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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

SKLENÁŘ, P. Zážehový motor pro výuku spalovacích motorů: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2013, 

Vedoucí práce: Richtář, M. 

Náplní mé bakalářské práce je návrh a realizace výukové pomůcky do předmětů 

zabývajících se spalovacími motory a jejich příslušenstvím. Celá práce se dá rozdělit do 

dvou základních částí a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části 

vysvětluji teorii didaktiky, zejména pak vliv praktických pomůcek na výuku. Dále se 

zde zaobírám teorií použitého systému vstřikování, popisuji základní části použitého 

spalovacího motoru a také jsem nastínil možnosti využití této pomůcky. Praktická část 

obsahuje příručku, ve které jsou popsány diagnostické operace a postupy měření 

jednotlivých elektrických součástí vstřikovacího systému.  Následuje popis realizace 

výukové pomůcky. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení. Přílohy obsahují 

fotodokumentaci pomůcky a výrobní výkresy.  

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

SKLENÁŘ, P. Gasoline Engine for Internal Combustion Engines Learning: Bachelor 

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

Engineering, Institute of Transport, 2013, Thesis head: Richtář, M. 

This thesis deals with a design and execution of a teaching aid for school subjects 

dealing with combustion engines and their accessories. The whole thesis is divided into 

two parts, namely theoretical and practical parts. In the theoretical part the theory of 

teaching technologies (didactics) is explained, and a special attention is paid to the 

influence of practical teaching aids on the teaching. This part also deals with the theory 

of the injection system used; the basic parts of the used combustion engine are 

described here and the possible usages of this aid are outlined. The practical part 

contains the user manual, where the diagnostic operations are described together with 

the procedures of measuring the particular electric parts of the injection system. The 

description of the execution of the teaching aid follows. The final part contains the 

conclusion and recommendations. The enclosures contain the photo documentation and 

the production drawings.  

http://innet.vsb.cz/profily/en/S1I95/?ou=342
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Seznam použitých zkratek  

FSI  (Fuel Stratified Injection) přímé vstřikování paliva 

TSI     (Twincharger Stratified Injection) přímé vstřikování paliva 

s přeplňováním zážehových motorů 

TDI (Turbocharged Direct Injection) přímé vstřikování paliva vznětových 

motorů 

CO      Oxid uhelnatý 

VAG-COM Diagnostický program 

Bosch KTS  Univerzální zařízení pro diagnostiku závad u elektronických systémů řízení 

moderních zážehových a vznětových automobilů 

VIS    (Vag Info Systém) elektronická příručka k programu VAG-COM 

VCDS  Novější označení programu VAG-VOM 

OBD II  (On-Board Diagnostics) palubní diagnostika 

MAG  (Metal Activ Gas) obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním 

plynu 

ABS   (Antilocking Brake System) elektronický systém řízení brzdného účinku 

zamezující blokování kol 

DSG (Direct Shift Gear) označení automatické převodovky 

PD  (Pumpe Düse) přímé vstřikování paliva vznětových motorů 
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1 Úvod 

Spalovací motor je nejsložitější mechanismus, který můžeme v automobilu nalézt. 

A to jak z hlediska návrhu a konstrukce, tak i v pochopení jeho funkce.  Neustálý 

pokrok vede k prohlubování již zjištěných poznatků a zároveň přináší nové možnosti, o 

které se opírá vývoj spalovacích motorů. V dnešní době je plně využíváno počítačových 

simulací, matematických metod a moderních technologií výroby, což vede ke stále se 

zlepšujícím vlastnostem motoru. Mezi klíčové vlastnosti patří vysoký výkon motoru, 

nízké emisní limity, vysoká spolehlivost a nízká spotřeba. Dnes je nízká spotřeba paliva 

velmi oceňována, neboť ropa se řadí mezi neobnovitelné zdroje paliv. Při rychlém 

vývoji v oblasti elektroniky je možné spalovací motory neustále zdokonalovat o nové 

komponenty a používat stále přesnější měřící metody při vývoji spalovacích motorů. Ne 

každý se však vyzná v konstrukci spalovacích motorů a nechápe funkci jednotlivých 

součástek. K tomu také přispívá fakt, že studenti vysokých škol jsou vzděláváni 

především po teoretické stránce a chybí jim praxe. Právě proto se ve své práci pokusím 

o názorné vysvětlení některých funkcí součástí spalovacího zážehového motoru na 

mnou vyrobeném modelu. Vytvoření modelu je součást mé bakalářské práce a pevně 

věřím, že bude sloužit zároveň jako prvek výuky. Doufám tedy, že má práce pomůže 

studentům prohloubit jejich získané poznatky z výuky a zároveň jim umožní si některé 

poznatky přímo vyzkoušet v praxi.  
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2 Teorie didaktiky 

Didaktika je součástí pedagogiky, zabývá se metodami a formami vyučování. 

Jedná se o pojem odvozený z řeckého slova „didasko“, které znamená: učím nebo 

vyučuji.  

Didaktiku rozdělujeme na obecnou didaktiku a speciální pedagogiku:  

Obecná didaktika – teorie vyučování, která se zabývá obecnými problémy výuky 

Speciální didaktika – čerpá z obecné didaktiky a dále se dělí na:  

 předmětovou didaktiku 

 didaktiku druhů a typů škol 

Za zakladatele české didaktiky je považován Jan Ámos Komenský, který žil 

v letech 1592 až 1670.  

Výuková metoda - definice 

Je to cesta k naplnění stanoveného cíle. Výukovou metodu lze také chápat jako 

koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních činností žáka, kterým se 

dosahuje požadovaných cílů. Čím více se student aktivně zapojuje do výuky, tím větší 

je efektivnost výukových metod. 

 Tab. 1 Vliv výukové metody na zapamatování studenta 

Výuková metoda Zapamatování 

výklad 5% 

čtení 10% 

audiovizuální metody 20% 

demonstrace 30% 

diskuse ve skupinách 50% 

praktická cvičení 70% 

vyučování ostatních 90% 
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Funkce výukových metod lze shrnout takto: 

 informovat studenta 

 formovat osobnost studenta 

 vychovávat studenta 

Materiální prostředky 

1. Učební pomůcky 

 jsou svázány s obsahem výuky 

 počítačové programy, učebnice, modely, video záznamy 

2. Metodické pomůcky 

 jsou používány učitelem 

 literatura zaměřená na pedagogiku a psychologii, metodické příručky pro učitele 

3. Zařízení 

 jedná se o přístroje a zařízení, které se přímo nevztahují k výuce 

 vybavení učeben, školní nábytek, měřicí přístroje, nářadí atd. 

4. Didaktické technika 

 má velký význam, široké uplatnění, prezentuje učební pomůcky 

 televize, počítače, tabule 

5. Školní potřeby 

 sešity, psací a rýsovací potřeby, kalkulačka 

6. Výukové prostory 

 vnitřní nebo venkovní prostory, které slouží k uskutečnění výuky 

 učebny, laboratoře, posluchárny, hříště a jiné školní pozemky 
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Výukové pomůcky 

Učební pomůcka je označení pro objekty, předměty zprostředkující nebo 

napodobující realitu, napomáhající větší názornosti nebo usnadňující výuku. Má 

podstatný vliv na kvalitu výuky. Motivuje studenty, rozvíjí jejich představivost a 

odstraňuje nejasnosti teoretického výkladu. Volba výukové pomůcky se řídí hned 

několika zásadami. Učitel musí zajistit, aby každý student mohl učební pomůcku dobře 

pochopit, nebo s ní pracovat. Otázkami zapojit studenty do probírané problematiky, 

zbytečně nepopisovat to, co je na první pohled žákům zřejmé. Měl by studenty vybudit 

k tomu, aby se sami snažili získat co nejvíce přínosných informací. Zavádění učebních 

pomůcek má své klady, ale i zápory. Především je to nedostatek finančních prostředků 

na nákup pomůcky, její instalaci, údržba a proškolení obsluhy.  

