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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

LÁZNIČKOVÁ, J. Návrh vstřikovacího zařízení  pro vytváření výbušné směsi aerosolů 

hořlavých kapalin. Ostrava:  Katedra bezpečnostního managementu, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008, 58 s. Diplomová práce. 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovacího zařízení pro vytváření výbušné směsi 

aerosolů hořlavých kapalin se vzduchem ve výbuchovém autoklávu. V práci jsou popsány 

základní vlastnosti aerosolů, výbuchové parametry a výbuchové autoklávy. Dále je uveden 

přehled palivových systémů zážehových motorů a návrhy vstřikovacích zařízení vhodných 

pro výbuchový autokláv. 

 
ANNOTATION OF THESIS 

 
 

LÁZNIČKOVÁ, J. The Design of Injection Equipment for the Production of an Explosive 

Mixture of Aerosols of Flammable Liquids. Ostrava:  Chair of safety management, Fakulty of 

safety ingeneering Vysoká škola báňská – Technical university of Ostrava, 2008, 58 s. Thesis. 

 

This thesis concerns a proposal of an injection system for the creating of a mixture of aerosols 

from inflammable liquids with air into an explosion autoclave. Basic caracteristics of 

aerosols, explosions parameters and explosion autoslaves are described in this study. Also is 

indicated a comparison of fuel spark-ignition engines and some proposals of injection systems 

applicable for an explosion autoclave. 



SEZNAM ZKRATEK 

 

A   Ampér 

cm3   Centimetr krychlový 

cm3/s   Centimetr krychlový za sekundu 

DHVK   Dolní koncentrační hranice výbušnosti 

DMV   Dolní mez výbušnosti  

dp/dtmax  Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku 

DTHV   Dolní teplotní hranice výbušnosti 

FSI   Přímý vstřikovací systém 

g.m-3   Gram  

HHVK   Horní koncentrační hranice výbušnosti 

HMV   Horní mez výbušnosti 

HTHV  Horní teplotní mez výbušnosti 

KG   Kubická konstanta pro směs plynů a par hořlavých kapalin  

l   Litr 

LOC   Limitní obsah kyslíku 

MIE   Minimální iniciační energie 

MPI   Nepřímý vícebodový vstřikovací systém 

MPa.m.s-1  Mega Pascal metr za sekundu 

mm   Milimetr 

nm   Nanometr 

obj. %   Objemové procento 

pmax   Maximální výbuchový tlak 

s   Sekunda 

SPI   Nepřímý jednobodový vstřikovací systém 

V   Volt 

µm   Mikrometr 
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1 ÚVOD 

 

Tato práce se zabývá návrhem vstřikovacího zařízení do výbuchového autoklávu. 

Zadání vychází z potřeb Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě, 

která navrhla, aby byla prozkoumána možnost použití  vstřikovacího zařízení z automobilu.  

Cílem je srovnat stávající vstřikovací systémy, zvážit možnost použití automobilových 

komponentů a rozhodnout, jaká pozitiva či negativa má navrhované řešení. 

Pozornost bude věnována palivovým systémům zážehových motorů a komponentům 

těchto systémů. V práci se také zváží možnost použití jiných komponentů,  

než které se používají u palivového systému zážehových motorů automobilů. Dále se bude 

práce zabývat navržením vstřikovacích zařízení a zhodnocením, zda jsou vhodná  

pro výbuchové autoklávy.   
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2 AEROSOLY 

 

2.1 Disperzní soustava 

 

 Soustava skládající se obvykle ze dvou, někdy i více látek, z nichž jedna, nazývaná 

disperzní podíl či dispergovaná látka, je rozptýlena (dispergována) ve druhé, nazývané 

disperzní prostředí, které vytváří vždy spojitou fázi v celém objemu soustavy. [1] 

Disperzní soustava může být rozdělena podle: 

 velikosti částic disperzního podílu, 

 skupenství disperzního podílu a disperzního prostředí. 

 

Velikosti částic disperzního podílu 

 

 Podle velikosti disperzního podílu můžeme rozdělit disperzní soustavu na: 

 hrubě disperzní s velikostí částic o průměru větším než 10-3 milimetrů (mm), 

 koloidně disperzní s velikostí částic o průměru od 10-6 mm až 10-3 mm, 

 analyticky disperzní s velikostí částic o průměru menším než 10-3 mm. 

 

Systémy s nejmenšími částicemi (do 1 nm) jsou roztoky nízkomolekulárních látek, 

v nichž jsou disperzní částice – molekuly nebo ionty, popř. útvary, které vznikají dočasnou 

asociací několika málo molekul – co do velikosti srovnatelné s molekulami disperzního 

prostředí. Jsou označovány také jako analyticky disperzní systémy, protože částice nejsou 

viditelné ani elektronovým mikroskopem. Pouze chemickou analýzou je prokazatelné,  

že obsahují dva nebo více druhů hmoty. [2] 

Systémy s velkými částicemi, které obsahují značný počet molekul, jsou označovány 

jako systémy hrubě disperzní. Jestliže jsou jejich částice rozeznatelné pouhým okem  

(větší než asi 50 µm) označují se jako makrodisperzní, jsou- li viditelné až optickým 

mikroskopem (do velikosti asi 1 µm), mluvíme o systémech mikrodisperzních. [2] 

Mezi těmito dvěma skupinami leží oblast koloidně disperzních systémů. Horní a dolní 

hranice velikosti koloidních částic nebývá udávána zcela jednotně: dolní hranicí bývá rozměr 

částice 1 až 5 nm, za horní hranici je považován rozměr částic, odpovídající rozlišovací 

schopností nejlepších optických mikroskopů, přibližně 1 µm. [2]  
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Skupenství disperzního podílu a disperzního prostředí 

 

V tabulce 2.1 je uvedeno rozdělení disperzní soustavy podle skupenství disperzního 

podílu a disperzního prostředí. 

 

DISPERZE  Disperzní 

prostředí  

Disperzní 

podíl  
koloidní  hrubé  

plynný  ------  ------  

kapalný  aerosoly (mlhy)  déšť, mlhy  plynné  

tuhý  aerosoly (dýmy)  prach, dýmy  

plynný  pěny  bubliny, pěny  

kapalný  emulze  emulze  kapalné  

tuhý  lyosoly  suspenze  

plynný  tuhé pěny  
tuhé pěny, 

minerály s uzavřenými plyny  

kapalný  tuhé emulze  
tuhé emulze, 

minerály s uzavřenými kapičkami  

tuhé  

tuhý  tuhé soly  tuhé směsi, např. eutektika  

 

Tab. 2.1 Rozdělení disperzní soustavy podle skupenství disperzního podílu 

 a disperzního prostředí [3] 

 

2.2 Aerosol 

 

Aerosol je disperzní soustava tvořená rozptýlením disperzního podílu  

(kapalné nebo pevné látky nebo pevné i kapalné látky) v disperzním prostředí  

(v plynném prostředí, kterým bývá nejčastěji vzduch).  
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Podle skupenství disperzního podílu mohou být aerosoly děleny na:  

 mlhy – jsou tvořeny rozptýlením kapalné látky v plynném prostředí a tvoří kapičky  

o průměru 10-5 mm až 10-2 mm, 

 dýmy – jsou tvořeny rozptýlením pevné látky v plynném prostředí, které mají vysoký 

stupeň disperzity a tvoří částice o lineárním průměru 10-6 mm až 10-2 mm, 

 prachy – jsou tvořeny rozptýlením pevné látky v plynném prostředí a tvoří částice 

větší než 10-2 mm, 

 smogy – obsahují tuhé látky i kapaliny. Smog je aerosol, jeho disperzní podíl je tvořen 

z pevných částic, na kterých je nakondenzována kapalina, nebo kapičkami mlhy,  

které jsou obaleny tuhými částicemi,   

 kouř – obsahuje tuhé látky i kapaliny. Kouř je aerosol, který vzniká hořením paliva, 

jeho disperzní podíl je tvořen tuhými částicemi popelu a sází nebo kapalnými 

kondenzačními produkty. 

 

2.2.1 Vlastnosti aerosolů 

 

 V závislosti vzniku aerosolu a vnějších podmínkách se vytvářejí kapičky různých 

velikostí. To má velký význam pro sedimentační a agregátní stálost aerosolů. 

