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spalování motorové nafty a s problematikou emisí vznětového motoru. Ve třetí části jsou 

chronologicky seřazeny typy vstřikovacích systémů od nejstaršího k nejmodernějším. Čtvrtou 

částí je potom podrobný popis  dvou nejmodernějších systémů PD a CR a jejich hodnocení 

z hlediska chování v poruše a nákladů na provoz a opravy. V poslední páté části jsou 

vyhodnoceny výsledky a konstatováno využití systémů a následné zamyšlení nad možnostmi 

dalšího vývoje. Dokumenty z měření a použitá data jsou přílohami práce. 
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This thesis deals with the design of injection systems for diesel engines. The principles of 
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combustion characteristics of diesel fuel and the problems of diesel engine emissions. The 
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advanced PD and CR systems, along with their evaluation in terms of behavior during failure, 

operating costs and maintenance. The conclusion presents the results of this evaluation, in 

which there are examples of the systems in use and also considerations for possible future 

development. You can find documents relating to the measurements and other relevant data 

enclosed with this work. 
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Použité zkratky : 

 

CAN    (Controller Area Network), datová sběrnice místní sítě 

CN        (cetan number)  cetanové číslo 

CR        Common Rail , vstřikování paliva  

DOHC   rozvod s ventily v hlavě válců se 2 vačkami 

ECU  (Electronic Control Unit), elektronická řídicí jednotka 

EDC     (Elektronic diesel control) systém řízení motoru a katalyzátorů 

EGR     (Exhaust gas recirculation) recyrkulace splodin 

EUI      (elektronic unit injector) sdružená vstřikovací jednotka PD 

FAP      (Filtra á Partikulés) filtr pevných částic PSA 

HCCI    (Homogeneous Charge Compression Ignition ) homogenní plnění válců 

HADI   (Hydraulically Amplified Diesel Injector) poslední generace Common Rail 

HDI      HDI nebo HDi je označení motoru koncernu PSA se systémem Common Rail 

MAF     (Mass Air Flow)  měřič množství nasávaného vzduchu 

OHC     rozvod s ventily v hlavě válců 

PD        (Pumpe Düse ) čerpadlo – tryska, vstřikování paliva 

PM        Particulate Matter – pevné částice 

PSA      Francouzský koncern značek Peugeot a Citroën 

SCR      Selektivní katalytická redukce  

TDI       Turbo diesel – přeplňovaný vznětový motor 

VR        Rotační vstřikovací čerpadlo s radiálními písty  

VE         Rotační vstřikovací čerpadlo axiální jednopístové  
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1) Úvod 
 

  Vznětový motor, v literatuře  nazývaný také dieselový či naftový, je nejvýznamnějším a 

nejpoužívanějším druhem spalovacího motoru dneška. Jedná se o stroj, ve kterém se 

chemická energie vázaná na palivo, zde tedy na motorovou naftu, mění na mechanickou 

energii otáčivého pohybu na  klikovém hřídeli stroje. První funkční vznětový motor sestrojil 

konstruktér Rudolf Diesel a zdokonalil jej později Charles Kettering. 

  Vznětový motor je schopen pracovat jako dvoudobý i jako čtyřdobý motor (například lodní 

motory jako dvoudobé a automobilové jako čtyřdobé). Ve většině případů se  jedná o motory 

čtyřdobé s homogenním plněním spalovacího prostoru (HCCI), ať už jako atmosférické nebo 

přeplňované. Tato konstrukce umožňuje dosažení nižší spotřeby ve srovnání se zážehovým 

motorem. Zážehové motory totiž využívají k omezení svého výkonu škrcení průtoku 

nasávaného vzduchu, potažmo směsi. Výsledkem toho je faktické snížení kompresního 

poměru a enormní pokles termodynamické účinnosti motoru. Naproti tomu dieselové motory 

nejsou omezovány průtokem, ale výkon je omezen množstvím vstřikovaného paliva. Jsou 

tedy teoreticky úspornější i při částečném zatížení, avšak za cenu enormní tvorby oxidů 

dusíku. Což je dáno vlastnostmi spalování extrémně chudé směsi. Tyto negativní vlivy je 

možné řešit mnoha konstrukčními řešeními, např. systémem EGR nebo novějším systémem 

SCR. Při vysokém zatížení dieselové motory produkují také nadměrné množství pevných 

částic. Dnes nejpoužívanějším způsobem zachycování pevných částic jsou filtry pevných 

částic. Se zvyšujícími vstřikovacími tlaky je čím dál obtížnější mikroskopické částice 

filtrovat. Právě to se stává jedním s hlavních konstrukčních problémů moderních vznětových 

motorů. Dále vyvstávají otázky o budoucnosti používání jednotlivých vstřikovacích systémů 

v osobních automobilech. Dnes jsou to zejména systémy vysokotlakého vstřikování  Pumpe-

Düse a Common Rail.    

   K pochopení řešené problematiky této práce je nutné znát princip funkce vznětového 

motoru, který je zjednodušeně asi takový. Do spalovacího prostoru se nejprve nasává vzduch 

(proces sání) při tlaku 0,08 - 0,085 MPa. Vzduch je zahříván od horkých částí motoru (ventil, 

píst, stěna válce).  Po uzavření sacího ventilu je nasátý vzduch stlačován (proces komprese), 

píst se pohybuje směrem k horní úvrati, jeho teplota vzroste na 550 - 800 °C a tlak stoupá na 

cca 3 až 5,5 MPa  při kompresním poměru okolo 1:14,  moderní motory až 1:20. Při 20°- 40° 

natočení klikové hřídele před horní úvratí je tryskou do válce vstříknuto přesné množství 

paliva pod tlakem 10 - 20 MPa. Při použití moderních vysokotlakých systémů tento tlak 

dosahuje až 200 MPa). 
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 Palivo začne hořet samovznícením ve vzduchu ohřátém kompresí. Tlak ve spalovacím 

prostoru prudce vzroste na 5-9 MPa, přičemž jeho teplota dosáhne 1800 - 2000 °C. Ve fázi 

expanze je pak vzniklý tlak převeden na mechanickou práci (adiabatický děj). V poslední fázi 

(proces výfuku) je otevírán výfukový ventil a spaliny jsou vytlačeny do výfukového kanálu 

(izobarický děj). Děj se opakuje v následujícím válci motoru dle pořadí pálení válců. Celý 

cyklus je vidět na obr.1. 

 

 
Obr.1 pracovní cykly vznětového čtyřdobého motoru 

 
 
 
 
2) Charakteristika hoření motorové nafty 
 
2.1 Emisní hodnoty vznětových motorů 
 
  Vznětové motory pracují s přebytkem vzduchu ve směsi palivo-vzduch. Proto se neprovádí 

regulace podílu kyslíku ve směsi jako u zážehových motorů. Čištění výfukových plynů 

dodatečným spalováním obstarává oxidační katalyzátor, k čemuž využívá zbytkového kyslíku 

ve výfukových plynech. Obsah uhlovodíků HC a oxidu uhelnatého CO se tím podstatně sníží. 

Znamená to tedy, že u vznětových motorů se nepoužívá řízeného čištění výfukových plynů v 

katalyzátoru, a že oxidační katalyzátor přeměňuje jen ty složky výfukových plynů, které je 

možno měnit oxidací. Dusíkaté složky výfukových plynů se následným spalováním nijak 

nezmění. Jejich množství lze ovlivnit pouze konstrukčními opatřeními (např.geometrickým 

tvarem spalovacího prostoru a vstřikovacího zařízení). Jestliže spalování probíhá za malého 

přebytku vzduchu, zvětšuje se ve výfukových plynech podíl oxidu uhelnatého (CO), 

uhlovodíků (HC) a částic sazí PM. 
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   Částice sazí vzniklé spalováním nafty se skládají z jádra a několika navrstvených součástí, 

z nichž se v oxidačním katalyzátoru přeměňují (oxidují) jen uhlovodíky. Částice sazí je 

možno zachycovat pouze pomocí speciálního filtru pevných částic. Takových filtrů bylo 

vyvinuto několik druhů (např.filtry s ocelovou vlnou, s keramickými monolity). Aby byla 

zajištěna jejich plná funkčnost, je nutno filtry v určitých časových intervalech chemicky nebo 

tepelně regenerovat (proces řízen ECU). Obsah jednotlivých složek výfukových plynů 

vznětových motorů je procentuálně vyobrazen na (obr.2).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2  Složení výfukových plynů [Škoda Auto-škol. mat.43] 
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Jednotlivé složky výfukových plynů a jejich vlastnosti 

 

Oxid uhličitý - CO2 

je bezbarvý, nehořlavý a nejedovatý plyn. Vzniká spalováním látek, které obsahují uhlík C 

(např. benzin, nafta). Atom uhlíku na sebe váže dva atomy kyslíku. CO2 snižuje ochranné 

účinky ozonové vrstvy proti ultrafialovému záření (UV) slunce. 

Oxid uhelnatý - CO 

je bezbarvý, výbušný jedovatý plyn bez zápachu. Již jeho malá koncentrace ve vzduchu je 

smrtelná . CO se váže místo kyslíku na krevní barvivo (hemoglobin) v červených krvinkách, 

čímž zcela zablokuje transport kyslíku krví. V normálních koncentracích v ovzduší poměrně 

brzo oxiduje na CO2 . 

Oxidy dusíku - NOx  

jsou sloučeniny dusíku s kyslíkem (např. NO, N2O, …).Vznikají v motoru za vysokých teplot 

a tlaků během hoření za nadbytku kyslíku. Některé oxidy dusíku jsou zdraví škodlivé! 

Opatření ke snižování spotřeby paliva mohou bohužel vést ke zvýšení podílu oxidů dusíku ve 

výfukových plynech. 

Oxid siřičitý- SO2  

je bezbarvý, štiplavě páchnoucí nehořlavý plyn.Podporuje vznik onemocnění dýchacích cest! 

Ve výfukových plynech se objevuje v malém množství v případě, že bylo použito palivo 

s obsahem síry.  

Uhlovodíky - HC  

jsou části paliva, které se po jeho nedokonalém spálení objeví ve výfukových plynech. 

Objevují se v nejrůznějších formách jako nespálené nebo částečně spálené části paliva (C6H6, 

C8H18, …).Na organizmus působí různě. Některé uhlovodíky dráždí smyslové orgány, jiné 

jsou karcinogenní (vyvolávají rakovinné bujení) např. benzol. 

Pevné částice - (angl.: Particulate Matter - PM)  

Jde o nejpodstatnější část výfukových zplodin z hlediska 

ekologie. Měření obsahu pevných částic je stěžejní částí 

emisních kontrol spalovacích motorů. Přesný vliv částic 

sazí na lidský organizmus není v současné době ještě znám. 

Je však známo, že jde o vysoce karcinogení látku, která 

může způsobit rakovinu dýchacího ústrojí. 
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2.2 Vznícení a hoření motorové nafty 
 
   Motorová nafta je směsí kapalných uhlovodíků. Získává se destilací a rafinací z ropy, 

obvykle při teplotách mezi 150 - 370 °C. Kvalita motorové nafty je mimo jiné udávána 

cetanovým číslem, které vyjadřuje její vlastní vznětovou charakteristiku. Jakým způsobem 

dochází ke vznícení nafty ve spalovacím prostoru již bylo popsáno v úvodu.Vlastnosti paliva 

tedy nejlépe popisuje cetanové číslo, jež je označováno zkratkou CČ nebo CN(cetan number). 

