
PALIVA PRO VZNĚTOVÉ MOTORY 

 

-lehká paliva – pro rychloběžné motory (vozidlové, průmyslové) 

-střední paliva – drážní a stacionární motory 

-těžká paliva-topné oleje, pro velké dvoudobé stacionární motory 

 

Nafta 

-směs uhlovodíků vyráběná destilací ropy při teplotách 150-360°C 

-hustota 0,81g/cm3 

-viskozita – důležitá, čím menší kapky tím lepší rozprášení a spalování 

 

-letní nafta – NM-4  bod filtrovatelnosti 0°C 

-zimní nafta – NM-22  bod filtrovatelnosti –15°C 

 

-rychlost vznícení nafty udává CETANOVÉ ČÍSLO-zjišťuje se na zkušebním motoru,  

kdy se určuje doba mezi začátkem vstřikování a začátkem spalování (zpoždění vznícení). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVORBA SMĚSI U VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 
 

-PALIVA -kapalná – motorová nafta,  

 

-TVORBA SMĚSI 

vnitřní – směs se tvoří přímo ve spalovacím prostoru, na konci komprese (12-30°před HÚ) 

je vstříknuté dané množství paliva do vzduchu ohřátého na teplotu 600-900°C  

vlivem kompresního tepla 

 

-PRODLEVA VZNÍCENÍ – doba od počátku vstřiku po vznícení paliva 

 -vstřik kapalného paliva 

 -ohřev kapiček paliva na teplotu varu-odpaření 

 -mísení par paliva s horkým vzduchem 

 -ohřev směsi na teplotu vznícení 

 -vznícení 

 

-VSTŘIKOVACÍ TLAK – tlak, pod kterým je palivo vstřikováno do spalovacího prostoru  

    70 MPa <  p <  220 MPa  dle vstřikovacího systému 

 

-VZNÍCENÍ – ke vznícení paliva dojde vlivem vysoké kompresní teploty 600-900°C 

   

-KOMPRESNÍ TEPLO – je úměrné velikosti  kompresního poměru a plochy spalovacího prostoru 

   DI motory- 1:14 až 1:20, malá plocha spal .prostoru odvádí teplo 

   IDI motory- 1:19 až 1:24, velká plocha spal.prostoru odvádí teplo 

 

SMĚŠOVACÍ  POMĚR-vznětový motor pracuje vždy s přebytkem vzduchu tj. >1  

 

SOUČINITEL PŘEBYTKU VZDUCHU   

-poměr mezi skutečným množstvím nasávaného vzduchu a teoretickým 

 

ZPŮSOBY VSTŘIKOVÁNÍ –  

-PŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA – DIRECT INJECTION 

 -spalovací prostor je ve dně pístu , 1:14 <  < 1:20 

 -vysoká tepelná i celková účinnost 

 -nízká specifická spotřeba paliva 

 -dobrá schopnost spouštění za studena 

 -výrobně jednodušší hlava válců 

 -tvrdší chod 

 -vysoké tepelné  a mechanické zatížení 



 

-NEPŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA – INDIRECT INJECTION 

 -spalovací prostor je dělený na spalovací komůrku a prostor nad pístem, 1:19 <  < 1:24 

 -komůrka je umístěna v hlavě válců – typy  -tlaková (předkomůrka) 

      -vířivá 

      -vzduchová 

 -dvoustupňové měkčí spalování 

 -tišší a klidnější chod motoru 

 -vyšší kompresní poměr 

 -vyšší specifická spotřeba paliva 

 -nutné zařízení pro spouštění motoru za studena 

  

 

 

 

 

PALIVOVÉ SYSTÉMY 
 

SYSTÉMY PRO SKLADOVÁNÍ, DOPRAVU A ČIŠTĚNÍ PALIVA-nízkotlaká část  
 

-ÚKOLY:  -bezpečně a spolehlivě uchovávat  

-zbavovat nečistot a dopravovat palivo bez bublin k systémům přípravy 

-vytvářet pracovní přetlak v soustavě 

-přepravovat přebytečné palivo zpět do nádrže 

-zabraňovat úniku palivových par 

 

 

 

 

SYSTÉMY PRO TVORBU SMĚSI-vysokotlaká část 
 

-ÚKOL: vytvářet z paliva a vzduchu samovznítitelnou a hořlavou homogenní směs  

za všech provozních stavů spalovacího motoru 

 



 

 
 

