 poškození tlumiče výfuku 

 
• kontrola palivového systému 
 

 poškození nebo zanesení palivové filtru 
 kontrola sacího koše v palivové nádrži 

 
Při kontrole sání, výfuku a sacího potrubí v palivové nádrži nebyla nalezena žádná závada 

zapříčiňující kouření motoru. Zbývá provést testy pomocí SPD3. 
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• diagnostika palivového systému pomocí SPD3 
 

 provedením zkušební jízdy se měřením tlaku turba 
 kontrola tlaku paliva  
 ověření funkce vstřikovačů 

 
1.) Provedením zkušební jízdy se měřením tlaku turba 
 

 
 
Při zkušební jízdě se zaznamenává tlak v sání motoru. Maximální tlak při plném výkonu se 

pohybuje kolem 2,9 až 3,2 barů.. Teplota vzduchu v sání by se měla pohybovat kolem 20 až 

25 oC. Při zkušební jízdě byla funkce turba i snímače v pořádku. 

 
 

Poznámka: Snímač tlaku a teploty sání T 47 je kombinovaný snímač, a je umístěn v sacím 

potrubí motoru. Snímač si připočítává ke skutečnému tlaku v sání 1 bar, jako atmosférický 

tlak pro kontrolu řídící jednotky motoru Řídící jednotka motoru kontroluje funkci snímače 

tím, že porovná tlak atmosférického tlaku v řídící jednotce koordinátoru a snímače tlaku 

v sacím potrubí motoru. Jestli je naměřen rozdíl mezi tlakem na snímači T 47 a 

atmosférickým tlakem, zapíše se kód závady. 
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Záznam atmosférického tlaku vzduchu v řídící jednotce koordinátoru, můžem zkontrolovat 

pomocí stránky Šek. 

 

 
 

 
Palivový systém HPI se skládá ze skupiny měřících a ovládacích prvků, dvojici regulačních 

ventilů, palivového filtru a dopravního čerpadla. Při diagnostice se musí provést skupina testů 

pro zjištění stavu jednotlivých částí palivové soustavy. 

 
Jednotlivé komponenty palivové soustavy: 
 
• palivová lišta – slouží jako zásobárna paliva pro vstřikovače, tlak v palivové liště je ovlivněn 

přetlakovým ventilem, který zabezpečuje tlak v liště nad 17 barů. 

Příklad vadného snímače tlaku T 47 v sacím 
potrubí. Snímač vykazuje při stojícím motoru 
vyšší tlak (1,07 barů) než je atmosférický 0,99 
barů v řídící jednotce koordinátoru. 
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• elektromagnetické ventily – soubor elektromagnetických ventilů pro časování a dávku 

paliva pro každou řadu válců zvlášť. 

Porucha: ventily patří k hlavním řídícím členům motoru a při poruše jednoho z ventilů, motor 

ztrácí výkon a rovnoměrný chod. 

 

• shut-off ventil – ventil slouží pro uzavření přívodu paliva do lišty. Při chodu motoru je ventil 

ovládán řídící jednotkou.  

Porucha: při poruše ventilu nejde motor nastartovat nebo naopak dlouze trvá jeho zastavení. 

 

• snímače tlaku pro oddělené bloky motoru – snímače jsou umístěny v zadní části palivové 

lišty. Snímají tlak paliva v rozdělených blocích motoru. 

Porucha: u novějších motorů se již nepoužívají, protože docházelo k častým závadám na 

snímači. Při registraci závady na snímači tlaku, byl omezen výkon motoru a musel se snímač 

vyměnit. 

 

• palivový filtr - v obalu palivového filtru se nachází filtr paliva a měřící rychlospojka pro 

připojení manometru. 

Porucha: ucpáním palivového filtru se zvyšuje tlak paliva v obalu filtru a snižuje tlak 

v palivové liště. Výsledkem je snížení výkonu motoru a registrace kódu závady pro nízký tlak 

paliva. 

 

• měřící bod na filtru - rychlospojka umístěná na obalu filtru umožňuje měřit tlak paliva před 

filtrem pomocí jednoduchého manometru. Při výměně filtru by měl být tlak kolem vyšší než 

17 barů, vlivem zanesení filtru může tlak vzrůst nad 27 barů.  

Porucha: při havarijním poškozením filtru nad 27 barů se aktivuje bezpečnostní ventil, který 

otevře potrubí pro zpětné vedení paliva aby se nerozpadl palivový filtr a nepoškodil 

vstřikovače.  

