
Pístové spalovací motory



Procesy ve spalovacích motorech

Spalovací motory přeměňují energii chemicky 
vázanou v palivu na mechanickou práci.

Výkon, který motory vytvářejí, vzniká přeměnou 
chemické energie vázané v palivu na teplo a 

přeměnou tohoto tepla na mechanickou práci.

Přeměna chemické energie na teplo probíhá 
spalováním, přeměna tepelné energie v mechanickou 
práci jejím přenesením na pracovní medium, jehož tlak 

stoupne a při svém rozpínání (expanzi) koná práci.



Palivo sestává většinou z uhlovodíků a k jeho 
spalování je nezbytný kyslík

(přiváděný s nasávaným vzduchem) 
Palivem může být buď automobilový benzin, jehož 

směs se vzduchem se zapálí zážehem, obvykle 
elektrickým výbojem přivedeným z vnějšího zdroje, 

nebo motorová nafta, která se vznítí, když je vzduch 
potřebný k jejímu zapálení stlačen natolik, že jeho 

teplota dosáhne zápalné teploty paliva (nafty). 

Podle způsobu zapálení
dělíme motory na zážehové a vznětové.



Pro zajištění trvalého chodu motoru musí být zajištěno 
pohlcování tepla pracovního media tak, aby mohl probíhat 

kruhový děj. Tedy obnovení počátečních tepelných, tlakových 
a objemových podmínek.

Jestliže se pracovní medium při pohlcování tepla změní, např.
použitím části svých složek jako oxidačního prostředku, je jeho

návrat do výchozího stavu možný jen výměnou. 
Tedy shořelé plyny jsou vytlačeny a do pracovního prostoru se 

přivede nová náplň.
U pístových motorů (na rozdíl od turbín) tento děj probíhá

cyklicky.
Proces, podle kterého v pístovém motoru probíhá přeměna 
energie přiváděné palivem, se nazývá pracovním oběhem. 

Rozeznáváme dvoutaktní a čtyřtaktní pracovní oběh.
Spalovací motory mohou být zkonstruovány s přímočarým 

vratným pohybem pístu nebo s krouživým pohybem (Wankel).





Přímočarý vratný pohyb pístu
U pístových motorů se píst pohybuje 
mezi horní (HÚ) a dolní úvratí (DÚ).
Jejich vzdálenost se nazývá zdvih - L. 
Dobu pohybu mezi úvratěmi nazýváme takt. 
Přeměna tlakové energie vzniklé při hoření 
směsi paliva se vzdušným kyslíkem na 
mechanickou práci se uskutečňuje
tlakem na horní plochu pístu. 
Výsledná síla, která při tom vzniká
se přenáší ojnicí na klikovou hřídel – ojnice 
transformuje sílu
na kroutící moment. 
Vodící dráhou pístu je přitom
pracovní válec.



Čtyřtaktní proces

Čtyřtaktní proces se skládá ze čtyřech zdvihů, tedy dvou 
otáček klikové hřídele. 
Během jednotlivých taktů probíhají v motoru následující 
děje:

sání výfuk





1. takt, sání (I)
Sací ventil a je otevřený,
výfukový b je zavřený. Píst se 
pohybuje z horní úvrati do
dolní a nasává do válce čerstvou 
náplň. Ve válci je podtlak
několik desítek kPa.

V absolutních souřadnicích je 
hodnota tlaku nižší než 0,1 MPa
(přibližně atmosférický tlak)

Někdy se udává přetlak vůči 
okolnímu tlaku – ten má potom 
hodnotu 0 a sání je při záporném 
přetlaku - podtlaku
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Spalovací motorySpalovací motory

Podle plnění válcePodle plnění válce

Motory s atmosférickýmMotory s atmosférickým plněnímplněním
SáníSání motorumotoru probíháprobíhá připři malémmalém podtlaku,podtlaku, pohybempohybem pístupístu zz

horníhorní úvratiúvrati dodo dolnídolní.. TakovéTakové motorymotory sese označujíoznačují jakojako
nepřeplňovanénepřeplňované..

MotoryMotory ss přetlakovýmpřetlakovým plněnímplněním
BěhemBěhem sánísání motorumotoru jeje přiváděnpřiváděn tlaktlak většívětší nežnež atmosférický,atmosférický,

kterýkterý sese označujeoznačuje jakojako přetlakpřetlak.. NormálníNormální atmosférickýatmosférický
tlaktlak mámá hodnotuhodnotu 101101 325325 PaPa.. PřetlakPřetlak sese vytvářívytváří pomocípomocí
kompresorukompresoru nebonebo turbodmychadlaturbodmychadla.. TakovéTakové motorymotory sese
označujíoznačují jakojako přeplňovanépřeplňované..



2. takt, komprese (II)
Ventily jsou uzavřené, píst se pohybuje z 
dolní úvrati do horní a stlačuje náplň. 
Tlak a teplota stoupají. 