Udává množství n-hexadekanu (cetanu) v objemových procentech ve směsi s aromatickým 

uhlovodíkem (metylnaftalenem). Cetanové číslo 0 tedy odpovídá motorové naftě, která má 

stejné charakteristiky jako čistý metylnaftalen; cetanové číslo 100 odpovídá čistému cetanu 

(hexadekanu) [http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A1_nafta]. Cetanové číslo tedy 

představuje paralelu k oktanovému číslu u automobilových benzínů pro zážehové motory. 

Motor s přímým vstřikováním při  použití motorové nafty s vyšší cetanovým číslem lépe 

startuje, má vyšší výkon, tišší a hladší chod a také výfukové plyny obsahují méně 

nežádoucích zplodin hoření, jakými jsou pevné částice nebo oxidy dusíku. Díky lepšímu 

výkonu klesá také spotřeba pohonných látek. To vše vede ke snižování zátěže na životní 

prostředí. Cetanové číslo má tedy, jak již bylo popsáno, zásadní vliv na chod motoru. Výrobci 

vznětových motorů vždy předepisují minimální hodnoty cetanových čísel pohonných látek, 

které jsou pro ně potřebné. U nejmodernějších motorů se požadované hodnoty pohybují mezi 

50 až 60.  V přiložený tabulkách 1. a 2. je možno sledovat prodlevu vznícení či  hluk ve válci 

v závislosti na cetanovém čísle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               Tabulka 2. Hluk ve válci                                          
 
 
 

        Tabulka 1. Prodleva vznícení paliva                                                 
 
   
Tyto tabulkové hodnoty byly uveřejněny v občasníku 
[AutoDiesel- Díl -Test aditiv do motorové nafty str.122.] 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A1_nafta
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2.3 Doprava a dávkování paliva 
 
    U vznětových motorů existují dva základní způsoby vstřikování paliva. Palivo může být 

vstřikováno buď přímo do neděleného spalovacího prostoru v pístu - motory s přímým 

vstřikem, nebo do zvláštní komůrky vytvořené v hlavě válce – motory s nepřímým vstřikem 

(komůrkové motory). Palivová soustava vznětových motorů se skládá z nízkotlaké a 

vysokotlaké části. Z nádrže nasává palivo takzvané podávací čerpadlo a přes filtrační zařízení 

ho dopravuje do vysokotlaké části. Množství paliva je řízeno elektromagnetickým taktovacím 

ventilem a další regulační ventil udržuje konstantní hodnotu tlaku cca 0,4 MPa. Takto 

připravené palivo dále proudí do vysokotlakého čerpadla a přebytečné palivo teče zpět do 

nádrže. Ve vysokotlakém čerpadle končí nízkotlaká část. Palivo je stlačeno na vysoký 

(vstřikovací) tlak a tlakovými trubkami pokračuje ke vstřikovačům. Množství paliva a doba 

vstřiku je odměřena buď ve vlastním čerpadle, nebo ve vstřikovačích.  

    Pro vznětové motory je charakteristický tvrdý chod. Tvrdý chod motoru je způsoben 

prudkým nárůstem tlaku ve spalovacím prostoru po vznícení paliva. Vstřik paliva do 

spalovacího prostoru začíná o něco dříve, než dosáhne píst horní úvrati, a ve většinou končí 

v průběhu hoření. Po určitou dobu se během vstřiku vstříknuté palivo připravuje ke vznícení 

v oblastech, kde se jsou pro něj vhodné podmínky. Hoření paliva je potom doprovázeno 

prudkým zvýšením tlaku, které se projevuje právě tvrdým chodem motoru. Časový interval, 

který uplyne mezi počátkem vstřikování paliva a okamžikem vznícení, se nazývá prodleva 

vznícení. Velikost prodlevy vznícení, a tím i tvrdost chodu motoru, je ovlivňována především 

kvalitou vstřiku paliv a intenzitou proudění vzduchu ve spalovacím prostoru. Intenzitu 

proudění vzduchu lze zvýšit vhodným tvarem spalovacího prostoru a sacího kanálu. 

   Vývoj vstřikovacích systémů vznětových motorů byl za posledních 30 let značný. Dlouhou 

dobu byl používán systém s řadovým vstřikovacím čerpadlem. Později se však od řadového 

čerpadla  přešlo přes rotační čerpadla neřízená k elektronicky řízeným  systémům jako jsou 

čerpadlo-tryska nebo k systému Common Rail.  Je u nich dosahováno přesnější dávky paliva 

a zároveň je možné vstříknout více menších dávek během jednoho vstřiku. Při použití 

běžných solenoidních trysek dojde většinou až k pěti vstřikům paliva. Vlivem toho dochází 

k lepšímu prohoření směsi, měkčí chod a menší emisní hodnoty. 
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Dělený vstřik paliva 

   V každém vstřiku paliva moderních vstřikovacích systémů se nachází několik fází. Každá 

z nich má zásadní vliv na chod motoru, výkon, emise a jsou jimi prováděny i regenerace 

jednotlivých částí systému čištění spalin. Jak takový dělený vstřik vypadá je vidět v grafu na 

obr.3 Fáze vstřiku. 

 

1.     Pre Injection   - malé množství paliva,                     

slouží k předehřátí 

prostoru válce  

 

2-4  Main Injection - hlavní vstřik paliva 

do válce je rozdělen 

do tří vstřiků, dojde              Obr. 3 Fáze vstřiku [ŠkodaAuto,2003] 

                                   tak ke třem menším 

                                    rázovým vlnám po vznícení a lepšímu hoření paliva. Motor má díky 

tomu klidnější a tišší chod.  

5.     Post Injection - slouží k doladění množství dávky paliva nebo vyčištění filtru pevných 

částic, probíhá po určité době, je řízen řídící jednotkou motoru.  

 
 
2.4 Namáhání vnitřních dílů vznětových motorů 
 
    Konstrukční odlišnosti vznětových motorů pramení z poněkud odlišného průběhu 

pracovního cyklu než zážehové. Podíl na tom mají mnohem vyšší tlaky. Například vyšší 

kompresní tlak nebo vyšší tlaky při spalování. Z tohoto důvodu musí být hlavní části tužší a 

odolnější vůči tlakovému namáhání. 

Pevné části motoru 

  Blok motoru se většinou odlévá ze šedé litiny, která má lepší tlumící vlastnosti a větší tuhost 

než lehké hliníkové slitiny. Blok motoru z hliníkové slitiny je u vznětového motoru dodnes 

spíše výjimkou. Válce jsou obvykle vytvořeny přímo v litinovém bloku motoru. U motorů 

větších zdvihových objemů se dává přednost vloženým válcům. Hlava válců se vyrábí jako 

odlitek ze šedé litiny nebo hliníkové slitiny. Motory nákladních automobilů nejčastěji 

používají dělené hlavy válců ze šedé litiny. Těsnění hlavy válců je nejčastěji kovové 

vícevrstvé. 

 



 9 

Klikové ústrojí 

   Klikový hřídel je většinou uložen za každým zalomením, aby se zabránilo jeho ohýbání 

v důsledku působících sil. Pro snížení hlučnosti a vibrací motoru se používají obdobné 

konstrukční prvky jako u motorů zážehových, vyvažovací hřídele, dvouhmotové setrvačníky 

nebo tlumiče torzních kmitů. Pro spouštění vznětového motoru je nutné přivést na klikový 

hřídel větší výkon, což vyžaduje použití spouštěčů s velkým výkonem a akumulátorů s velkou 

kapacitou a dostatečným spouštěcím proudem.  

  Písty se používají především bimetalové se zalitým ocelovým páskem, umožňujícím snížit 

vůli pístu ve válci a snižujícím tepelnou roztažnost pístu. U vysoce zatížených vznětových 

motorů je první těsnící kroužek namáhán obzvlášť vysokým tlakem a teplotou. Následkem 

vysokého zatížení dochází velmi rychle k opotřebení drážky. Proto je píst opatřen nosičem 

pístního kroužku, v literatuře nazývaným prstencem. V tomto případě je drážka pro první 

těsnicí kroužek vytvořena v prstenci z legované litiny s vysokou odolností proti opotřebení. 

Tepelná roztažnost tohoto prstence je přibližně stejná jako u materiálu pístu, čímž se brání 

uvolňování pístního kroužku v drážce. Tvar dna pístu je různý podle druhu vstřikování paliva 

a podle typu spalovacího prostoru. U přeplňovaných vznětových motorů se poměrně často 

používají písty s obvodovým kanálem pro rozvod chladicího oleje. Jako první těsnící se 

používá kroužek lichoběžníkový s pochromovanou pracovní plochou, jako druhý se používá 

kroužek minutový. 

  Ojnice vznětových motorů mají zpravila větší průměr ojničního ložiska, protože vzhledem 

k vyššímu namáhání jsou ukládány na klikových čepech s větším průměrem. Větší rozměry 

hlav ojnice vytvářejí problém s montáží ojnice na klikový čep. Aby ojnice prošla při montáži 

a demontáži průměrem válce je její hlava dělena šikmo. Použitím stykových ploch 

s ozubením se odstraní střihové namáhání spojovacích šroubů.  

Ventilový rozvod 

    U rychloběžných vznětových motorů osobních automobilů se nejčastěji používá rozvod 

OHC. Pohon vačkového hřídele je u vznětových motorů osobních automobilů vyřešen pomocí 

zubových řemenů s prodlouženou životností. Může jím být také současně poháněno i 

vstřikovací čerpadlo. Váčkový hřídel vznětových motorů užitkových vozidel je zpravidla 

poháněn soustavou ozubených soukolí, aby se prodloužily intervaly kontroly rozvodů. U 

systému sdružených vstřikovačů PD dochází k extrémnímu namáhání hnacího řemene. Je 

použito většinou řemenů o větší šířce a bývají upraveny např. zubové mezery v místech, kde 

je napnutí řemene největší. U posledních generací PD bylo docíleno prodlužených servisních 

intervalů právě těmito řešeními. 
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3) Vstřikovací systémy 

3.1 Základní rozdělení vstřikovacích systémů 
 

  Vstřikovací systémy vznětových motorů se dělí na dvě hlavní skupiny. Starší, dnes méně 

používanou skupinou, jsou motory s děleným spalovacím prostorem tzv. (nepřímé 

vstřikování). Modernější jsou potom motory s neděleným spalovacím prostorem tzv. (přímé 

vstřikování). Moderní vstřikovací systémy jsou výhradně přímovstřikující. Používají však 

technologie komůrek a žhavících svíček jako bylo charakteristické spíše pro nepřímé 

vstřikování.  

  
a) Nedělené spalovací prostory motorů s přímým vstřikem paliva 

  Nedělené spalovací prostory se vyznačují tím, že prostor, do kterého se vstřikuje palivo, je 

vytvořen v pístu jako ucelený prostor, který tvoří podstatnou část spalovacího prostoru. Palivo 

je vstřikováno zpravidla víceotvorovou tryskou, umístěnou v hlavě válce. Otevírací tlak se u 

posledních generací comon-rail pohybuje kolem  220MPa.  

