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Prostředky zvyšování parametrů pístových spalovacích motorů

Pístové spalovací motory všech výkonových kategorií mají dominantní postavení mezi zdroji 
mechanické energie. Více jak 140 roků jejich technického vývoje je posunulo i na přední
místo z hlediska celkové účinnosti přeměny tepelné energie v mechanickou práci a přestože 
před cca 15-20 roky byl legislativní tlak proti negativnímu působení provozu PSM tak silný, 
že mohl na určitou dobu zpomalit produkci PSM (zejména v automobilovém průmyslu), 
podařilo se díky šťastnému souladu s nástupem mechatroniky aplikovat do konstrukce PSM 
masivní nasazení nových elektronických systémů pro řízení rozhodujících funkcí
jednotlivých skupin příslušenství, které umožnilo další (a to výrazný) technický vývoj PSM.

I přes výrazný posun v technické kvalitě PSM, který zajistil snížení emisí škodlivin 
(výfukových i hlukových) z provozu PSM do životního prostředí, zůstávají vozidlové PSM 
významným znečišťovatelem životního prostředí (toxicita a hygienická rizika výfukových 
emisí, produkce CO2 jako skleníkového plynu).

Předmět „Prostředky zvyšování parametrů PSM“ (PZP) navazuje na předměty Vozidlové
motory a Příslušenství PSM. Vybrané studijní materiály k předmětu PZP jsou umístěny na 
www stránkách katedry (http://www.kvm.tul.cz): obsahují výběr témat pro jednotlivé bloky 
výuky (přednášky, ale i některé úlohy pro cvičení). Skripta Bartoníček L.: Přeplňování PSM.

Materiály pro výuku předmětu PZP jsou vytvořeny s využitím odborných publikací (knižních, 
časopiseckých) a z publikací výsledků výzkumu na vědeckých konferencích a sympoziích.

Ve výuce PZP je kladen důraz na fyzikální děje s významem pro funkci a dosažitelné
technické parametry PSM. Přednášky a cvičení se vedle obecného popisu věnují
matematickým řešením, zákonitostem a vztahům fyzikálních dějů.

Prof. Ing. Stanislav BEROUN, CSc.
garant předmětu
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Přednášky - tématické celky 
1. Význam a strategie zvyšování parametrů PSM.
2. Spalovací proces v PSM a jeho určující vliv na parametry PSM, analytický popis hoření
ve válci PSM 
3. Výměna tepla mezi pracovní náplní válce a stěnami.
4. Přeplňování PSM, energetická bilance turbodmychadla.
5. Radiální turbína, průtok pracovní látky turbínou. 
6. Charakteristika turbíny, regulace výkonu turbíny.
7. Průtoková charakteristika PSM. Chlazení plnicího vzduchu. Kombinované přeplňování.  
Přeplňování tlakovým výměníkem (Comprex).
8. Vícestupňové přeplňování. Turbokompoudní motor (výkonová turbína). 
9. Chlazení plnicího vzduchu. 
10. Palivové systémy vznětových motorů pro extrémně vysoké vstřikovací tlaky. Rozpad 
paprsku paliva ve spalovacím prostoru. 
11. Nové koncepce zážehových motorů
12. Výfukové emise, mechanizmus vzniku hygienicky rizikových emisí.
13. Lokální teploty v náplni válce motoru. Mechanizmus produkce NO. Opatření ke snížení
emisí Nox ve výfukových plynech (EGR, SCR)-
14. Rezerva 

Cvičení - tématické celky 
1.-13. Příklady v návaznosti na přednášky
14. Zápočtový kontrolní test, zápočet. 
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Prostředky zvyšování parametrů PSM – úvodní shrnutí

Ekologické požadavky na zkvalitňování PSM:

•Výfukové škodliviny - současný stav, vývoj předpisů - předpisy na zjišťování
emisních vlastností PSM - EHK 83, EHK 49, Ta-Luft 86 , nové emisní předpisy EHK 49 
(Transient), emisní úrovně vozidel v USA.