 

2.2.2 Vznik aerosolů 

 

 Aerosoly mohou vzniknout disperzí (tj. dispergováním tuhé i kapalné fáze hmoty) 

nebo kondenzací. Vznik aerosolu kondenzací může proběhnout dvěma způsoby: 

 objemovou kondenzací přesycených par,  

 při chemických reakcích v plynném stavu. 

 

Vznik aerosolů objemovou kondenzací přesycených par 

 

Při objemové kondenzaci přesycených par při vhodném ochlazením soustavy vznikají 

buď mlhy (soustava je ochlazena nad teplotu tuhnutí disperzního podílu), nebo dýmy  

(teplota soustavy poklesne pod teplotu tuhnutí). 
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Vznik aerosolů při chemických reakcích v plynném stavu 

 

Aerosoly vzniklé chemickou reakcí jsou buď tuhé disperzní částice dýmu,  

nebo hydroskopické zárodky pro tvorbu mlh. 
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3 VÝBUCHOVÉ PARAMETRY 

 

Maximální výbuchový tlak (pmax) 

 

Maximální tlak vznikající v uzavřené nádobě při výbuchu výbušné atmosféry  

za stanovených podmínek zkoušky. [4] 

 

Maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku (dp/dtmax) 

 

Maximální hodnota nárůstu tlaku za jednotku času při výbuchu všech výbušných 

atmosfér v rozsahu výbušnosti hořlavé látky v uzavřené nádobě za stanovených zkušebních 

podmínek. [4] 

 

Kubická konstanta 

 

Kubická konstanta je důležitým parametrem vyjadřujícím brizanci směsi nezávisle  

na objemu, ve kterém byla stanovena. Pro směsi plynů a par hořlavých kapalin se označuje 

KG a má rozměr MPa.m.s-1. [4] 

 

Dolní mez výbušnosti (DMV) 

 

Dolní koncentrační hranice výbušnosti (DHVK) je nejnižší koncentrace  hořlaviny 

vyjádřená v obj.% nebo v g/m3 ve směsi se vzduchem, kyslíkem či jiným oxidačním 

prostředkem, která je schopná při určité iniciační energii šířit plamen. [5] 

 

Horní mez výbušnosti (HMV) 

 

Horní hranice výbušnosti (HHVK) je nejvyšší koncentrace hořlaviny ve směsi 

s oxidačním prostředkem, která je ještě výbušná. [5] 
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Minimální iniciační energie (MIE) 

 

Minimální iniciační energie (MIE) je nejmenší energie kapacitní jiskry,  

která je schopna zapálit nejsnadněji iniciovatelnou (stechiometrickou) směs hořlavého plynu 

nebo páry ve směsi s oxidačním prostředkem. [5] 

 

Limitní obsah kyslíku (LOC) 

 

Nejvyšší koncentrace kyslíku ve směsi hořlavé látky, vzduchu a inertního plynu,  

při které nemůže dojít, za určitých stanovených podmínek zkoušky, k výbuchu. [5] 

 

Dolní teplotní hranice výbušnosti (DTHV) 

  

Dolní teplotní hranice výbušnosti je nejnižší teplota, při které se v uzavřeném prostoru 

zahříváním zkoušené kapaliny, za předepsaných podmínek, vytvoří takové množství par,  

že se ve směsi se vzduchem po iniciaci (jiskrou, plamenem, rozžhavenou spirálou)  

může šířit plamen. [5] 

 

Horní teplotní hranice výbušnosti (HTHV) 

 

Horní teplotní hranice výbušnosti je nejvyšší teplota, při které kapalina vytváří 

v uzavřených prostorech, za předepsaných podmínek, takové množství par, že jejich směs  

se vzduchem může být ještě iniciována. [5] 

 

Aby mohlo dojít výbuchu, musí být k dispozici prostor, ve kterém se vyskytuje 

v potřebné koncentraci jemně rozptýlená hořlavá látka ve směsi s oxidačním prostředkem  

za přítomnosti dostatečně silného iniciačního zdroje. 5 

Hořlavou látkou může být hořlavý plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny, rozvířený 

hořlavý prach nebo kombinace těchto látek nazývána hybridní směsí. 5 

Po iniciaci výbušné směsi se v důsledku exotermické reakce hoření vyvíjí větší 

množství tepla než je odváděno. V uzavřeném prostoru se nárůst teploty projeví zvýšením 

tlaku. 5 
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Dolní a horní meze výbušnosti ohraničují rozsah výbušnosti. Mimo tyto meze není 

možné samostatné šíření výbuchu ve směsi. Dolní mez výbušnosti představuje nedostatek 

hořlavé látky ve směsi s oxidačním prostředkem. Naopak horní mez výbušnosti představuje 

nedostatek oxidačního prostředku ve směsi. Meze výbušnosti jsou ovlivňovány: 

 velikostí iniciační energie, 

 počátečním tlakem v okamžiku iniciace, 

 počáteční teplotou, 

 vlhkostí, 

 obsahem kyslíku, 

 vytváření hybridní směsi. 5 

 

Velikost iniciační energie 

 

 S rostoucí iniciační energií se rozšiřuje rozsah výbušnosti, přičemž se zejména horní 

mez posouvá k vyšším hodnotám. 5 

 

Počáteční tlak v okamžiku iniciace 

 

 S rostoucím počátečním tlakem se zvyšuje horní mez výbušnosti. Dolní mez 

výbušnosti se snižuje jenom nepatrně. S klesajícím tlakem se zužuje rozsah výbušnosti  

a u některých směsí se oblast výbušnosti uzavírá, takže při určitém podtlaku vůbec nedochází 

při dané iniciační energii k výbuchu. 5 

 

Počáteční teplota 

 

S počáteční teplotou se rozsah výbušnosti rozšiřuje. Spodní mez výbušnosti se snižuje 

a horní se zvyšuje. Závislost je lineární, ale směrnice přímky není stejná pro všechny hořlavé 

látky. 5 

 

Vlhkost 

 

 Relativní vlhkost směsi plynu se vzduchem ovlivní rozsah výbušnosti jenom nepatrně. 

Největší rozsah výbušnosti má suchá směs. 5 
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Obsah kyslíku 

 

 S rostoucím obsahem kyslíku se horní mez výbušnosti výrazně posouvá k vyšším 

hodnotám. Spodní mez výbušnosti zvýšený obsah kyslíku neovlivní, protože kyslík  

má zhruba stejnou měrnou tepelnou kapacitu jako dusík. 5  

 

Vytváření hybridní směsi 

 

 Již malé množství hořlavého plynu nebo páry hořlavé kapaliny velmi prudce sníží 

spodní mez výbušnosti směsi hořlavého prach nebo kapiček hořlavé kapaliny se vzduchem.  

K výbuchu může dojít i tehdy, není-li dosaženo dolní meze výbušnosti ani prachovzduchové 

směsi ani plynovzduchové směsi. 5  
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4 ZAŘÍZENÍ PRO INSTALACI VSTŘIKOVACÍHO SYSTÉMU 

 

Zařízení pro instalaci vstřikovacího systému je výbuchový autokláv,  

na kterém jsou měřeny výbuchové parametry, které byly popsány v kapitole 3. 

 

Zařízení pro měření výbuchových parametrů 

 

Zařízení pro měření výbuchových parametrů je:  

 výbuchový autokláv VA-10, 

 výbuchový autokláv VA-250, 

 výbuchová komora VK-20. 

 

4.1 Výbuchový autokláv VA-10 

 

Tento typ výbuchového autoklávu vlastní Fakulta bezpečnostního inženýrství. Komora 

tvaru koule je rozdělena na dvě stejné části a to v horizontálním směru. Základ celého zařízení 

tvoří mohutný stůl, do něhož je vsazena spodní polokoule. Pomocí hydraulického zařízení  

se výbuchová komora horní polokoulí hermeticky uzavře. Na obrázku 4.1 je znázorněn 

výbuchový autokláv VA-10. 

 

 
Obr. 4.1 Výbuchový autokláv VA-10 
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Toto zařízení má objem 10 litrů (l) a využívá se k měření výbuchových parametrů 

kapalin a plynů, kterými jsou: 

 maximální výbuchový tlak, 

 maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku, 

 kubická konstanta pro směsi plynů a par hořlavých kapalin, 

 dolní mez výbušnosti, 

 horní mez výbušnosti, 

 minimální iniciační energie, 

 limitní obsah kyslíku.  