  

 Válcový (miskový) spalovací prostor je klasický typ jednoduchého spalovacího prostoru. 

Prostor je vytvořen v pístu. Charakteristickým znakem tohoto spalovacího prostoru je 

jednoduchost, poměrně malý měrný povrch a tím i poměrně malý přestup do pístu a dále do 

válce. Nízké tepelné ztráty usnadňují spouštění studeného motoru. Nevýhodou tohoto a 

podobných typů spalovacích prostorů je relativně malé rozvíření vzduchu. Vyžadují tedy pěti 

až osmiotvorové vstřikovací trysky, palivo musí být vstřikování vysokým tlakem (min. 120 

MPa). Musí pracovat s velkým přebytkem vzduchu. Jsou vhodné zejména pro pomaluběžné 

přeplňované motory užitkových vozidel.  

 

  Spalovací prostor Hesselman jehož tvar co nejvíce odpovídá prostoru, který zaujímají 

vstřikované paprsky paliva. Vlastnosti jsou podobné jako u předchozího válcového 

spalovacího prostoru. Pro snadnost vypláchnutí čerstvým vzduchem bývá Hesselmanův 

prostor, stejně jako válcový, užíván především u přeplňovaných motorů.  

 

  Toroidní spalovací prostor (Saurer) vhodný spíše pro menší rychloběžné vznětové motory. 

Tento spalovací prostor je vytvořen do dna pístu mírně vyosen a má srdcovitý tvar se 

zúženým ústím.  Průměr ústí bývá asi jedna polovina průměru pístu. Víření v tomto toroidním 

prostoru vzniká jednak prouděním z obvodu do středu, jednak rotací ve vybrání. Výsledkem 
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je poměrně velmi dobré rozvíření vzduchu, takže se často vystačí se vstřikovací tryskou 

s malým počtem otvorů (4 až 5). Vstřikovač se vstřikovací tryskou bývá umístěn v ose válce 

nebo mírně skloněn je tedy nutno dbát na správnou polohu vstřikovací trysky v držáku.                

Spalovací prostor vytvořený v pístu působí ovšem zvýšené tepelné namáhání, a proto je toto 

řešení použitelné pouze pro motory menších rozměrů nebo je nutné přímé chlazení pístu 

olejem.  

  

 Kulovitý spalovací prostor s termickým způsobem tvoření směsi je opět z větší části (více 

jak 80 %) vytvořen v pístu a má kulovitý tvar. Horní okraj kulovitého prostoru v pístu je 

chráněn kroužkem z litiny legované niklem, který je spojen s nosičem prvního kroužku a tvoří 

s ním jeden celek. Tento celek současně vyztužuje horní část pístu. Kulovitý tvar umožňuje 

poměrně silné rozvíření vzduchu.  

Všechna předchozí provedení spalovacích prostorů s přímým vstřikem využívají pro svou 

činnost objemový způsob tvoření zápalné směsi. Při objemovém způsobu tvoření směsi je 

palivo vstřikováno víceotvorovou tryskou do prostoru pístu. Jemně rozprášené palivo se 

odpaří, promísí se vzduchem a vznítí. V tomto případě nesmí paprsky paliva dopadnout na 

stěnu  spalovacího  prostoru  v pístu. U  kulovitého spalovacího prostoru  se užívá termický 

způsob tvoření zápalnésměsi, zkráceně M – odvoze  od jména vynálezce Maurera. Poloha 

vstřikovacítrysky je volena  tak, aby  bylo  palivo vstřikováno  co  nejvíce  tangenciálně, tedy 

tečně ke stěně kulovitého vybrání. 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Obr. 4 Kulovitý spalovací prostor 
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b) Dělené spalovací prostory motorů s nepřímým vstřikem paliva 

U děleného spalovacího prostoru s nepřímým vstřikem se palivo vstřikuje do zvláštní 

komůrky, která je vytvořena v hlavě válce. Tato komůrka je od ostatních prostorů oddělena 

jedním nebo více kanály poměrně malého průřezu. Motory s těmito spalovacími prostory se 

nazývají komůrkové. V dnešní době se používají již jen u užitkových a pomaluběžných 

motorech. Tato technologie již spíše na ústupu pro omezené konstrukční možnosti.  

 

Hlavní odlišnosti komůrkových motorů oproti motorům s přímým vstřikem: 

• vyšší kompresní poměry a s tím i vyšší kompresní tlaky  

• menší zatížení klikového mechanismu 

• menší nároky na vstřikovací zařízení a jakost paliva 

• vyšší měrná spotřeba paliva 

• obtížnější spouštění zvláště za nižších teplot, nutnost použití žhavících svíček 

• složitější konstrukce hlavy válce 

 

  Tlaková komůrka jejíž objem představuje podle provedení 20 % až 40 % celkového 

objemu spalovacího prostoru. Palivo je vstřikování čepovou vstřikovací tryskou na čep 

umístěný v komůrce. Otevírací tlak čepové trysky se volí v rozmezí od 10 MPa do 14 MPa. 

Čep je tepelně izolován a vyhříván žhavicí svíčkou. Palivo se ve styku s horkým prostředím 

odpaří a spaluje za nedostatku vzduchu. Přitom v komůrce prudce vzroste tlak i teplota. 

Jakmile vzroste tlak ve válci, proud spalin se obrátí, přičemž nyní s sebou nese 

nespotřebovaný kyslík do komůrky, kde ještě zůstalo nespálené palivo. V další fázi dochází 

k poklesu tlaku v obou částech spalovacího prostoru v důsledku expanzního zdvihu pístu.  

  

 Vírová komůrka je naproti tomu nejčastěji používaným typem komůrky u rychloběžných 

vznětových motorů pro osobní automobily. Také u vírové komůrky je palivo vstřikováno 

čepovou vstřikovací tryskou, jejíž otevírací tlaky se pohybují v rozmezí 12 MPa až 15 MPa. 

Tangenciálním umístěním spojovacího kanálu s poměrně velkým průřezem se dosáhne 

v komůrce uspořádaného rotačního víření náplně, které přispěje k rovnoměrnému rozdělení 

paliva k jeho rychlému vznícení. Po vznícení paliva dochází k nárůstu tlaku a teploty 

v komůrce, hořící a ještě nespálené palivo proudí spojovacím kanálkem do hlavního 

spalovacího prostoru ve válci, kde nespálené palivo dohořívá za přebytku vzduchu.  

 

                            Zdroj části 3.1: [Žďánský,B.; Jan,Z.: Automobily 3. Brno: Avid s.r.o. 2000] 
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3.2 Druhy vstřikovacích systémů  

3.2.1 Systém s rotačním čerpadlem řadovým 

 

Jejich charakteristickým znakem je umístění vstřikovacích jednotek ve společné skříni. 

Vstřikovací čerpadlo se obvykle skládá ze skříně, kompletních vstřikovacích jednotek, 

vačkové hřídele a mechanické nebo elektronické regulace otáček a velikosti dávky paliva.Ve 

skříni z hliníkové slitiny jsou uloženy vstřikovací jednotky, vždy jedna pro každý válec. 

Vačková hřídel čerpadla je obvykle uložena v páru dvou valivých ložisek. Pohon vačkové 

hřídele je proveden od hnací hřídele buď 

přímo spojkou, nebo je v případě 

potřeby mezi hnací a vačkovou hřídel 

vložen tzv. předsuvník vstřiku. Tato 

konstrukce je nejstarším druhem dnes 

ještě používaných vstřikovacích 

čerpadel. Najde své uplatnění již jen a 

víceválcových motorů, kde je obtížné 

použít některého z modernějších 

systémů vstřiku pro vznětové motory. Je 

dodnes používán v železniční a lodní 

dopravě, v nichž nejsou nároky na 

výkon motorů a emisní hodnoty tolik 

vysoké jako u silniční dopravy. 

                                                                          Obr. 5 Řez řadovým vstřikovacím čerpadlem 

 

  Regulátory vstřikovacích čerpadel 
              
Výkonnostní regulátor - reguluje řidičem zvolené otáčky v celém rozsahu pracov. otáček 
motoru.  
 
Omezovací regulátor - udržuje stálé otáčky běhu naprázdno a zabraňuje překročení max. 
otáček motoru. 
 
Přetlakový korektor - je určen pro přeplňované vznětové motory, snižuje dávku paliva 
s klesajícími otáčkami motoru a zabraňuje tak jeho nadměrné kouřivosti.                                                  
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3.2.2 Rotační čerpadlo s axiálním pístem 

 
Tento druh čerpadel je vhodný pro motory osobních automobilů a menších užitkových 

vozidel. Mezi hlavní výhody jednopístových čerpadel patří malá hmotnost, kompaktní 

konstrukce, nezávislost na mazacím systému motoru. Použití pouze jednoho pístu zaručuje ve 

všech válcích motoru stejný počátek dopravy paliva a stejnou velikost jeho množství. K jejich 

nevýhodám patří především velmi nízký dosažitelný vstřikovací tlak paliva (asi do 75 MPa, 

měřeno na výstupu z čerpadla).Vstřikovací tlak je vytvářen axiálním pohybem rotujícího 

pístu, který současně rozděluje palivo do válců.U běžného rotačního vstřikovacího čerpadla s 

axiálním pístem (např. BOSH VE) s mechanickým odstředivým regulátorem otáček nebo 

elektronicky regulovaným nastavovaným ústrojím určuje efektivní výtlačný zdvih pístu 

regulační šoupátko, které tímto způsobem dávkuje vstřikované množství paliva. Počátek 

dodávky paliva lze měnit pootočením kladkového kruhu pomocí předsuvníku vstřiku. Jeho 

konstrukce byla natolik pokroková, že doplněno o elektronické řízení pomocí snímačů a 

akčních členů, zůstalo prakticky nezměněno. Konstrukce čerpadla je patrná na obr. 6, kde 

jediným elektrickým členem je tzv. STOP ventil. Na obrázku je pojmenován jako elektrické 

vypínací zařízení. Jeho funkce zastavení přívodu paliva při vypnutí motoru je zřejmá. 
 

Obr.6 Vstřikovací čerpadlo s axiálním pístem [Žďánský,B, Brno, 2000] 
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3.2.3 Rotační vstřikovací čerpadlo s radiálními písty VR (VP) 

 

Rotační vstřikovací čerpadlo s radiálními písty VR (VP) bylo vyvinuto pro rychloběžné 

vznětové motory s výkonem až 40 kW na válec a je charakteristické tlakem na vstřikovací 

trysce až 1850 bar. 

   Funkce je velice podobná předchozímu typu VE. Nízkotlaká část zajišťuje dostatek paliva 

pro vysokotlakou část. Hlavními komponenty jsou křídlové dopravní čerpadlo (1) a ventil pro 

řízení tlaku. Vysokotlaké čerpadlo s radiálními písty (4) vytváří vysoký tlak, potřebný pro 

dokonalé  rozprášení paliva. Rozdělovací hlava zajišťuje dělení paliva k jednotlivým 

vstřikovacím tryskám. Vysokotlaký elektromagnetický ventil (9) řídí dávkování paliva 

s regulací počátku doby vstřiku a umožňuje i předvstřik. Moderní elektronické řízení 

vznětového motoru umožňuje přesné a diferencované přizpůsobení veličin vstřikování. 