•Konstrukční opatření pro snížení obsahu škodlivých složek ve výfukových plynech 
(obsah síry v palivu, spotřeba mazacího oleje, minimalizace „zhášecích“ zón ve válci 
motoru, řízená turbulence ve spalovacím prostoru, …)

•Větší využití energie i materiálu (účinnosti motorů, výrobní a provozní náklady, 
životnost)

•Snižování spotřeby paliva u vozidlových motorů k omezování zátěže ovzduší
nadměrnou produkcí CO2 (u osobních automobilů v r.2008 požadavek na průměrnou 
produkci CO2 nižší jak 140 g/km - proti r. 1990 snížení o více jak 25%), nový návrh EU 
na snížení na 120 g/km.

•OBD systémy vozidel pro kontrolu bezchybné činnosti motoru a všech skupin 
příslušenství, které mají vliv na emisní vlastnosti motoru

•Perspektivní koncepce motorových vozidel (alternativní paliva, hybridní pohony, 
elektromobily, palivové články).
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GHG je zkratka pro skleníkové plyny, což jsou různé plyny, které přispívají ke 
skleníkovému efektu (globálnímu oteplování). 
Skleníkové plyny lze definovat jako plynné složky v atmosféře, které jsou 
přírodní i vyrobené člověkem a které absorbují a uvolňují záření na určitých 
vlnových délkách. K tomu dochází v rámci spektra infračerveného záření
vyzařovaného zemským povrchem, atmosférou a mraky. Tento jev způsobuje 
skleníkový efekt. 

Hlavní skleníkové plyny v zemské atmosféře jsou:
vodní pára (H2O), 
oxid uhličitý (CO2), 
oxid dusný (N2O), 
metan (CH4),
ozón (O3).

Šest nejdůležitějších skleníkových plynů (GHG) emitovaných člověkem (podle 
Kjótského protokolu):
• oxid uhličitý (CO2)
• metan (CH4)
• oxid dusný (N2O)
• fluorované uhlovodíky (HFC)
• perfluorované uhlovodíky (PFC)
• fluorid sírový (SF6)
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Výkonové požadavky: 

•Zvyšování středních efektivních tlaků pracovního oběhu, přeplňování a dynamické
doplňování - downsizing.

•Zvyšování celkové účinnosti motoru i jeho jednotlivých účinností (zejména 
termodynamické a další problémy).

•Snižování ztrátové mechanické energie v motoru: snižování třecích ztrát, regulace 
pohonu některých skupin příslušenství, omezování neúčelných pohonů

•Kombinované pracovní oběhy v nevozidlových aplikacích PSM (kogenerační jednotky, 
plynová tepelná čerpadla) 

•Výkonová turbina (turbokompoudní motory)
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Technická opatření v konstrukci zážehových a vznětových motorů
a jejich   příslušenství

Zážehové motory

•nové koncepce tvoření směsi a jejího spalování: vnější tvoření směsi, řízené víření
náplně ve válci motoru a EGR (AGR), systém řízeného autozážehu (HCCI - CAI 
:Homogenous Charge Compression Ignition – Controlled Auto-Ignition), vnitřní
tvoření směsi (homogenní, heterogenní, vrstvená SFI – Stratified Fuel Injection)

•Nové koncepce regulace výkonu motoru s omezováním energetických ztrát při 
výměně obsahu válce  (modifikace se škrticí klapkou, bez škrticí klapky – milerizace
pracovního oběhu)

•Proměnlivé časování a proměnlivý zdvih ventilů, řízený průtok plnicími kanály 
(vícevent. technika)      

•Proměnlivý kompresní poměr (systémy Volvo, PSA)

•Technika dodatečného „čištění“ výfukových plynů: 3w katalyzátor, absorpční
katalyzátory (NOx pro koncepce spalování chudých směsí, HC/CO absorbery), 
zachycovače částic. 
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Technická opatření v konstrukci zážehových a vznětových motorů
a jejich   příslušenství

Vznětové motory

•Přeplňování a zvyšování jeho technických kvalit (účinnost plnicího zařízení, 
regulované plnicí zařízení s nízkou energetickou náročností), chlazení plnicího 
vzduchu.

•Tvoření směsi vstřikováním paliva extrémně vysokými tlaky, řízený průběh 
vstřikování (regulace předvstřiku a zákona vstřiku v závislosti na provozním režimu),  
nové koncepce vstřikovacích systémů.

•Řízená recirkulace výfukových plynů (EGR).