 

4.2 Výbuchový autokláv VA-250 

 

 Výbuchový autokláv VA-250 vlastní společnost VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice. 

Podobně jako u výbuchového autoklávu VA-10 se jedná o komoru tvaru koule rozdělenou  

na dvě polokoule, avšak na rozdíl od VA-10  není dělící rovina vedena horizontálně,  

ale pod úhlem 45 stupňů. VA-250 má objem 250 litrů. Využívá se k měření maximálních 

výbuchových parametrů prachů. U VA-250 to jsou: 

 maximální výbuchový tlak, 

 maximální rychlost narůstání výbuchového tlaku.   

 

Pro Fakultu bezpečnostního inženýrství se v současné době vyvíjí nový školní 

výbuchový autokláv VA-250. Měl by vzniknout kombinací VA-10 a VA-250. Zařízení  

by mělo být modernější a přesnější při stanovování výbuchových parametrů. 

 

4.3 Výbuchová komora VK-20 

 

Na Fakultě bezpečnostního inženýrství existuje výbuchová komora VK-20. Zařízení je 

tvořeno nerezovou nádobou, která má objem 20 litrů. Výbuchová komora  

VK-20 má odklápěcí víko, v němž se nachází otvor pro odvádění zplodin hoření. Ohřev 

reguluje topná spirála, která je zabudována do spodní části nádoby. K zajištění lepší tepelné 

stability a rychlejšího ohřevu vzorku slouží druhá spirála uložená v plášti nádoby.  

Z tohoto důvodu je plášť nádoby tepelně izolován.    
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Výbuchová komora VK-20 dokáže měřit dolní a horní teplotní mez výbušnosti 

kapaliny. 

Na  obrázku 4.2 je znázorněna výbuchová komora VK-20. 

 

 
Obr. 4.2 Výbuchová komora VK-20. 
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5 PŘEHLED VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ 

 

Vzhledem k tomu, že výzkum a vývoj vstřikovacích ventilů v automobilovém 

průmyslu je dlouhodobý a na vysoké úrovni, a vzhledem k zpřísňování norem na dokonalé 

spalování paliva jsou vstřikovací ventily stále zdokonalovány tak, aby dávaly co nejmenší 

průměr kapek aerosolů. Z tohoto hlediska by mohly zaručit pro autokláv vhodné rozprašování 

paliva. 

 

Srovnání zážehových a vznětových motorů 

 

V automobilech se používají buď vznětové (naftové), nebo zážehové (benzínové) 

motory. U vznětových systémů jsou vstřikovací trysky a čerpadla konstruována tak,  

že jsou průtokem nafty zároveň promazávány jejich části. Kapaliny, které nemají podobné 

vlastnosti jako nafta, by průtokem způsobily znehodnocení čerpadla i vstřikovací trysky. 

Vstřikovací trysky u vznětového systému pracují pod vysokým tlakem a tím umožňují 

dokonalé rozprášení nafty. Kapaliny s menší viskozitou by tvořily velké kapky.  

 

Do benzínových motorů je palivo vstřikováno pod menšími tlaky než u vznětových 

motorů, a proto jsou otvory vstřikovacích ventilů menší. Velikost otvorů vstřikovacího ventilu 

je také přizpůsobena viskozitě benzínu. Při použití kapalin s větší viskozitou by se vstřikovací 

ventil znehodnotil.  

 

Oba systémy jsou nezaměnitelné. Fakulta bezpečnostního inženýrství chce provádět 

výzkum výbuchových parametrů kapalin s nízkou viskozitou, pro kterou jsou vhodnější 

vstřikovací zařízení zážehových motorů, a proto v diplomové práci není popsán systém a části 

vznětových motorů.  

 



 

-22- 

Zážehové vstřikovací systémy 

 

Zážehové vstřikovací systémy se člení podle uvedeného schématu: 

1 nepřímé vstřikovací systémy 

 vícebodové vstřikovací systémy - Multi Point Injection (MPI) 

 mechanický (Bosch K-Jetronic) 

 mechanicko-elektronický (Bosch KE-Jetronic) 

 elektronický (Bosch L-Jetronic) 

 jednobodový vstřikovací systém - Simple Point Injection (SPI) 

 elektronicky řízený (Bosch Mono-Jetronic) 

2 přímý vstřikovací systém – Fuel Stratified Injection (FSI) 

 

5.1 Nepřímé vstřikovací systémy 

 
 

Rozdělení na vícebodové a jednobodové systémy je dáno počtem vstřikovacích 

ventilů. 

 

5.1.1 Vícebodové vstřikovací systémy (MPI) 

 

Jeden nebo více vstřikovacích ventilů se užívá pro každý válec motoru.  

 

Bosch K–Jetronic 

  

 K–Jetronic je mechanicko–hydraulicky řízený vstřikovací systém,  

který podle množství nasávaného vzduchu odměřuje palivo a nepřerušovaně ho vstřikuje  

před sací ventily motoru. Skládá se z palivového systému a systému zásobování palivem, 

vzduchového systému a dávkování paliva. 
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Bosch KE-Jetronic 

 

 KE–Jetronic je zdokonalený K–Jetronic, v němž je příprava směsi paliva 

se vzduchem řízena elektronicky.  

 

Bosch L-Jetronic 

 

L–Jetronic je elektronicky řízený systém, pomocí kterého je palivo vstřikováno  

do sacího potrubí přerušovaně. Funkcemi tohoto systému jsou palivový systém, snímání 

provozních dat a odměřování paliva. 

  

5.1.2 Jednobodový vstřikovací systém (SPI) 

 

 Jednobodový vstřikovací systém se také nazývá centrální, protože využívá jeden 

centrální elektromagnetický vstřikovací ventil pro všechny válce motoru. 

 

Bosch Mono–Jetronic 

 

 Mono–Jetronic je nízkotlaký vstřikovací systém s elektronicky řízeným vstřikováním 

paliva. Obsahuje palivovou soustavu, řídící jednotku a část, která zpracovává provozní data 

motoru. 

 

5.2 Přímý vstřikovací systém (FSI) 

 

 U FSI je palivo vstřikováno přímo do spalovacího prostoru motoru. Řídící jednotka 

motoru přesně odměřuje dávky paliva.  
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6 POPIS KOMPONENTŮ PALIVOVÉ SOUSTAVY 

 

Pro vstřikovací systém výbuchového autoklávu není třeba použít celý systém 

z automobilů. Je potřebná pouze palivová soustava, jež je tvořena: 

 palivovým čerpadlem,  

 regulátorem tlaku,  

 vstřikovacím ventilem, 

 rozdělovacím palivovým potrubím. 

 

6.1 Vstřikovací ventily 

 

6.1.1 Mechanické vstřikovací ventily 

 

 Mechanické vstřikovací ventily jsou používány u systému K–Jetronic  

a KE–Jetronic. Jsou ovládány mechanicky tlakem paliva v palivovém systému. U systému  

K–Jetronic je otevírací tlak asi 3,3 bary a u KE–Jetronic se pohybuje  

od 3,3 barů do 4,3 barů.  Palivo je přiváděno do horní části ventilu. Je rozprašováno pomocí 

jehly, která při otevření ventilu kmitá a tím dochází k jemnému rozprášení paliva.  

Na obrázku 6.1 je znázorněn mechanický vstřikovací ventil. 

 

 
Obr. 6.1 Mechanický vstřikovací ventil 6 

 

1 – těleso ventilu, 2 – filtr, 3 – jehla ventilu, 4 – sedlo ventilu 
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6.1.2 Elektromagnetické vstřikovací ventily 

  

Používají se čtyři typy elektromagnetických vstřikovacích ventilů: 

 top–feed,  

 bottom–feed, 

 vstřikovací ventil pro jednobodový vstřikovací systém, 

 vysokotlaký vstřikovací ventil. 

 

Top–feed 

 

Elektromagnetické vstřikovací ventily top–feed se používají u systému L–Jetronic.  

Jsou ovládány elektronicky prostřednictvím řídící jednotky. Když se přivede proud  

do elektromagnetu vstřikovacího ventilu, jehla se zdvihne a dochází ke vstřikování paliva. 