Jejich konečné hodnoty jsou přibližně pro 
motor: 

vznětový
3 až 5 MPa a 550 až 700°C

zážehový
1,0 až 1,6 MPa a 350 až 450°C



3. takt, pracovní – expanze (III)
Ventily jsou uzavřené.
Spalování paliva začíná přibližně při poloze pístu v 
horní úvrati. 
Spalováním stoupá teplota a tlak, dosahují se tyto
maximální hodnoty pro motor: 

vznětový
6 až 10 MPa a 2000°C

zážehový
4 až 7 MPa a 2500°C

( zážehový má nižší tlak působící na píst, ale 
vyšší teplotu výfukových plynů)



4. takt, výfuk (IV)
Výfukový ventil je otevřený, sací ventil je uzavřen. 
Píst vytlačuje spálenou náplň ven z válce. 
Ve válci je mírný přetlak.



Dvoutaktní proces
Pracovní cyklus trvá jen dva zdvihy, proběhne 
tedy za jednu otáčku klikové hřídele. 
Jeho průběh je následující:



1. takt, vyplachování a komprese (I)
Píst se pohybuje od dolní úvrati do horní. 
Pokud píst ještě nezakrývá přepouštěcí a 
výfukové otvory, čerstvá náplň vyplachuje 
využitou ven z válce. 
Po uzavření otvorů pístem se náplň stlačuje. 
Přitom vzniká tlak a teplota s podobnými 
hodnotami jako u čtyřtaktního motoru.



2. takt, pracovní (II)
Začátek spalování je podobně jako u
čtyřtaktního motoru asi při poloze pístu v horní 
úvrati. 
Tlak a teplota dosahují rovněž přibližně 
podobných hodnot. 
Píst se pohybuje dolů a jakmile uvolní 
výfukový otvor, spaliny odcházejí
do výfukové soustavy. 
Krátce nato se otevřou i přepouštěcí otvory
a čerstvá náplň vyplachuje výfukové plyny ven 
z válce.



Sání a výfuk tedy probíhají během obou taktů. 
Výměna náplně se uskutečňuje při poloze 
pístu v oblasti dolní úvrati. 
Píst slouží k ovládání přepouštěcího a 
výfukového kanálu. 
Během krátké doby se musí stará směs ve 
válci nahradit čerstvou. 
Průběh výměny se dělí na dvě doby.



Ke konci pracovního cyklu píst nejdříve uvolní horní část
výfukového otvoru 1. Plyn s doposud vysokým tlakem 
vyfukuje z válce. 
Tlak rychle klesá a na konci uvolňování výfuku musí
dosáhnout úrovně vyplachovacího tlaku. 
Jakmile se otevře i přepouštěcí otvor 2, vytlačuje čerstvá 
náplň spaliny z válce. 
Válec se naplní čerstvou směsí.



Oběhové diagramy

pro popis přeměny chemické energie 

paliva na mechanickou práci motoru je 

třeba sledovat tlakové změny a 

odpovídající změny objemové. 

Ty se znázorňují tak zvaným

p - V diagramem

p – tlak    V - objem



Atmosférický tlak ￫
Maximální podtlak  

Na svislé ose 
přetlak vůči 

okolnímu 
atmosférickému 

tlaku





Na svislé ose absolutní tlak – atmosférický má hodnotu přibližně 0,1 MPa

p-V diagram zážehového motoru s popisem časování ventilů



Kruhový 
diagram 
časování
ventilového 
rozvodu



Předstih – hodnota úhlu 
ve stupních, udává 
polohu klikového hřídele 
v okamžiku zážehu –
přeskoku el.jiskry

U vznětového motoru se 
nazývá předvstřik

(předstih vstřiku)
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PODLE USPOŘÁDÁNÍ VÁLCŮPODLE USPOŘÁDÁNÍ VÁLCŮ

ŘADOVÉŘADOVÉ
Válce jsou uspořádány v jedné

řadě. Používají se dnes
nejčastěji.

PLOCHÉ (boxer)
Nejčastěji se dvěma řadami válců,

umístěných proti sobě ve
vodorovné rovině.