Rozdělení výukových pomůcek 

 Vizuální pomůcky - působí na zrak 

 Auditivní pomůcky – působí na sluch 

 Audiovizuální – působí současně na zrak i sluch 

 Ostatní didaktické pomůcky 

 Vybavení odborných učeben 

Použití techniky nesmí zastínit obsah. Materiální prostředky mají výuku 

zjednodušovat a především zefektivňovat. Správné využívání materiálních didaktických 

prostředků ve vyučování nutí učitele se na hodinu pečlivě připravovat, naplánovat každý 

krok, připravit včas materiály a práci s technikou vyzkoušet předem.  
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3 Teoretický rozbor  

Vzhledem dostupnosti dílů a jejich ceně jsem se rozhodl použít hnací agregát ze 

Škody Felicie 1.3 se systémem jednobodového vstřikování Bosch Mono – Motronic. 

Motor nese označení Š781.136 B. Zdvihový objem je 1289 cm
3
. Dosahuje výkonu 50 

kW při otáčkách 5 500 min
-1

 a točivý moment 100 Nm při otáčkách 3 750 min
-1

. 

Kompresní poměr je 1 : 9,7, palivem je bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejníže 

95. Podrobné technické parametry jsou umístěny v příloze.  

3.1 Obeznámení s použitým motorem 

Blok motoru 

Základem je žebrováním vyztužený blok, vyrobený jako opracovaný tlakový 

odlitek z hliníkové slitiny. Blok je uzpůsoben pro proudění chladicí kapaliny kolem 

válců. Chladicí kapalina je přiváděna čerpadlem, chladí válce motoru a proudí 

průtokovými kanály do hlavy válců. Na bloku motoru se nachází výrobní číslo. Toto 

číslo je vyraženo nad víkem rozvodových kol. Součástí bloku jsou litinová – dostatečně 

dimenzovaná víka tří ložisek klikového hřídele. Viz. obr 1.  

 

Obr. 1 Blok motoru s převodovkou 
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Klikový hřídel 

Úkolem je převádět síly z ojnice na točivý moment, ten následně přenášet přes 

setrvačník na spojku. Částí točivého momentu je poháněn ventilový rozvod a 

příslušenství motoru. Klikový hřídel je namáhán na ohyb, krut a působí na něj velké 

odstředivé síly.  Je ocelový a má povrchově kalené čepy hlavních ložisek o průměru 60 

mm. Ve víku rozvodových kol je klikový hřídel utěsněn guferem. Na druhé straně tj. u 

setrvačníku je hřídel také těsněn guferem vsazeným do víka. Mazání hřídele se provádí 

motorovým olejem, který se přivádí z olejového čerpadla kanály a otvory k ložiskům 

klikového hřídele.  

Ojnice 

Jejím úkolem je spojovat píst s klikovou skříní, převádět přímočarý vratný pohyb 

na otáčivý pohyb klikové hřídele a přenášet síly od tlaku plynů na dno pístu. Musí mít 

velkou mechanickou pevnost a její hmotnost by měla být co nejmenší za účelem snížení 

setrvačné síly. Vyrábí se z legované oceli kováním v zápustce. V horním oku pro pístní 

čep je nalisováno bronzové pouzdro. Pata ojnice obklopuje ojniční kluzné ložisko, které 

je zajištěno výstupky proti posunutí. Víko ojnice je k patě připevněno dvěma 

průchozími ocelovými šrouby. Viz. obr 2. 

Vložky válců 

Společně s pístem uzavírají pracovní prostor, odolávají vysokým tlakům, předávají 

teplo chladícímu médiu a slouží k vedení pístu. Musí splňovat nároky na pevnost, 

tvarovou stálost, malou tepelnou roztažnost, odolnost proti opotřebení a musí mít dobré 

kluzné vlastnosti. Vložky válců se vyrábí z litiny a jsou vsazeny do bloku motoru. Jejich 

funkční plocha je honována. Vrtání válců o rozměru 75,5 mm neumožňuje další 

výbrusy válců. V dosedací ploše jsou vložky podloženy měděnými podložkami, které 

určují přesah válců nad rovinu bloku.  Viz. obr 2. 
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Píst a pístní čep 

Úkolem pístu je utěsnit pracovní prostor ve válci, odvádět teplo na stěny válců, 

zachycovat tlak plynů vznikajících při spalování a přenášet jej ojnicí jako sílu působící 

na klikovou hřídel. Namáhán je především tepelně a mechanicky v podobě tření. Píst je 

bimetalický, v rovině pístního čepu je zalitý ocelový pásek, který zajišťuje určenou 

tepelnou roztažnost. To umožňuje použití menších montážních vůlí pístu. Pístní čep je 

vyroben z cementační oceli. Proti osovému pohybu jsou zajištěny z obou stran 

pojistnými kroužky.  

 
 

Obr. 2 Ojnice s pístem a vložkou válce 

 

Vačkový hřídel 

Zajišťuje zdvihový pohyb ventilů ve správný okamžik a ve správném pořadí. 

Vyrábí se z legované litiny odléváním do kokil. Hřídel je uložen v bloku motoru ve 

třech kluzných ložiskách vytvořených pouze vrtáním bez vypouzdření. Klikový a 

vačkový hřídel je spřažen dvouřadým bezpouzdrovým řetězem. Poloha rozvodových kol 

udává vzájemné postavení obou hřídelů. Kola jsou na hřídelích zajištěna pomocí klínů.  
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Setrvačník 

Tvoří montážní celek s ozubeným věncem, který je na setrvačník lisován za tepla. 

Ozubený věnec je určen k záběru pastorku startéru a uvedení motoru do chodu. 

Setrvačník je staticky vyvážen. Pro motory osazené vstřikováním má setrvačník 

odfrézovanou část lemu za účelem zjišťování natočení pomocí Hallova snímače. 

Setrvačník je k přírubě klikového hřídele upevněn čtyřmi šrouby. Šrouby jsou vyrobeny 

z pevnostní oceli a jejich závitová část je opatřena pojistným tmelem, který znemožní 

jejich samovolné povolení. 

 

Obr. 3 Setrvačník s ozubeným věncem 

 

Ventily 

Ventily jsou vystaveny velkému mechanickému, tepelnému a chemickému 

namáhání. Dřík ventilu je namáhán tahem a tlakem, talíř ventilu na ohyb. Každý válec 

je opatřen jedním sacím a jedním výfukovým ventilem. Ventily mají chromované dříky 

jmenovitého průměru 8 mm. Sací ventily mají kalenou kuželovou dosedací plochu, 

výfukové ventily jsou na dosedací ploše opatřeny návarem.  
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Hlava válců 

Hlava válců uzavírá pracovní prostor, odolává vysokým tlakům, teplotám a slouží 

především k plnění a výměně pracovního média. Je vyrobena z hliníkové slitiny. 

Obsahuje čtyři sací a čtyři výfukové kanály a otvory pro zapalovací svíčky. Mezi 

blokem a hlavou je vloženo těsnění s nosným plechem potaženým hliníkovou vrstvou a 

silikonovým tmelem. Do odlitku hlavy jsou zalisována vodítka a sedla ventilů. Na 

ventilová vodítka jsou nasazeny těsnící kroužky, které plní funkci dávkování oleje a 

přimazávání dříku ventilu. Hlava je opatřena dvěma protimrazovými zátkami, které 

slouží k ochraně před roztržením při zamrznutí chladícího média. Celá hlava je k bloku 

motoru připevněna deseti šrouby s hlavami s vnitřním šestihranem a utažena 

předepsaným momentem.  

 

Obr. 4 Hlava válců 
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Převodovka 

Převodovka je celek patřící ke kompletu poháněcí soustavy. Součástí převodovky 

je rozvodovka s diferenciálem. Skříň převodovky tvoří trojdílný tlakový odlitek 

z hliníkové slitiny. Převodovka je pětistupňová, dvouhřídelová s čelními koly. 

Dopředné stupně jsou vybaveny synchronizací, ozubená kola mají šikmé ozubení a 

pracují ve stálém záběru. Kola zpětného chodu mají přímé ozubení a řadí se pomocí 

vloženého kola. Na víku převodovky je držák se silentblokem, na kterém je převodovka 

zavěšena. Ve spodní části víka rozvodovky je držák s pryžovým lůžkem, který 

zachycuje síly vznikající akcelerací a decelerací motoru.  