V opačném případě, když je elektromagnet bez proudu, je ventil uzavřen. Palivo je přiváděno 

shora a horní část ventilu je připojena k rozdělovacímu palivovému potrubí.  

Na obrázku 6.2 je elektromagnetický vstřikovací ventil top–feed. 

 

 

 

Obr. 6.2 Top-feed 7 

 

1 – filtrovací sítko v přívodu paliva, 2 – elektrický konektor, 3 – vinutí elektromagnetu,  

4 – těleso ventilu, 5 – kotva, 6 – tělo ventilu, 7 – jehla ventilu  
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Bottom–feed 

 

 Vstřikovací ventily bottom–feed se používají u systému Bosch L-Jetronic. Otevírání 

jehly ventilu je stejně jako u ventilu top–feed ovládáno elektronicky. Ventily jsou obtékány 

palivem a integrovány přímo v rozdělovacím palivovém potrubí. Palivo je přiváděno z boku 

ventilu. Na obrázku 6.3 je elektromagnetický vstřikovací ventil bottom–feed. 

 

 
Obr. 6.3 Bottom-feed 7 

 

1 – elektrický přívod, 2 – filtrovací sítko v přívodu paliva, 3 – vinutí elektromagnetu,  

4 – těleso ventilu, 5 – kotva, 6 – tělo ventilu, 7 – jehla ventilu  

 

 U vstřikovacích ventilů top–feed a bottom–feed je různého rozprášení paliva docíleno 

obměnami vstřiku paliva. Na obrázku 6.4 jsou různá provedení vstřiku paliva. 
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Obr. 6.4 Provedení vstřiku paliva 7 

 

1 – s kruhovou štěrbinou, 2 – jednootvorové, 3 – víceotvorové, 4 – víceotvorové  

u dvoupaprskového ventilu 

 

Vstřikovací ventil pro jednobodový vstřikovací systém 

 

 Vstřikovací ventil pro jednobodový vstřikovací systém se používá u systému  

Mono–Jetronic. Otevírání jehly ventilu (stejně jako u ventilu top–feed) je ovládáno 

elektronicky. Vstřikovací ventil je složen ze dvou částí, a to z tělesa ventilu a vlastního 

ventilu, do něhož je palivo přiváděno z boku. Na obrázku 6.5 je vstřikovací ventil  

pro jednobodový vstřikovací systém. 

 

 
Obr. 6.5 Vstřikovací ventil pro jednobodový vstřikovací systém 8  

 

1 – elektrický přípoj, 2 – odvod paliva, 3 – přívod paliva, 4 – cívka elektromagnetu, 5 – kotva 

elektromagnetu , 6 – jehla ventilu, 7 – rozstřikovací čep 
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Vysokotlaký vstřikovací ventil 

 

Vysokotlaké vstřikovací ventily se používají u přímého vstřikovacího systému  

a jsou elektronicky ovládány z řídící jednotky stejně jako u top-feed. Jsou konstruovány  

na vyšší tlaky než ventily u nepřímého vstřikování, a proto jsou  průměry kapiček přibližně 

pětkrát menší. Na obrázku 6.6 je vysokotlaký vstřikovací ventil. 

 

 
Obr. 6.6 Vysokotlaký vstřikovací ventil 9 

 

1 – přítok s jemným sítkem, 2 – elektrická přípojka, 3 – pružina, 4 – cívka, 5 – pouzdro,  

6 – jehla trysky s kotvou, 7 – sedlo ventilu, 8 – výstupní otvor ventilu  

 

6.2 Čerpadla 

 

6.2.1 Čerpadla pro nepřímé vstřikovací systémy 

 

Nepřímé vstřikovací systémy využívají nízkotlaká elektrická palivová čerpadla,  

která mají dopravní výkon od 16,7 cm3/s do 38,9 cm3/s a odebírají elektrický proud  

od 2 ampérů do 12 ampérů (A). 
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Elektrická palivová čerpadla mají elektromotor a palivové čerpadlo ve společném 

tělese. Elektromotor je omýván palivem, které zajišťuje jeho ochlazení. Vzhledem 

k nepřítomnosti kyslíku nemůže vzniknout zápalná směs. 

  

Palivová čerpadla jsou:  

 odstředivá 

 obvodové (hlavní) 

 s bočním kanálem (pomocné neboli podávací) 

 objemová 

 výstředníkové válečkové (hlavní) 

 zubové (hlavní) 

 

Odstředivé obvodové čerpadlo 

 

 U odstředivého obvodového čerpadla je kapalina urychlována rotujícím lopatkovým 

kolem a do výstupního kanálu je dopravována vlivem odstředivé síly. Toto čerpadlo může 

vytvořit maximální přetlak 4 bary a výstup je bez tlakových pulsací. 

 

Odstředivé čerpadlo s bočním kanálem 

 

 Odstředivé čerpadlo s bočním kanálem se používá jako pomocné čerpadlo a vytváří 

přetlak pouze 0,3 bary.  

 

Objemové čerpadla 

 

U objemových čerpadel je princip čerpání založen na změně velikosti oběžných 

komor.  Přes plnicí otvor je do zvětšujících se komor nasáváno palivo. Po maximálním 

naplnění komory se plnicí otvor uzavře a následným zmenšováním komor je palivo 

vytlačováno výtlačným otvorem. 
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Objemové výstředníkové válečkové čerpadlo 

 

Objemové výstředníkové válečkové čerpadlo pracuje s přetlakem do 6,5 barů. 

 

Objemové zubové čerpadlo 

  

Objemové zubové čerpadlo pracuje s  přetlakem  do 4 barů. 

 

V palivovém systému automobilu se používá jedno palivové čerpadlo, které může být 

umístěno v palivovém okruhu nebo v palivové nádrži, nebo dvě palivová čerpadla,  

a to podávací a hlavní neboli výtlačné. Podávací čerpadlo bývá zpravidla umístěno v nádrži  

a hlavní v palivovém okruhu a nebo mohou být obě čerpadla umístěna v palivovém okruhu. 

Dvoustupňová palivová čerpadla, kdy první stupeň tvoří podávací čerpadlo a druhý stupeň 

čerpadlo hlavní, jsou konstrukčně řešena tak, že elektromotor a vlastní čerpadlo se nacházejí 

ve společném pouzdře naplněné palivem. Dvoustupňové palivové čerpadlo je zpravidla 

umístěno v palivové nádrži. 

 

6.2.2 Čerpadla pro přímé vstřikovací systémy 

 

 Přímé vstřikovací systémy používají dvě palivová čerpadla, a to nízkotlaké  

a vysokotlaké. Nízkotlaké čerpadlo dopravuje palivo přes regulátor tlaku pod tlakem  

3 bary až 5 barů do vysokotlakého čerpadla. Vysokotlaké čerpadlo vytváří přetlak  

50 barů až 120 barů, který je regulován elektronickým tlakovým řídicím ventilem,  

a je mechanicky poháněno vačkovou hřídelí. Tato čerpadla mají dopravní výkon stejný  

jako čerpadla u nepřímého vstřikovacího systému.  

 

6.3 Regulátor tlaku 

 

 Všechny regulátory tlaku používané u nepřímého a přímého vstřikování fungují  

na stejném principu a udržují tlak na konstantní hodnotě od 1 baru do 5 barů podle typu 

vstřikovacího systému. Regulátor je rozdělen membránou na dvě části, a to na pružinovou  
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a na část s palivem. Při překročení nastaveného tlaku se pomocí membrány otevře ventil  

a přebytečné palivo je odváděno zpět do nádrže. Na obrázku 6.7 je znázorněn regulátor tlaku. 

 

 
Obr. 6.7 Regulátor tlaku 10 

 

1 – nátrubek k sacímu potrubí, 2 – pružina, 3 – držák ventilu, 4 – membrána, 5 – ventil,  

6 – přívod paliva, 7 – přepad paliva 

 

6.4 Tlakový řídicí ventil 

 

 Tlakový řídicí ventil je elektronicky ovládán z  řídicí jednotky. Jeho úkolem  

je udržovat tlak paliva v rozmezí 50 barů až 120 barů. 

