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1.0 METODIKA 

Testování paliv probíhalo v laboratořích Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy 

univerzity v Brně v listopadu 2013 na žádost společnosti Preol, a.s. (výroba paliv) a v součinnosti se 

společností AgriCS, a.s. (dovozce traktorů zn. CASE IH). 

Výkonové parametry motoru byly stanoveny měřením jmenovité a úplné charakteristiky. 

Stanovení ukazatelů na vývodové hřídeli bylo prováděno dle ČSN 30 0415 čl. 21. a čl. 23 (ČSN-300415, 

1986), výpočet základních ukazatelů dle čl. 37. Při všech zkouškách byly dodrženy všeobecné 

požadavky dané normou ČSN ISO 789-1 (ČSN-ISO-789-1, 1990). Zkušební postup měření odpovídal 

bodu 6.1.3, uvedení výsledků bodu 6.1.5 a doplňující měření bodu 6.1.6 uvedené normy. Před 

zahájením zkoušek byla v řídícím programu zkušebny zadána konfigurace zkoušky. Při volbě 

konfigurace měření se zadává především umístění a počet snímačů (kanálů), rozsah otáček motoru, 

podmínky pro ustálení režimu motoru v jednotlivých měřených bodech, čas odečítání měřených 

hodnot, ze kterých se vypočte aritmetický průměr, mezní stavy jednotlivých veličin pro automatické 

ukončení zkoušky a případné další údaje potřebné pro řízení vlastního měření. Zkouška může 

probíhat buď v automatickém, nebo manuálním režimu, a to jak vzestupně, tak sestupně 

v otáčkovém i momentovém řízení. 

Po zahřátí provozních náplní traktoru na pracovní teplotu (dle teploty motorového oleje a teploty 

chladicí kapaliny)se nastaví plná dodávka paliva a po ustálení parametrů je zahájeno měření prvního 

bodu charakteristiky. Údaje ze všech snímačů jsou po nastavenou dobu ukládány do paměti měřícího 

počítače v intervalu 55 ms, tedy cca 20 S/s. Po ukončení odpočtu měřených hodnot je na všech 

kanálech vypočten aritmetický průměr, který je uložen do paměti. Poté program zvolí další měřený 

bod podle předchozího zadání a po ustálení parametrů zahájí další měření.  Realizované měření 

jmenovité charakteristiky bylo nastaveno pro celkem 17 bodů z rozsahu otáček motoru 2350 min-1 až 

1050 min-1. Dělení mezi body není záměrně lineární, ale v oblasti maximálního výkonu, resp. zlomu 

limitace jmenovitých otáček a dále v oblasti maximálního momentu motoru jsou okrajové body blíže 

(viz obr. 1.0.1). Časové podmínky měření byly nastaveny tak, že jednotlivému bodu přináleželo 90 s 

ustalování pro stabilizaci podmínek soustavy dynamometr-zkoušený traktor a dále byly 45 

s parametry měřeny a následně z nich vypočten aritmetický průměr.  

Všechna měření byla opakována a výsledky byly vyhodnoceny graficky. Pro nakreslení jmenovité 

otáčkové charakteristiky byly použity průměrné hodnoty.  

Do grafů byly vyneseny následující parametry (PTO): 

- Výkon motoru (kW), 

- Točivý moment motoru (Nm), 

- Otáčky motoru (min-1), 

- Hodinová spotřeba paliva (kg.h-1), 

- Hodinová spotřeba AdBlue (kg.h-1), 

- Teplota tělesa SCR katalyzátoru (°C), 

- Opacita (kouřivost) motoru (%), 

- Teplota plnicího vzduchu (°C), 

- Absolutní tlak v plnicím potrubí (kPa). 
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Všechny měřené hodnoty splňují ustanovení o dovolených mezních úchylkách předepsaných normou 

ČSN ISO 789-1. Srovnávací indikátor transformace energie je také měrná spotřeba paliva, tento 

parametr je však v případě srovnávání rozličných paliv, resp. paliv s rozdílnou výhřevností, zavádějící. 

Lépe tak vyhovuje energetický parametr přepočtené měrné spotřeby s jednotkou MJ.kW-1h-1. 

Uvedené měření však neobsahuje stanovení výhřevnosti jednotlivých paliv. 

