
Prostředky zvyšování parametrů pístových spalovacích motorů – okruhy problémů
(2011-2012)

1. Význam a strategie zvyšování parametrů PSM: trendy vývoje emisních předpisů, 
požadavky na paliva (klasická i alternativní), požadavky na větší využití energie i 
materiálu. Vývojové trendy a nástroje pro tvůrčí práci v konstrukci PSM, nová koncepční 
řešení PSM.

2. Požadavky na zkvalitňování ekologických vlastností PSM, výkonové požadavky: 
koncepční technická opatření v konstrukci zážehových a vznětových motorů a jejich  
příslušenství.

3. Hlavní složky čerstvé náplně ve válci PSM, látkové vlastnosti čerstvé náplně. Neřízený a 
řízený podíl zbytkových plynů (EGR) v čerstvé náplni válce zážehových a vznětových 
motorů. 

4. Požadavky na palivové systémy dnešních vznětových motorů, nejvýznamnější změny 
proti řešení těchto systémů v nedávné minulosti (vstřikovací čerpadlo, potrubí, tryska, 
vstřikovací tlaky, průměr kapek, předvstřik). Základní přístupy ke zvyšování 
vstřikovacích tlaků a ke zlepšení podmínek pro tvoření směsi (rozpad paprsku 
vstřikovaného paliva) ve spalovacím prostoru naftových motorů.

5. Moderní vstřikovací systémy se sdruženou mechanicko-hydraulickou vstřikovací 
jednotkou, dosažitelné vstřikovací tlaky (vliv stlačitelnosti paliva), hlavní výhody a 
problémy těchto systémů, řízení jejich činnosti. Nová koncepční řešení vstřikovacích 
systémů pro moderní přeplňované vznětové motory, základní uspořádání a řízení jejich 
činnosti.

6. Souvislosti mezi rychlostí vstřikování paliva (mm3/oKH), vstřikovacím tlakem, hnacím 
momentem pro pohon vstřikovacího čerpadla a rychlostí výtoku paliva z výstřikových  
otvorů vstřikovací trysky (formulace základních matematických vztahů).

7. Spalovací proces v PSM a jeho určující vliv na parametry PSM a na produkci 
výfukových škodlivin (zážehové a vznětové motory, teplota v zóně hoření, mezicyklová 
variabilita). 

8. Iniciace oxidačních reakcí (zážeh, vznícení), základní rovnice chemické kinetiky. 
Homogenní a heterogenní směs,  hoření kinetické a difusní. 

9. Přívod tepla do oběhu („zákon hoření“). Wiebeho charakteristická rovnice hoření: 
výchozí předpoklady k řešení analytického popisu postupu vyhořívání náplně a rychlosti 
hoření ve válci PSM, parametry zákona (Wiebeho rovnice) hoření.

10. Výměna tepla mezi pracovní náplní válce a stěnami: součinitel přestupu tepla, teplotní 
zatížení dílů ve válcové jednotce motoru z hlediska zvyšování výkonu motoru.

11. Mechanické ztráty v PSM: ztráty třením (Stribeckova křivka součinitele tření) a 
nadbytečným příkonem pro pohon příslušenství a potřebných ústrojí ve struktuře PSM. 
Možnosti zvyšování mechanické účinnosti PSM a zvyšování celkové účinnosti 
zážehových PSM. Způsoby zjišťování m.



12. Význam přeplňování PSM z hlediska požadavků na zvyšování výkonových, 
ekonomických a ekologických parametrů. Pracovní oběh přeplňovaného vznětového 
motoru v p-v a T-s diagramu, základní parametry pracovního oběhu přeplňovaného 
motoru.

13. Energetická bilance plnicího agregátu poháněného turbinou na výfukové plyny 
(formulace základních vztahů a souvislostí). Impulsní a rovnotlaké přeplňování: 
podmínky aplikace impulsního přeplňování.

14. Průtok výfukových plynů turbinou, zpracování tepelného spádu v rozváděcí skříni a 
oběžném kole turbiny, rychlostní trojúhelníky, postupný mechanizmus přeměny tepelné 
energie spalin na mechanickou práci (základní souvislosti a vztahy).