 

6.5 Rozdělovací palivové potrubí 

 

Nepřímé vstřikovací systémy 

 

Rozdělovací palivové potrubí slouží u nepřímého vícebodového vstřikování 

k uchycení vstřikovacích ventilů a regulátoru tlaku. Dále slouží k rozvodu paliva  

ke vstřikovacím ventilům, ve kterých udržuje konstantní tlak přiváděného paliva a brání 

vzniku tlakových rázů paliva, které vznikají činností ventilů a dopravního palivového 

čerpadla.  
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Přímý vstřikovací systém 

 

Rozdělovací palivové potrubí slouží u přímého vstřikovacího systému k tlumení 

tlakových rázů paliva z důvodu nepravidelné dodávky množství paliva k elektromagnetickým 

vstřikovacím ventilům a z důvodu funkce vysokotlakého palivového čerpadla. Dále slouží 

k uchycení vstřikovacích ventilů a je spojeno se snímačem tlaku paliva, tlakovým řídicím 

ventilem a vysokotlakým čerpadlem.  
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7 POPIS PALIVOVÉHO SYSTÉMU 

 

7.1 Nepřímý vícebodový mechanický vstřikovací systém 

 

 Bosch K–Jetronic a KE-Jetronic jsou mechanické vstřikovací systémy s nepřetržitým 

vstřikováním paliva, které je nasáváno elektrickým objemovým výstředníkovým válečkovým 

čerpadlem, které je popsáno v kapitole 6.2.1. Tlak v palivovém systému je regulátorem tlaku 

po celou dobu chodu motoru udržován u K–Jetronic i KE-Jetronic na hodnotě  

5 barů. Vstřikovací ventily u těchto systémů mají mechanické vstřikování a  jsou otevírány 

jen po dosažení otevíracího tlaku, který je u K–Jetronic 3,3 bary a u KE–Jetronic v rozmezí 

3,3 bary až 4,3 bary. U těchto systémů není možné regulovat množství vstřikované kapaliny.  

 

7.2 Nepřímý vícebodový elektronický vstřikovací systém 

 

 Na obrázku 7.1 je znázorněno zásobování palivem u systému Bosch L–Jetronic. 

 

 
Obr. 7.1 Zásobování palivem u systému Bosch L–Jetronic 10 

 

1 – palivová nádrž, 2 – elektrické palivové čerpadlo, 3 – palivový filtr, 4 – rozdělovací 

potrubí, 5 – regulátor tlaku, 6 – vstřikovací ventil, 7 – ventil studeného startu 
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L–Jetronic je systém s přerušovaným vstřikováním paliva. Elektronicky řízené 

vstřikovací ventily (top-feed nebo bottom-feed) umožňují dávkování paliva  

a jsou konstruovány tak, aby způsobovaly jemné rozprášení. Množství vstřikovaného paliva 

na jeden vstřikovací ventil je v rozmezí 2,8 cm3/s až 3 cm3/s [11]. Tlak paliva přiváděného  

do rozdělovacího palivového potrubí je udržován regulátorem tlaku na hodnotě  

2,5 baru až 3,5 baru. Umístění vstřikovacích ventilů k rozdělovacímu palivovému potrubí  

je znázorněno na obrázku 7.2 a na obrázku 7.3. U tohoto systému se používá elektronické 

objemové výstředníkové válečkové čerpadlo, které je popsáno v kapitole 6.2.1. 

  

 

 
Obr. 7.2 Umístění vstřikovacích ventilů top-feed 7 

 

1 – rozdělovač paliva, 2 – vstřikovací ventil, 3 – regulátor tlaku paliva 
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Obr. 7.3 Umístění vstřikovacích ventilů bottom-feed 7 

 

1 – přívod paliva, 2 – vstřikovací ventil, 3 – elektrický konektor, 4 – kontaktní lišty,  

5 – regulátor tlaku paliva, 6 – odvod paliva 

 

7.3 Nepřímý jednobodový vstřikovací systém 

 

 Na obrázku 7.4 je znázorněno zásobování palivem u systému  

Bosch Mono–Jetronic.  

 

  
Obr. 7.4 Zásobování palivem u systému Bosch Mono–Jetronic  8 

  

1 – palivová nádrž, 2 – elektrické palivové čerpadlo, 3 – palivový filtr, 4 – regulátor tlaku,  

5 – vstřikovací ventil, 6 – škrticí klapka 
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 Mono–Jetronic je nízkotlaký systém s elektronicky řízeným vstřikováním paliva,  

které umožňuje přesné dávkování paliva. Elektromagnetický vstřikovací ventil zásobuje 

palivem čtyři válce motoru a z tohoto důvodu je velikost kapiček větší než u vícebodového 

vstřikování. U systému Mono–Jetronic se používá dvoustupňové odstředivé elektrické 

palivové čerpadlo, které je popsáno v kapitole 6.2.1. Čerpadlo dodává u tohoto systému palivo 

přímo ke vstřikovací jednotce. Regulátor tlaku je umístěn v hydraulické části vstřikovací 

jednotky a udržuje v místě vstřikovacího ventilu tlak na hodnotě 1 bar.   

 

7.4 Přímý vstřikovací systém 

 

 Na obrázku 7.5 je znázorněn vysokotlaký systém přímého vstřikování benzínu. 

     

 
Obr. 7.5 Vysokotlaký systém přímého vstřikování benzínu [12] 

 

1 – pohonný zdvojený vačkový hřídel, 2 – jednopístové vysokotlaké čerpadlo, 3 – ventil 

řízení množství, 4 – nízkotlak paliva (cca 6 bar) od elektrického čerpadla k nádrži,  

5 – vysokotlaké vedení (50 barů až 120 barů) k rozdělovacímu potrubí, 7 – elektromagnetické 

vstřikovací ventily, 8 – snímač tlaku paliva, 9 – zpětný odvod paliva do nádrže,  

10 – přetlakový regulační ventil paliva    
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Přímý vstřikovací systém je vysokotlaký elektronický vstřikovací systém s přesným 

dávkováním paliva, které je vstřikováno pod tlakem 50 barů až 120 barů  přímo do válce 

motoru. Velikost kapiček je přibližně pětkrát menší než u nepřímého vícebodového 

vstřikování a maximální průtok vstřikovacím ventilem je nejmenší ze všech nepřímých 

vstřikovacích systémů. U přímého vstřikovacího systému se používá hlavní nízkotlaké  

a vysokotlaké čerpadlo. Obě jsou popsána v kapitole 6.2.2. 
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8 VÝBĚR VSTŘIKOVACÍCH VENTILŮ PRO VÝBUCHOVÝ AUTOKLÁV 

 

Při měření výbuchových parametrů pomocí autoklávu se sleduje výbušnost směsí 

aerosolů hořlavých kapalin v závislosti na množství vstřikované kapaliny a velikosti kapek 

aerosolu, která je u aerosolů hořlavých kapalin od 10-5 mm až 10-2 mm. Z tohoto hlediska  

je dále popsáno srovnání palivového systému zážehových motorů pro výbuchové autoklávy 

VA-10, VK-20 a školní VA-250. 

 

Nepřímý vícebodový mechanický vstřikovací systém 

 

Vstřikovací systémy K–Jetronic a KE–Jetronic mají mechanické vstřikovací ventily, 

které jsou otevírány jen po dosažení otevíracího tlaku. U těchto systémů není možné regulovat 

množství vstřikované kapaliny a tím nejsou vhodné pro výbuchový autokláv. 

 

Přímý vstřikovací systém  

 

 Sedlo a výstupní otvor ventilu zasahují do spalovacího prostoru motoru  

a jsou vyrobeny z materiálů, které odolávají tlakům a teplotě, které vznikají ve spalovací části 

motoru. Elektromagnetické vstřikovací ventily jsou konstrukčně uzpůsobeny tak,  

že jimi může proudit palivo pod tlakem až 120 barů. Z tohoto hlediska jsou nejvhodnější  

pro výbuchový autokláv, ale vzhledem k tomu, že vstřikují velmi malé množství paliva,  

by mohly být použity pouze pro výbuchový autokláv VA-10 a výbuchovou komoru VK-20. 

Další výhodou je, že tlak vstřikovaného paliva je řízen elektronicky tlakovým řídicím 

ventilem v rozmezí 50 barů až 120 barů, a to umožňuje volbou vhodného tlaku při zkoumání 

kapalin s různou viskozitou zaručit tvorbu aerosolu. 