3.2 Technické parametry motoru 

Tab. 2 Technické parametry motoru 

Charakteristika 

zážehový, vodou chlazený řadový čtyřválec, 

OHV, uložený vpředu napříč, třícestný řízený 

katalyzátor, nepřímé jednobodové vstřikování 

paliva Bosch Mono Motronic, elektronické 

zapalování 

Počet válců 4 

Zdvihový objem [cm
3
] 1289  

Vrtání x zdvih [mm] 75,5 x 72,0 

Max. výkon [kW] 50  

Max. točivý moment [Nm] 100 

Kompresní poměr 9,7 : 1 

Palivo Bezolovnatý benzin, okt. č. 95 
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3.3 Obeznámení se vstřikovacím systémem Bosch Mono – 

Motronic 

Jedná se o nízkotlaké jednobodové vstřikování benzínu s integrovaným 

zapalováním u čtyřválcových motorů, doplněný řízeným katalyzátorem a uzavřenou 

odvětrávací soustavou palivové nádrže. Tento systém umožňuje optimalizaci přípravy 

směsi i řízení zapalování s vysokou přesností ve všech provozních podmínkách a 

jízdních režimech. Jelikož se jedná o zastaralejší systém, v dnešní době již nenachází 

využití a je nahrazen moderními systémy přímého vstřikování paliva FSI a TSI. 

Palivové čerpadlo 

Dodávku paliva zajišťuje dvoustupňové palivové čerpadlo, umístěné v palivové 

nádrži. Jeho pohon je elektrický. Vlastní čerpadlo je zabudováno v tělese čerpadla, které 

je současně zásobníkem paliva o obsahu 600 cm
3
. První stupeň čerpadla nasává palivo 

přes hrubý filtr a tlačí ho stoupací trubicí do tělesa čerpadla (zásobníku).  Druhý stupeň 

nasává palivo ze zásobníku a dodává ho do vstřikovací jednotky.  Toto čerpadlo má tlak 

0,12 MPa a výkon 70 l/hod. Čerpadlo je doplněno snímačem množství paliva.  

 
 

Obr. 5 Palivové čerpadlo 
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Regenerační ventil 

Během chodu motoru je ventil 90 sekund otevřen a 60 sekund zavřen. Ve fázi 

otevření je ventil ještě dodatečně otevírán a zavírán, což obstarává řídící jednotka, která 

vyhodnocuje signál polohy škrticí klapky a signál z lambda-sondy. Zpětný ventil na 

vstupu brání unikání par paliva do sání při vypnutém motoru. Dobu otevření a zavření 

ventilu řídí obecně elektronická řídící jednotka. Není-li motor zahřát na provozní 

teplotu, je ventil uzavřen. 

 
 

Obr. 6 Regenerační ventil 

 

Palivový filtr 

Je zařazen mezi palivovým čerpadlem a vstřikovacím agregátem. Vložka filtru je 

ze svitku papíru a má životnost podle obsahu filtru, respektive znečištění paliva 30 000 

až 80 000 km. 

 
 

Obr. 7 Palivový filtr 

 



 

 

20 

 

Odvětrání palivové nádrže 

Je provedeno pomocí nádobky s aktivním uhlím, do které jsou přiváděny výpary 

z palivové nádrže. Aktivní uhlí má vlastnost tyto výpary pohlcovat. Dále je nádobka 

spojena se sacím potrubím, kde podtlak vysává škodlivé výpary. Regenerace nádobky 

probíhá za pomoci elektromagnetického regeneračního ventilu. 

 

Obr. 8 Nádobka s aktivním uhlím 

 

Snímač teploty chladicí kapaliny 

Je zde použit odporový snímač (termistor), který je umístěn na tělese sacího 

potrubí. Podle teploty se mění velikost odporu. Řídící jednotka zpracuje vstupní signál 

ze snímače a určí délku doby vstřiku. Tato doba je 1 až 6 ms. S klesající teplotou se 

délka vstřiku prodlužuje. Při přerušení signálu se řídící jednotka přepne do nouzového 

režimu, automaticky dosadí hodnotu odpovídající provozní teplotě 90 °C a pro start se 

použije hodnota teploty nasávaného vzduchu. 
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Obr. 9 Snímač teploty chladicí kapaliny 

 

Vstřikovací jednotka 

Je rozdělena na dvě části. V horní části je elektromagnetický vstřikovací ventil a 

snímač teploty nasávaného vzduchu. Dále se zde nachází regulátor tlaku paliva tvořený 

membránou a pružinou. Ve spodní části vstřikovací jednotky je škrticí klapka ovládaná 

lankem. Její poloha je snímána snímačem úhlu natočení škrticí klapky. Při volnoběhu je 

škrticí klapka ovládána zastavovačem škrticí klapky, který je tvořen krokovým motorem 

a převodovkou. Na čepu nastavovače je spínač volnoběhu, který je sepnutý při 

puštěném pedálu plynu. 

 
 

Obr. 10 Vstřikovací jednotka 
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Nastavovač škrticí klapky 

Slouží k přesnému řízení volnoběžných otáček v závislosti na teplotě motoru. 

Klapku ovládá mechanizmus servopohonu přes ovládací narážku. Při chladném motoru 

se nastaví větší úhel, při zahřátém motoru se nastaví úhel menší. Viz. obr. 10. 

Snímač polohy škrticí klapky 

V závislosti na otáčkách motoru se mění potřeba množství nasávaného vzduchu pro 

tvorbu optimální palivové směsi. Tato potřeba je určována podle polohy škrticí klapky.  

Ta obsahuje jezdce, který se otáčí společně se škrticí klapkou a je pevně spojen s osou 

škrticí klapky na jedné straně a na druhé straně s potenciometrem. Pod krytem 

potenciometru jsou 4 odporové dráhy, po kterých se pohybují jazýčky, čímž vzniká 

signál, který je veden do řídící jednotky. Ten se plynule mění v závislosti na natočení 

škrticí klapky. Viz. obr. 10. 

Snímač teploty nasávaného vzduchu 

Teplotní čidlo pro nasávaný vzduch je umístěno v horní části vstřikovací jednotky. 

Pracuje na principu změny elektrického odporu na teplotě. Při nízkých teplotách má 

vzduch větší hustotu a proto dochází k prodloužení doby vstřiku a obohacení směsi 

prostřednictvím korekčního faktoru. Při přerušení signálu zůstává vozidlo pojízdné a 

řídící jednotka vyšle nouzový signál odpovídající teplotě 20 ºC. Viz. obr. 10. 

Vstřikovací ventil 

Jedná se o elektromagnetický ventil. Je-li buzeno vinutí elektromagnetu, zdvihne se 

jehla asi o 0,06 mm a palivo je vstřikováno kruhovým otvorem, přičemž jeho dobré 

rozprášení zajišťuje vstřikovací čep na konci jehly. Na základě konstantního tlaku 

paliva závisí jeho vstřikované množství pouze na délce otevření ventilu. Viz. obr. 10. 

Snímač otáček  

Řídící jednotka musí být informována nejen o počtu otáček motoru, ale i o poloze 

klikové skříně. K tomuto slouží Hallův snímač otáček, který je umístěn na převodové 

skříni v prostoru nad setrvačníkem. V setrvačníku je vyfrézovaná drážka mezi 60 ° a 6 ° 

před horní úvratí prvního válce. Do Hallova snímače je přivedeno napájecí napětí 12V. 
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Při natočení setrvačníku mimo drážku se vytvoří 2 signály v odstupu 54 °, které jsou 

vedeny do řídící jednotky k dalšímu zpracování.  

Signály slouží k: 

  řízení doby zážehu 

  řízení okamžiku vstřiku a délky doby vstřiku 

  řízení volnoběžných otáček motoru  

  omezení maximálních otáček motoru 

 

Obr. 11 Hallův snímač otáček 

 

Kyslíková sonda 

Systém Bosch Mono – Motronic je opatřen jednou kyslíkovou sondou (lambda-

sondou), umístěnou ve výfukovém potrubí před katalyzátorem. Jedná se o vyhřívanou 

sondu, ve které je vyhřívací těleso s bimetalovým spínačem, ten po dostatečném zahřátí 

rozpojí okruh výhřevu.  V přední části sondy je aktivní keramika s kladkou a zápornou 

elektrodou. Tyto elektrody jsou opatřeny platinovou vrstvou.  Při teplotě nad 300 °C, se 

keramika stává elektricky vodivá pro kyslíkové ionty. Tím vzniká elektrické napětí, 

úměrné obsahu kyslíku ve výfukových plynech. Velikost napětí závisí na bohatosti 

zápalné směsi. Při bohaté směsi je napětí okolo 900 mV a při chudé okolo 100 mV. 