 

• bezpečnostní ventil 27 barů - je umístěn v obalu filtru a slouží k zabezpečení snížení tlaku 

při zanesení nebo poškození palivového filtru a při zastavení motoru. Při zastavení motoru, 

uzavře řídící jednotka motoru shut-off ventil a přívod paliva do palivové lišty. Motor určitou 

dobu dobíhá a přitom i pohání dopravní čerpadlo a to tlačí palivo do filtru. Ve filtru se 

navyšuje tlak a pouze jen bezpečnostní ventil zabrání dalšímu navyšování tlaku a přepustí 

palivo do zpětného potrubí.  
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• dopravní čerpadlo - zubové čerpadlo poháněné od rozvodů motoru.  

Porucha: poškozením zubového čerpadla vlivem např. špatné nafty, se sníží tlak 

dopravovaného paliva a motor nebude moci nastartovat. 

 

• přetlakový ventil 17 barů - ventil zabezpečuje konstantní tlak v palivové liště, který je 

potřebný pro dostatečné plnění vstřikovačů. 

Porucha: porušením ventilu a snížením tlaku v palivové liště se sníží výkon motoru. Při 

zaseknutím ventilu se nevytvoří dostatečný tlak v liště a nebude možné motor nastartovat. 

 

• snímač tlaku a teploty paliva T 91 - snímač umístěný v palivové liště snímá tlak paliva a 

teploty. Aktuální hodnoty můžem číst pomocí programu SPD3. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 
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2.) Kontrola tlaku paliva 
 
Tlak paliva - pomocí programu SPD3 na stránce Šek mužem číst tlak a teplotu paliva 

v palivové liště.  

  

 
 
Aktivací ikony můžem kontrolovat tlak paliva při změně otáček motoru. 
 
 

 
 
 
Naměřený tlak odpovídal normálnímu stavu, závada není v přívodu paliva a snímači tlaku. 
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3.) Ověření funkce vstřikovačů 
 
Vyvážení chodu válců - znázorňuje rozdíl vstřikovaného paliva do válců. Nulová čára 

znamená optimální dávku paliva, pokud se zobrazí odchylka směrem nahoru, je vstřikováno 

větší množství paliva a pokud je znázorněna odchylka směrem dolů je vstřikováno menší 

množství paliva. 

 

 
 
 
Výsledek testu nenaznačuje vážnější poškození vstřikovače i když sloupce nejsou v rovině. 

To je pro chod motoru normální, protože řídící jednotka motoru se snaží udržet chod motoru 

vyrovnaný. Když jeden ze vstřikovačů vstřikuje větší množství paliva, u druhého v pořadí 

zapalování se dávka sníží.  

Je taky velmi důležité zpozorovat rozdíl dávky paliva mezi rozdělenými bloky motoru. Blok 

motoru je rozdělen na tři válce, které řídí jeden ventil dávkování paliva. Rozdíl pak mezi 

bloky signalizuje závadu na ventilu. Zpozorovat tento rozdíl je velmi důležité, protože řídící 

jednotka to nedokáže rozpoznat a nezapíše to jako kód závady. 

Další možností odzkoušet vstřikovače je při vyšších otáčkách a při zatížení. Zatížení motoru 

se simuluje zapnutím kompresoru klimatizace, rozsvícením světel a pootáčením volantu aby 

se aktivovalo čerpadlo servořízení. 

Test vyvážení chodu motoru nenabídl přímo řešení, který ze vstřikovačů je špatný ale nabídl 

nám možnost soustředit se na třetí vstřikovač.  
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Časování vstřikovačů - pro správné měření časování ventilů musí být motor zahřátý na 

provozní teplotu ( 80 – 90oC ) a pracovat ve volnoběžných otáčkách. Při sledování časování 

vstřikování může být rozdíl mezi vstřikovačem a ostatními vstřikovači větší než 0,5 ms, ale je 

to první signál k pravděpodobně vadnému vstřikovači.  

Velmi důležité jako u vyvážení chodu motoru je sledovat rozdíl mezi dvěma bloky válců. 

Pokud je ventil poškozen a při otevírání netěsní a uniká palivo, je výsledkem kratší doba 

otevření. Pokud je ventil zanesen nečistotami bude naopak doba otevření delší. Pokud se doba 

otevření u tří vstřikovačů z jednoho bloku bude lišit od tří vstřikovačů z druhého bloku, je 

vadný časovací ventil. 