-skládá se z 

-systému vytvoření vysokého tlaku 

-vysokotlaké potrubí (není podmínkou) 

-vstřikovací zařízení 

 

-dělení  - dle řízení  -mechanické systémy  

   -elektronicky řízené systémy  - EDC systémy 

 

- dle systému k vytvoření vysokého tlaku -jednotlivá vstřikovací čerpadla 

-řadová vstřikovací čerpadla 

      -rotační vstřikovací čerpadla s axiálním pístem 

      -rotační vstřikovací čerpadla s radiálnímy písty 

      -systémy čerpadlo – tryska ( P-D, UIS) 

      -systém Common Rail – s tlakovým zásobníkem 

 

 

-vysokotlaká potrubí – u všech mimo čerpadlo tryska 

-silnostěnné ocelové potrubí z bezešvých trubek  - s tvářenou koncovkou 

        - s pájenou koncovkou 

 

-vstřikovací zařízení - vstřikovač 

-držák trysky  -slouží k - uložení trysky-správná poloha 

    -přivádí palivo a odvádí přebytečné 

    -odvádí teplo, které tryska pojme ze spalovacího prostoru 

    -umožňuje nastavení otvíracího tlaku trysky 

   -typy -třmenový 

    -zavrtaný-pouze čepové trysky 

   -dle počtu pružin -jednopružinové 

      -dvoupružinové-umožňují pilotní předvstřik 



 
  

-trysky  -zajišťují kvalitní rozprášení paliva do spalovacího prostoru  

   

-typy - čepové  -IDI motory otevírací tlak cca 14 MPa 

   - otvorové -DI motory otevírací tlak cca vyšší než 16 MPa  

    -dělení -s otvory ve vývrtu 

     -s otvory do sedla 

      
 

 

 

 

 



Palivová soustava s řadovým vstřikovacím čerpadlem PE 
-pro 4 až 16 válcové motory s obsahem1 válce nad 600ccm a výkonem nad 25 kW 

-nízkotlaká část- 

 -nádrž  

 -hrubý čistič paliva-sklenička na podávacím čerpadle se sítkem 

 -pístové podávací čerpadlo 

 -jemný čistič paliva-dříve dvoustupňový s papírovým filtrem,  teď patrona 

 -palivové potrubí přívodu a zpětné vedení 

 -přetlakový ventil 

-vysokotlaká část 

 -řadové vysokotlaké vstřikovací čerpadlo (pvstř až 1500 bar) 

 -vysokotlaká potrubí 

 -vstřikovače s tryskami 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Vysokotlaké vstřikovací čerpadlo 
-úkol- přesně odměřit vstřikovanou dávku a ve správný čas vytlačit předepsaným tlakem  

-pohon – od rozvodového mechanismu motoru 

-hlavní části: 

-těleso čerpadla- obvykle Al 

-vačkový hřídel čerpadla s přesuvníkem vstřiku, zajišťuje i pohon regulátoru 

-vstřikovací jednotky 

-regulační tyč ovládaná pedálem plynu a regulátorem otáček 

-mazání –vlastní náplní, nebo ze soustavy motoru  

-regulátor otáček s olejovou náplní 

-podávací čerpadlo 

 

 
 

 

 

-tvorbu vysokého tlaku a regulaci výkonu zajišťuje VSTŘIKOVACÍ JEDNOTKA 

 -zdvihátko s kladkou 

 -vratná pružina 

 -pracovní pístek s ozubenou objímkou 

 -pracovní váleček s přepouštěcími otvory 

 -výtlačný ventil-zamezení zpětnému pohybu paliva a odlehčení vysokotlakých trubek (límec)  



 
  

 

 

 

-regulace výkonu  

– škrcením přepadu  

– proměnným zdvihem pístu 

– otáčením válce čerpadla oproti pracovnímu pístku s proměnnou regulační hranou  

 

 

 

 

 
 



SOUSTAVA S ROTAČNÍM VSTŘIKOVACÍM ČERPADLEM S AXIÁLNÍM 

PÍSTEM A MECHANICKOU REGULACÍ 
-pro motory s obsahem 1válce do 600 ccm a 25 kW a do 6 válců 

-p vstř do 90 MPa 

 

-HLAVNÍ ČÁSTI SOUSTAVY- 

-nádrž,palivové vedení s čističi, podávací čerpadlo v tělese vstřikovacího,vstřikovací čerpadlo, vysokotlaké 

potrubí, vstřikovače,zpětné vedení 

 