VIDLICOVÉ
Válce jsou uspořádány do tvaru

písmene V



Základní parametry spalovacího motoru

Průměr válce – D /mm
Zdvih pístu – L /mm    ( nebo Z )
Počet válců – i
Zdvihový objem válce
Zdvihový objem válce je jmenovitý objem prostoru ve válci Zdvihový objem válce je jmenovitý objem prostoru ve válci 
motoru omezený horní a dolní úvratímotoru omezený horní a dolní úvratí

Vz = π x D2/4 x L   / mm3, cm3, ccm, litrů
Zdvihový objem motoru 

VzM = π x D2/4 x L x i   / mm3, cm3, ccm, litrů



27

H
H
H
H
H
H
H
HPrůměr válce



Základní parametry spalovacího motoru

Kompresní objem (prostor) Vk  / cm3

Celkový objem válce  Vv = Vz + Vk  / cm3

Kompresní poměr:

ε = Vv / Vk
Obvyklé hodnoty kompresního poměru:
zážehový motor : ε = 8 – 11 ( s přímým vstřikem i více)

vznětový motor : ε = 16 – 22
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Porovnání parametrů (kompresních poměrů)

Š Octavia I - 1,8 20 V/ 92 kW - 10,3 : 1
1,8T 20 V/ 110 kW - 9,5 : 1
1,8T 20 V/ 132 kW - 9,3 : 1

Š Octavia II - 1,6 FSI / 85 kW - 12 : 1
1,8 TSI / 118 kW - 9,8 : 1

RS 2.0 TSI / 147 kW - 9,6 : 1
RS 2.0T FSI /147 kW - 10,5 : 1

Kompresní poměr 10,5:1 je na přeplňovaný motor 
neobvykle vysoký, původní 1.8 20V T měl kompresní 

poměr podle verze 9 až 9,5:1.



Porovnání parametrů (kompresních poměrů)

Š Fabia I - 1,9 SDi/ 50 kW - 19,5 : 1
1,9 TDi/ 74 kW - 19,0 : 1

Š Octavia II - 1,9 TDI PD/ 77 kW - 19,0 : 1 
2,0 TDI PD/ 103 kW - 18,5 : 1 



Základní parametry spalovacího motoru

Průměr válce – D /mm
Zdvih pístu – L /mm

Zdvihový poměr: λ = L / D
Obvyklé hodnoty zdvihového poměru:
zážehový motor : λ = 0,6 – 1,1
vznětový motor : λ = 0,9 – 2,2

λ = 1  - tzv. čtvercový motor
analogicky: λ >1 – nadčtvercový  a λ < 1 podčtvercový motor





Základní parametry spalovacího motoru

Střední pístová rychlost – průměrná rychlost pístu 
mezi DÚ a HÚ
Zdvih pístu – L /mm,   otáčky motoru – n /  min-1

cS = 2 x L x n / 60      / m/s

Maximální hodnoty střední pístové rychlosti:

zážehový motor : cs < 20 m/s
vznětový motor : cs < 15 m/s
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TočivýTočivý momentmoment aa výkonvýkon
TočivýTočivý (kroutící)(kroutící) momentmoment motorumotoru MMKK jeje momentmoment
vyvozenývyvozený motoremmotorem nana hnacímhnacím hřídelihřídeli.. TočivýTočivý
momentmoment sese měříměří vv závislostizávislosti nana otáčkáchotáčkách nana
motorovýchmotorových brzdáchbrzdách..
EfektivníEfektivní výkonvýkon motorumotoru PPee sese počítápočítá jakojako součinsoučin
točivéhotočivého momentumomentu aa úhlovéúhlové rychlostirychlosti klikovéhoklikového
hřídelehřídele..

PPee == MkMk xx ωω

PPee == MkMk xx ((22 xx π xx n/n/6060))











Motor Škoda Rapid  1.2 TSI

Typ motoru: přeplňovaný zážehový

Válce / ventily: 4 / 2

Zdvihový objem (ccm): 1197

Nejvyšší výkon            
(kW / ot/min): 77 / 5000

Nejvyšší toč. moment 
(Nm / ot/min): 175 / 1550 - 4100



Základní parametry spalovacího motoru

Účinnost motoru
Udává poměr využití energie, z přivedené chemické 
energie, která se spalováním přemění na teplo a 
tlak, využije pístový motor zhruba třetinu, vznětové 
a přeplňované motory až polovinu.
Třetina nevyužité energie odchází s výfukovými 
plyny a poslední třetinu tvoří tepelné ztráty, které 
musíme odvádět chlazením motoru.
Graficky znázorňuje Sankveyův diagram.



Celková účinnost



Využitím energie výfuk. plynů 
( původně odpad – Sankveyův diagram)

se zvyšuje celková tepelná účinnost motoru!

U vznětových motorů:
nepřeplňované – 40-45%

přeplňované turbodmychadlem – 45-50%
čtyřdobý turbocompoud nebo dvoudobý 

vysoce přeplňovaný – až 55%



Turbocompound
• Technika turbocompoundu zajišťuje:

– vyšší výkon a kroutící moment bez zvýšení 
spotřeby
a bez zvýšení ceny vozidla

– nižší emise 
– zvýšení výkonu o 50HP (na 470HP)

a Mk o 100 Nm (na 2200 Nm)
• Jednotka turbocompoundu:

- převod je vsazen do rozvodů motoru
- jednotka je namontována přímo

na blok motoru
- převod z 20 000 na 2000 ot.