 

Obr. 1.0.1. – Rozdělení jmenovité otáčkové charakteristiky do 17ti bodů měření 

Vlastní zkoušky probíhaly na traktoru zn. CASE IH, konkrétně modelu PUMA 230 CVX, jehož 

parametry jsou uvedeny níže. V současné době je regulační systém motorů traktoru (i jiných strojů) 

připraven na krátkodobé zvýšení výkonu motoru změnou v parametrech vstřikované dávky i 

možnosti zvýšení plnicího tlaku. Zvýšení generovaného točivého momentu je podmíněno několika 

faktory definované výrobcem, často se jedná o kombinovaný odběr výkonu přes kola traktoru a 

současně odběrem výkonu přes PTO, či přes vnější okruhy hydraulického systému, či při zvýšení 

rychlosti pojezdu, tzn. provoz v dopravě. Toto zvýšení má však svoje časové limity, v tomto 

konkrétním případě se jedná o 45 minut provozu v tomto režimu. Od této časové hodnoty se tedy 

také odvíjí délka měření v každém bodě a celkový počet bodů. Režim práce motoru je dostupný přes 

tzv. HH Menu, které je dostupné po určitých úpravách na kontrolním panelu na A sloupku. Zmíněný 

traktor umožňoval následující režimy: 

- Standard (výchozí nastavení) – v grafech není rozlišováno, 

- BSt1 – Boost 1 – navýšení výkonu motoru 1. stupně, 

- BSt2 – Boost 2 – navýšení výkonu motoru 2. stupně. 
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Test byl proveden pro všechna tři nastavení (včetně opakování) z důvodu nejednoznačné 

interpretace definice jednotlivých stupňů. 

Zkoušená paliva v testu zastupovala: 

1. Nafta motorová – palivo z distribuční sítě, tedy je možný podíl MEŘO/FAME do výše 7%, 

2. Směsná nafta B30 – palivo z distribuční sítě, výrobce Preol, a.s. (podíl MEŘO 30%) 

3. Směsná nafta B50 – palivo připraveno mícháním podílu B100 a NM, 

4. MEŘO – B100 – palivo z výroby společnosti Preol, a.s. 

Proto, aby nebyla paliva v průběhu testování míchána mezi sebou, byl odběr paliv zajištěn mimo 

vlastní nádrž traktoru, taktéž zpětné vedení bylo demontováno z palivového systému traktoru a 

výstup nafty byl sveden do separátní nádrže. Mezi zkouškami jednotlivých paliv byla vždy fáze  

naplnění palivového systému „nekontaminovaným“ palivem. 

 

Obr. 1.0.2 – Ilustrační fotografie z přípravy traktoru pro zkoušení paliv 
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2.0 MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ  A ZKOUŠENÝ TRAKTOR  

K měření točivého momentu motoru byl použit dynamometr VÚES V500 připojený k zadní 

vývodové hřídeli traktoru přes kloubový hřídel, viz obr. 2.0.1. Dynamometr (charakteristika viz tab. 

2.0.1) využívá pro svoji funkci účinků vířivých proudů. Tyto vířivé proudy vyvolávají moment, jímž je 

brzděn rotor vůči statoru. Pomocí ramene na výkyvném statoru se tento moment přenáší na 

tenzometrický snímač síly. Mechanická energie je v dynamometru přeměněna na tepelnou, která je 

odváděna chladicí vodou. Regulaci dynamometru a snímání naměřených údajů zajišťuje řídící počítač 

vozidlové zkušebny a server dat. V grafu na obr. 2.0.2 je zobrazena charakteristika vířivého 

dynamometru V500. 

 

 

Obr. 2.0.1 – Vířivý dynamometr V500 připojený k vývodové hřídeli traktoru 
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Tab. 2.0.1 – Parametry vířivého dynamometru VÚES V500 

Parametr Hodnota 

Maximální otáčky (min-1) 3000 

Maximální točivý moment (Nm) 1592 

Maximální výkon (kW) 500 

Chlazení  Vodní, max. výstupní teplota 52°C 

 

 

Obr.  2.0.2 – M, P charakteristika dynamometru VÚES V500 

Systém měření spotřeby sestával z Coriolisových hmotnostních průtokoměrů (specifikace viz tab. 