Napěťový signál je veden do řídící jednotky, která poté upravuje množství zápalné 

směsi.   
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Obr. 12 Kyslíková sonda 

 

Řídící jednotka 

Řídící jednotka má za úkol udržovat optimální provozní podmínky (bohatost směsi 

a okamžik zážehu).  Jsou v ní obsaženy jednotlivé systémy elektronicky řízeného 

vstřikování, lambda-regulace a řízení volnoběhu. Další funkcí je vlastní diagnostika 

závad jednotlivých systémů. Signál ze snímačů je během provozu neustále kontrolován, 

zda leží v předepsaném rozsahu. V případě poruchy (zkrat, přerušení vodiče) je výstupní 

signál snímače nahrazen nouzovým signálem, který je předem naprogramován a uložen 

v paměti. Toto řešení má dvě přednosti. Motor zůstává provozuschopný a předcházíme 

poškození motoru včetně nákladné opravy. Základní informací pro řídící jednotku je 

signál snímače otáček a signál snímače úhlu otevření škrticí klapky. K okamžitému 

přizpůsobení provoznímu stavu jsou do jednotky přiváděny další korekční signály ze 

snímače teploty chladicí kapaliny a lambda-sondy.  

 
 

Obr. 13 Řídící jednotka motoru 
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4 Návrh využití 

Ne každý student vystudoval střední školu se zaměřením na silniční vozidla a 

nemusel mít možnost se někdy v životě setkat zblízka se spalovacím motorem. Právě 

proto se ve své práci pokusím nastínit význam jednotlivých součástí a jejich funkce. 

Výuková pomůcka může být využita ve výuce předmětů, které se zabývají 

problematikou pístových spalovacích motorů a jejich příslušenství. Může pomáhat ve 

výuce například těchto předmětů: 

 Stavba silničních vozidel 

 Spalovací motory dopravních prostředků 

 Pohony a převody 

 Silniční vozidla I, II 

 Vozidlové motory 

 Elektronická zařízení silničních vozidel 

 Opravárenství vozidel 

Studenti si mohou prakticky vyzkoušet, jak motor pracuje a budou moci své 

teoretické znalosti uplatnit v praxi. Budou si moci vyzkoušet práci s diagnostickými 

programy, kterými škola disponuje. Také se mohou naučit zkontrolovat, zda jsou 

jednotlivé elektrické součástky v pořádku a zda jejich měřené hodnoty odpovídají těm 

předepsaným.  

Dále by mohla výuková pomůcka posloužit při tvorbě bakalářských a diplomových 

prací ostatních studentů. Studenti budou moci uskutečňovat měření a testování 

parametrů pro své práce. V neposlední řadě by také tato pomůcka mohla sloužit při 

prezentaci Institutu dopravy na dnech otevřených dveří.  

  

https://as.wps.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?version=342-0331/02&subjectBlockAssignmentId=209839&studyFormId=1&studyPlanId=17113&locale=cs&back=true
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5 Návrh řešení 

Pokusím se navrhnout a vyrobit takovou učební pomůcku, která by se dala využívat 

v předmětech zabývajících se spalovacími motory a jejich příslušenství. K tomu jsem se 

rozhodl využít vyřazený zážehový motor, který umístím do svařovaného rámu a osadím 

příslušenstvím, potřebným k jeho uvedení do chodu. Bude se tedy jednat o plně funkční 

pomůcku. Základem bude rám zhotovený z ocelových trubek čtvercového profilu. Nohy 

rámu budou opatřeny dvěma pevnými a dvěma natáčecími koly, což umožní snadnou 

manipulaci. Rozměry zvolím s ohledem na snadný průjezd běžnými dveřmi o šířce 80 

cm. Chladicí soustava bude doplněna o ruční spínání ventilátoru chladiče, aby se 

předešlo přílišnému přehřátí motoru. Výfuková soustava bude upravena, zjednodušena a 

bude použit pouze jeden tlumič výfuku, což se projeví na hlučnosti motoru. Katalyzátor 

zůstane zachován. Palivová soustava bude tvořena palivovým čerpadlem, pružným 

vedením paliva, palivovým filtrem a nově vyrobenou palivovou nádrží. Kvůli 

zjednodušení a zpřehlednění zbavím elektrickou soustavu o nepotřebné vodiče, které 

nemají vliv na chod motoru a funkce s tím spojené.  Funkčnost mazací a dobíjecí 

soustavy bude klasicky indikována na přístrojové desce spolu s ukazatelem teploty 

chladicí kapaliny a ukazatelem stavu paliva v nádrži.  Spínací skříňku nahradím tlačítky. 

K zapnutí a vypnutí zapalování použiji páčkový přepínač a startér bude obsluhován 

tlačítkem.  
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6 Příručka pro praktickou výuku spalovacích motorů 

6.1 Bezpečnostní opatření 

Některé práce, postupy, nebo kontroly mohou být nebezpečné, proto je potřeba 

dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s touto výukovou pomůckou.  

 Motor nikdy nestartujte bez pevně připojených svorkovnic k akumulátoru 

 Akumulátor nikdy neodpojujte při spuštěném motoru 

 Přepólování akumulátoru nebo napájecího napětí řídících a spínacích jednotek 

může vést ke zničení řídící jednotky 

 Při kontrole kompresního tlaku odpojte napájení řídící jednotky, tím zabráníte 

nežádoucímu vstřikování a přeskokům vysokého napětí 

 Před odpojením ukostření akumulátoru vypněte všechny elektrické spotřebiče 

 Konektory elektrického vedení odpojujte nebo připojujte při vypnutém zapalování 

 Zkušební přístroje připojujte zásadně při stojícím motoru a vypnutém zapalování 

 Přívody zkušebních přístrojů, zkušební přístroje a nářadí neodkládejte do prostoru 

rotujících dílů (řemenový převod)  

Opaření 

Pokud je motor zahřátý, nesundáváme víčko z vyrovnávací nádržky. Chladicí 

kapalina a motorový olej mohou být nebezpečně horké. 

Popálení 

Při práci na zahřátém motoru hrozí nebezpečí popálení, obzvlášť od všech dílů 

výfukového systému (sběrné potrubí, katalyzátor, lambda-sonda, tlumič výfuku) 

Rotující díly 

U běžícího motoru se vyskytují otáčející se díly (řemenový pohon). Práce v těchto 

oblastech může vést k těžkým poraněním rukou. Zvláštní opatrnost je třeba věnovat 

elektrickému ventilátoru chladiče, který se může rozběhnout i u vypnutého motoru. 
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Nebezpečí požáru nebo výbuchu 

Palivové výpary tvoří se vzduchem výbušnou směs. Na horký motor nesmí vytékat 

nebo vystřikovat palivo. Při práci na motoru nesmíme kouřit a manipulovat s otevřeným 

ohněm. Požár může vzniknout také v důsledku přetížení elektrického obvodu nebo 

zkratu.  

Baterie 

Baterie obsahuje kyselinu sírovou, která leptá pokožku, oči, nebo oděvy. Musíme 

být opatrní při připojování či odpojování svorkovnic, abychom nezaměnili jejich 

polohu.  

Otrava kouřem nebo plyny 

Výfukové plyny obsahují mimo jiné oxid uhelnatý (CO), plyn bez barvy a zápachu, 

který při nadýchání způsobuje nedostatek kyslíku v těle. Nikdy proto nesmíme nechat 

motor běžet delší dobu v nevětrané místnosti.  Obzvlášť opatrní buďme při práci 

prováděné nízko nad podlahou.  

Hluk 

Při měření na motoru může hluk dosahovat velmi vysokých hodnot. Při 

dlouhodobějším působení na člověka mohou tyto hodnoty hluku způsobit trvalé 

poškození sluchu.  

Elektrický šok 

V elektrických systémech motoru se vyskytují nebezpečná napětí. Dotýkat se dílů 

pod napětím, svorek, nebo vedení může být nebezpečné. I přes izolaci mohou přeskoky 

napětí způsobit úraz elektrickým proudem. Obzvlášť moderní systémy zapalování se 

zvýšeným výkonem pracují s nebezpečným vysokým i nízkým napětím.  

