
Základní požadavky na motorová paliva

• Schopnost tvořit směs se vzduchem: rozdílné způsoby tvoření hořlavé směsi v ZM a ve
VM

• Vysoká výhřevnost paliva

• Stálost složení a kvality, bezpečná manipulace, skladování a uložení v nádrži
automobilu

• Potřebné vlastnosti z hlediska průběhu hoření směsi ve válci motoru: rozdílné
požadavky na paliva pro ZM a VM.

- Pro ZM požadavek na průběh hoření s postupem čela plamene do nespálené
směsi, vysoká odolnost homogenní směsi paliva a vzduchu proti samovznícení (tzv.
klepání – detonacím) v podmínkách válce motoru.

Hořlavá směs = přehřáté páry paliva + vzduch

klepání – detonacím) v podmínkách válce motoru.

- Pro VM vysoká schopnost samovznícení tvořící se směsi v heterogenním
prostředí kapek paliva („palivové mlhy“) a vzduchu ve spalovacím prostoru

• Spalování hořlavé směsi bez úsad a tvoření nánosů ve válci a na ventilech

• Produkty spalování s malým obsahem škodlivin, možnost dodatečných úprav
výfukových plynů s účinným odstraňováním škodlivin před výstupem výfukových plynů
do atmosféry.

• Perspektiva paliv se sníženým hmotnostním podílem C (uhlíku) v palivu (NG, LPG,
biopaliva, vodík).
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Motorová paliva

Paliva plynná: uhlovodíková (LPG, NG), bioplyny, generátorové plyny, vodík

Paliva kapalná: uhlovodíková - lehce odpařitelná (benzin - 35-200C) frakce C4 - C10

- těžko odpařitelná (nafta -150-360C ), frakce C9 - C25

biopaliva lehce odpařitelná (alkoholová - etylalkohol, metylalkohol)
biopaliva těžko odpařitelná (rostlinné oleje): v ČR bionafta (MEŘO)

Uhlovodíky s řetězovou vazbou atomů uhlíku
• Nasycené uhlovodíky alkany CnH2n+2: n - alkany jsou vhodnou složkou motorové nafty (snadný
rozpad řetězce, schopnost vzněcování), i-alkany (izobutan a izooktan) - vhodné pro paliva zážehových
motorů
• Nenasycené uhlovodíky s obecným vzorcem CnH2n (alkeny - dříve název olefiny) nebo CnH2n-2

(alkiny – např. etin-acetylen C2H2) Pro motorová paliva jsou tyto uhlovodíky nevhodné (nenasycenost je
příčinou určité nestálosti, dochází k pomalé reakci s atmosférickým kyslíkem, polymerizaci a vznikupříčinou určité nestálosti, dochází k pomalé reakci s atmosférickým kyslíkem, polymerizaci a vzniku
makromolekulárních pryskyřic).

Uhlovodíky s kruhovou vazbou atomů uhlíku: Nasycené uhlovodíky typu CnH2n, jejichž řetězec je
uzavřený (stočený do kruhu –cyklany-nafteny). Uhlovodíky s kruhovou vazbou atomů uhlíku jsou
vhodnou složkou benzinových paliv: některé skupiny těchto uhlovodíků ( např. benzen, toluen, xylen,
polycyklické aromatické uhlovodíky) však představují velká hygienická rizika a proto se jejich obsah
v benzinových palivech začíná výrazně snižovat.

Alkoholová paliva (líh): Atom vodíku v uhlovodíku je nahrazen sloučeninou atomu kyslíku s atomem
vodíku (hydroxylovou skupinou - OH) a tím vznikne tak molekula typu R – OH (metylalkohol CH3OH,
etylalkohol C2H5OH). Alkoholová paliva jsou vhodnou složkou paliv pro zážehové motory.

Étery: Deriváty uhlovodíkových paliv, vytvořené ze dvou radikálů uhlovodíkových paliv pomocí vazby
atomem kyslíku ( R-O-R ). Oxisloučeniny (MTBE, ETBE) v benzinu zajišťují v palivu hmotnostní obsah
kyslíku až na 2% (tzv. oxibenziny), napomáhají ke snížení emisí CO a zvyšují OČ. V moderních
benzinech je kolem 10 % (objemových) oxisloučenin s cca 2 % hmotnostním podílem O2 v benzinu.
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Destilační křivka benzinu  Teplota začátku destilace ovlivňuje ztráty při
manipulaci s palivem, bezpečnost při práci
(pohybuje se v rozsahu 30 až 35 C).