 Nevýhodou celého systému je mechanický pohon vačkové hřídele vysokotlakého 

čerpadla. Při použití tohoto čerpadla by se musela vačková hřídel napojit na elektromotor  

a tím se celý systém stává značně technicky náročný.     
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Nepřímý jednobodový vstřikovací systém 

 

 Elektromagnetický vstřikovací ventil u nepřímého jednobodového vstřikovacího 

systému má největší průtok ze všech uvedených ventilů, ale také nejhrubší rozprášení,  

což je způsobeno malým vstřikovacím tlakem.  

Těleso elektromagnetického vstřikovacího ventilu je vyrobeno z plastu a je ponořeno 

do pouzdra ventilu. Těleso ventilu je obtékáno benzínem (viz. obrázek č. 6.5)  

a tím není vstřikovací ventil vhodný pro vstřikovací zařízení autoklávu. 

  

Nepřímý vícebodový elektronický vstřikovací systém 

 

 Nepřímý vícebodový elektronický vstřikovací systém má velmi jemné rozprášení 

paliva, které je vstřikováno do vstřikovacího ventilu v rozmezí 3,5 baru až 4,5 baru,  

a to v závislosti na nastavených parametrech regulátoru tlaku.  

U tohoto systému se používají dva typy elektromagnetických vstřikovacích ventilů  

a to top-feed a bottom-feed.  Těleso elektromagnetického vstřikovacího ventilu bottom-feed  

je vyrobeno z plastu a je vloženo do rozdělovacího palivového potrubí (viz. obrázek 7.3),  

a proto není vstřikovací ventil bottom-feed vhodný pro vstřikovací zařízení autoklávu. 

Objem vstřikované kapaliny do autoklávu VA-10 by měl být v rozsahu  

0,2 cm3 až 16 cm3 [13]. Jeden vstřikovací ventil z tohoto systému je schopen dodávat palivo 

v rozmezí od 2,8 cm3/s do 3 cm3/s. Pro jemné rozprášení a kapacitu průtoku  

je tedy pro výbuchový autokláv VA-10 a výbuchovou komoru VK-20 vhodný tento systém 

s použitím elektromagnetického vstřikovacího ventilu top-feed. 

Školní výbuchový autokláv VA-250 má objem nádoby 25krát větší než autokláv  

VA-10, což znamená, že množství vstřikované kapaliny by muselo být 25krát větší  

a toho by se dalo docílit pouze dlouhou dobou vstřikování nebo použitím více vstřikovacích 

ventilů.  
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9 NÁVRH VSTŘIKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝBUCHOVÝ AUTOKLÁV  

S POUŽITÍM KOMPONENTŮ ZE ZÁŽEHOVÉHO PALIVOVÉHO SYSTÉMU 

 

Návrh vstřikovacího zařízení vychází z požadavků Fakulty bezpečnostního inženýrství 

popsat a navrhnout vhodný systém vstřikovacího zařízení pro výbuchový autokláv 

ze zážehových motorů. 

 

9.1 Použité komponenty ze zážehového palivového systému  

 

 elektromagnetický vstřikovací ventil top-feed 

 regulátor tlaku 

 elektrické palivové čerpadlo 

 

Elektromagnetický vstřikovací ventil 

 

Pro jemné rozprášení kapaliny je vhodné použít elektromagnetický vstřikovací ventil 

top-feed z vícebodového elektronického vstřikovacího systému (L–Jetronic). 

 

Regulátor tlaku 

 

 Regulátor, který je nastaven výrobcem na tlak 3 bary, s odtokem přebytečného paliva 

zpět do nádrže, je umístěn mezi vstřikovací čerpadlo a redukci. 

 Regulátory se dají jednoduše v systému měnit a zakoupením regulátorů s tlakem  

od 2,5 baru do 3 barů můžeme nastavit tlak vstřikované kapaliny. 

Vhodnější varianta je použít jeden regulátor a jednoduše ho upravit pomocí šroubu, 

kterým se dá mechanicky měnit tlak regulátoru, a to pouhým pootočením šroubu. Šroub 

stlačuje, nebo naopak povoluje pružinu v regulátoru a tím se stává snadno nastavitelným.  
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Elektrické palivové čerpadlo 

 

 Vhodným čerpadlem pro toto zařízení je elektrické objemové výstředníkové válečkové 

čerpadlo s přetlakem do 6,5 barů umístěné pod nádrží.  

 

9.2 Schéma zapojení komponentů 

 

Na obrázku 9.1 je znázorněn návrh vstřikovacího zařízení s použitím komponentů  

ze zážehového palivového systému. 

 

 
Obr. 9.1 Návrh vstřikovacího zařízení s použitím komponentů ze zážehového 

palivového systému 

 

9.3 Funkce vstřikovacího zařízení 

 

Elektromagnetický vstřikovací ventil bude přes relé napojen na počítač. Při přivedení 

spínacího napětí 5 voltů (V) z počítačového výstupu COM na relé se relé sepne. Tím se sepne 

12 V okruh, proud prochází vstřikovacím ventilem a ten vstřikuje kapalinu do výbuchového 

autoklávu. Při přerušení řídicího signálu se přeruší i ovládaný okruh, vstřikovacím ventilem 

proud neprotéká a ventil nevstřikuje. Řídicím signálem z počítače je možné nastavit délku 
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otevření elektromagnetického vstřikovacího ventilu a tím dávkovat množství vstřikované 

kapaliny. 

Čerpadlo je ovládáno pomocí relé, které je napojeno na počítač. Při přivedení 

spínacího napětí 5 V z počítačového výstupu COM na relé se relé sepne. Tím se sepne  

12 V okruh, který napájí čerpadlo. Při přerušení řídicího signálu se přeruší i ovládaný okruh. 

Čerpadlem proud neprotéká.     

 

9.4 Zhodnocení návrhu 

 

 Navržené vstřikovací zařízení lze použít pro výbuchový autokláv VA-10  

a výbuchovou komoru VK-20 vzhledem k malému objemovému průtoku kapaliny 

vstřikovacím ventilem. Elektrické palivové čerpadlo není příliš vhodné pro vstřikovací 

zařízení do autoklávu, protože elektromotor čerpadla je umístěn ve vnitřní části čerpadla. 

Elektromotor se při chodu zahřívá a tím dochází i k zahřívání kapaliny, která ho omývá. 

V případě použití tohoto vstřikovacího zařízení, je nutné dodržovat určitá bezpečnostní 

pravidla. 

  

9.5 Bezpečnostní pravidla pro používání vstřikovacího zařízení 

 

 Čerpadlo je nutné nechat běžet pouze nezbytně nutnou dobu, která je potřebná  

pro vstřik kapaliny do autoklávu, aby nedocházelo k jejímu nadměrnému ohřívání  

od elektromotoru, který je umístěn vně čerpadla. Jak už bylo popsáno v kapitole 6.3,  

je palivový systém zážehových  motorů konstrukčně řešený tak, že čerpadlo dodává více 

benzínu, než je dodáváno do vstřikovacího ventilu. Přebytečné palivo je regulátorem tlaku 

přepouštěno zpět do nádrže a tím je zajištěno chlazení paliva v nádrži.       

 Při měření výbuchových parametrů zkoumané kapaliny s menší měrnou tepelnou 

kapacitou, než je měrná tepelná kapacita benzínu, a s menší teplotou varu, než má benzín, 

může při daném tlaku  dojít k varu kapaliny, tím se zvětší tlak ve vstřikovacím zařízení  

a vzniklé páry, které se vstřikovacím ventilem dostanou do autoklávu, se mohou při styku 

s kyslíkem  samovznítit a tím poškodit vstřikovací zařízení. 
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 Při používání daného zařízení je také nutné dbát na to, aby nedošlo k jeho 

zavzdušnění, tím by se zahřátá kapalina s kyslíkem při střiku do autoklávu mohla  

opět samovznítit.    

V případě, že bude zkoušena jiná kapalina, než která zůstala ve vstřikovacím zařízení, 

je nutné zařízení rozebrat a kapalinu z něj vypustit. Při demontáži palivového čerpadla musí 

být celé zařízení odpojeno od elektrického proudu.  