  



 

 

29 

 

6.2 Výčet možných poruch a jejich příčiny 

Po zapnutí startéru se motor netočí 

 Přerušený nebo odpojený ukostřovací kabel motoru 

 Opotřebené nebo ulámané zuby pastorku startéru nebo ozubeného věnce 

setrvačníku 

 Vadný startér 

 Vadná cívka nebo spínač startéru 

 Přerušené, uvolněné nebo odpojené kabely v proudovém obvodu  

 Vybitý nebo vadný akumulátor 

 Volné nebo zkorodované svorky akumulátoru 

Startér se otáčí, ale motor nestartuje 

 Prázdná palivová nádrž 

 Vlhké nebo poškozené součásti zapalování 

 Vadné, znečištěné, nebo nesprávným způsobem zapojené zapalovací svíčky  

 Přerušené, uvolněné nebo odpojené kabely v zapalovacím systému 

Studený motor lze nastartovat s obtížemi 

 Nízký kompresní tlak ve válcích 

 Závada na vstřikovacím systému 

 Volné nebo zkorodované svorky baterie 

 Nedostatečně nabitý akumulátor 

 Vadné, znečištěné zapalovací svíčky nebo špatně nastavená vzdálenost elektrod 

Teplý motor lze nastartovat s obtížemi 

 Příliš znečištěný vzduchový filtr 

 Závada na vstřikovacím systému 

 Nízký kompresní tlak ve válcích 
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Motor nastartuje, ale ihned zhasne 

 Únik podtlaku z tělesa škrticí klapky nebo sacího potrubí 

 Ucpané palivové vedení 

 Přerušené, uvolněné nebo odpojené kabely v zapalovacím systému 

Motor při volnoběžných otáčkách vynechává 

 Příliš znečištěný vzduchový filtr 

 Únik podtlaku z tělesa škrticí klapky nebo sacího potrubí 

 Vadné, znečištěné nebo nesprávným způsobem zapojené zapalovací svíčky  

 Nesprávně seřízená vůle ventilů 

 Nerovnoměrný kompresní tlak ve válcích 

 Opotřebený vačkový hřídel 

 Závada ve vstřikovacím systému 

 Popraskané nebo zkratované víčko rozdělovače 

Motor při vyšších otáčkách vynechává 

 Ucpaný palivový filtr 

 Vadné palivové čerpadlo nebo nízký tlak paliva 

 Ucpané odvzdušnění nádrže 

 Únik podtlaku z tělesa škrticí klapky nebo sacího potrubí 

 Nesprávně seřízená vůle ventilů 

 Vadné, znečištěné nebo nesprávným způsobem zapojené zapalovací svíčky  

 Poškozené kabely ve vysokonapěťovém zapalovacím okruhu 

 Vadná zapalovací cívka 

 Závada ve vstřikovacím systému 

Motor střílí do sacího potrubí 

 Špatně nastavený rozvodový řetěz 

 Únik podtlaku z tělesa škrticí klapky nebo sacího potrubí 

 Špatně seřízený předstih 
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Za chodu motoru svítí kontrolka tlaku oleje 

 Nízká hladina motorového oleje 

 Vadný snímač tlaku oleje 

 Opotřebení klikového mechanizmu nebo opotřebení olejového čerpadla 

 Vysoká provozní teplota motoru 

 Zanesené síto olejového čerpadla 

Po vypnutí zapalování motor stále běží 

 Motor je zanesený karbonovými usazeninami 

 Příliš vysoká provozní teplota motoru 

 Závada ve vstřikovacím systému 

Přehřívání motoru 

 Nedostatečné množství chladicí kapaliny 

 Vadný termostat 

 Ucpaný chladič 

 Vadný ventilátor chladiče nebo jeho termospínač 

 Přetržený řemen pohonu vodního čerpadla 

 Zavzdušněný chladicí systém 

 Vadný snímač ukazatele teploty motoru 

Motor nedosáhne provozní teploty 

 Vadný termostat 

 Vadný snímač ukazatele teploty motoru 

Vnější ztráty chladicí kapaliny 

 Špatně nasazené, poškozené, nebo nedostatečně utažení hadicové spony 

 Prasklé těsnění vodního čerpadla 

Vnitřní ztráty chladicí kapaliny 

 Vadné těsnění pod hlavou válců 

 Prasklá hlava válců, nebo popraskané stěny válců 
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6.3 Diagnostika motoru 

Systém Bosch Mono-Motronic je vybaven pamětí na ukládání informací o 

závadách, které se vyskytly během provozu. Vznikne-li závada na nějakém snímači, 

nebo na součástce, která koresponduje s řídící jednotkou, je tato informace uložena do 

paměti. Podle vyhodnocení informace rozlišuje řídící jednotka deset základních typů 

závad: 

Závady: 

 Řídící jednotky 

 Koncového spínače volnoběhu 

 Nastavovače škrticí klapky 

 Snímače teploty nasávaného vzduchu 

 Snímače teploty chladicí kapaliny 

 Snímače otáček motoru 

 Lambda-sondy 

 Lambda regulace mimo pracovní oblast 

 Překročení hranic, které určují bohatost směsi 

 Snímače polohy škrticí klapky 

Dále je řídící jednotka vybavena diagnostikou a přezkoušení funkce akčních členů, 

tj. elektromagnetického ventilu a nastavovače škrticí klapky. Všechny tyto operace lze 

provádět pomocí diagnostických nástrojů VAG, Bosch KTS, VAS,  Atal atd.    

Diagnostický nástroj VAG-COM (VCDS) 

Program VAG-COM je počítačový program, který umožňuje komunikaci s řídícími 

jednotkami automobilu koncernu Volkswagen Group, což zahrnuje vozy značek 

Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Součástí je propojovací USB kabel s indikací stavu 

navázání komunikace s řídící jednotkou.  

Tento program umožňuje následující funkce:  

 vyčítání paměti závad – je to funkce, pomocí které lze zobrazit nebo vymazat 

paměť závad, která se nachází v řídící jednotce daného systému. Pokud řídící 

jednotka zaznamená závadu, uloží ji do své paměti. Po zobrazení paměti závad lze 
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chybové hlášení vytisknout, nebo uložit do textového editoru, kde lze vytvořit 

hlavičku servisu a zhotovit protokol pro zákazníka. Každý chybový kód se zobrazí 

jako pěti, nebo sedmi místné číslo, jeho význam lze nalézt v příručce VIS. V té je 

také uvedena možná příčina závady a postup jejího odstranění.  

 

  test akčních členů – slouží pro přezkoušení jednotlivých akčních členů, které jsou 

podřízeny dané řídící jednotce. Kontrola se provádí buď vizuálně, nebo poslechově. 

Počet a pořadí akčních členů je dáno řídící jednotkou. Pomocí této funkce lze 

rychle odhalit závadu akčního členu, nebo jeho napájení. Používá se při kontrole 

ABS, relé palivového čerpadla, přístrojové desky atd.  

 

  provedení základního nastavení – tato funkce provede základní nastavení dané 

skupiny např. škrticí klapky, počátku vstřiku u vznětových motorů, nebo nastavení 

xenonových světlometů. Základní nastavení se provádí např. po odpojení systému 

od napájení, výměně nebo vyčištění škrticí klapky, opravě automatické 

převodovky, opravě klimatizace apod.      

 

  vymazání paměti závad – touto funkcí dojde k vymazání a znovu načtení paměti 

závad. V případě, že se načte znovu stejná závada, jedná se o statickou závadu a je 

nutné ji fyzicky odstranit.  

 

  měření skutečných hodnot – takto lze sledovat aktuální hodnoty měřené řídící 

jednotkou v daném systému. Měřené hodnoty se zobrazí v několika polích. Pod 

každým polem je stručný popis hodnoty, nebo konkrétní název a požadovaný stav. 

Zde lze sledovat např. teplotu chladicí kapaliny, otáčky motoru, napájecí napětí, 

teplotu nasávaného vzduchu atd. 

 

 přizpůsobení – tato funkce má široké použití, slouží např. pro korekci snímačů, 

nastavení servisních intervalů, kódování klíčů, přizpůsobení dálkových ovladačů, 

přizpůsobení imobilizéru atd. 

Jako další funkce zde najdeme hromadnou kontrolu a mazání uložených závad, 

čtení skutečné hodnoty tachometru, vyhledávání řídících jednotek, automatický test 

všech řídících jednotek ve vozidle, reset servisních intervalů na přístrojové desce. 
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Program VAG-COM mimo jiné podporuje diagnostiku ostatních evropských a asijských 

značek podporující normu OBD II.  