 Teplota 10 % bodu ovlivňuje startovatelnost
studeného motoru, tendence je snižovat tuto
teplotu pod 65 C. Při teplotě 40 C se zjišťuje i
tlak nasycených par, který rovněž charakterizuje
odpařovací schopnost paliva (pro léto je tento
tlak 40-70 kPa, v zimě se benzin upravuje tak,
aby se tlak zvýšil na 60-90 kPa).

 Teplota 50 % bodu rozhoduje o rychlosti
ohřevu motoru po studeném startu na provozní
teplotu a o akceleračních vlastnostech. Moderní
benziny mají tuto teplotu již v blízkosti 80C.

 Teplota 95 % bodu má vliv na účinnost Teplota 95 % bodu má vliv na účinnost
vyhoření paliva ve válci motoru: uhlovodíky
s teplotou varu nad 200 C se i v prohřátém
zážehovém motoru spálí neúplně, přípustná
teplota 95 % bodu je proto 180 C (snaha je
dosáhnout 95 % bodu při teplotách 160-170 C).

Nejvýznamnější vlastností paliv pro zážehové motory je jejich antidetonační odolnost:
schopnost paliva odolávat samovolnému (neřízenému) rozběhu oxidačních reakcí
v podmínkách pracovního oběhu ve válci motoru (zejména ve fázi postupujícího hoření od
ohniska zážehu směrem k zatím nespálené směsi) se vyjadřuje pomocí jednotek
oktanového čísla (OČ).

Způsob zjišťování odolnosti paliv pro zážehové motory proti klepání: ON, MN

! Riziko ředění mazacího oleje benzinem !
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Paliva pro vznětové motory

• U paliv pro vznětové motory se nezjišťuje destilační křivka, sleduje se začátek a konec
destilace. Destilační rozmezí motorové nafty je zhruba 150 až 360 °C. Kromě začátku
destilace je z hlediska požární bezpečnosti významná i teplota tzv. bodu vzplanutí: je to
teplota, při které se nad hladinou paliva vytvoří vrstva směsi, jejíž složení při náhodné
iniciaci hoření otevřeným plamenem vzplane. Teplota bodu vzplanutí bývá 50 až 60 °C:
nafta vyrobená v rafineriích ČR má tuto teplotu až 45 °C, neboť relativně velká produkce
nafty z ropné suroviny (vzhledem k produkci benzinu) si vynucuje ponechat v naftě i lehčí
uhlovodíky.

•Schopnost paliva ke vznícení (samovznícení) se vyjadřuje v jednotkách cetanového čísla
(CČ). CČ se zjišťuje na speciálním zkušebním jednoválci s proměnlivým kompresním
poměrem, motor pracuje v režimu konstantních otáček (n = 900 1/min).

• Cetanové číslo motorové nafty je na hodnotě cca 50, nové technologie zpracování ropy• Cetanové číslo motorové nafty je na hodnotě cca 50, nové technologie zpracování ropy
umožňují zvýšit CČ na hodnotu 52 (i více).

• Orientační přepočet mezi OČ a CČ paliva lze provést pomocí vztahu

OČ = 120 - 2 . CČ, resp CČ = 60 - 0,5 . OČ

• Motorová nafta obsahuje velký podíl uhlovodíků ze skupiny n-alkanů, které mohou za
nízkých teplot vytvářet krystalky. Motorová nafta se proto dodává s odlišným složením pro
letní a pro zimní období:
- Motorová nafta NM-4 (bod tuhnutí - 4°C) je filtrovatelná do teploty 0°C.
- Motorová nafta NM-22 (bod tuhnutí - 22°C) je filtrovatelná do teploty - 15°C.
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Směs paliva a vzduchu

Poměr mezi množstvím paliva a vzduchu ve směsi se označuje jako bohatost
směsi a obvykle se vyjadřuje pomocí součinitele přebytku vzduchu : jeho
velikost určuje rovnice

 


V

p VT

M
M L

Teoretické množství vzduchu LVT se stanoví výpočtově, podle chemického složení paliva.