Při demontáži může vytéct část kapaliny, je tedy potřeba zajistit, aby nepřišla do styku 

(podle nebezpečných vlastností kapaliny) s pokožkou. V případě, že jsou výpary zkoumané 

kapaliny jedovaté, je nutné zajistit dobré odvětrávání. Dále je třeba zajistit zákaz manipulace 

s otevřeným ohněm a použít při demontáži ochranné brýle. 

Čerpadla jsou konstruována tak, že ve výstupním nátrubku čerpadla je zpětný ventil, 

který zabraňuje zpětnému odtoku paliva z výtlačného potrubí zpět přes čerpadlo do nádrže  

a tím je přívodní palivové potrubí stále pod tlakem. Před povolením hadicových přípojek  

je nutné přípojku obalit silným hadrem a opatrnou manipulací přetlak zrušit při dodržování 

bezpečnostních opatření, která jsou nutná podrobně zpracovat. 

Při demontáží nesmí být použito nářadí, které může produkovat jiskry.  

Před dalším použitím se musí celé zařízení důkladně odvzdušnit.    
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10 NÁVRH VSTŘIKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO VÝBUCHOVÝ AUTOKLÁV  

S POUŽITÍM MAGNETICKÉHO-MEMBRÁNOVÉHO ČERPADLA 

  

Sestavení komponentů je stejné jako u návrhu v kapitole 9, ale pro větší bezpečnost  

je navrženo  použití jiného typu čerpadla, které je napájeno přímo ze sítě nebo pomocí zdroje 

stejnosměrného proudu.  

 

10.1 Hlavní použité komponenty 

 

 elektromagnetický vstřikovací ventil top-feed 

 regulátor tlaku 

 magnetické-membránové dávkovacího čerpadlo 

 

Elektromagnetický vstřikovací ventil 

 

Pro jemné rozprášení kapaliny je vhodné použít elektromagnetický vstřikovací ventil 

top-feed z vícebodového elektronického vstřikovacího systému (L–Jetronic). 

 

Regulátor tlaku 

 

 Regulátor, který je nastaven výrobcem na tlak 3 bary, s odtokem přebytečného paliva 

zpět do nádrže, je umístěn mezi vstřikovací čerpadlo a redukci. 

 Regulátory se dají jednoduše v systému měnit a zakoupením regulátorů s tlakem  

od 2,5 baru do 3 barů můžeme nastavit tlak vstřikované kapaliny. 

Vhodnější varianta je použít jeden regulátor a jednoduše ho upravit pomocí šroubu, 

kterým se dá mechanicky měnit tlak regulátoru, a to pouhým pootočením šroubu. Šroub 

stlačuje, nebo naopak povoluje pružinu v regulátoru a tím se stává snadno nastavitelným.  
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Magnetické-membránové dávkovací čerpadlo 

 

 Elektrická palivová čerpadla nejsou příliš vhodná svou konstrukcí, kdy elektromotor  

je uvnitř čerpadla, při chodu se zahřívá a tím způsobuje zahřívání kapaliny,  

která kolem něj proudí. Jak již bylo řečeno v kapitole 9, není elektrické palivové čerpadlo 

příliš vhodné pro kapaliny s menší měrnou tepelnou kapacitou, než je měrná tepelná kapacita 

benzínu, a s menší teplotou varu. 

 Vstřikovací zařízení pro autokláv se stane bezpečnější použitím jiných druhů čerpadel. 

Vhodnější je čerpadlo membránové nebo pístové. Společnost Lutz-Jesco má ve své nabídce 

magnetické-membránové dávkovací čerpadlo s podobnými parametry jako elektrické 

objemové výstředníkové válečkové palivové čerpadlo. Na obrázku 10.1 je membránové 

palivové čerpadlo od společnost Lutz-Jesco. 

 

 
Obr. 10.1 Magnetické-membránové dávkovací čerpadlo [14]  

 

 Společnost Lutz-Jesco dodává tato čerpadla s různými parametry. Pro výše navržený 

systém je výhodné čerpadlo MAGDOS DE / DX 40 s nastavitelným tlakem do 4 barů  

a maximálním podávacím výkonem 14 cm3/s a napájecí napětí tohoto čerpadla je 230 V. [14] 

Na obrázku 10.2 je průřez magnetickým-membránovým dávkovacím čerpadlem. 
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Obr. 10.2 Průřez magnetického-membránového dávkovacího čerpadla [14] 

 

Kapalina u tohoto čerpadla neproudí přes elektromotor a vnitřní část čerpadla, kterým 

kapalina proudí, je vyrobena z materiálů, které umožňují použít dané čerpadlo pro toxická  

i  agresivní média.   

 

10.2 Schéma zapojení komponentů 

 

Na obrázku 10.3 je znázorněn návrh vstřikovacího zařízení s použitím  

magnetického-membránového dávkovacího čerpadla. 

 

 
Obr. 10.3 Návrh vstřikovacího zařízení s použitím magnetického-membránového 

dávkovacího čerpadla 
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10.3 Funkce vstřikovacího zařízení 

 

Elektromagnetický vstřikovací ventil bude přes relé napojen na počítač. Při přivedení 

spínacího napětí 5 V z počítačového výstupu COM na relé se relé sepne. Tím se sepne  

12 V okruh, proud prochází vstřikovacím ventilem a ten vstřikuje kapalinu do výbuchového 

autoklávu. Při přerušení řídicího signálu se přeruší i ovládaný okruh, vstřikovacím ventilem 

proud neprotéká a ventil nevstřikuje. Řídicím signálem z počítače je možné nastavit délku 

otevření elektromagnetického vstřikovacího ventilu a tím dávkovat množství vstřikované 

kapaliny. 

Čerpadlo je v tomto případě napájeno přímo ze sítě 230 V. 

10.4 Zhodnocení návrhu 

 

 Navržené vstřikovací zařízení lze použít pro výbuchový autokláv VA-10  

a výbuchovou komoru VK-20 vzhledem k malému objemovému průtoku kapaliny 

vstřikovacím ventilem. Výměnou čerpadla nedochází k zahřívání kapaliny elektromotorem, 

jako je tomu u elektrického palivového čerpadla ze zážehového palivového systému.  

I přesto, že parametry návrhu vstřikovacího zařízení jsou dostačující pro měření 

výbuchových parametrů kapalin ve výbuchovém autoklávu VA-10 a ve výbuchové komoře 

VK-20, by bylo vhodnější z hlediska bezpečnosti a dokonalosti vstřikovacího zařízení použít 

komponentů, které jsou pro podobné systémy už vyrobeny a výrobcem technicky 

garantovány. 

Navržený vstřikovací systém obsahuje magnetické-membránové dávkovací čerpadlo 

od společnosti Lutz-Jesco. Tato společnost dodává ke vstřikovacím systémům i montážní 

materiál.  
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11 NÁVRH VSTŘIKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ VÝBUCHOVÝ 

AUTOKLÁV VA-250 

  

 Do školního  výbuchového autoklávu VA-250 se má vpravovat množství  

5 cm3 až 400 cm3 kapaliny. Palivový systém ze zážehových motorů je schopen dodávat  

pouze 2,8 cm3/s až 3,8 cm3/s. Při potřebě dopravit 400 cm3/s se toto množství při plném 

otevření jehly elektromagnetického vstřikovacího ventilu dostane do výbuchového autoklávu 

v rozmezí  od 143 s do 105 s.    

Má-li být palivové zařízení výkonnější, jednoduše ovladatelné, s možností přesného 

dávkování kapaliny, je lepší použít zařízení, která jsou pro tyto podmínky už vyrobena  

a výrobcem technicky garantována. 

Byly osloveny dvě společnosti, a to společnost Lutz-Jesco a společnost  

Spraying Systems CZ, s.r.o., které spolu spolupracují a mají zkušenosti s danou 

problematikou. 

Společnost Spraying Systems CZ, s.r.o. vyrábí mechanické vstřikovací trysky  

a společnost Lutz-Jesco je schopna dodat ovládací prvky k těmto tryskám a pomocí těchto 

komponentů lze nastavit přesné dávkování kapalin. 

Při zadání parametrů potřebných pro vstřikovací zařízení na školní výbuchový 

autokláv VA-250 by společnost Lutz-Jesco za finanční poplatek navrhla vhodné vstřikovací 

zařízení, popřípadě je na zakázku vyrobila. 

Z katalogu společností je možné vybrat vhodné prvky k sestavení vstřikovacího 

zařízení.  