 

Obr. 14 Diagnostický nástroj VAG-COM (VCDS) 

 

6.4 Příklady využití diagnostického nástroje VAG-COM na 

výukové pomůcce 

Zde bych rád ukázal možnosti využití diagnostiky na sestrojeném modelu. Motor 

má pouze řídící jednotku motoru, ta disponuje omezeným počtem funkcí, takže nelze 

provádět veškeré možné operace. Proto si nastíníme pouze základní postupy tj. vyčtení a 

mazání paměti závad, základní nastavení škrticí klapky, test akčních členů a měření 

skutečných hodnot.  

Vyčtení a mazání paměti závad 

Do diagnostické zásuvky připojíme propojovací kabel a zapneme zapalování. 

Spustíme program VAG–COM a v hlavním okně zvolíme VYBRAT JEDNOTKU. 

Z další nabídky vybereme MOTOR. Poté, co se načte příslušná řídící jednotka, zvolíme 

ze základní nabídky PAMĚŤ ZÁVAD. Zobrazí se nám výpis paměti závad s kódy 

chybových hlášení. Pokud se nám při vypnutém motoru zobrazí kód 00515, 

nepovažujeme to za závadu. Jelikož není motor v chodu, řídící jednotka nedostává 

signál z Hallova snímače a vyhodnotí jej jako vadný. V případě, že se bude jednat o 
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chybu, která nastane jen občas, zobrazí se u chybového kódu „Sporadická“. Nalezené 

chyby lze vytisknout, nebo uložit do textového editoru k pozdější kontrole.  

Kliknutím na tlačítko VYMAZAT PAMĚŤ ZÁVAD dojde k vymazání a 

znovunačtení paměti závad. V případě, že se již vymazaná závada znovu zapíše do 

paměti, je nutné ji nejprve fyzicky odstranit a poté vymazat.  

 

Obr. 15 Vyčtení paměti závad 

 

Test akčních členů 

Předpokladem je zapnuté zapalování, stojící motor a vypnuté elektrické spotřebiče. 

Po navázání komunikace s řídící jednotkou motoru zvolíme z nabídky rozšířených 

funkcí AKČNÍ ČLENY. Poté vybereme položku START/DALŠÍ. Řídící jednotka bude 

postupně uvádět do činnosti jednotlivé akční členy, které jsou jí podřízeny. Pokud není 

slyšet nebo vidět činnost daného akčního členu a máme jistotu, že je namontován, je 

potřeba zjistit, zda je vadný, nebo má přerušené elektrické vedení. K tomu nám postačí 

digitální multimetr. Po odstranění závady test zopakujeme. Pokud již řídící jednotka 

nemá další akční člen k testování, zobrazí se hlášení CHYBA, FUNKCE JE 

NEPŘÍSTUPNÁ. Tím je testování ukončeno. 
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Obr. 16 Testování akčních členů 

 

Měření skutečných hodnot 

Abychom byli schopni změřit některé hodnoty např. otáčky motoru, dobu vstřiku, 

dobíjení, je nutné nastartovat motor. Po navázání komunikace s řídící jednotkou motoru 

zvolíme z nabídky základních funkcí MĚŘENÉ HODNOTY. Zadáme číslo 

zobrazované skupiny, hodnoty se pak zobrazují ve čtyřech blocích, lze otevřít až 3 

skupiny. Další funkce měřených hodnot je VagScope. Kliknutím na VagScope se otevře 

program, který funguje jako grafická podpora. Tak jak jsou otevřeny jednotlivé skupiny, 

se budou zobrazovat průběhy signálů v podobě křivek. V dolní části okna lze vybrat, 

které hodnoty se mají zobrazovat. Dále můžeme upravit frekvenci, s jakou se budou 

přečtené hodnoty zobrazovat v grafu.  
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Obr. 17 Měření skutečných hodnot  

 

6.5 Kontrola jednotlivých členů bez použití diagnostiky 

Kontrola spočívá v proměření jednotlivých elektrických komponent, které se 

podílejí na řízení vstřikování, zapalování a jejich korekci podle provozního stavu, jako 

je teplota nasávaného vzduchu, teplota chladicí kapaliny a lambda regulace. Budeme 

kontrolovat napájecí napětí pomocí voltmetru a odpor pomocí ohmmetru. K tomuto 

nám postačí univerzální multimetr s vhodným měřícím rozsahem. Všechny konektory 

odpojujeme a připojujeme při vypnutém zapalování, není-li stanoveno jinak.  
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Kontrola napětí Hallova snímače 

Hallův snímač je připojen k řídící jednotce přes tří pinový konektor. Jako první 

provedeme kontrolu napájecího napětí následujícím způsobem. Při vypnutém 

zapalování odpojíme konektor snímače a připravený multimetr připojíme na svorku č. 3 

a svorku č. 1. Na multimetru nastavíme měřící rozsah 0 – 20 V, poté zapneme 

zapalování a zjišťujeme velikost napětí. Předepsaná hodnota napětí je 8 – 15 V. 

Vypneme zapalování, odpojíme multimetr a konektor zapojíme zpět do Hallova 

snímače.  

 

Obr. 18 Příklad měření vstupního napětí Hallova snímače  

 

 

Kontrola zapalovací cívky 

Na cívce budeme kontrolovat její odpor pomocí multimetru, na kterém nastavíme 

vhodný měřící rozsah. Při vypnutém zapalování připojíme konektory multimetru na 

svorku č. 1 a svorku č. 15. Předepsaná hodnota odporu je 0,4 – 1,2 Ω. Dále 

zkontrolujeme stejným způsobem odpor na svorce č. 4 a svorce č. 15, kde je předepsaná 

hodnota 3,0 – 4,0 kΩ. Nyní změříme napětí na zapalovací cívce. Motor necháme běžet 

na volnoběh, multimetr připojíme na svorku č. 15 a ukostřovací svorku akumulátoru. 

Napětí by mělo být v rozsahu 10 – 15 V. 
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Obr. 19 Příklad měření odporu zapalovací cívky 

 

 

Kontrola palce rozdělovače 

Sundáme víčko rozdělovače, multimetr připojíme na palec rozdělovače, nastavíme 

vhodný měřící rozsah a odečteme hodnotu. Odpor palce by se měl pohybovat v rozsahu 

800 – 1500 Ω.  

 

Obr. 20 Příklad měření odporu palce rozdělovače  
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Kontrola vysokonapěťových kabelů 

Kontrolu provedeme stejným způsobem jako v předešlém případě, sundáme víčko 

rozdělovače, odpojíme kabely od zapalovacích svíček a zapalovací cívky. Na kabel 

vedoucí od svorky č. 4 na zapalovací cívce do středu víčka rozdělovače připojíme 

multimetr a změříme jeho odrušovací odpor. Předepsaná hodnota je v rozsahu 4,5 – 6,5 

kΩ. Totéž provedeme u ostatních čtyř kabelů, jejich odrušovací odpor se bude měnit 

v závislosti na jejich délce takto: 

 Válec č. 1      2,0 – 5,0 kΩ 

 Válec č. 2      3,0 – 7,0 kΩ   

 Válec č. 3      3,5 – 9,5 kΩ 

 Válec č. 4      2,5 – 8,5 kΩ 

Po kontrole všech kabelů je připojíme na správné místo a to tak, aby čísla na víčku 

rozdělovače souhlasila s čísly, které jsou na hlavě válců vedle zapalovacích svíček.   

 

Obr. 21 Příklad měření odporu vysokonapěťového kabelu 1. válce 
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Kontrola snímače teploty chladicí kapaliny 

Při vypnutém zapalování odpojíme dvoupinový konektor snímače teploty, který se 

nachází na zadní straně sacího potrubí, a změříme odpor snímače, ten se vzrůstající 

teplotou klesá.  Při teplotě 20 °C je odpor v rozmezí 1,5 – 3,3 kΩ. Při teplotě 80 °C je 

odpor v rozmezí 280 – 360 Ω. Po proměření připojíme konektor zpět ke snímači. 