•Technika dodatečného čištění výfukových plynů: oxidační katalyzátor, selektivní
katalyzátor (SCR), zachycovače částic (PDF).
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Požadavky na novou kvalitu motorových paliv
Benziny
•Snižování podílů aromatických HC (zejména BTX), olefinů-alkenů CnH2n, síry a zvyšování obsahu 
oxisloučenin (hmotnostní podíl kyslíku cca 2%, místo MTBE se prosazuje  ETBE, který je složen 
z cca 47% z etylalkoholu, tj. z kvasného lihu a nebezpečí kontaminace vody je podstatně menší

než u MTBE).

Nafty 
•Snížení síry (z 300 ppm až na 50 ppm v r. 2005 a od r. 2008 ULSD na 10 ppm-Ultra Low Sulphur
Diesel), polyaromatů (z 9% na 1%),zvýšení cetanového čísla (z 51 na 58) - významné pro studené
starty motorů, snižování T95 (teplota 95% destilace) z dřívějších 3600C o 200C – vliv na emise při 
nízkých teplotách (motoru i okolí). 

•Perspektivním palivem pro vznětové motory je syntetická nafta, vyrobená ze zemního plynu 
Fischer-Tropschovou syntézou (postup je známý z 20. let 20. století). Základem F-T syntézy jsou 
plynné uhlovodíky (tzv. syntézní plyn), které reagují v přítomnosti katalyzátoru na parafinické
uhlovodíky a ty pak prochází hydrokrakováním a destilačně se separují. Motorová nafta, vyrobená
ze zemního plynu F-T syntézou a následným hydrokrakováním má vynikající kvalitu: neobsahuje 
síru ani aromáty a její cetanové číslo je vysoké (až k 70). Výfukové škodliviny (vč. tuhých částic) 
jsou v porovnání s klasickou motorovou naftou ropného původu výrazně nižší. 

Plynná paliva ropného původu (LPG, NG)
•Patří mezi alternativní paliva ke klasickým kapalným palivům z ropy, mají významný ekologický 
efekt (zejména v případě náhrady nafty plynným palivem). 

Paliva budoucnosti – vodík a biopaliva
•Palivem pro „období poropného věku“ se označuje vodík: vodík jako “nosič” energie navíc patří
do kategorie obnovitelných zdrojů. Přímému spalování vodíku v pístových motorech konkurují
palivové články, do vyřešení celé řady problémů u palivových článků však zůstává pístový motor 
v dominantním postavení. Biopaliva pro zážehové motory, rostlinné oleje pro vznětové motory.
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(source: Handbook of diesel engine)
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Základní schéma možného 
postupu výroby kapalných 
paliv z biomasy (Biomass to 
Liquid – BtL): termickým 
rozkladem se získá plynný 
meziprodukt, který cestou FT 
syntézy s hydrogenačními 
procesy a katalytickým 
reformingem se upraví na 
kapalnou fázi, ze které se 
destilací postupně oddělí
jednotlivá motorová paliva. 
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Přehled alternativních paliv (source: Handbook of diesel engine)
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Spalovací proces v PSM a jeho určující vliv na parametry PSM a na produkci 
výfukových škodlivin 

Účinným nástrojem při výzkumu a vývoji moderních PSM jsou výpočtové simulační metody, 
které spolu s kombinací experimentálních metod představují špičkové nástroje pro řešení
různých problémů v pístových spalovacích motorech: těmito nástroji se především zajišťuje 
úspěšná realizace pracovního oběhu v pístových spalovacích motorech s kvalitními 
energetickými (účinnostními), výkonovými a emisními parametry a požadovanými 
provozními vlastnosti (vč. spolehlivosti a životnosti) motoru. Úspěch řešení je do značné
míry závislý na zvládnutí řady úloh termodynamické povahy a termodynamické požadavky   
musí být vhodně zajištěny konstrukcí motoru, jeho příslušenstvím a celkovým seřízením 
motoru. 

Termodynamika pracovního oběhu PSM závisí na celém komplexu různých vlivů a procesů, 
přičemž určující vliv na termodynamiku pracovního oběhu pístových spalovacích motorů
mají:

•Hmotnostní naplnění válce (vzduch, palivo, zbytkové plyny), způsob tvoření směsi 

•Látkové vlastnosti náplně válce (závislost na složení, na teplotě, změnách při hoření)

•Zákonitosti přívodu tepla do oběhu (začátek hoření, průběh-rychlost hoření)

•Výměna tepla mezi náplní válce a stěnami, vnitřní aerodynamika ve válci motoru, geometrie 
spalovacího prostoru, ... .
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... dopravní (plnicí) účinnost, která zahrnuje působení
zbytkových plynů ve válci (tj. objem zbytkových plynů a 
zvýšení teploty čerstvého vzduchu a paliva po smísení se 
zbytkovými plyny) a ohřev náplně válce od stěn: hodnoty 
dopravní účinnosti se u přeplňovaných autobusových motorů
pohybují v rozsahu 0,94 – 0,97 (přesnější hodnoty lze získat 
měřením nebo výpočtovým odhadem).