2.0.2), které byly do palivové soustavy zapojeny diferenciálně (viz obr. 2.0.3). Pro dané typy 

průtokoměrů platí, že celková chyba měřicího řetězce je pod 1% z průtoku je v rozsahu 5kg/h až 300 

kg/h (lze doložit kalibračními listy ČMI z 11/2012 a 11/2013). 
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Tab. 2.0.2 – Technická specifikace průtokoměrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.0.3 – Zapojení Coriolisových průtokoměrů 

Kouřivost (opacita) byla měřena kontinuálně v modulu opacimetru Bosch RTM 430. Maximální 

přípustná teplota na odběrové sondě činí 250 °C. S pomocí měděného chladiče byla teplota snížena 

pro limit, avšak při respektování světlosti a délky celého vedení vzorku. Po analýze vzorku jsou data 

posílána do emisní systémové analýzy ESA 3.250 a odtud jsou vyčítána serverem zkušebny. 

Technické parametry přístroje: 

Měřicí rozsah :  kouřivost:  0-100% (rozlišení 0,1%) 

 součinitel absorbce k: 0-10 m-1 (rozlišení 0,01 m-1) 

Výrobce Siemens 

Typ Sitrans F C 

Typ sensoru Mass 2100 DI6 

Měřicí rozsah 0 - 1000 kg//h 

Hustota 0 - 2900 kg/m3 

Teplota -50°C +180°C 

Max. tlak   26,5 MPa 

Výstupní signál 4-20 mA 

Ex version  ano 
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Měření teplot a tlaků bylo svěřeno příslušným snímačům zkušebny. Teploty jsou měřeny termočlánky 

typu K, tlakové snímače jsou piezoresistivní s výstupem na proudovou smyčku, vzorkování těchto 

veličin je v základním časovém rastru 55 ms. 

Určité hodnoty – otáčky motoru, teplota paliva, teplota chladicí kapaliny, tlak plnění, množství 

vstřikované dávky kapaliny AdBlue, teplota AdBlue či teplota katalyzátoru SCR, byly získány ze 

sběrnice CAN dle protokolu SAE J1939 či proprietárními zprávami FPT. Na obrázku 2.0.4 je vizuální 

podoba programu vytvořeného pro účely testování paliv. 

 

Obr. 2.0.4 – Maska programu pro snímání dat ze sběrnice CAN 
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Zkoušený traktor - CASE IH PUMA 230 CVX 

Číslo traktoru: ZDBS56015 

Vyrobeno:  Rakousko, St. Valentin 

Rok výroby:   2013 

Počet motohodin:   44 

Emisní norma:  Tier 4a  

 

Motor 

Max. výkon (ECE R120):    [kW] 183 

Max. výkon (s Power Managementem) (ECE R120): [kW] 198 

Jmenovité otáčky:    [min
-1

]  2200 

Počet válců:    [-]  6 

Vrtání:    [mm] 104 

Zdvih:    [mm] 132 

Objem válců:    [dm
3
] 6,7 

Objem palivové nádrže:    [dm
3
] 395 

Objem nádrže Ad Blue:    [dm
3
] 48 

Přeplňování:   turbodmychadlo s mezichladičem 

Vstřikovací systém:  elektronicky řízený, vysokotlaký Common Rail 

Motor traktoru je vybaven technologií selektivní katalytické redukce (SCR). 

Převodovka 

Typ:  CVT převodovka s plynulou změnou převodového poměru 

Maximální rychlost : 40 km.h
-1

 

Pohon pojezdu:  4K4 s odpruženou tuhou nápravou 

Základní rozměry traktoru 

Šířka:   [mm] 2682 

Délka:   [mm] 5017 

Výška:   [mm] 3090 

Rozvor:   [mm] 2884 
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3.0 VÝSLEDKY MĚŘENÍ JMENOVITÉ OTÁČKOVÉ CHARAKTERISTIKY 

3.1 NAFTA MOTOROVÁ ,  BEZ NAVÝŠENÍ VÝKONU MOTORU  

 
Obr. 3.1.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 
točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo NM, bez navýšení výkonu motoru 

 

Obr. 3.1.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo NM, bez navýšení výkonu motoru 
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Obr. 3.1.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo NM, bez navýšení výkonu 

motoru 

 

Obr. 3.1.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky – 

palivo NM, bez navýšení výkonu motoru 
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3.2 NAFTA MOTOROVÁ, S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST1 

 

Obr. 3.2.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo NM, s navýšením výkonu motoru BSt1 

 

Obr. 3.2.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo NM, s navýšením výkonu motoru BSt1 
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Obr. 3.2.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo NM, s navýšením výkonu 

motoru BSt1 

 

Obr. 3.2.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky – 

palivo NM, s navýšením výkonu motoru BSt1 
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3.3 NAFTA MOTOROVÁ, S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST2 

 