 

Obr. 22 Příklad měření odporu snímače teploty chladicí kapaliny  

 

 

Kontrola snímače úhlu natočení škrticí klapky 

Provedeme kontrolu napájecího napětí pomocí multimetru. Odpojíme čtyř pinový 

konektor, připojíme multimetr na svorku č. 1 a svorku č. 5, poté zapneme zapalování a 

odečteme měřenou hodnotu. Požadovaná hodnota je 5 V. Nyní proměříme vnitřní odpor 

snímače následujícím způsobem. Multimetr připojíme na svorku č. 1 a svorku č. 5. 

Změřený odpor by měl ležet v rozmezí 0,52 – 1,6 kΩ. Stejným způsobem změříme 

odpor na svorkách č. 2 a č. 4. Zde je rozmezí 0,4 – 4 kΩ. Zde se odpor plynule mění 

v závislosti na natočení škrticí klapky.  
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Obr. 23 Příklad měření snímače úhlu natočení klapky 

 

 

Kontrola nastavovače škrticí klapky 

Na nastavovači budeme měřit jeho vnitřní odpor. Začneme tím, že při vypnutém 

zapalování odpojíme konektor nastavovače a změříme odpor na svorkách č. 1 a č. 2. 

Naměřený odpor by měl být v rozmezí 3 – 200 Ω. Nyní změříme odpor na svorkách č. 3 

a č. 4. Při plně uzavřené škrticí klapce je hodnota odporu < 5 Ω. Při plně otevřené škrticí 

klapce je hodnota odporu > 1 MΩ. 
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Obr. 24 Příklad měření nastavovače škrticí klapky 

 

 

Kontrola vstřikovacího ventilu 

Při vypnutém zapalování odpojíme konektor ze vstřikovacího ventilu a za pomoci 

multimetru změříme odpor na svorkách č. 3 a č. 4. Ten se při teplotě 15 – 30 °C musí 

pohybovat do 3 Ω. Po kontrole připojíme konektor zpět.  

 

Obr. 25 Příklad měření odporu vstřikovacího ventilu  
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Kontrola snímače teploty vzduchu 

Snímač se nachází v blízkosti vstřikovacího ventilu a sdílí s ním společný konektor. 

Opět budeme měřit jeho odpor, který se stejně jako u snímače teploty chladicí kapaliny 

mění v závislosti na teplotě. Při teplotě 20 °C je odpor v rozmezí 1,5 – 3,3 kΩ. Při 

teplotě 50 °C je odpor v rozmezí 750 – 950 Ω. Po proměření připojíme konektor zpět ke 

snímači. 

 

Obr. 26 Příklad měření odporu snímače teploty vzduchu 

 

 

Kontrola lambda-sondy 

Odpojíme konektor lambda-sondy, jednu koncovku multimetru připojíme na 

svorku č. 4 a druhou koncovku připojíme k ukostřovací svorce akumulátoru. Zapneme 

zapalování a odečteme naměřenou hodnotu napětí. Ta by se měla pohybovat v rozmezí 

450 – 550 mV. Nyní zkontrolujeme odpor vyhřívacího okruhu lambda-sondy. 

Multimetr připojíme ke svorkám č. 1 a č. 2. Zde bychom měli naměřit odpor v rozsahu 

1 – 15 Ω. Po kontrole připojíme konektor na své místo.  
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Obr. 27 Příklad měření napětí lambda-sondy 

 

 

Kontrola regeneračního ventilu 

Při vypnutém zapalování odpojíme konektor regeneračního ventilu a proměříme 

jeho odpor pomocí multimetru. Naměřená hodnota by měla ležet v rozmezí 20 – 32 Ω. 

Po skončení měření opět připojíme konektor.  

 

Obr. 28 Příklad měření odporu regeneračního ventilu  
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7 Realizace výukové pomůcky 

Postup zhotovení 

Nejprve jsem obstaral potřebné díly, nutné k sestavení modelu. Motor, převodovku, 

vstřikovací jednotku, chladič, přístrojový panel a ostatní menší díly jsem opatřil 

z vlastních zdrojů. Zbylé díly jako např. ventilátor chladiče, elektroinstalaci, startér, 

alternátor atd. jsem zakoupil. Po seznámení se základními rozměry motoru jsem zvolil 

hlavní rozměry rámu a zhotovil jsem základní model v programu SolidWorks. Ocelové 

trubky jsem nařezal na potřebný rozměr a poté jsem je svařil. Na svařený rám jsem 

umístil originální hliníkové držáky motoru. Jedním držákem je upevněn motor a dvěma 

je upevněna převodovka, stejně jako na automobilu. Postupně jsem motor osazoval 

příslušenstvím. Později jsem zhotovil částečně upravenou výfukovou soustavu. Jelikož 

původní palivová soustava nevyhovovala, byl jsem nucen vyrobit novou palivovou 

nádrž. Navrhl jsem novou palivovou nádrž v programu SolidWorks a později jsem ji 

vyrobil z ocelového plechu.  Dále jsem motor osadil chladicí soustavou. Ta je původní, 

pouze jsem nepoužil radiátor topení kabiny. Nakonec jsem motor i příslušenství vybavil 

elektroinstalací, kterou jsem taktéž upravil dle potřeby. Po zkompletování celého 

modelu a zjištění funkčnosti všech soustav jsem model opět rozebral a očistil od 

nečistot a mastnoty. Následně jsem takřka veškeré součásti nalakoval. Motor jsem 

kompletně přetěsnil, seřídil vůle ventilů a opět vložil společně s převodovkou do rámu. 

Potupně jsem celý model kompletoval to finální podoby.  
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Obr. 29 Konečná podoba pomůcky 

 

Nosný rám 

Je svařen z trubek obdélníkového profilu o rozměru 40 x 30 mm s tloušťkou stěny 

2 mm. Výztuhy a pomocné nosníky mají čtvercový profil o rozměru 40 x 20 mm a 

tloušťku stěny 3 mm. Svařování probíhalo metodou MAG, což je obloukové svařování 

tavící se elektrodou v aktivním plynu. Rozměry jsem volil s ohledem na výhodné 

konstrukční řešení, rozložení hmotnosti a stabilitu. Nohy rámu jsou opatřeny dvěma 

pevnými a dvěma natáčecími koly, což umožňuje snadnou manipulaci. Natáčecí kola 

jsou vybavena mechanickou brzdou, která zabrání případnému nežádoucímu pohybu. 

Celý rám je ošetřen černou syntetickou barvou. Na celou konstrukci rámu jsem 

spotřeboval 9,77 m ocelových trubek obdélníkového profilu s rozměrem 40 x 30 mm a 

1,9 m ocelových trubek o rozměru 40 x 20 mm. Hmotnost vlastního rámu je 25 kg. 

Výrobní výkres rámu je umístěn v příloze.  

Rozměry rámu:  Délka = 1080 mm 

              Šířka = 780 mm 

               Výška = 680 mm 
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Obr. 30 Nosný rám 

 

Palivová soustava 

Kvůli úspoře místa jsem nepoužil původní palivovou nádrž o objemu 42 litrů, ale 

zhotovil jsem menší nádrž o objemu 8,6 litrů, která plně postačí. Je vyrobena z 2 mm 

silného plechu a svařena koutovým těsnícím svarem metodou 135. Pro zajištění 

dokonalé těsnosti jsou spoje opatřeny těsnícím tmelem, odolným působení benzínu. 

V nádrži je umístěno palivové čerpadlo se snímačem množství paliva. Odtud je palivo 

vedeno do filtru, který odstraní případné nečistoty. Dále je palivo přivedeno pod tlakem 

0,12 MPa do vstřikovací jednotky, kde se nespotřebované palivo vrací přepadovým 

vedením zpět do nádrže přes čerpadlo. Z původní nádrže jsem použil pouze přírubu, 

která drží palivové čerpadlo, tu jsem vyřezal a připevnil pomocí jedenácti šroubů na 

horní víko nové nádrže. Na horním víku se také nachází odvzdušňovací trubice, která 

vede do nádobky s aktivním uhlím a nalévací hrdlo s uzávěrem. K výrobě nádrže jsem 

spotřeboval 0,2739 m
2
 plechu. Výrobní výkres palivové nádrže je umístěn v příloze.  
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Obr. 31 Palivová nádrž 

 

Výfuková soustava 

Výfuková soustava obsahuje sběrné potrubí, třícestný řízený katalyzátor, lambda-

sondu a jeden tlumič výfuku. Všechny komponenty jsou umístěny ve spodní části a jsou 

připevněny pouze k motoru, tím odpadá nutnost pružného spojení mezi motorem a 

tlumičem výfuku. Vzhledem k rozměrům a konstrukčnímu řešení jsem byl nucen 

upravit původní výfukové potrubí mezi sběrným potrubím a katalyzátorem takovým 

způsobem, aby nebyl příliš narušen průtočný průřez a zaoblení kolen potrubí. Následně 

je umístěn pouze jeden tlumič výfuku namísto dvou. Na tlumiči jsem taktéž upravil 

přírubu s kolenem, aby bylo možné napojení na katalyzátor. Tyto úpravy se projevily 

především na vyšší hlučnosti motoru. Následně jsem provedl očištění a nanesl vrstvu 

speciální žáruvzdorné barvy, která odolává teplotám 800 °C.  
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Elektrická soustava.  