15. Jednostupňové a dvoustupňové přeplňování vozidlových PSM (význam uspořádání, 
příklady možného uspořádání pro zážehové i vznětové motory). Rozdělení celkového 
stupně stlačení na stlačení v 1. a 2. stupni.

16. Způsoby regulace plnicího tlaku přeplňovaných motorů: vysvětlení významu regulace, 
principy a hodnocení možných technických řešení. 

17. Chlazení plnicího vzduchu, význam, možné způsoby chlazení. Účinnost chlazení pomocí 
klasického tepelného výměníku. Millerův způsob chlazení plnicího vzduchu, princip, 
znázornění v p-v a T-s diagram. Expanzní chlazení plnicího vzduchu.

18. Přeplňování tlakovým výměníkem Comprex; základní princip, provozní vlastnosti, 
výhody, nevýhody. Kombinované přeplňování, schéma uspořádání, princip činnosti, 
výhody - nevýhody.

19. Přeplňování zážehových motorů: výhody a dosažitelné parametry přeplňovaných 
zážehových motorů, zvláštnosti a omezení proti přeplňování vznětových motorů.

20. Plynové zážehové motory a jejich možná seřízení z hlediska nízkých výfukových emisí. 
Ekologické výhody plynných paliv. Použití PSM pro zařízení s kombinovanými 
tepelnými oběhy: kogenerační jednotky, plynová tepelná čerpadla (schéma uspořádání, 
tok energie, účinnosti).

21. PSM s výkonovou turbínou (turbokompoudní motory); základní uspořádání, dosažitelný 
efekt z hlediska celkové účinnosti PSM.

22. Výfukové škodliviny: mechanizmus vzniku jednotlivých složek plynných škodlivin a 
tuhých částic (PM). Hygienicky nejrizikovější látky ve výfukových plynech: PAH a 
PAHKARC, jejich vytváření při spalování uhlovodíkových paliv. Technické možnosti pro 
snižování produkce škodlivin ve válci motoru a emisí výfukových škodlivin do ovzduší 
dodatečnou úpravou výfukových plynů. 

23. Vliv průběhu spalovacího procesu na produkci NOx. Význam EGR pro omezování 
produkce NOx. Teplotní pole v pracovní náplni válce v průběhu vyhořívání směsi. 

24. Snižování ztrátové mechanické energie v PSM (třecí ztráty, pohony důležitých ústrojí a 
příslušenství PSM): možnosti technických opatření a způsoby ověřování jejich efektu.  



25. Význam elektronických systémů pro moderní vozidlové PSM (řízení seřizovacích 
parametrů motoru, ovládání a diagnostika motoru). Základní koncepční uspořádání a 
funkční vazby jednotlivých skupin systému (vstupní požadavek, senzory a vyhodnocení 
změřených údajů, naprogramovaná data, výstupy pro výkonovou elektrotechnika).

26. Příklady na výpočet potřebného plnicího tlaku pro zadané výkonové a provozní 
parametry přeplňovaného vznětového nebo zážehového motoru.

27. Příklady na výpočet energetických, rychlostních a stavových poměrů při průtoku 
výfukových plynů hnací turbinou plnicího turbodmychadla, základní popis energetických 
poměrů na hnací turbině a plnicím turbodmychadle a na chladiči plnícího vzduchu.

28. Příklady na zjednodušené určení základních parametrů vstřikování (rychlosti vstřikování 
[mm3/10KH] pro zadaný průřez výstřikových otvorů a vstřikovací tlak, určení průřezu, 
určení špičkové hodnoty hnacího momentu vstřikovacího čerpadla.

Zkouška:

Písemná část zkoušky začíná ve stanovenou dobu pro všechny studenty přihlášené na termínu 
a obsahuje 2-3 příklady (numerické řešení). 

Ústní část zkoušky obsahuje 2-3 otázky vybrané z okruhu problémů podle seznamu (položky 
1 až 25).