Obr. 3.3.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo NM, s navýšením výkonu motoru BSt2 

 

Obr. 3.3.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo NM, s navýšením výkonu motoru BSt2 
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Obr. 3.3.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo NM, s navýšením výkonu 

motoru BSt2 

 

Obr. 3.3.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky – 

palivo NM, s navýšením výkonu motoru BSt2 
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3.4 SMĚSNÁ NAFTA B30, BEZ NAVÝŠENÍ VÝKONU MOTORU 

 

Obr. 3.4.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo B30, bez navýšení výkonu motoru 

 

Obr. 3.4.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo B30, bez navýšení výkonu motoru 
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Obr. 3.4.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo B30, bez navýšení výkonu 

motoru 

 

Obr. 3.4.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky – 

palivo B30, bez navýšení výkonu motoru 
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3.5 SMĚSNÁ NAFTA B30, S  NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST1 

 

Obr. 3.5.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo B30, s navýšením výkonu motoru BSt1 

 

Obr. 3.5.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo B30, s navýšením výkonu motoru BSt1 
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Obr. 3.5.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo B30, s navýšením výkonu 

motoru BSt1 

 

Obr. 3.5.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky – 

palivo B30, s navýšením výkonu motoru BSt1 
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3.6 SMĚSNÁ NAFTA B30, S  NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST2 

 

Obr. 3.6.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo B30, s navýšením výkonu motoru BSt2 

 

Obr. 3.6.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo B30, s navýšením výkonu motoru BSt2 



24 
 

 

Obr. 3.6.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo B30, s navýšením výkonu 

motoru BSt2 

 

Obr. 3.6.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky – 

palivo B30, s navýšením výkonu motoru BSt2 
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3.7 SMĚSNÁ NAFTA B50, BEZ NAVÝŠENÍ VÝKONU MOTORU 

 

Obr. 3.7.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo B50, bez navýšení výkonu motoru 

 

Obr. 3.7.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo B50, bez navýšení výkonu motoru 
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Obr. 3.7.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo B50, bez navýšení výkonu 

motoru 

 

Obr. 3.7.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky – 

palivo B50, bez navýšení výkonu motoru 
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3.8 SMĚSNÁ NAFTA B50, S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST1 

 

Obr. 3.8.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo B50, s navýšením výkonu motoru BSt1 

 

Obr. 3.8.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo B50, s navýšením výkonu motoru BSt1 
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Obr. 3.8.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo B50, s navýšením výkonu 

motoru BSt1 

 

Obr. 3.8.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky – 

palivo B50, s navýšením výkonu motoru BSt1 
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3.9 SMĚSNÁ NAFTA B50, S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST2 

 

Obr. 3.9.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo B50, s navýšením výkonu motoru BSt2 

 

Obr. 3.9.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo B50, s navýšením výkonu motoru BSt2 
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Obr. 3.9.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo B50, s navýšením výkonu 

motoru BSt2 

 

Obr. 3.9.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky – 

palivo B50, s navýšením výkonu motoru BSt2 
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3.10 MEŘO – B100, BEZ NAVÝŠENÍ VÝKONU MOTORU  

 

Obr. 3.10.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo B100, bez navýšení výkonu motoru 

 

Obr. 3.10.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo B100, bez navýšení výkonu motoru 
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Obr. 3.10.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo B100, bez navýšení 

výkonu motoru 

 

Obr. 3.10.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky 

– palivo B100, bez navýšení výkonu motoru 
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3.11 MEŘO – B100, S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST1 

 

Obr. 3.11.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo B100, s navýšením výkonu motoru BSt1 

 

Obr. 3.11.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo B100, s navýšením výkonu motoru BSt1 
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Obr. 3.11.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo B100, s navýšením výkonu 

motoru BSt1 

 

Obr. 3.11.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky 

– palivo B100, s navýšením výkonu motoru BSt1 
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3.12 MEŘO – B100, S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST2 

 

Obr. 3.12.1 – Jmenovitá charakteristika motoru traktoru CASE Puma 230 CVX s vynesením průběhu výkonu, 

točivého momentu a hodinové spotřeby – palivo B100, s navýšením výkonu motoru BSt2 

 

Obr. 3.12.2 – Průběh spotřeby kapaliny AdBlue a její podíl vztažený ke spotřebě paliva v průběhu měření 

jmenovité charakteristiky – palivo B100, s navýšením výkonu motoru BSt2 
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Obr. 3.12.3 – Průběh kouřivosti motoru při měření jmenovité charakteristiky – palivo B100, s navýšením výkonu 

motoru BSt2 

 