•Při  = 1 jde o stechiometrické složení (někdy se uvádí 100 % bohatost), při   1 jde o směs
bohatou (bohatost  100 %, nedostatek vzduchu),   1 znamená směs chudou s přebytkem
vzduchu (bohatost  100 %).

•Při   1 dochází k nedokonalému spalování s produkcí škodlivin (hygienicky škodlivých látek
ve výfukových plynech), především CO. Z těchto důvodů, ale především z důvodů nevyužití

Hodnoty LVT pro vybraná paliva

ve výfukových plynech), především CO. Z těchto důvodů, ale především z důvodů nevyužití
energetického potenciálu v palivu, není žádoucí pracovat v režimu s   1. U zážehových motorů
není při plném zatížení motoru spalování směsi při   1 výjimkou (zvýšení točivého momentu
vlivem zvětšení rychlosti hoření paliva - roste indikovaná účinnost oběhu, snížení teploty
výfukových plynů pro ochranu třícestného katalyzátoru).

•Při  = 1 pracuje převážná většina dnešních (ze současné produkce) vozidlových zážehových
motorů. Realizace tohoto způsobu tvoření směsi (odměřování množství paliva a vzduchu)
vyžaduje elektronicky řízený palivový systém se zpětnou vazbou ( sonda na výstupu
výfukových plynů z motoru – princip funkce l sondy).

•Při   1 pracují všechny vznětové motory, ze zážehových motorů potom přeplňované plynové
motory. U vznětových (tj. naftových) motorů se celkový přebytek vzduchu při 100 % zatížení
pohybuje v rozsahu   1,3 - 2, při volnoběhu pracují vznětové motory s  = 6 až 7.
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Vytvoření kvalitní směsi musí zajistit především palivový systém. Ve válci potom
tvorbě směsi napomáhá rozvíření náplně: toto rozvíření může mít různou povahu.

Radiální „squish“ víření je vyvoláno tvarem
spalovacího prostoru v hlavě pístu: obvykléTangenciální „swirl“ vír Příčný „tumble“ vír spalovacího prostoru v hlavě pístu: obvyklé
pro vznětové motory s přímým vstřikem.

Vysoká intenzita víření v komůrkových
vznětových motorech

Tangenciální „swirl“ vír 
s osou v podélném 
směru válce je 
vyvolaný konstrukcí 
vtokového kanálu 

Příčný „tumble“ vír 
s osou kolmo k podélné 
ose válce je vyvolaný 
nasměrováním sacího 
ventilu 

Rozvíření náplně válce je významné v závěrečné fázi kompresního zdvihu (tj. před
začátkem hoření) - účinně k tomu přispívá tvar spalovacího prostoru, jehož provedení
sleduje několik cílů, především pak:

- optimalizaci kompresního poměru,

- vytvoření přiměřené turbulence s velkým počtem lokálních vírů malých rozměrů jako
prostředku k optimalizaci průběhu spalovacího procesu,
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Tvoření, iniciace a průběh hoření směsi – zážehové motory

• Vnější tvoření směsi u zážehových motorů: Směs vytvořená palivovým systémem
motoru se musí během fází plnění válce a kompresního zdvihu zcela homogenizovat, tj.
kapalné palivo se musí úplně odpařit a palivové páry se musí téměř dokonale promísit se
vzduchem. Vzhledem k časovému intervalu, který je k dispozici pro homogenizaci směsi
(např. u čtyřdobého motoru při otáčkách n = 3 000 1/min je tato doba pouze 0,018 s),
musí palivový systém přivádět do proudícího vzduchu palivo ve formě velmi malých kapek
(cca 50-200 mm) - vstřikování benzinu do sacího potrubí (vstřikovací tlaky cca 0,1-0,3 MPa,
rozpad paprsku vstřikovaného paliva do kapek se středním průměrem pod 100 m), u
karburátorů pomocí rozprašovače v difuzéru směšovače.