Hlavním řídícím komponentem  je řídicí jednotka. Řídicí jednotka vlastního čerpadla (3) 

snímá signály snímače uvnitř čerpadla pro úhel otočení a teplotu paliva. Z řídicí jednotky 

motoru dostává informace o počátku vstřiku a o vstřikované dávce paliva. Předvstřik se 

provádí dvojí aktivací vysokotlakého elektromagnetického ventilu během několika málo 

tisícin sekundy. Řídicí jednotka motoru zpracovává data z motoru a okolního prostředí, 

přicházející z externích snímačů, vypočítává z nich na motoru prováděné nastavovací zásahy 

a vydává ovládací signály pro akční členy.  

 

Hlavní komponenty čerpadla 
1 Křídlové dopravní čerpadlo 

2 Snímač úhlu otočení 

3 Řídicí jednotka čerpadla 

4 Vysokotlaké čerpadlo s radiálními 

písty 

5 Rozdělovací hlava s rozdělovacím 

hřídelem 

6 Přesuvník vstřiku 

7 Elektromagnetický ventil přesuvníku 

vstřiku 

8 Výstupní ventil 

9 Vysokotlaký elektromagnetický ventil 

 
                                                                   Obr. 7 Řez čerpadlem s radiálními písty VP 44 
                                                                                 [Robert Bosch odbytová s.r.o.,2000]                               
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3.2.4 Systém vstřikování Čerpadlo-tryska ( Pumpe Düse) 
 
   K vytvoření popisu tohoto systému byly použity školící materiály [Škoda Auto, Učební 

pomůcka+školící materiál, 2003,díl 36]. Popisovaný systém je naprosto shodný se systémem 

vstřikování měřeného vozidla ŠKODA OCTAVIA II 1.9 TDI. Budou se lišit pouze 

vstřikovací tlaky vlivem použití rozdílných palivových map. 

   Jednotka PD (čerpadlo-tryska) je jednoválcové vstřikovací čerpadlo s elektromagnetickým 

ovládáním a vstřikovací tryska, které spolu tvoří jednu součást (Obr.9). Zpravidla každému 

z válců přísluší jeden sdružený vstřikovač. Tato technologie vstřikovaní byla vyvinuta 

původně pro dodržení emisní normy EURO 3 platné od 1.1. 2000, její vlastnosti však bez 

větších úprav umožnily použití i po 1. říjnu 2005 kdy vstoupila v platnost norma EURO 4. 

Systém je doplněn o řízení motoru EDC, popř. při použití u nákladních vozů či vozů 

splňujících normu EURO 5 i o systém katalycké redukce SCR. Z hlediska technologického 

zpracování je systém čerpadlo-tryska spíše mechanickou záležitostí, ačkoli dávka je řízena 

elektronicky v závislosti na aktuální potřebě motoru a emisních hodnotách viz. popis 

funkčních stavů. Tento druh vstřikování je u osobních vozidel již na ústupu. Je vytlačován 

technologií common rail viz. (kap. 3.2.5). Některé automobilky, do nedávné  doby i výrobce 

Škoda, prosazovala tento systém u všech svých modelů. Dnes vyrábí systém čerpadlo-tryska 

tři světový výrobci, tím největším je Bosch. Se stejnou konstrukcí je na trhu i firma Denso pro 

asijský trh a z úplně jinou konstrukcí Delphi pro značku Ford.  

 

Části sdruženého vstřikovače 

 
 
1)   Hlava válců 
2)   Žhavící zařízení 
3)   Přívod paliva 
4)   Těsnící O-kroužky 
5)   Elektromagneticky ventil 
6)   Čerpadlo 
7)   Nastavovací zařízení 
8)   Vahadlo 
9)   Vačka vstřikování paliva 
10) Upevňovací zařízení (koník) 
11) Vstřikovací tryska 
 
 
 

                                                         Obr. 9 Konstrukce sdruženého vstřikovače 
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Funkční stavy systému 
 
Počátek vstřiku 

   Píst čerpadla je vahadlem od vstřikovací 

vačky stlačován směrem dolů a vytlačuje tak 

palivo z prostoru vysokého tlaku do kanálu 

přívodu paliva. Pokud řídicí jednotka motoru 

zahájí proces vstřikování, aktivuje ventil na 

vstřikovači. Jehla elektromagnetického ventilu 

se zatlačí do sedla a uzavře tak cestu od 

prostoru vysokého tlaku ke kanálu přívodu 

paliva, čímž dojde v prostoru vysokého tlaku 

k nárůstu tlaku. Při cca 18 MPa tlak překoná 

sílu pružiny vstřikovací trysky a začíná 

předvstřik na obr.10. 

   Zvyšujícím se tlakem dojde  k zatlačení                                    Obr. 10 Předvstřik 

kuželového pístku, čímž dojde ke zvětšení  

objemu prostoru vysokého tlaku. Na chvíli poklesne tlak a jehla trysky, trysku uzavře. 

Zatlačením kuželového pístku je pružina trysky ještě více předepnuta a k opětovnému 

nadzvednutí jehly trysky je potřeba vyššího 

tlaku. 

    Krátce po poklesu jehly trysky, roste opět v 

prostoru vysokého tlaku tlak paliva.  

Dosáhne-li tlak asi 30 MPa, je překonaná síla 

pružiny v trysce,  v tuto chvíly dochází ke 

vstřiku hlavní dávky (obr. 11). Vzhledem k 

tomu, že je v prostoru vysokého tlaku 

stlačováno víc paliva, než může otvory  trysky 

odstříknout, dosahuje tlak maximálních 

hodnot až 205 MPa.  

   Ukončení vstřiku. Řídicí jednotka přestane 

aktivovat ventil. Pružina elektromagnetického 

ventilu zatlačí jehlu zpět a ventil otevře cestu 

k přívodu paliva. Tlak poklesne a tryska se    

uzavře.                                                                                            Obr. 11 Hlavní vstřik                                                                                       
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Palivová a elektronická soustava systému čerpadlo tryska 

   Doprava paliva je realizována  dvěma čerpadly (obr.12), elektrickým a mechanickým. 

Elektrické palivové čerpadlo v nádrži dopravuje palivo k mechanickému čerpadlu pod tlakem 

0,05 MPa..  Palivo z mechanického čerpadla je pak dále dopraveno ke vstřikovacím 

jednotkám. Nadbytečné palivo je vedeno přepady z jednotlivých částí zpět do nádrže přes 

chladič paliva, který chrání nádrž před deformací od ohřátého paliva.  

Obr. 12 Palivová soustava 
 
Nedílnou částí systému jsou taky akční členy snímající nejen podmínky chodu motoru, ale i 

režim jízdy (obr. 13) a emisní hodnoty systémem (EDC) v další kapitole. 

Obr. 13  Elektronické akční členy 
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3.2.5 Systém vstřikování Common Rail 
                                                                 
   Systém vstřikování nafty s tlakovým zásobníkem Common Rail pro vznětové motory s 

přímým vstřikováním nabízí vysokou flexibilitu pro přizpůsobení systému vstřikování 

k potřebám motoru.  To je dosaženo tím, že palivo je stále pod vysokým tlakem uloženo v 

zásobníku a proto lze okamžik vstřiku volit nezávisle na tlaku. Členění systému a situování 

jednotlivých části je vidět na (obr.14). 

    Od svého představení první generace systému common rail  roku 1997, kdy byl vstřikovací 

tlak 135 MPa, doznal systém mnoha úprav v několika generacích. Stále se zvyšoval 

systémový i vstřikovací tlak a byly použity stále rychlejší piezokrystalické vstřikovače. Druhá 

generace z roku 2001 již měla vylepšenou konstrukci vstřikovačů a ve třetí generaci byly 

použity velice přesné piezo-inline vstřikovače. Čtvrtá generace systému od firmy Bosch z 

roku 2008 má systémový tlak stále 135 MPa a přičemž maximální vstřikovací tlak dosahuje 

hodnoty 250 MPa [Bosch, R.,CP1,2,3,4]. Má tedy dvojnásobný nárůst tlaku a přitom je tlak 

lineárně rostoucí. Tato zatím poslední generace CP4 má obchodní zkratku HADI 

(Hydraulically Amplified Diesel Injector). 

 

 
Obr. 14 Rozmístění částí Common Rail v motorovém prostoru 
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Popis funkce (CP 1) 

    Systém Common Rail pracuje jako většina systémů vstřikování pro zážehové motory. 

Vstřik je řízen plně elektronicky. Lze tedy volit jak počátek, tak i konec vstřiku, bez závislosti 

na poloze klikového hřídele či na jeho otáčkách.   

Předvstřik  

   Dělený vstřik se skládá ze stejných složek jako je tomu u 

systému čerpadlo-tryska. U tohoto systému je ovšem možné dělit 

jednotlivé části do více cyklů. Tato schopnost systému se jeví 

jako obrovská výhoda. Tryska (6) je pod stálým tlakem, kulový 

ventil (2) odděluje prostor s vysokým tlakem(4) od vratné části. 

Pokud dojde k aktivaci elektromagnetu (1), kuličkový ventil 

přepustí tlak z prostoru nad jehlou trysky (5) do vratné části 

vstřikovače. Tlak v prostoru kolem jehly trysky je vyšší než 

předpětí pružiny. Jehla se nadzdvihne a dojde ke vstřiku. 

Hlavní vstřik  

   Probíhá v jedné fázi tak jako u jiných systémů. Odlišností 

 je zde extrémně vysoký tlak, který rozprašuje palivo na                      Obr. 15 vstřikovač CR 

mikroskopické částečky. Je realizován jako předvstřik, s rozdílem 

doby vstřikování paliva. Ventil je přitažen na delší dobu a tím se 

zvýší jak délka vstřiku, tak i množství paliva dodaného do 

spalovacího prostoru. Konec vstřiku je doprovázen opačným 

jevem. Deaktivováním  elektromagnetu dojde vlivem tlaku 

pružiny k uzavření přepadu a ke zvýšení tlaku v prostoru na 

jehlou vstřikovače. Tento tlak společně s pružinou vstřikovací 

jehly jehlu zatlačí do sedla trysky. Dojde tak k ukončení vstřiku 

Dostřik 

    Používá se zejména pro snížení emisních hodnot. Děje se tak 

vlive reakce systému řízení spalování EDC. Používá se pro 

zvýšení teploty spalin či k regeneraci filtru pevných částic. Dále  

v (kapitole 3.3). Zdroj informací [Bosch, R.,CP1,2,3,4].   

     

         Obr. 16 
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Palivová soustava    

   Palivová soustava Common Railu je velice podobná soustavě čerpadlo tryska. Podstatným 

rozdílem je účast vysokotlakého pístového čerpadla, které vytváří potřebný systémový tlak. 

Tento tlak se pohybuje kolem 135- 200 MPa, u poslední generace dokonce dosáhl ve špičkách 

až 250 MPa. Vysokotlaké čerpadlo je u systému common rail obvykle třípístové. Tato 

soustava je velmi vhodná pro současné víceválcové motory s přímým vstřikováním paliva. 