Obr. 3.12.4 – Průběh teploty plnicího vzduchu a absolutního tlaku v plnění při měření jmenovité charakteristiky 

– palivo B100, s navýšením výkonu motoru BSt2 
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4.0 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ  

4.1 VÝKON MOTORU BEZ  NAVÝŠENÍ  

 

Obr. 4.1.1 – Srovnání jmenovitých charakteristik s vynesením průběhu výkonu motoru u paliv s rozdílným 

podílem MEŘO – bez navýšení výkonu motoru 
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4.2 VÝKON MOTORU S  NAVÝŠENÍM BST1  

 

Obr. 4.2.1 – Srovnání jmenovitých charakteristik s vynesením průběhu výkonu motoru u paliv s rozdílným 

podílem MEŘO – s navýšením výkonu motoru BSt1 
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4.3 VÝKON MOTORU S  NAVÝŠENÍM BST2  

 

Obr. 4.3.1 – Srovnání jmenovitých charakteristik s vynesením průběhu výkonu motoru u paliv s rozdílným 

podílem MEŘO – s navýšením výkonu motoru BSt2 
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4.4 TOČIVÝ MOMENT MOTORU BEZ NAVÝŠENÍ  

 

Obr. 4.4.1 – Srovnání jmenovitých charakteristik s vynesením průběhu točivého momentu motoru u paliv 

s rozdílným podílem MEŘO – bez navýšení výkonu motoru 
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4.5 TOČIVÝ MOMENT MOTORU S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST1  

 

Obr. 4.5.1 – Srovnání jmenovitých charakteristik s vynesením průběhu točivého momentu motoru u paliv 

s rozdílným podílem MEŘO – s navýšením výkonu motoru BSt1 
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4.6 TOČIVÝ MOMENT MOTORU S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST2  

 

Obr. 4.6.1 – Srovnání jmenovitých charakteristik s vynesením průběhu točivého momentu motoru u paliv 

s rozdílným podílem MEŘO – s navýšením výkonu motoru BSt2 
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4.7 HODINOVÁ SPOTŘEBA PALIVA BEZ NAVÝŠENÍ VÝKONU MOTORU  

 

Obr. 4.7.1 – Srovnání jmenovitých charakteristik s vynesením průběhu hodinové spotřeby paliva u paliv 

s rozdílným podílem MEŘO – bez navýšení výkonu motoru 
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4.8 HODINOVÁ SPOTŘEBA PALIVA S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST1  

 

Obr. 4.8.1 – Srovnání jmenovitých charakteristik s vynesením průběhu hodinové spotřeby paliva u paliv 

s rozdílným podílem MEŘO – s navýšením výkonu motoru BSt1 
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4.9 HODINOVÁ SPOTŘEBA PALIVA S NAVÝŠENÍM VÝKONU MOTORU BST2  

 

Obr. 4.9.1 – Srovnání jmenovitých charakteristik s vynesením průběhu hodinové spotřeby paliva u paliv 

s rozdílným podílem MEŘO – s navýšením výkonu motoru BSt2 
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5.0 VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

Realizované měření výkonových parametrů mělo za účel stanovit změnu v průběhu točivého 

momentu motoru či výkonu při změně spalovaného paliva. Obecně lze s růstem složky FAME/MEŘO 

očekávat pokles výkonu za podmínky totožné hodinové spotřeby paliva, či zachování výkonových 

parametru avšak za současného ekvivalentního růstu hodinové spotřeby. Bez znalosti regulačního 

systému palivové soustavy není však možné predikovat poměr poklesu výkonu či růstu spotřeby, 

neboť současné palivové soustavy, např. typu Common-Rail obsahují sofistikované regulační smyčky, 

jejichž interní adaptace jsou optimalizovány na referenční paliva, kde se s podílem biosložky 

neuvažuje.  

 V grafu na obr. 5.0.1 je znázorněn pokles výkonu motoru v bodě jeho maximální hodnoty                

(1720 ot.min-1) pro všechna testovaná paliva ve variantě bez navýšení výkonu motoru. Je patrné, že 

pokles je velmi významný a činí 18,6 kW mezi palivy NM a B100, což činí 11,7 %. 