Činnosti elektrické soustavy jsem omezil pouze na funkce spojené s řízením a 

diagnostikou motoru. Původní kabeláž jsem kvůli její nepřehlednosti zbavil vodičů, 

které nebyly propojené s chladící, palivovou, mazací nebo dobíjecí soustavou. Ponechal 

jsem pojistkovou skříňku, ve které je relé řízení vstřikovacího systému a pět tavných 

nožových pojistek. Jejich popis je uveden v tabulce. Foto pojistkové skříně je umístěno 

v příloze.  

 Tab. 3 Umístění a význam tavných pojistek 

Pozice Hodnota Popis 

1 10 A (červená) Řídící jednotka 

4 15 A (modrá) 
Palivové čerpadlo, vyhřívání lambda-sondy, vstřikovací 

ventil 

17 25 A (bílá) Ventilátor chlazení 

19 15 A (modrá) Přístrojový panel 

20 15 A (modrá) Zapalovací modul, řídící jednotka 

 

 

 

Chladicí soustava 

Je zde použita původní chladicí soustava, pouze umístění jednotlivých součástí se 

liší z důvodu využití místa. Chladič s ventilátorem je připevněn k nosnému rámu 

v přední části. Expanzní nádobku jsem umístil do stejné výšky jako v automobilu, tím 

nehrozí zavzdušnění motoru. Protože teplo z chladiče není odebíráno náporem vzduchu, 

doplnil jsem soustavu o ruční spínání ventilátoru kolébkovým přepínačem, aby 

nedocházelo k přílišnému přehřátí a následnému poškození. Oproti původní soustavě 

zde chybí radiátor topení. Množství kapaliny se kontroluje pohledem na expanzní 

nádobku. Teplota motoru lze sledovat na přístrojové desce. Objem náplně chladicí 

soustavy je 6 litrů. 
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Přístrojový panel 

Použil jsem originální přístrojový panel ze Škody Felicie, který jsem uchytil 

napevno k rámu. Máme možnost sledovat otáčky motoru, teplotu chladicí kapaliny a 

množství paliva v nádrži. Dále nás informuje o mazání a dobíjení motoru pomocí 

kontrolky. V levém předním rohu je umístěna diagnostická zásuvka. Nad ní se nachází 

tři ovládací prvky.  Vlevo je umístěn páčkový přepínač, který slouží pro zapnutí 

zapalování. Zapnuté zapalování se projeví rozsvícením kontrolek na přístrojovém 

panelu a sepnutím palivového relé. Uprostřed se nachází kolébkový přepínač, pomocí 

kterého se uvede do chodu ventilátor chladiče. Ten je možné aktivovat nezávisle na 

zapnutém zapalování.  Jako poslední je zde tlačítkový spínač startéru. Motor lze uvést 

do chodu pouze při zapnutém zapalování.  

 

Obr. 32 Přístrojový panel 

 

Diagnostická zásuvka 

Zásuvka je umístěna pod ovládacími prvky v levém předním rohu rámu. Slouží pro 

připojení diagnostického kabelu, pomocí kterého komunikujeme s řídící jednotkou. 

Vzhledem k jednoduchosti použitého systému vstřikování a absenci dalších řídících 

jednotek např. ABS, klimatizace, automatická převodovka atd. je diagnostická zásuvka 

obsazena pouze třemi piny viz. obr. 33.  
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Obr. 33 Diagnostická zásuvka a ovládací panel 
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8 Návrhy a doporučení  

Mnou použitý motor a systém vstřikování je sice zastaralejší koncepce a dnes je 

nahrazen modernějšími, ale i přes tyto nedostatky může plnohodnotně posloužit pro 

ukázku základních principů a funkcí zážehového motoru. Vhodnější by bylo použití 

motoru např. ze Škody Octavie II s označením 1.6 FSI o zdvihovém objemu 1598 cm
3 

s výkonem 85 kW. Tento motor je moderní koncepce a má systém přímého vstřikování 

paliva, který se v dnešní době těší velké oblibě. Výhodné by rovněž bylo použití toho 

motoru ve spojení s automatickou převodovkou DSG, což by velice rozšířilo možnosti 

využití této výukové pomůcky.  

 

Velkým přínosem by byla realizace podobné výukové pomůcky se vznětovým 

motorem. Tím by se opět přispělo ke zkvalitnění výuky a studenti by si osvojili princip 

funkce vznětových motorů.  K tomuto řešení bych zvolil opět motor ze Škody Octavie 

II tentokrát s  označením 1.9 TDI PD o zdvihovém objemu 1896 cm
3 

a výkonu 77 kW. 

Jedná se o motor s přímým vstřikováním paliva a přeplňováním, což by rovněž vedlo ke 

větším možnostem využití. Bohužel finanční náročnost takového projektu by 

několikanásobně překročila stávající částku, které jsem dosáhnul při stavbě této 

pomůcky. Konstrukční řešení s použitím moderního motoru by rovněž ukrývalo mnoho 

překážek.   

 

Pokud by se v budoucnu realizovala stavba modernější výukové pomůcky, může se 

rozšířit o další funkce. Celá soustava může být obohacena o nové komponenty. Lze ji 

doplnit o brzdový systém ABS, klimatizaci, xenonové světlomety, airbagy a další 

podobné elektrické příslušenství, jehož funkce jsou poměrně složité.  

 

Co se týče konstrukčního řešení, tak se opět nabízí několik cest, kterými by se dalo 

ubírat. Může se použít jiné uchycení motoru a převodovky, lze použít větší kola, nebo 

jinak rozmístit ovládací prvky. Celý rám je svařen metodou 135, tedy obloukovým 

svařováním v ochranné atmosféře. Pro zhotovení rámu lze zvolit i některou z ostatních 

metod svařování, např. 111 což je ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. Pro 

dosažení větší pevnosti rámu lze použít ocelové trubky s větší tloušťkou stěny, to se ale 

negativně projeví na hmotnosti.  
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9 Závěr 

Náplní mé bakalářské práce byl návrh a realizace výukové pomůcky do předmětů 

zabývajících se spalovacími motory a jejich příslušenstvím. Ve své práci jsem se 

zabýval názorným vysvětlením některých funkcí součástí spalovacího zážehového 

motoru a jeho teoretickým popisem. V úvodu práce se dotýkám teorie didaktiky a 

významem výukových pomůcek. Dále se pokouším vysvětlit a popsat jednotlivé 

součásti motoru a vstřikovacího systému, který je zde použit. Vypracoval jsem příručku, 

ve které popisuji možné operace, prováděné na zhotoveném modelu. Vytvoření celé 

učební pomůcky trvalo několik týdnů, ale díky dobrému technickému zázemí se vše 

zdařilo. Při výrobě výukové pomůcky jsem se setkal hned s několika problémy. 

Především jsem musel upravit stávající výfukovou soustavu a vyrobit novou palivovou 

nádrž. Dále se vyskytl problém s mazáním motoru, kdy byl axiální mazací kroužek 

příliš opotřebován. To jsem vyřešil jeho výměnou.  

Doufám tedy, že mé snažení pomůže studentům prohloubit jejich získané poznatky 

z výuky a zároveň jim umožní si některé poznatky přímo vyzkoušet v praxi. Bakalářská 

práce mě obohatila o nové zkušenosti a cenné informace. Věřím, že získaných 

zkušeností využiji nejen ve svém budoucím studiu na této škole, ale i v osobním a 

profesním životě.  
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