 

11.1 Hlavní použité komponenty 

 

 vstřikovací trysky 

 pístové dávkovací čerpadlo 

 ventil pro udržení tlaku a přepouštěcí ventil 

 

 

 

 



 

-49- 

Vstřikovací trysky 

 

Rozsah množství vstřikované kapaliny pro školní výbuchový autokláv VA-250  

je tak velké, že není vhodné použít pouze jednu trysku. Trysky společnosti  

Spraying Systems CZ, s.r.o. jsou snadno vyměnitelné. Pro jednotlivé druhy zkoumaných 

kapalin je potřebné zvolit odpovídající provedení trysky.  

Pro maximální množství vstřikované kapaliny je nejvhodnější použít  

např. svazkovou trysku s rozstřikem plného kužele 502,445 od společnosti  

Hennlich Industrietechnik, spol. s.r.o.  

Na obrázku  11.1 je znázorněna tryska 502,445.  

 

 
Obr. 11.1 Tryska 502,445 [15] 

 

Tryska 502,445 při tlaku 10 barů má výkon 46,7 cm3/s s úhlem rozstřiku  

70 stupňů (parametry jsou udávány pro vodu). [15]  

 

Pro menší množství vstřikované kapaliny je vhodnější použít hydraulickou-mlžící 

trysku N od společnosti Spraying Systems CZ, s.r.o., která má při 50-ti barech průtok  

6,7 cm3/s (parametry jsou udávány pro vodu). [16] 

Na obrázku 11.2 je znázorněna tryska N. 

 

 
Obr. 11.2 Tryska N [16] 
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Čerpadlo 

 

Z důvodu, že je tryska 502,445 od společnosti Spraying Systems CZ, s.r.o. 

mechanická a parametry trysky jsou uvedeny pro vodu, je vhodné pro vstřikování kapalin  

do školního výbuchového autoklávu VA-250 použít výkonnější čerpadlo, u kterého lze měnit 

tlak vstřikované kapaliny a přesně dávkovat její množství. Takovým čerpadlem je například 

pístové KARDOS KN 320. Na obrázku 11.3 je znázorněno pístové čerpadlo  

KARDDOS KN 320.  

 

 

 
Obr. 11.3 Pístové dávkovací čerpadlo KARDOS KN 320 [14] 

 

Pístové dávkovací čerpadlo KARDOS KN 320 je nastavitelné na tlaky do 52 barů.  

Při tlaku 52 barů je výkon čerpadla 85 cm3/s. Čerpadlo je napájeno přímo ze sítě 230 V. [14] 

Společnost Lutz-Jesco pro vybrané komponenty dodá vhodné montážní materiály. 

Na obrázku 11.4 je průřez pístovým dávkovacím čerpadlem. 
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Obr. 11.4 Průřez pístovým dávkovacím čerpadlem [14] 

 

Ventil pro udržení tlaku a přepouštěcí ventil 

 

Ventil pro udržení tlaku a přepouštěcí ventil DHV, ÜV se používá ke zvýšení dávkovací 

přesnosti a zabraňuje kolísání tlaku v systému. 

Na obr. 11.5 je znázorněn ventil pro udržení tlaku a přepouštěcí ventil. 

 

 
Obr. 11.5 Ventil pro udržení tlaku a přepouštěcí ventil [14] 
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11.2 Schéma zapojení komponentů 

 
Na obrázku 11.6 je znázorněn návrh vstřikovacího zařízení s použitím pístového 

dávkovacího čerpadla. 

 

 
Obr. 11.6 Návrh vstřikovacího zařízení s použitím pístového dávkovacího čerpadla 

 

11.3 Funkce vstřikovacího zařízení 

 

Čerpadlo je napájeno přímo ze sítě 230 V. Ovládací prvky systému jsou součástí 

čerpadla. Pro regulaci vstřiku paliva a zabezpečení systému proti kolísání tlaku je použit 

ventil pro udržení tlaku a přepouštěcí ventil DHV, ÜV. 

 

11.4 Zhodnocení návrhu 

 

 Navržené vstřikovací zařízení lze použít pro školní výbuchový autokláv VA-250, 

protože u pístového dávkovacího čerpadla se může měnit množství i tlak dodávané kapaliny. 

Jednoduchá výměna trysek umožňuje zkoumat výbuchové parametry kapalin s různou 

viskozitou.  
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Vzhledem k tomu, že pístové dávkovací čerpadlo umožňuje dávkovat množství 

kapaliny a může být nastaveno i pro nejmenší množství vstřikované kapaliny, je vhodné daný 

systém při výměně trysky použít i pro výbuchový autokláv VA-10 a výbuchovou komoru 

VK-20. 

Celý systém je jednoduchý a snadno obsluhovatelný. 

Vstřikovací zařízení lze zdokonalit zařazením dalších komponentů, které společnost 

Lutz-Jesco dodává: 

 měřící a regulační přístroje, 

 příslušenství umožňující optimalizaci dávkovacích systémů. 
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12 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo posoudit a navrhnout vstřikovací zařízení pro výbuchový 

autokláv s použitím komponentů ze zážehového palivového systému. V práci jsou popsány 

základní vlastnosti aerosolů, výbuchové parametry a výbuchový autokláv a přehled 

palivových systémů zážehových motorů. Dále jsou vypracovány návrhy vstřikovacích 

zařízení pro výbuchový autokláv. 

Navrhnuté vstřikovací zařízení složené z komponentů zážehového palivového 

systému, jak je uvedeno v práci vzhledem k malému množství vstřikované kapaliny,  

lze použít jen pro výbuchový autokláv VA-10 a výbuchovou komoru VK-20,  

a to za bezpečnostních opatření, která jsou v práci uvedena. Pro školní autokláv VA-250  

pro malou kapacitu přepravovaného paliva není tento systém zcela vhodný. 

Pro bezpečnější vstřikovací zařízení byl navržen dokonalejší systém, a to výměnou 

elektrického palivového čerpadla za magnetické-membránové dávkovací čerpadlo  

od společnosti Lutz-Jesco, které má srovnatelné parametry jako elektrické palivové čerpadlo.  

I tento systém má stejnou přepravu paliva jako předcházející, a vzhledem 

k možnostem elektromagnetického vstřikovacího ventilu, který je schopen dávkovat jen velmi 

malé množství paliva není příliš vhodný pro školní výbuchový autokláv VA-250. 

U dalšího návrhu bylo upuštěno od součástek z palivového zážehového systému  

a byly použity komponenty od společnosti Spraying Systems CZ, s.r.o. a společnosti Lutz-

Jesco, která se zabývá výrobou vstřikovacího zařízení i pro chemický průmysl.  

Obě společnosti mají s touto problematikou zkušenosti. Navrhovaný systém je technicky 

jednodušší než předchozí dva, umožňuje přesné dávkování vstřikované kapaliny a nastavení 

vstřikovacího tlaku. Elektromagnetický vstřikovací ventil je nahrazen mechanickou kovovou 

tryskou, která je odolnější vůči teplotám a tlakům, než je tomu u elektromagnetického 

vstřikovacího ventilu z automobilu. Výrobce těchto trysek nabízí vyrobit na zakázku trysky 

s menšími otvory, než jaké jsou navrženy v systému, a zaručuje tvorbu aerosolu pro kapaliny, 

jejichž specifické hodnoty mu zadavatel zadá.  Tryska je snadno vyměnitelná za podobnou 

trysku s menšími otvory a tím je zaručena tvorba aerosolu při zkoumání kapalin s různou 

viskozitou. Vzhledem k možnosti nastavení tlaků a výměny trysek je tento vstřikovací systém 

vhodný pro školní výbuchový autokláv VA-250. Navrhované čerpadlo lze zaměnit  

za výkonnější a tím by bylo umožněno měřit výbuchové parametry větší škály kapalin. 
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Přesným dávkováním a zaručením tvorby aerosolu tento systém umožňuje získat i přesnější 

výsledky při měření výbuchových parametrů zkoumaných kapalin.  

Provozovatel autoklávu má možnost z porovnání návrhů vstřikovacích zařízení,  

která jsou uvedena v práci, zvážit, který systém použije. Tak důmyslné zařízení,  

jakým je výbuchový autokláv, by mělo využít i dokonalý vstřikovací systém. 
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