 

Obr. 5.0.1 – Hodnota maximálního výkonu pro variantu bez navýšení motoru 

Hledání příčiny takto signifikantního poklesu ve výkonu je nutné hledat zejména v chemickém složení 

paliva a s tím související kalorickou veličinou – spodní výhřevností paliva. Ačkoliv nebylo provedeno 

měření spalného tepla či výhřevnosti, vycházejme z dostupných zdrojů. V grafu na obr. 5.0.2 je 

znázorněn průběh spodní výhřevnosti paliva na podílu MEŘO v motorové naftě.  

Prostým výpočtem mezi výhřevností paliva NM a B100 lze dospět k 13,1 %. Tedy je patrné, že 

majoritním vlivem poklesu výkonu je zcela určitě nižší hodnota výhřevnosti paliva B100. Ačkoliv 

pokles koresponduje v uvedených hodnotách, není možné spoléhat na přesnost vstupních údajů. U 

paliva NM je sice předepsán maximální podíl biosložky, avšak není přesně určen, u tzv. prémiových 
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paliv například biosložky na bázi esterů olejů nejsou často obsaženy vůbec. Tedy je nutné zahrnout do 

úvahy o poklesu i nejistotu se skutečným podílem MEŘO u NM. 

 

 

Obr. 5.0.2 – Průběh výhřevnosti v závislosti na podílu MEŘO v palivu 

 

Dalším z možných srovnávacích kritérií je například měrná spotřeba, ať již minimální hodnota či její 

průběh. Pro paliva s rozdílnou výhřevností je nutné ji transformovat do energetického vyjádření, 

neboť paliva s nižší výhřevností by byla v měrné spotřebě znevýhodněna. V grafu na obr. 5.0.3 je 

prezentován jiný ukazatel efektivity transformace chemické podoby energie v mechanickou práci 

odebíranou přes PTO. Pro jednotlivá paliva je vypočtena efektivní účinnost s měřenými vstupními 

veličinami v podobě výkonu na PTO a hmotnostní spotřebě paliva a dále s údaji o výhřevnosti tak, jak 

je popsáno v grafu na obr. 5.0.2. Graf 5.0.4 pak ukazuje totožný indikátor, avšak v oblasti 

maximálního točivého momentu. Jak je patrné prostým srovnáním, pak je zřejmé, že tendence je 

velmi podobná.  V dalších grafech jsou uvedeny zmíněné veličiny i pro varianty s navýšením výkonu 

motoru. Poklesy výkonu jsou percentuálně podobné i pro variantu BSt1 (9,2 %), a BSt2 (10,5%). 
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Obr. 5.0.3 – Celková účinnost cyklu pro jednotlivá paliva v bodě maximálního výkonu 

 

Obr. 5.0.4 – Celková účinnost cyklu pro jednotlivá paliva v bodě maximálního točivého momentu 
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Obr. 5.0.5 – Hodnota maximálního výkonu pro variantu s navýšením výkonu motoru BSt1 

 

Obr. 5.0.6 – Hodnota maximálního výkonu pro variantu s navýšením výkonu motoru BSt2 
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Obr. 5.0.7 – Hodnota hmotnostní hodinové spotřeby při maximálním výkonu pro variantu bez 

navýšení výkonu motoru 

 

Obr. 5.0.8 – Hodnota hmotnostní hodinové spotřeby při maximálním výkonu pro variantu 

s navýšením výkonu motoru BSt1 
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Obr. 5.0.9 – Hodnota hmotnostní hodinové spotřeby při maximálním výkonu pro variantu 

s navýšením výkonu motoru BSt2 

V kapitole 3 jsou u jednotlivých variant navíc uvedeny hodnoty kouřivosti, které úmyslně nejsou 

zahrnuty do porovnání. Vzhledem k použité metodice a zařízení se jedná o orientační měření. 

V průběhu měření byla zjištěna velmi nízká koncentrace PM, na jejíž hodnotě se pozitivně podílela 

účinnost filtru pevných částic.  