Zážeh směsi a průběh hoření:
Zážeh směsi pomocí VN výboje na zapalovací 
svíčce na konci kompresního zdvihu pístu Zážeh směsi a průběh hoření:

• Normální průběh hoření

• Poruchy průběhu spalovacího 
procesu v zážehových motorech

Detonační hoření-KLEPÁNÍ
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Tvoření, iniciace a průběh hoření směsi – vznětové motory 

• Vnitřní tvoření směsi: těžko odpařitelná paliva tvoří směs se vzduchem zásadně uvnitř
spalovacího prostoru ve válci motoru. Fyzikální a chemické vlastnosti paliva umožňují
realizovat spalování cestou samovolného rozběhu předoxidačních s přechodem do
oxidačních reakcí (vznícení) působením vysoké kompresní teploty na směs vytvářenou
vysokotlakým vstřikováním paliva do zkomprimovaného (a ohřátého) vzduchu.
Mechanizmus tvoření směsi ve vznětových motorech a iniciace vznícení ve svých
důsledcích znamenají, že z hlediska bohatosti směsi neexistuje žádná mez zápalnosti
směsi.

•Vznětové motory s přímým vstřikem paliva

•Vznětové motory s nepřímým vstřikem (komůrkové)

• Vstřikování paliva vysokým vstřikovacím tlakem, rozpad paprsku do „palivové mlhy“,• Vstřikování paliva vysokým vstřikovacím tlakem, rozpad paprsku do „palivové mlhy“,
předvstřik, průtah vznícení, délka hoření

Vstřikovací 
systém

Vstřik. tlaky
 MPa

d32

 m

předvstřik

  předHU
průtah vznícení

 KH
délka hoření

 KH

„klasický“ 50-80 40-30 25-20 12-8 75-60
vysoké tlaky 120-220 25-12 5-0 4-2 50-40
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Návaznosti tvorby směsi a spalovacího procesu ve vznětovém motoru

1. Vysokotlaké vstřikování paliva, rozpad
paprsku paliva do „palivové mlhy“

2. Intenzivní ohřev kapek paliva vysokou
teplotou stlačeného vzduchu ve válci
motoru, mísení palivových par nad
povrchem kapek paliva se vzduchem

3. Předoxidační reakce ve směsi vrcholí
téměř současným vznícením v mnoha
místech spalovacího prostoru

4. Vstřikování paliva, tvoření směsi a její
hoření probíhá prakticky současně

Přeplňování a vstřikování
vysokými vstřikovacími
tlaky vedou k takovému
seřízení předvstřiku, že
maximální tlaky oběhu
(spalovací tlaky) jsou
pouze o málo vyšší než
kompresní tlaky - pracovní
oběh se tím přibližuje
rovnotlakému Dieselovu
oběhu.

Vznětový motor pracuje vždy s
relativním přebytkem vzduchu ve směsi
tak, aby výsledná hodnota součinitele
přebytku vzduchu  byla alespoň 1,3 až
1,4: ve vznětových přeplňovaných
motorech se v režimech plného zatížení
spaluje směs se součinitelem přebytku
vzduchu  ~ 1,6  1,8 (2,0).

hoření probíhá prakticky současně
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Vývojové trendy vstřikovacích zařízení
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Vývojové trendy vstřikovacích zařízení

Vstřikovací zařízení Common Rail
2. generace
160-200 MPa
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Vysokotlaká část Common Rail
1,2,3- Čerpadlo s ventily, 4- vysokotlaké
palivové potrubí, 5- zásobník paliva (rail),
6- čidlo tlaku, 7- omezovač tlaku,
8- omezovač průtoku, 9- injektor,
10- elektronická řídící jednotka.

1-zpětné palivo, 2-elektrický konektor, 3,5-elektromagnetický
ventil s kuličkou, 4- vstup paliva do injektoru, 8,7,6-řídící prostor
pístu s tryskami přítoku a odtoku paliva, 9-řídící píst, 10-přívod
paliva k jehle trysky, 11-jehla trysky.
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Vývojové trendy vstřikovacích zařízení

Vstřikovací zařízení

Common Rail –

3. generace -
piezoelektrický 

160-200 MPa
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