-ROTAČNÍ ČERPADLO-odměřuje dávku paliva pro všechny válce motoru jednou pracovní jednotkou a 

přiděluje jí v pořadí vstřiku válcům 

 

-výhody -kompaktní konstrukce s malou hmotností 

  -nemá mazací náplň,  libovolná poloha montáže 

  -jedna vstřikovací jednotka 

  -možnost elektronické regulace 

-hlavní části  

 -těleso čerpadla 

 -náhonový hřídel s axiální vačkou a unašečem kladek 

 -segmentové podávací čerpadlo-křídlové 

 -axiální píst  s regulační objímkou 

 -rozdělovací hlava s výtlačnými ventily 

 -regulační objímka ovládaná regulátorem otáček a obsluhou 

 -odstředivý regulátor otáček 

 -hydraulický přesuvník vstřiku 

 -šroub přepadu s kalibrovaným otvorem –přepouštěcí tryskou 

 -bezpečnostní ventil maximálního vnitřního tlaku čerpadla 

 -elektrický odpojovač paliva 

 



 



 

 

 

 

SOUSTAVA S ROTAČNÍM VSTŘIKOVACÍM ČERPADLEM 

S RADIÁLNÍMY PÍSTY A MECHANICKOU REGULACÍ 

 
-pro motory s obsahem 1válce do i nad  600 ccm a 25 kW a do 6 válců 

-p vstř do 150 MPa 
 

-HLAVNÍ ČÁSTI SOUSTAVY- 

 -nádrž,palivové vedení s čističi, podávací čerpadlo v tělese vstřikovacího,zpětné vedení 

 

-ČERPADLO-vysoký tlak vzniká stlačováním dvou, nebo více, radiálních pístů vnitřní vačkou v rozdělovacím 

rotoru a ten je při svém otáčení rozděluje k jednotlivým výtlačným ventilům  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ SYSTÉMY VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY 

 
-systémy, které pomocí elektronického řízení umožňují přesné nastavení počátku a konce vstřikování, to 

znamená předvstřiku a dávky 

 

-výhodou je přesná - regulace volnoběhu 

    - korekce dávky v plném zatížení v závislosti na přeplňování 

   - omezení maximálních otáček 

- korekce dávky a předvstřiku pro studený start 

-umožňuje komfortní funkce -tempomat 

    -regulace výkonu při řazení 

 

Základní prvky elektronicky řízených systémů 

 

-snímače a čidla -dávají řídící jednotce informace o provozních stavech motoru 

   -signály-otáček 

    -zatížení – poloha plynového pedálu 

    -teploty motoru a paliva 

    -počátku vstřiku- NBF snímač na vstřikovači 3 válce- u čerpadel 

    -teploty a množství, nebo tlaku nasávaného vzduchu 

    -polohy akčních členů systému 

 

-elektronická řídící jednotka -na základě srovnání údajů z čidel a snímačů a datového pole uloženého  

v paměti ŘJ řídí nastavení akčních členů 

 

 

-akční členy nastavovače  -umožňují mechanické provedení elektrických signálů ze ŘJ 

   

     -ovládání počátku a konce vstřiku 

     -ventil recirkulace výfukových plynů 

     -regulace turbodmychadla 

     -ovládání žhavení, případně vyhřívání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYSTÉM S ROTAČNÍM ČERPADLEM S AXIÁLNÍM PÍSTEM  
-systém vhodný pro osobní a lehké nákladní automobily, pro motory s objemem válce do 600cm3 s výkonem  

do 25kW na válec, s počtem válců maximálně 6 

 

Popis systému: 

 

-nádrž 

-čistič paliva – s vyhříváním a teplotním ventilem 

-potrubí 

-vstřikovací čerpadlo –VE (ozn.BOSCH) s axiálním pístem a rozdělovačem paliva  

-vysokotlaké potrubí 

-vstřikovače 

 

-snímače  -otáčky motoru - indukční snímač, případně Hall 

  - pohybu jehly,počátek vstřiku - NBF snímač na vstřiku obvykle 3.válce 

  -spínač brzdových světel – snížení dávky 

  -spínač spojkového pedálu - snížení dávky 

  -signál rychlosti vozidla 

  -poloha plynového pedálu-dvojitý potenciometrický, nebo s indukčními (HDK)kroužky  

  -tlaku přeplňování 

  -teploty chladící kapaliny (NTC) 