 Závěrem lze konstatovat, že u všech měření byl zjištěn pokles výkonu motoru s rostoucím 

podílem MEŘO v palivu. Mezi NM a B100 byl dle varianty pokles výkonu v rozsahu cca 9 až 12 %. To 

koresponduje s poklesem výhřevnosti. Pro praxi je významný pokles výkonu u B100 v mnoha 

případech neakceptovatelný. V minulosti byl pokles výkonu o několik procent příznivější, neboť 

řadová vstřikovací či rotační čerpadla spoléhala na odlišné způsoby regulace a s mírným poklesem 

výkonu ekvivalentně rostla spotřeba paliva. U palivové soustavy Common Rail by se k eliminaci 

poklesu výkonu musela provést optimalizace základních dat vstřikované dávky. To s sebou nese 

poměrně specifický úkol zakončený re-homologací. 
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6.0 MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ PALIV  

K měření reologických a tokových vlastností i k měření teplotních závislostí dynamické a 

kinematické viskozity byl použit rotační viskozimetr Anton Paar DV–3P, u nějž byla používána 

standardizovaná vřetena. K měření teplotní závislosti hustoty (měrné hmotnosti) byl použit přenosný 

digitální hustoměr Densito 30 PX od firmy Mettler Toledo.  

6.1 POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE  

Rotační viskozimetr 

Měření probíhalo na rotačním viskozimetru Anton Paar DV–3P, který měří krouticí moment rotujícího 

vřetena ponořeného do vzorku. Na Obrázku 6.1.1 je fotografie použitého rotačního viskozimetru 

propojeného s osobním počítačem. 

 

Obr. 6.1.1 – Rotační viskozimetr Anton Paar DV-3P 

Tento viskozimetr pracuje na principu měření kroutící síly, nutné k překonání odporu u 

rotujícího válce nebo disku ponořeného v měřeném materiálu. Rotující válec nebo vřeteno jsou 

propojeny přes pružinu s hřídelí motoru, který se točí definovanou rychlostí. Úhel pootočení hřídele 

je měřen elektronicky a poskytuje přesnou informaci o poloze hřídele, potažmo vřetene. Z měřených 

hodnot je na základě interních výpočtů přímo zobrazena hodnota kinematické viskozity v mPa.s. Pro 

kapaliny konstantní viskozity odpor vůči pohybu roste s velikostí vřetena. Rozsah měření pro 

stanovení reologických vlastností materiálu může být přizpůsoben zvolením vhodné kombinace 
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vřetene a rychlosti otáčení. Pro získání relevantních výsledků měření je nezbytné znát nejdůležitější 

reologické vlastnosti vzorku. Je tedy třeba vyhodnotit, o jaký typ materiálu se jedná a správně jej 

klasifikovat.  

Technické údaje použitého přístroje Anton Paar DV–3P 

Rozsahy měření pro standardní vřetena: 

 DV–3P L: 15*) do 2 000 000 mPa.s = 15 **) do 2 000 000 mPa.s 

 DV–3P R: 100 *) do 13 000 000 mPa.s = 100 **) do 13 000 000 mPa.s 

 DV–3P H: 0,16 **) do 106 000 mPa.s = 1,6 *) do 1 060 000 mPa.s 

*) omezeno vlivem turbulence 

**) pro měření odpovídající 10 % plného rozsahu 

 

Rozlišení: 

 Pro adaptér „nízká viskozita“: 0,01 

 Viskozita < 10 000 mPa·s: 0,1 

 Viskozita > 10 000 mPa·s: 1 

Přesnost: 

 ±1 % z plného rozsahu 

Opakovatelnost: 

 ±0,2 % z plného rozsahu 

Hodnoty momentu (plné zatížení): 

 DV–3P L: 0,07 mN·m 

 DV–3P R: 0,7 mN·m 

 DV–3P H: 5,8 mN·m 

Teplotní senzor Pt 100: 

 Rozsah: –10 °C až 150 °C 

 Rozlišení: 0,1 °C 

 Přesnost: ±0,25 °C 

 Opakovatelnost: ±0,1 °C 
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Digitální hustoměr 

Hustota byla měřena pomocí přenosného digitálního hustoměru Densito 30 PX od firmy Mettler 

Toledo. Tento hustoměr je vybaven speciální stupnicí pro měření ropných produktů. Tento přenosný 

hustoměr umožňuje během krátké doby zjistit hustotu vzorku. Přístroj používá metodu oscilující 

trubice v kombinaci s přesným měřením teploty. Vzorkovací hadička se ponoří do vzorku a po nasátí 

se automaticky spustí měření. Výsledek se zobrazí na displeji v několika sekundách. Hustoměr je 

vybaven pumpou s regulovatelnou rychlostí nasávání a speciálním otvorem pro možný vstřik vzorku 

externí stříkačkou (pro velmi viskózní vzorky). Přístroj má automatickou teplotní kompenzaci nebo 10 

teplotních kompenzačních koeficientů. Kalibrace se provádí na vzduch nebo vodu. Do interní paměti 

lze uložit až 1100 výsledků vzorků a přenést do osobního počítače pomocí infračerveného rozhraní.  