Pozn.: pro nepřeplňované motory se dopravní účinnost vztahuje 
ke zdvihovému objemu válce a hodnoty d v režimu plného 
zatížení motoru se pohybují ve velikosti  0,9.

d

(1)

(2)

V rovnici (1) se kalkuluje se stavem jednotlivých složek náplně válce, který je na konci 
plnění (teoreticky v DÚ), tj. p180 a T180: stanovení Mzb/1 a T180 je problematické.

Pokud se plnění válce určuje pomocí rovnice (2), potom se hustoty vzduchu a paliva (v 
případě zážehových motorů s vnějším tvořením směsi) určují podle stavu v plnicím potrubí. 
V případě naftového motoru se počítá pouze se vzduchem.

Zbytkové plyny
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Určení potřebného plnicího tlaku plynového přeplňovaného motoru 
pro stanovenou hodnotu pe:
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benzin Hu = 43 MJ/kg LVT =14,5 kg/kg

LPG Hu = 46,1 MJ/kg LVT = 15,6 kg/kg

NG Hu = 49  MJ/kg LVT = 16,9 kg/kg

H2 Hu = 120 MJ/kg LVT = 34,78 kg/kg!!! Pro naftový motor se úloha řeší pro plnění
válce pouze vzduchem !!!
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Látkové vlastnosti pracovní náplně válce

•Závislost měrných tepelných kapacit náplně válce na teplotě

•Obsah 3atomových plynů v náplni válce na začátku a na konci pracovního oběhu:

•Změny látkových vlastností náplně válce v důsledku hoření

32 ...~ TdTcTbaCp 
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Uhlovodíky s více než 4 atomy vodíku vytvářejí
spaliny, jejichž objem je větší než objem 
původních složek směsi:

Molová změna (změna objemu po reakci) se projevuje 
změnami stavových veličin: při spalování kapalných 
paliv je hodnota součinitele molové změny   1 a 
projevuje se určitým zvýšením tlaku a teploty spalin ve 
válci motoru (s molovou změnou souvisí pokles hodnot 
měrných tepelných kapacit spalin proti měrným 
tepelným kapacitám směsi při stejné teplotě). Molová
změna tak zčásti kompenzuje vliv teplotní závislosti 
měrných tepelných kapacit náplně válce na parametry 
pracovního oběhu pístového spalovacího motoru.
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Způsob tvoření směsi a kvalita směsi

� Vztah k typu pracovního oběhu, závislost na vlastnostech paliva (zážehový-
vznětový motor, kapalné-plynné palivo, lehce odpařitelné-těžko odpařitelné
palivo):  

- vnější tvoření směsi (v sacím traktu motoru – lehce odpařitelné nebo plynné
palivo),

- vnitřní tvoření směsi (uvnitř válcové jednotky – všechny vznětové motory a    
speciální konstrukce zážehových motorů). 

� Směs homogenní (směs paliva v plynném skupenství a vzduchu – zážehové
plynové motory a motory na lehce odpařitelná paliva s vnějším tvořením směsi).

� Směs heterogenní: směs paliva v kapalném skupenství (kapiček) a vzduchu 
(motory s vnitřním tvořením směsi, podle způsobu vstřikování paliva do válce 
potom vytvořená směs může vyplňovat většinu objemu kompresního prostoru –
tzv. objemová tvorba směsi, nebo je vytvořena směs pouze v určitých partiích 
spalovacího prostoru – tzv. vrstvená směs).

� Směs vrstvená: homogenní i heterogenní směs, vytvořená řízenou tvorbou 
směsi uvnitř válce tak, aby v určitých partiích spalovacího prostoru byla rozdílná
bohatost (např. v případě homogenních směsí u zážehových motorů mírně bohatá
směs s <1 u zapalovací svíčky).