  -teploty paliva  (NTC) 

-teploty a množství nasávaného vzduchu   

  -polohy tegulační objímky  - dvoustopý potenciometr  

- bezdotykový HDK kroužek 

 

 

 

-akční členy  

-v čerpadle -motor nastavovače regulační objímky reagující na proměnnou střídu signálu (MES) 

   -ventil přesuvníku vstřiku 

   -odpojovač paliva ELAB 

 

 -ventil recirkulace výfukových plynů 

 -regulace tlaku přeplňování 

 -kontrolka EDC 

 -relé žhavení  - žhavící svíčky ve spalovacích prostorech, případně i v chladící soustavě  

 

 

-čerpadlo – s axiálním a rotačním pohybem pístu (Bosch označeni VE), max. vstřikovací tlak až 90 MPa 

       -hlavní funkční části 

 - podávací čerpadlo  - segmentové s tlakovým ventilem, přepad s kalibr.otvorem-tlak paliva  

   v čerpadle je závislý na otáčkách 

 - regulátor  - elektromotor, který pohybuje regulační objímkou vybavený snímačem  

   polohy, signál má stabilní frekvenci mění se průběh periody-střída 

 -přesuvník vstřiku -hydraulický závislý na tlaku paliva v čerpadle, ještě regulovaný ventilem  

 přesuvníku vstřiku ovládaným ŘJ 

 -vysokotlaká část  - píst s axiální vačkou pro vznik a rozdělení vysokého tlaku a 

s regulační  

         objímkou 

    - zpětné ventily 



 -odpojovač paliva -ELAB 

  

-vstřikovače -dle typu motoru 

  -pro DI -dvoupružinové vstřikovače s pilotním předvstřikem a snímačem pohybu jehly 

 

 

 
 

 

SYSTÉM S ŘADOVÝM ČERPADLEM A ELEKTR. REGULACÍ  
-systém vhodný těžké nákladní automobily, pro motory s objemem válce nad  600cm3 s výkonem  

zpravidla nad  25kW na válec, s počtem válců až 16. Rozsah výkonů 70 – 450 kW. Obvykle přeplňované. 

 

Soustava stejná jako u mechanické regulace. 

 

Změny:  

-snímače  -otáčky motoru - indukční snímač, případně Hall 

  - pohybu jehly,počátek vstřiku - NBF snímač na vstřiku obvykle 3.válce 

  -spínač brzdových světel – snížení dávky 

  -spínač spojkového pedálu - snížení dávky 

  -signál rychlosti vozidla 

  -poloha plynového pedálu 

  -tlaku přeplňování 

  -teploty chladící kapaliny 

  -teploty paliva 

-teploty a množství nasávaného vzduchu  LMM 

 

-akční členy -stavěcí magnet regulace polohy regulační tyče-lineární magnet-solenoid 

 

 

 



 

 

SYSTÉM S ROTAČNÍM ČERPADLEM S RADIÁLNÍMI PÍSTY  
-rotační čerpadlo s rozdělovačem paliva a radiálním pohybem pístků řízeným prstencovou vačkou, 

max.vstřikovací tlaky až 185 MPa, čerpadlo má vlastní řídící jednotku která komunikuje s ŘJ motoru, 

použití pro motory osobních i nákladních vozidel 

 

 Popis systému: 

-nádrž 

-čistič paliva – s vyhříváním a teplotním ventilem 

-potrubí 

-vstřikovací čerpadlo –VP nebo VR (ozn.BOSCH) s radiálními  písty a rozdělovačem paliva  

-vysokotlaké potrubí 

-vstřikovače 

 

-snímače  -otáčky motoru - indukční snímač, případně Hall 

  -otáčky vstřikovacího čerpadla 

-pohybu jehly,počátek vstřiku - NBF snímač na vstřiku obvykle 3.válce 

  -spínač brzdových světel – snížení dávky 

  -spínač spojkového pedálu - snížení dávky 

  -signál rychlosti vozidla 

  -poloha plynového pedálu 

  -tlaku přeplňování 

  -teploty chladící kapaliny 

  -teploty paliva 

-teploty a množství nasávaného vzduchu  LMM 

   

-akční členy  

-v čerpadle -elektromagnetický ventil v rozdělovači paliva, který řídí konec vstřiku -dávku 

   -ventil přesuvníku vstřiku 

   -odpojovač paliva ELAB 

 