Veškeré cykly vstřikování a množství paliva řídí elektronická řídící jednotka. Vstřikovače 

byly v prvních dvou generacích řízeny pomocí elektromagnetického ventilu. V dalších 

vývojových generací se jedná o solenoidní vstřikovací ventily, s přesnější a rychlejší odezvou 

na signály řídící jednotky. 

1. Palivový čistič 

2. Elektrické dopravní čerpadlo 

3. Snímač teploty paliva 

4. Regulátor systémového tlaku 

5. Vysokotlaké čerpadlo 

6. Snímač systémového tlaku 

7. Zásobník tlaku (rail) 

8. Omezovač vstřikovacího tlaku 

9. Potrubí zpětné větve 

10.Výstup ECU  

     (ovládání   vstřikovačů) 

11.Vstup ECU  

     (signály ostatních snímačů) 

                                                                    Obr.17 palivová soustava systému Common Rail                                                                                    

 

   Elektronické prvky systému jsou prakticky stejné jako u systému vstřikování čerpadlo-

tryska. Četnost snímacích zařízení určují víceméně výrobci vozidel. A to vzhledem 

k požadavkům na aktuální emisní normy, na konstrukční možnosti a cenové hladiny vozidel. 
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3.3 Systémy snižování a kontroly emisí vznětových motorů 

3.3.1 Systém snižování emisí FAP 
 

   Filtr pevných částic FAP je používaný ve vozidlech koncernu PSA. Motor  HDI uváděný od 

podzimu roku 2001 umožňuje při SCR dosáhnout snížení emisí pevných částic o více než 

95%. Filtr pevných částic má porézní strukturu, vytvořenou oxidem křemíku, která zachycuje 

částice při průchodu výfukových plynů filtrem (obr. 18). K zachování optimální zachycovací 

schopnosti je třeba pravidelná regenerace filtru. Regenerace spočívá v pravidelném spalování 

zachycených částic. Spalování probíhá za přítomnosti kyslíku, jestliže teplota výfukových 

plynů přesáhne 550 ˚C. Pro dosažení teploty regenerace se využívá dvou způsobů: 

1) Regenerace je řízena systémem vstřikování common rail. Kdy při vstřikování po 

základním vstřiku, dochází k následnému hoření paliva ve válci, což zvyšuje teplotu ve 

válci o 200 – 250 ˚C. Část nespálených uhlovodíků, které mají původ v tomto dodatečném 

vstřiku, je následně spalována v oxidačním katalyzátoru umístěném na vstupu do filtru.  

2)  Aditivum umožňuje snížit teplotu spalování pevných částic ze standartních  550 °C asi 

na 450 °C. Pětilitrová nádržka přípravku Eolys umístěná v blízkosti palivové nádrže 

vystačí asi na 80 000 až 120 000 km, podle roku výroby. 

Regenerace probíhá automaticky zhruba každých 400 – 500 km dle zatížení motoru a 

dalších vlivů. Kompletní regenerace probíhá 2 – 3 minuty a nemá vliv na jízdní vlastnosti 

vozidla. 

[AutoExpert, 2002, s 21] 

 
Obr. 18 Schéma systému FAP 
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3.3.2 Systém řízení motoru Bosch EDC  
 
   Oba dva systémy vstřikování,  jak Common Rail tak i Pumpe Düse, používají v zásadě 

stejný typ katalyzátoru. Základem je systém řízení motoru EDC (Electronic Diesel Control), 

který řídí filtr částic a katalyzátor NOx  s ohledem na zajištění optimální úpravy výfukových 

plynů ve všech režimech činnosti motoru. Jako zdroj informací využívá čidla, která jej 

informují o teplotě výfukových plynů, jejich tlaku a složení. Tento systém plně spolupracuje 

se systémem EOBD a při překročení emisních limitů podniká okamžitá opatření např. sděluje 

závadu, snižuje výkon popř. odstaví motor). EDC je schopno řídit vstřikovací systém 

(velikost dávky, časování vstřiku, cirkulaci výfukových plynů, polohu škrtící klapky, tlak 

přeplňování a množství nasávaného vzduchu) dle požadavků systému úpravy výfukových 

plynů. Použité změny umožnily nepřetržitě zvyšovat práh hmotnosti vozidla v souladu 

s emisními omezeními Euro 4. Nebude přitom nutné vybavovat motory dalšími systémy pro 

úpravu výfukových plynů. Poslední vývojovou skupinou filtrů je bezúdržbový filtr pevných 

částic, který pracuje bez jakýchkoli aditiv a s dlouhodobým účinkem. Jednotlivé části systému 

je zřetelně vidět viz.(obr. 19) . U různých výrobců se provedení liší např. spojením v jednu 

nádobu. 

[AutoExpert, 2003, s 46]. 
 

 Obr. 19 Komponenty systému řízení vznětových motorů EDC 
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4) Porovnání systémů  Pumpe Düse a Common Rail 

4.1 Seznámení s měřenými vozidly 
  

  Cílem této části bylo porovnávat pokud možno co nejshodnější vozidla používající oba 

druhy systémů vstřikování. Jako zástupce systému čerpadlo-tryska bylo vybráno vozidlo 

Škoda Octavia II (obr. 20) a jako zástupce systému Common Rail  vozidlo Renault Laguna II 

(obr. 21). 

 

Parametry pohonných jednotek vozidel 

 

             Obr. 20 Škoda Octavia II                                      Obr. 21 Renault Laguna II                         
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4.2 Porovnání technického stavu vozidel 
 

   Porovnání technického stavu motoru obou vozidel je zásadním bodem srovnávání. Budeme 

totiž sledovat projev systému na různé situace a porovnávacím faktorem bude naměřená 

kouřivost. Pokud by jedno z vozidel bylo znevýhodněno např. špatným stavem motoru 

s hlediska najetých kilometrů či závadou, bylo by takovéto měření bezpředmětné a o ničem 

nevypovídající. Nejdůležitějším kritériem je tedy počet najetých kilometrů. Ten, jak lze vidět 

v tabulce 3., je velice podobný a majitelé oba shodně prohlásili, že je najezdili spíše dlouhými 

cestami než popojížděním, což má na opotřebení také podstatný vliv. Dalším, bohužel 

neshodujícím se faktorem byl rok výroby, potažmo emisní norma pro kterou byly vozidla 

vyrobeny. Zatímco o 3 roky starší Laguna má splňovat normu pro výroby EURO 3, novější 

Octavia již je omezena normou EURO 4. O zásadním vlivu na měření by se však dalo 

polemizovat. Jsou totiž měřeny projevy systému a nikoli srovnávána přizpůsobivost k té či 

jiné normě. O kondici motorů taktéž vypovídají servisní údaje. U Octavie servisované v 

autorizovaného servisu a u Laguny z části ze servisní knihy a z části z nálepek o výměnách. 

Ofocené stránky servisní knihy Škoda Octavia jsou částí příloh. Dokumentace o servisu vozu 

Renault Laguna je pouze záznamem. Po vizuální kontrole byla vozidla shlédána jako 

odpovídající a způsobilá pro další měření. 

 

 

  ŠKODA  Octavia II 1,9 TDI RENAULT Laguna II 1,9 DCi 
rok výroby / norma 2006 / EURO 4 2003 / EURO 3 
stav tachometru 118 280km 134 857km 
systém Bosch PD Bosch CR/CP3 
Výměny dílů     
olej+filtr 90 216 km 130 670 km 
vzduchový filtr 90 216 km 130 670 km 
palivový filtr 90 216 km 101 250 km 
rozvodový řemen 90 216 km 101 250 km 

 

Tabulka 3. Výměny dílů na vozidlech ovlivňující měření kouřivosti 
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    4.3 Metodika měření 
  Použitá metodika měření vycházela z vyhlášky 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a 

měření emisí vozidel. Postup měření se dá rozdělit do několika skupin.  

1) Přistavení vozidla a provedení kontroly určených celků 

2) Seřízení vozidla před měřením – zde odpadá 

3) Příprava přístroje pro měření 

4) Měření emisí 

5) Hodnocení měření emisí 

   Mnou použitý postup byl s hlediska správnosti měření dodržen. Byl zkrácen pouze o 

seřízení vozidla, protože u moderních a zvláště pak vznětových motorů prakticky není co 

seřizovat. Nastavení je nutné provádět v téměř laboratorních podmínkách  s patřičným 

vybavením. Vozidlo vždy před měřením jelo v celém pásmu použitelných otáček, aby došlo 

k optimálnímu výplachu úsad ve výfukovém systému a nedošlo tak ke zkreslení měření. Po 

přistavení byla u obou vozidel dodržena stejná metodika aby byly výsledky měření co 

nejobjektivnější. Tato metodika zahrnovala následující postup.  

 

1) Kontrola technického stavu 

   V první řadě byla provedena vizuální kontrola, ke které dával pokyn i měřící software 

Opacimetr AT 605 na (obr. 22). Tato kontrola zahrnovala odejmutí krycího plastu motoru, a 

kontrolu palivového vedení. Z vedení je nepřípustný jakýkoli únik paliva či zjevné poškození. 

Zároveň se kontroluje úplnost palivového systému a jeho snímacích prvků. Dalším bodem 

kontroly byla kontrola těsnosti a úplnosti výfukového potrubí. Součástí kontroly je také 

připojení diagnostiky a vyčtení paměti závad řídící jednotky (Obr.23). 

               Obr. 22 Vizuální kontrola                                     Obr. 23 Čtení paměti závad 
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Čtení paměti závad bylo provedeno u obou vozidel přes diagnostickou zásuvku EOBD. Jako 

diagnostický set byl použit Multi-Di@g Access AT 530 5075 a software Multi-Di@g 8.1 

oboje od výrobce Atal. U vozidla Škoda Octavia nebyl s komunikací nejmenší problém. 

Připojení proběhlo přes Can-Bus datovou sběrnici a výsledkem byla prázdná paměť závad. 

Z toho lze usoudit, že elektrická instalace a ostatní komponenty pokryté vlastní diagnostikou 

jsou v perfektním stavu. Je také možné, že paměť byla nedávno vymazána a právě proto se 

v ní žádný záznam nenacházel. S připojením francouzského vozu Renault Laguna ovšem 

problémy byly. Byl jsem dopředu upozorněn na to, že některá vozidla této modelové řady se 

přes  Atal připojit dají a komunikují, jiná ne. Po hodinovém zkoušení se podařilo toto spojení 

navázat, bylo však nutné zadat jako komunikační rozhraní ISO 14230-4 neboli KWP2000 - 

"Keyword Protocol 2000" (na obr.23). Po zdařilém navázání spojení byla v paměti závad 

vymazaná sporadická závada dlouhého žhavení. Z tohoto popisu závady lze vyvodit závěr, že 

v systému není stále se opakující tedy statická závada. Závada, která byla zaznamenána svědčí 

o opotřebení žhavící svíčky, v tomto případě na tomu tak bylo na 4. válci.  

   

Obr. 23 Navázání komunikace s řídící                      Obr. 24 Kalibrace opacimetru AT605 
     jednotkou protokolem Keyword  
 

 

2) Příprava přístroje pro měření 

Kalibrace přístroje 

   Přístroj po zapnutí vyžadoval určitý čas na předehřátí. Jednalo se řádově o dobu několika 

minut. Dalším krokem je kalibrace vlastního opacimetru, postup je na (obr. 24). Po dokončení 

bylo možné přistoupit k zadávaní hodnot směrodatných pro měření.  
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Zadání hodnot 

   Prvním listem je zadání pro archivaci dat a vyplnění hlavičky protokolu o měření emisí. 