 
 

 
 
 
 
Při zobrazení časování vstřikovačů jsou hodnoty v toleranci, ale na třetím vstřikovači je 

nejmenší doba otevření vstřiku.  

 
Protože další možnosti testů pomocí programu SPD3 už nejsou k dispozici, mužem využít pro 

další diagnostiku měření emisí. Po zapojení měřící sady a nastavení parametrů se bude měřit 

kouřivost motoru a postupně měnit jednotlivé vstřikovače. 
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Měření emisí: další z možností jak odhalit vadný vstřikovač je provést měření emisí. Průběh 

měření se bude provádět postupně pro odhalení závady a zamezení zbytečného demontování 

vstřikovačů.  

První měření: po zapojení měřící sady se provedlo první měření s výsledkem nadměrné 

kouřivosti motoru. Protože během testů byl třetí válec na motoru nejslabší, rozhodli jsme se 

vyměnit třetí vstřikovač a provést opětovné měření měření. 

Druhé měření: po výměně třetího vstřikovače byl test s pozitivním výsledkem. 

 

 
 

Obr.č.47. Protokoly měření emisí 
 
Závěr: pomocí měření emisí se prokázal vadný vstřikovač na třetím válci. Vstřikovač nebyl 

vážně poškozen aby řídící jednotka rozeznala vadný vstřikovač. Při rozebrání vstřikovače 

bylo zjištěno přidření trysky v tělese vstřikovače. Důsledkem bylo vadné vstřikování paliva a 

to způsobovalo zvýšenou kouřivost motoru. Při diagnostice kouřivost motoru se prokázalo, že 

i specializovaná diagnostika upravená na jeden druh vozu, nedokáže odhalit každou závadu. 

Pak pro odhalení se mohou využit i jiné metody jako např. měření emisí.  
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7. Závěr 

Pro ochranu životního prostředí se zavázalo Evropské společenství snížit množství emisí 

výfukových plynů ze spalovacích motorů. Zavedení emisních norem EURO nutí výrobce 

motorových vozidel  zavádět nové technologie, které zvyšují přesnost řízení vstřikování 

paliva a zajištění splnění limitů emisí výfukových plynů. 

Pro úpravu výfukových plynů se používají dvě technologie, EGR a  SCR technologie. Každá 

z technologií má své výhody a nevýhody, ale z provozních zkušeností vyplívá, že větší váha 

výhod se přiklání k technologii EGR a to především nižšími náklady na provoz vozidla. 

 

Scania se připravila na novou normu EURO 5 ( která má byla zavedena v září 2008 ) se zcela 

novým motorem s EGR ventilem a vstřikováním paliva XPI. Pro správnou funkci EGR 

ventilu a nízkou spotřebou paliva je přizpůsobena řídící jednotka motoru, která musí regulovat 

chod motoru podle zatížení a způsobu provozu. Řídící jednotka motoru spolupracuje 

s ostatními řídícími jednotkami vozu ( např. převodovky, ABS, koordinátoru, retardéru ) a 

upravuje pole vstřikování paliva. 

 

Zvyšováním technologické náročnosti vozidel se zvyšují také nároky na diagnostiku. Moderní 

diagnostika musí nabídnout snadnou a rychlou diagnostiku registrovaných kódů závad 

v řídících jednotkách, odzkoušet funkci snímačů a elektromagnetických ventilů a skupinu 

testů pro odhalení skryté závady. 

Velkou výhodou pro obsluhu je, že SPD3 je diagnostický program vytvořený pouze pro účely 

diagnostiky vozidla Scania, což usnadňuje práci při hledání závady. Nevýhodou 

specializovaného programu SPD3 je schopnost najít závadu na vozidle, která není  

zaregistrována v seznamu kódů závad. 

 

Pro odhalení skrytých závad se využívá kombinace testů z programu SPD3 a připojení 

měřících přístrojů jako, např. sady pro měření emisí výfukových plynů, různých druhů 

tlakoměrů pro měření tlaku sání v sacím potrubí, paliva před filtrem a v palivové liště a 

těsnosti výfukového potrubí. 

 

Diplomová práce ukazuje na složitost řešení požadavků emisních předpisů EURO 

v konstrukci vznětových motorů a zajištění provozuschopnosti a diagnostiky v provozu 

vozidla. 
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