Technické údaje použitého přístroje Densito 30 PX: 

Měřící rozsah hustoty:  

 0 až 2 g·cm-3 

Měřící rozsah teploty:  

 0 až +60 °C 

Rozlišení:  

 0,0001 g·cm-3 

Přesnost: 

 0,001 g·cm-3 

Jednotky měření:  

 hustota, specifická hmotnost, Brix%, alkohol, °Baumé, °Plato, API, kyselina sírová, 

koncentrace. 
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6.2 VISKOZITA TESTOVANÝCH PALIV 

 

Obr. 6.2.1 – Průběh dynamické viskozity testovaných paliv v závislosti na teplotě 

V grafu na obr. 6.2.1 je znázorněn průběh dynamické viskozity v závislosti na teplotě v rozsahu -10 °C 

až 80 °C. Z průběhů je patrná anomálie v případě paliva B50, spekulativně lze příčinu hledat ve 

způsobu přípravy tohoto paliva, které bylo smícháno z dodaných paliv. 
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6.3 HUSTOTA TESTOVANÝCH PALIV 

 

Obr. 6.3.1 – Průběh hustoty testovaných paliv v závislosti na teplotě 

Z grafu na obrázku 6.3.1 je patrný průběh hustoty u zkoušených paliv v rozsahu teplot -10 °C až 80 °C. 
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7.0 MĚŘENÍ VÝHŘEVNOSTI A  PODÍLU ESTERŮ  

 

Dne 16.1.2014 byly dodatečně provedeny zkoušky paliva, resp. stanovení podílů esterů mastných 

kyselin a výhřevnosti paliva.  Zkoušky provedla společnost SGS – Divize paliv a maziv podle ČSN 65 

6169. Výsledky jsou uvedeny v tab. 7.0.1 

Tab. 7.0.1 – Výsledky měření výhřevnosti paliv 

Označení paliva Zkušební protokol č. Výhřevnost [MJ/kg] 

B30 55511 41,38 

B50 55512 40,52 

NM 55513 42,58 

Dále byl přiložen protokol provedený v roce 2010 (14. 10. 2010), který udával výhřevnost u paliva 

B100 (zkušební protokol č. 88259) s výší spodní výhřevností 37,51 MJ/kg. 

Měření podílu esterů mastných kyselin bylo provedeno společností PREOL, a.s. Podíl ukazuje tabulka 

č. 7.0.2. 

Tab. 7.0.2 – Podíl esterů mastných kyselin u zkoušených paliv 

Označení paliva Podíl esterů [%] 

NM <1,5 

B30 30,7 

B50 50 

B100 96,9 

 

Na základě získaných hodnot měření výhřevnosti paliv a stanovení podílu esterů lze 

dodatečně zpřesnit závěry. V prvé řadě je možné vypočítat závislost podílu MEŘO a určené 

výhřevnosti. Ta je provedna v grafu na obr. 7.0.1. Dříve komentovaný závěr vycházel 

z výpočtu uvedeného ve zprávě pro. Šebora a kol. (viz obr. 5.0.2) . Na základě srovnání je 

patrné, že rozdíly jsou relativně nízké. V grafu na obr. 7.0.2 jsou uvedeny poklesy hodnot 

maximálního výkonu motoru a výhřevnosti paliva. Jak je zřejmé, dříve zmíněný pokles 

výkonu motoru mezi spalováním paliva NM a B100 činil 11.7%. Určením skutečné 

výhřevnosti je možné sledovat pokles o 11.9%. Tedy existuje velmi vysoká korelace těchto 

hodnot. Avšak problematicky se jeví rozdíl při srovnání výsledků u paliva B50. Lze pozorovat, 

že diference je již vyšší. Příčinu je možné hledat ve způsobu dodání vzorku, neboť se jednalo 

o vzorek připravený v laboratoři PPREOL, a.s., nikoliv tedy ten, který byl ve skutečnosti 

spalován. Objektivně ale vzato, rozdíl v řádu dvou procent není nikterak „chybným“ 

výsledkem vzhledem k požadavkům zkušebních metodik. 
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Obr. 7.0.1 - Průběh výhřevnosti v závislosti na podílu MEŘO v palivu 

 

 Obr. 7.0.2 – Porovnání poklesu maximálního výkonu a výhřevnosti paliva 
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Poznámky 