Jsou to parametry vozidla, registrační značka a jméno majitele (obr.25). 

   Druhým listem je zadání parametrů prováděného testu (obr. 26). Údaje byly čerpány ze 

softwaru AutoData CD. Jsou zadávány hodnoty, které určuje buď vyhláška nebo výrobce. 

Dokončením zadání hodnot pro měření lze přistoupit k vlastnímu měření. 

 

           Obr. 25 Zadání údajů o vozidle                           Obr. 26 Zadání parametrů testu 

 

 

 

3) Měření hodnoty kouřivosti  

   Pro vstup do měření je nutné splnit vstupní parametry pro měření. Je nutné tedy zavést 

sondu teploty motoru. Její konstrukce umožňuje její vložení místo měrky hladiny oleje. 

Měření nelze provádět dokud teplota oleje nedosáhne hranice teploty zadané v listu zadání 

parametrů testu (obr. 26). Následujícím krokem je měření volnoběžných otáček. Zde je pro 

změnu nutné připojit snímač otáček. Existuje mnoho různých typů zařízení pro snímání 

otáček motoru. Já jsem použil magnetický snímač, který je nutné připnout na kovovou část 

motoru. Snímač snímá klepání motoru a za pomoci filtrování oddělí otřesy od zápalů ve 

spalovacím prostoru. Volnoběžné otáčky musí být opět v zadané toleranci (Obr. 26).  

   Dalším nutným krokem je nastavení maximálních otáček. Tento krok vyžaduje prudké 

volné akcelerování až do přeběhových otáček a potvrzení této hodnoty. Opět musí být 

v zadané toleranci. Pokud se tyto kroky nepodaří splnit na poprvé test automaticky končí.  
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   Po nastavení maximálních otáček již software vyžaduje jen krok výplachové akcelerace 

(obr. 27), která by měla zajistit čistotu výfukového potrubí od spalin z předchozích kroků. Pro 

každý z kroků je nastaven časový limit běhu na volnoběh nebo doby měření, tento limit je 

nutné dodržet. 

   Pokud bylo vše v pořádku, software povolí vlastní měření. To se skládá ze čtyř volných 

akcelerací (obr. 28) při kterých je měřena doba akcelerace, hodnota kouřivosti, otáčky 

volnoběhu před akcelerací a otáčky přeběhu.  

 

         Obr. 27 Krok výplachové regulace                       Obr. 28 Krok měření kouřivosti 

 

    Po dokončení těchto čtyř měření se objeví výsledek měření (obr.29). Pokud žádná s hodnot 

nepřesáhla toleranční pole, průměr a rozpětí naměřené kouřivosti bylo nižší než jaké povoluje 

příslušná norma je výsledek kladný, tedy vozidlo vyhovuje. Pro mé použití byly tištěny pouze 

protokoly z programu Atal opacimetr, který test prováděl. Přílohy k práci jako výsledky 

měření tedy nejsou emisní protokoly. 

 

 

                                                                                 

 

 

                                                                                           

                                                                                             

 

 

                                                                                       Obr. 29  Vyhodnocení měření 
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4.4 Měřící zařízení 
 

Modul opacimetru AT 605 

Přístroj používá pro měření kouřivosti opacitní metodu, která je založena na měření optického 

útlumu světla procházejícího sloupcem měřeného kouře v měrné kyvetě. Je určen a schválen 

pro pracoviště emisních kontrol a servisní pracoviště naftových motorů. Není zde však možné 

měřit ostatní plynné složky výfuku jako např. NOx či CO2. 

Sestava Opacimeter AT 605 obsahuje: 

• Vzorkovací jednotka LCS 2400 s přenosným stojanem 

• Software AT605 

• Odběrová sonda průměr 10 mm 

• Komunikační kabel AT605 

• Infračervené dálkové ovládání 
 

Specifikace zařízení 

 
 Provozní podmínky 

Příkon vzorkovací jednotky ......................... 230 V AC +10% / -15%; 0,78A, 50/60 Hz 
Teplota měřící kyvety ................................................................................. 75 °C ±1°C 
Efektivní délka kyvety...................................................................................... 364 mm 
Doba náběhu ................................................................................... 15 minut při 20°C 
Provozní teplota ....................................................................................... +5 až +40° 

RT Modul  

Snímač otáček a teploty měřeného motoru 

Specifikace 

 
  
Měřící stanice 

Multi-Funkční Stanice Light je základním prvkem ATAL diagnostických a emisních stanic. 

PC - Celeron M 1GHz Processor, 512MB RAM, 80GB HDD, Optické zařízení DVD-ROM, 

CD-RW (Combo), Panel konektorů: 4 x RS 232, 4xUSB, LAN, VGA. 
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    4.5 Simulace závad a následné měření emisí kouřivosti 
 

   V tomto testu systémů bylo cílem zjistit, do jaké míry má vliv závada systému na jeho 

činnost a jestli je systém schopen tuto závadu odhalit. Pro porovnání vlivu závady bylo 

zvoleno měření kouřivosti motoru, což je jedním z faktorů ovlivňujících schopnost vozidla 

k provozu na pozemních komunikacích. Tento test je však spíše testem systémů EDC 

použitých ve vozidlech. Při nastalé závadě je totiž rozhodující, jestli ji vnitřní diagnostika je 

schopna objevit a jaké kroky dále podnikne. Dalo by se tedy říci, že spíše než vstřikovací 

systém se zde testuje celý systém řízení motoru.K měření byl použit již popsaný opacimetr, 

který měl platnou vylepenou kalibrační známku viz. příloha. 

 

1) Měření hodnoty kouřivosti v bezzávadném stavu 

 

   K porovnání systému z hlediska vlivu závady na hodnotu kouřivosti, je žádoucí měřit 

vozidla ve stavu, ve kterém odpovídají vyhlášce. Po kontrole a vymazání paměti závad bylo 

tedy prvním ze všech měření.  

 

 Výsledek 1. měření  

 

ŠKODA Octavia II 1,9 TDI 
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RENAULT Laguna II 1,9 DCi 

 

Zhodnocení 1. měření  

Z naměřených hodnot je patrné, že obě vozidla plní své emisní normy a jsou tedy v pořádku. 

Vozidlo Škoda Octavia mělo dle očekávání nižší kouřivost než Renault Laguna z důvodu již 

zmiňované jiné emisní normy EURO pro kterou bylo vozidlo konstruováno. Ostatní hodnoty, 

např. hodnoty otáček, motoru byly dodrženy naprosto přesně bez sebemenší odchylky. Po této 

úspěšné kontrole obou systémů bylo možné přistoupit k posuzování vlivů závad.  

 

2) Měření hodnoty kouřivosti se závadou snímače množství nasávaného vzduchu MAF 

 

   Jako závady byly voleny akční členy, které mají zásadní vliv na emisní hodnoty. Za první 

simulovanou závadu byl zvolen měřič množství nasávaného vzduchu tzv. váha vzduchu 

(MAF senzor). Byl vytažen konektor připojení k řídící jednotce a napájení snímače. Vliv na 

řídící jednotku by měl být stejný jako například vadný signál mimo toleranci. Řídící jednotky 

tento problém řeší dvěma způsoby. Buď je schopna řídící jednotka vypočítat množství 

vzduchu ze snímače tlaku plnícího vzduchu a z jeho teploty, nebo je nastaven nouzový režim. 

V něm jednotka používá předpokládanou mapu toku vzduchu v závislosti na otáčkách 

motoru. Podstatné ovšem bylo, jak se projeví nastalá závada v měřených hodnotách. 
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Výsledek 2. měření  

 

ŠKODA Octavia II 1,9 TDI 

 

RENAULT Laguna II 1,9 DCi 
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Zhodnocení 2. měření  

   Výsledky druhého měření byly přinejmenším překvapující. Nejen, že se po odpojení 

snímače množství nasávaného vzduchu nerozsvítila kontrolka závady EOBD, ale ani po 

připojení diagnostické zásuvky a vyčtení paměti závad se tato závada v paměti neobjevila. 

Dalo by se tedy říci , že tento snímač nemá diagnostické pokrytí ani jedním ze systémů. 

Důležitější je však odezva systému na zkreslené údaje o množství vzduchu z hlediska emisí. 

U systému čerpadlo-tryska, tedy Škody Octavie, došlo k razantnímu zvýšení hodnoty 

kouřivosti a to skoro šestinásobně. Naproti tomu Common- Rail potažmo u Renaultu Laguny  

došlo paradoxně ke snížení kouřivosti z 0,49 na 0,33 1/m. Zajímavé je také sledovat kolísání 

maximálních otáček motoru u vozu Škoda Octavia.  Dle mého názoru se zde projevilo již 

zmíněné dvojí řešení řídící jednotkou. Zatímco řídící jednotka Octavie vypočítala hodnotu 

nasávaného vzduchu z dalších signálů o teplotě a tlaku nasávaného vzduchu, což vedlo ke 

zkreslení a následnému zvětšení dávky paliva. Systém řízení EDC u vozu Renault zřejmě 

provedl korekci  množství paliva podle map nouzového režimu. Při tomto řešení zároveň 

dochází k úbytku výkonu motoru, čemuž by nasvědčovali i delší doby akcelerace do 

maximálních otáček. Jaký ze systémů je tedy lepší zde není až tak úplně patrné. Ovšem 

vzhledem k tomu, že se v tomto testu měří jen kouřivost, není sporu o lepším výsledku 

vozidla Renault Laguna.   

 

Důležitá informace: 

PO KAŽDÉ ZE SIMULACÍ ZÁVADY BYLO NUTNÉ MAZAT PAMĚT ZÁVAD, ABY 
NEDOŠLO KE ZKRESLENÍ VLIVEM ULOŽENÉ ZÁVADY. SNÍMAČE BYLY 
ODPOJOVÁNY A PŘIPOJOVÁNY PŘI VYPLÉM ZAPALOVANÍ, ABY MĚLI OBA 
SYSTÉMY STEJNOU MOŽNOST ODHALENÍ ZÁVADY PŘI ZAPNUTÍ ZAPALOVÁNÍ. 
 

3) Měření hodnoty kouřivosti se závadou snímače plnícího tlaku 

 

   Protože oba motory jsou přeplňované, nabízela se možnost vyzkoušet, jaký vliv bude mít na 

motor závada snímače plnícího tlaku. Řídící jednotka totiž bude mít informaci množství  

vzduchu ze snímače množství vzduchu, který byl po předchozím měření znovu připojen. 

Ovšem nebude znát tlak, kterým turbodmychadlo plní válce. Což by mohlo vzhledem 

k prodlevám nárůstu tlaku, mít nepříznivý vliv na funkci celého systému. Dalším příznivým 

hlediskem pro zvolení tohoto snímače byla jeho dostupnost pro odpojení. U obou motorů byl 

tento snímač umístěn na potrubí, které přivádí stlačený vzduch z dmychadla do motoru.  
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Výsledek 3. měření  

 

ŠKODA Octavia II 1,9 TDI 

 

RENAULT Laguna II 1,9 DCi 
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Zhodnocení 3. měření  

 

   Při závadě snímače plnícího tlaku došlu opět u vozu Škoda Octavia ke zvýšení kouřivosti. 