 -ventil recirkulace výfukových plynů 

 -regulace tlaku přeplňování 

 -kontrolka EDC 

 -relé žhavení  - žhavící svíčky ve spalovacích prostorech, případně i v chladící soustavě  

 

 

-čerpadlo – s radiálním pohybem pístů (Bosch označeni VP,VR), max. vstřikovací tlak až 185 MPa 

       -hlavní funkční části 

 - podávací čerpadlo  - segmentové s tlakovým ventilem, přepad s kalibr.otvorem-tlak paliva  



   v čerpadle je závislý na otáčkách 

 -přesuvník vstřiku -hydraulický závislý na tlaku paliva v čerpadle, ještě regulovaný ventilem  

 přesuvníku vstřiku ovládanm ŘJ 

  

-vysokotlaká část - radiální písty pro vznik vysokého tlaku  

    -elektromagnetický ventil pro regulaci dávky paliva 

-výtlačné ventily 

    -odpojovač paliva -ELAB 

  

-vstřikovače -dle typu motoru 

  -pro DI -dvoupružinové vstřikovače s pilotním předvstřikem a snímačem pohybu jehly 

 
 

                



 

 

 

SYSTÉM  ČERPADLO-TRYSKA (PDS,UIS) 
-palivové čerpadlo a tryska jsou integrovány do jednoho celku pro každý válec zvlášť a umístěné přímo 

v hlavě válců, jednotky pohání vačka na vačkovém hřídeli, vstřikovací tlak až 220 MPa, ventily jsou ovládány 

elektromagnety, nebo piezoelektricky 

 

-popis systému 

         -palivová část-  
 -nádrž 

 -čistič paliva 

 -zpětný ventil 

 -palivové čerpadlo na principu uzavíracích clonek-dodávka i při malých otáčkách- popis folie 

- rozvodné potrubí paliva v hlavě válců 

 -sdružené vstřikovací jednotky 

 -zpětné potrubí 

 -čidlo teploty paliva 

 -chladič paliva 

 

-snímače  -otáčky motoru - indukční snímač, případně Hall 

  -snímač polohy vačkového hřídele 

  -spínač brzdových světel – snížení dávky 

  -spínač spojkového pedálu - snížení dávky 

  -signál rychlosti vozidla 

  -poloha plynového pedálu 

  -tlaku přeplňování 

  -teploty chladící kapaliny 

  -teploty paliva 

-teploty a množství nasávaného vzduchu  LMM 

   

-akční členy  

-ventily  sdružených jednotek, které řídí začátek i konec vstřiku-dávku 

-ventil recirkulace výfukových plynů 

 -regulace tlaku přeplňování 

 -kontrolka EDC 

 -relé žhavení  

 



 
 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYSTÉM  COMMON-RAIL – VYSOKOTLAKÝ ZÁSOBNÍK 
-charakteristický odděleným vytvářením vysokého tlaku a dávkováním paliva, vysokotlaké čerpadlo dodává 

palivo do vysokotlakého zásobníku společného pro všechny válce umístěného v blízkosti vstřikovačů, 

vstřikovací tlaky I.generace 135 MPa, II.generace 160 MPa ,  ventily jsou ovládány elektromagnety, nebo 

piezoelektricky. 

Elektricky přesně řízený počátek a konec vstřiku umožňuje přesné dávkování a stanovení 

předvstřiku,rozdělení do několika (až 6 dávek) změkčuje chod motoru a zlepšuje emise 

 

Popis jednotlivých částí: 

Snímače  a akční členy 

 
 

 

 

 

 

Palivový okruh -nádrž (na obrázku s ejektorovým čerpadlem) 

  -čistič paliva 

-podávací čerpadlo (elektrické –segmentové,nebo s mechanickým pohonem - zubové) 

  -vysokotlaké pístkové čerpadlo, které vytváří vysoký tlak až 160 MPa 

   -bez regulace výstupního tlaku 

   - s regulací výstupního tlaku škrcením vstupu 

  -vysokotlaká rozváděcí lišta-rail 

   -snímač vysokého tlaku v railu 

   -regulační ventil vysokého tlaku (pokud není regulovatelné vysokotlaké čerpadlo) 

   -omezovací ventily průtoku na výstupu ke vstřikovačům 

  -elektricky řízené vstřikovače-ovládání ventilu  -elektromagnetem 

           -piezoelektricky 

      -vstřikovací trysky –víceotvorové s vývrty do sedla 

 



 
 

 

 



 

 

 

 