V tomto případě však zvýšení nebyla tak markantní jako při absenci váhy vzduchu. Navíc 

vnitřní diagnostika znovu nepodala zprávu o nefunkčním snímači kontrolkou závady EOBD a 

v paměti závad se také žádná závada nezobrazila. Opět bylo možné pozorovat kolísající 

maximální otáčky motoru. Naproti tomu reakce diagnostiky Common Railu byla příznivější. 

Okamžitě po nastartování se rozsvítila kontrolka závady. Ale při následné kontrole paměti 

závad se nezobrazila. Důvodem bylo, že po dokončení měření jsem připojil snímač plnícího 

tlaku zpátky a zapnul zapalování. Po kontrole zřejmě jednotka posoudila závadu jako 

sporadickou a vymazala ji. Zajímavá je ovšem skutečnost, že již zmíněná předchozí závada 

žhavící svíčky byla také identifikovaná jako sporadická, ta však uložená zůstala. Hodnota 

kouřivosti se zvýšila tak, že bylo srovnatelná s kouřivostí vozidla Škoda Octavia. V tomto 

testu se tedy znovu zdá být systém diagnostiky Common Railu lepší než u Pumpe Düse. 

 

 

4) Měření hodnoty kouřivosti se závadou zpětného vedení výfukových plynů EGR 

    

   Toto měření by se dalo označit za nezdařené. Závada ventilu EGR byla simulována tak, že 

byl odpojen přívodní podtlak ventilu hadičkou. Toto je častá závada například při údržbě, kdy 

volná hadička po zatížení silou sjede z příruby, nebo se vlivem teploty a tlaku za čas stane 

netěsnou.Škodu Octavii se pařilo bez EGR ventilu podařilo naměřit a výsledky jsou dostupné. 

Bohužel při simulaci na vozidle Renault Laguna jsem toto měření vynechal. Důvodem byl 

velmi špatný přístup k vlastnímu ventilu. Výsledky měření vozidla Škoda Octavia jsou tedy 

zobrazeny níže ovšem nedají se z ničím porovnat.   

 

Výsledek 4. měření 

 

   Diagnostický systém Škody Octavia opět neodhalil závadu netěsné podtlakové hadičky do 

EGR ventilu. Hodnoty kouřivosti se přitom zvýšily nejvíce a to na hodnotu 0,71 1/m. 

Maximální otáčky přitom nekolísaly a držely se na hodnotě 4960 ot/min.  
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ŠKODA Octavia II 1,9 TDI 

 

Výsledek celého testu měření kouřivosti 

 

   Ve shrnutí výsledků celého testu se jeví vstřikování, jenž je použito v Renaultu Laguna 

(obr. 31), čili Common Rail, vhodnější. Lépe diagnostikoval simulované závady a měl při 

nich i menší hodnoty kouřivosti než sytém čerpadlo-tryska ve vozidle Škoda Octavia (obr.31). 

Vezmeme-li v potaz i nižší stupeň EURO normy, pro který byl systém Renaultu konstruován, 

vychází z tohoto srovnání vozidlo se vstřikováním paliva Common-Rail jako vítěz.   

 

         Obr.30 Měření Škoda Octavia                              Obr. 31 Měření Renault Laguna 
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Dojem z jízdy ve vozidlech 

 

   Skutečnost, že jsem měl možnost jízdy s oběma vozidly na trase několika desítek kilometrů, 

mi dala možnost srovnání těchto vozidel z hlediska dojmu řidiče. Budeme-li se bavit jen o 

pocitu z pohonné jednotky, byl pro mne jasným vítězem, který byl vybaven systémem motor 

čerpadlo-tryska. Je sice pravdou, že chod motoru je tvrdší a při prudkém akcelerování i 

hlučný, ovšem vše bylo nahrazeno odezvou motoru. Například prodleva po sešlápnutí plynu 

byla s Renaultem naprosto nesrovnatelná. Zatímco tichý Renault klidně zrychloval, Octavie 

sice hlučně, ale okamžitě a o mnoho výrazněji akcelerovala. Také se zdála být v celém pásmu 

otáček jako by silnější. Výkony i točivé momenty motorů však dosahují skoro stejných 

hodnot. Navíc u Renaultu byla pomalejší odezva i po odstavení plynu v podobě pomalu 

klesajících otáček motoru. Tato skutečnost se zdála být nepodstatnou až do doby, kdy přišlo 

na svižnější jízdu a rychlejší řazení. Otáčky motoru se, i po odstavení plynu před sešlápnutím 

spojky, nepříjemně při každém řazení zvýšily. Otázkou ovšem je, jestli je důvodem těchto 

nedostatků vstřikovací systém. Je totiž také možné, že za ně může konstrukce motoru nebo 

ostatních částí vozidla.        

 

 

 

4.6 Zkušenosti servisního střediska 

   Ke spolupráci s porovnáním systémů z hlediska známých  a opakujících se závad jsem 

si vybral servisní středisko Bosch Diesel centrum v Zábřehu na Moravě sídlícím v areálu 

PAS a.s. Toto středisko se mnoho let zabývá opravami vstřikovacích čerpadel Bosch, 

Stanadyne, Delphi, Denso a seřizováním PD jednotek Volvo FH, VW 1,9 TDI, 

SCANIA,IVECO a jednotek PDL DAF, Renault, John Deere, Meck. Dále mají seřizovací 

a testovací zařízení pro komponenty vstřikovacích systémů Common Rail (CP1-CP3) 

výrobců Bosch, Delphi, Denso a Siemens. Po několika hodinové konzultaci s technikem 

Romanem Žandou zabývajícím se opravou a seřizování systémů Common Rail a 

čerpadlo-tryska jsem dostal velké množství informací o jejich závadách a náročnosti jejich 

seřizování. Jeho vyjádření nebylo lichotivé ani k jednomu z obou systémů. Při dotazu o 

jeho případné volbě při koupi upřednostňoval spíše rotační čerpadla VE před testovanými 

systémy vstřikování. 
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Čerpadlo-tryska 

 

   Tento systém označil technik jako méně poruchový ve srovnání se systémem Common Rail. 

Vstřikovací jednotky PD jsou, tak jako vstřikovače Common Railu, extrémně náročné na 

čistotu paliva. Právě tato skutečnost zapříčiňuje většinu závad systému. Vlivem znečištěné, 

nebo málo kvalitní nafty u nich dochází k zadření vstřikovacích trysek. Zadřená tryska 

sdruženého vstřikovače prý většinou vede k výměně celého vstřikovače. Náhradní díly pro 

vstřikovače PD sice existují, ovšem z ekonomického hlediska se vyplácí výměna celého 

vstřikovače. Některé firmy nabízejí odkoupení starých poškozených vstřikovačů při výměně 

za nové. Dalším problémem systému PD je kabeláž vedoucí k samotnému vstřikovači. Svazky 

jsou vedeny v prostoru hlavy válců a ve stálém kontaktu s olejovou náplní motoru. To mívá 

za následek vyhřátí či zrychlené stárnutí izolace kabelů a následné zkratování ve svazku 

kabelů. U hlavy válců je také častou závadou netěsné spojení mezi vstřikovačem a samotnou 

hlavou. To vede k několika podstatným závadám. První závadou bývá unikající palivo 

z přívodního či zpětného kanálu vlivem prasklých o-kroužkových těsnění okolo vstřikovače. 

Příčinou prasknutí je vysoký tlak paliva v kanálech. Únik může být, buď z jednoho kanálu do 

druhého, nebo přímo do olejová náplně. Druhou, horší variantou je vytlačení dosedacích 

ploch hlavy válců a uvolnění celého vstřikovače. Tato závada vede k výměně hlavy válců a 

někdy i k výměně vstřikovačů, poškozených pohybem v uložení. Řešením těchto problémů by 

bylo lepší upevnění vstřikovače k hlavě, například oboustranným kozlíkem místo 

jednostranného. 

 

Často se objevující závady vstřikovače PD 

4) Zadření trysky vlivem špatného paliva 

5) Poškození těsnění mezi vstřikovačem a hlavou válců 

6) Uvolnění vstřikovače v hlavě válců 

7) Porucha elektromagnetického ventilu přívodu paliva (jen výjimečně)  

8) Poškození kabeláže v hlavě válců  

 

   Náročnost seřízení spočívá ve skutečnosti, že na seřizovacím a testovací stavu lze seřizovat 

jen jeden vstřikovač. Demontáž vstřikovače bývá méně pracná, než je tomu u vstřikovačů 

Common Rail. Proč tomu tak je, když jsou vstřikovače u vstřikování Common Rail lépe 

přístupné, je vysvětleno v následující části. 
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Common Rail 

 

   Dříve než začneme tento systém nazývat méně spolehlivým, musím podotknout, že 

množství vozidel se systémem čerpadlo-tryska a Common Rail není stejné. Zatímco se 

Common Rail začal do vozidel montovat kolem roku 1997, čerpadlo-tryska až o pár let 

později. Dalším ovlivňujícím faktorem je to, že počet automobilek, které využívají systém 

čerpadlo-tryska je menší než počet automobilek upřednostňujících Common Rail. Z tohoto 

důvodu může být vnímání servisu o spolehlivosti poněkud zkreslené. Počet závad, které se 

však v systému Common Rail může objevit je o mnoho vyšší než u systému čerpadlo-tryska. 

Vysoký tlak, který je držen ve vyšším počtu komponentů si vybírá daň v podobě netěsností. 

Nejvíce postiženou částí jsou zpravidla vstřikovače a vysokotlaké čerpadlo. Ve vysokotlakém 

čerpadle se vytvářejí netěsnosti ve vnitřních těsnících elementech zpravidla po cca 150 

tisících ujetých kilometrech. Hůře snášející tlak jsou ovšem vstřikovače. Netěsnící gumové 

těsnění kolem elementu dávkovače paliva se objevuje po ujetí 90-130 tisíc kilometrů. Další 

závadou bývají vyklepaná sedla kuliček pod elektromagnetem, která vpouští palivo do 

přepadu. Následky jsou zřejmé. Palivo místo vstřiku stále odchází do přepadu. Tato závada 

však bývá opravitelná výměnou dílů, které jsou opotřebeny (element, kulička), nebo je možné 

sedla zabrušovat na speciálním přípravku. Tato závada se běžně projevuje po ujetí 100 tisíc 

kilometrů. Dalším poruchovým členem je elektromagnet vstřikovače, který ovšem nelze 

objednat jako náhradní díl, tudíž je nutné měnit celý vstřikovač. Stejně jako čerpadlo-tryska je 

i Common Rail extrémně choulostivý na kvalitu nafty. Při závadách z důvodu nekvalitního 

paliva se obvykle zadírá regulátor tlaku v čerpadle. Běžná jsou dále zadřená čerpadla nebo 

tyčky vstřikovacích trysek. Samostatnou kapitolou jsou vstřikovače při demontáži po delší 

době. Běžně se stává, že dojde k zarezivění vlivem stékající vody do prostoru vstřikovačů 

(MB – VITO) a jejich demontáž často končí například frézování hlavy válců. 

 

Často se objevující závady   

• Netěsnosti vstřikovačů 

• Netěsnosti vysokotlakých čerpadel 

• Zarezlé vstřikovače v hlavě válců  

• Zadření motoru vlivem netěsných trysek (Peugeot) 

• Zadírající se regulátory tlaku 
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    4.7 Náročnost oprav systémů  
 

   Náročnost oprav částí těchto systémů servis označil za stejnou a to jak z časového, tak i 

technologického hlediska. Výhodou systému Common Rail je pouze možnost seřizovat více 

vstřikovačů najednou a lepší dostupnost náhradních dílů pro opravy. Pokud jde o výměny, 

náhradní díly jsou dostupné pro oba systémy stejně. Vždy potom rozhoduje výrobce toho či 

onoho sytému. Dotázaný servis má nejlepší zkušenosti z firmou Bosch, které je pobočkou. 

Firma Bosch dodává vstřikovací systémy pro automobilky VW, Peugeot, Fiat, BMW, 

Mercedes nebo Citroën. Dostupnost dílů a servisní zázemí je u této firmy na vysoké úrovni. 

Podobně je na tom i firma Denso, která se soustředí spíše na asijský trh. Dodává vstřikovací 

systémy pro automobilky Toyota či Honda. Horší zkušenosti jsou z firmou Delphi, která je 

dodavatelem systémů CR či PD pro automobilku Ford. Systémy jsou velmi citlivé na kvalitu 

nafty a pokud dojde k zadření jednoho komponentu, většinou se zároveň zadřou náchylné díly 

v celé palivové soustavě. Firma Siemens vyrábějící pouze systém Common Rail je na trhu po 

krátkou dobu. Její servisní podmínky, náhradními díly počínaje a dodáním seřizovacích 

hodnot konče, jsou podle servisu naprosto nedostatečné. Firma Siemens v této době zásobí 

svými vstřikovacími systémy výrobce Peugeot a Citroën.      

Ceny vybraných dílů  

název náhradního dílu výrobce cena CZK s DPH Ks 
starý díl 

CZK 

ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI  77 kW 

sdružený vstřikovač  Bosch                           13 877,78    4  -   3 000,00    

čerpadlo IN-TANK KS                             9 327,22    1  
             -       
 

žhavící svíčka Bosch                                434,35    4               -      

cena komponentů palivové soustavy                           66 575,74        

RENAULT LAGUNA II (BG0/1) 1.9 dCi 

el .čerpadlo IN LINE Bosch                             4 010,00    1  
  
 

vysokotlaké čerpadlo Bosch                           15 135,61    1  -   3 000,00    

vstřikovací ventil Bosch                           11 429,95    4  -   1 500,00    

žhavící svíčka Bosch                                308,21    4    
cena komponentů palivové soustavy                           66 098,25         
 
   Byly vybrány základní komponenty bez řídící jednotky EDC. Cena palivové soustavy je 
vypočtena z cen dílů s DPH bez odpočtů za výměnu. Ceny se mohou lišit v závisti na 
dodavateli. Zde jsou uvedeny ceny z katalogu Ecat2 společnosti ELIT CZ s.r.o. Tento katalog 
je dostupný na <http://www.elitecat.cz/CarSelection.aspx>. 

http://www.elitecat.cz/CarSelection.aspx>
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 4.8 Seřizovací zařízení CR a PD 
 

   Při opravách komponentů obou systémů je nutné dodržovat téměř laboratorní podmínky. Při 

jakémkoli kontaktu jemně lapovaných částí čerpadel a vstřikovacích trysek se vzdušnou 

vlhkostí hrozí téměř okamžitá koroze. Stejně tak styk součástí s lidskou pokožkou, lépe 

řečeno s lidským potem, může způsobit poškození povrchu součásti. Při kontrolách povrchu 

nebo čistoty částí vstřikovačů a čerpadel, se používají mikroskopy. Části palivové soustavy se 

čistí od usazenin ve speciálním roztoku a úsady karbonu a kalů se rozbíjí ultrazvukem. Při 

zpětné montáži například zadřeného čerpadla,  je nutné vyčistit celý palivový systém vozidla 

od možných kovových pilin. O technologiích oprav se již dále nemá cenu zmiňovat protože 

nejsou předmětem této práce. Při nastavování či zkoušení vstřikovacích trysek je nutné 

dodržovat bezpečnostní opatření. Palivo rozprašované tlakem 200 MPa je schopno na lidském 

těle vytvořit chirurgický řez. Stejně tak při zkoušení sdružených vstřikovačů jsou 

překračovány hlukové limity a je nutné používat chrániče sluchu. Na (obr. 32) je možné vidět 

tester vstřikovačů Common Rail, který používá  Bosch Diesel centrum.  

 

Obr. 32 Hartridge CRi-PC tester vstřikovačů Common Rail 
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 5) Závěr 
 

   Úkolem této práce bylo provozní hodnocení vstřikovacích systémů vznětových motorů. 

Provozním hodnocením rozumím hodnocení vlastností systémů v reálném provozu přímo na 

vozidle. Právě takto jsem tedy práci směřoval a náplň volil tak, aby byla při odevzdání stále 

aktuální. Rychle se vyvíjející automobilový průmysl k tomu však příliš prostoru nedává. 

Volba vstřikovacích systémů byla tedy jasná. Musel jím být systém vysokotlakého 

vstřikování nafty Common Rail a systém sdružených vstřikovačů Pumpe Düse. Do 

provozního hodnocení jsem se snažil zahrnout co nejvíce pro mne dostupných informací. 

Prvním bodem hodnocení bylo vlastní seznámení s konstrukcí vstřikovacích systémů. Z něj 

bylo možné si udělat obrázek o složitosti či vhodnosti konstrukce. Je-li lepší mechanická, 

spíše jednoduchá konstrukce Pumpe Düse nebo také v celku jednoduchá, ovšem plně 

elektronicky ovládaná soustava vstřikování Common Rail. Z tohoto hlediska jde spíše o věc 

názoru, ačkoli je pravdou, že elektronika v dnešní době nabízí velkou perspektivu díky svému 

stálému vývoji. Druhým bodem hodnocení již bylo praktické měření, ve kterém byla získána 

data, kteréá mají jasnou vypovídající hodnotu.  I přesto, že byl testovaný systém Common 

Rail o tři roky konstrukčně zastaralejší, byl systému  Pumpe Düse minimálně rovnocenným 

konkurentem. Co se týče naměřených hodnot byl Common Rail dokonce lepší. Dokázal 

diagnostikovat závadu, kterou  Pumpe Düse nezjistil. Hodnoty kouřivosti v závadě byly u 

Common Railu nižší než u novějšího konkurenčního systému čerpadlo-tryska. Skvělý 

výsledek zde Common Railu trochu kazil dojem, který jsem měl po absolvování několika 

desítek kilometrů s vozidly. Pumpe Düse se zdál živější a pružnější než Common Rail a jízda 

s ním byla i přes vyšší hluk příjemnější. Třetím bodem při porovnání byla spolehlivost a 

zkušenosti s opravami obou systémů. Tento bod byl pro mě, co by amatérského diagnostika 

závad asi nejzajímavější. A zároveň měl  nejméně očekávaný výsledek. Zkušenosti servisu, 

zabývajícím se opravami obou systému, vyznívaly spíše ve prospěch Pumpe Düse. Jeho větší 

spolehlivost  předčili lehčí seřizování a větší nabídku opravných dílů Common Railu. Co se 

týče cenového zhodnocení, vyšly oba systémy téměř stejně. I když byl Common Rail složen 

z více komponentů, ceny sdružených vstřikovačů PD měly za příčinu rozdíl 500 korun 

českých ve prospěch Common Railu. Tato částka však byla v ceně 66 tisíc korun za palivovou 

soustavu naprosto zanedbatelná. Jaký byl tedy výsledek vlastního zhodnocení? I přesto, že 

jsem byl zastáncem spíše systému Pumpe Düse, musím objektivně říci, že v tomto testu byl 

úspěšnější systém Common Rail. Nabízí větší potenciál pro vývoj a jeho zdokonalování je 

v jednotlivých generacích znatelné. Výrobci osobních vozidel se na něj v dnešní době čím dál 
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víc orientují. I přes jeho nesporné výhody v jeho používání nevidím dalekou budoucnost. 

Dnešní přesycený automobilový trh žádá zásadní změnu. Tu vidím ve změně paliv a 

v ekonomických úsporách při provozu silničních vozidel. Dle mého názoru je jediným 

možným východiskem z nynější krize v automobilovém průmyslu zásadní změna postoje 

k vývoji automobilů. Tato krize byla způsobena přesycením trhu automobily, které se              

v konstrukci po 20 let zásadně neměnily. Tuto skutečnost způsobila doba  80. a 90. let, kdy 

automobilky skupovaly patenty na elektromobily nebo vozidla na vodík. Automobilový trh od 

této doby zůstal u zkapalněných uhlovodíkových paliv. Chrlil stále modernější automobily 

s lepší výbavou, nižšími emisemi, větší bezpečností, ale pořád jezdící na ropné produkty. 

Myslím si tedy, že zaměření na vývoj v této sféře je klíčem k prodeji dalších vozidel. Je totiž 

zřejmé, že jako majitel osm let staré Octavie, nebudu mít potřebu zakoupit nový vůz. Proč 

taky? Pokud koupím nový vůz, koupím srovnatelné auto jak spotřebou, tak i jízdními 

vlastnostmi. Budu ale muset prodat vozidlo, kterému nevypršela záruka na karoserii, nebo 

stav ujetých kilometrů nedosahuje  intervalů  nákladných oprav. Ovšem kvůli ceně ojetých 

vozidel na trhu bude rozdíl mezi mnou prodaným a srovnatelným novým autem vyšší než 300 

tisíc korun. Tato investice je absolutně nenávratná a nepokryje ani kvalitativní rozdíl mezi 

vozy. Z tohoto důvodu si myslím, že zaměřením automobilek na vozidla využívající levnější 

nebo k životnímu prostředí šetrnější paliva je jednou z cest, jak zvýšit prodej nových vozů.  
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AutoExpert, 2003, 8, 6, s 24-26 vstřikovací trysky 

Bosch, R.GmbH: Common Rail Nfz: Automotive Aftermarket 
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Používaný software 
Actia Atal Multi-diag 8.1 – diagnostika vozidel 

Actia Atal Opacimetr AT 605 – měřící software opacimetru ATAL 

Autodata CD – kompletní dokumentace vozidel 

Automotive workshop – Vivid- 2003 – dokumentace vozidel a seřizovacích hodnot 

VAG-K+CAN Comander Full 1.4 – Diagnostika vozidel 

 

 
Informace k přílohám 
 

    V přílohách jsou protokoly a obrazové výstupy z měření. Technická dokumentace servisu 

vozidel je v příloze dostupná pouze pro vozidlo Škoda Octavia. Renault Laguna byl opatřen 

štítky o výměnách jejichž údaje na fotografiích nebyly čitelné. Proto nebyly zařazeny do 

příloh. Ofocené kalibrace a identifikační štítky měřících přístrojů jsou přílohami v podobě 

fotografií. 
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