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1) NEPŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ NAFTY 

    Motory s nepřímým vstřikem jsou opatřeny vedlejším kompresním prostorem, 
tzv. komůrkou. Vstřik paliva se odbývá v tomto vedlejším kompresním 
prostoru a spaliny jsou přepouštěny do hlavního kompresního prostoru, kde 
konají práci. 

     Dnešní moderní vznětové motory se ale konstruují převážně jako motory s 
přímým vstřikem. 

 

  TLAKOVÁ KOMŮRKA   VÍROVÁ KOMŮRKA VZDUCHOVÁ KOMŮRKA 

 

 



TLAKOVÁ KOMŮRKA 

     Motory s tlakovou komůrkou 
(předkomůrkou) 

    nejsou náročné na vstřikovací  zařízení. 

Vytvoření kvalitní směsi záleží pouze na 
rozvíření vzduchu, proudícím 
spojovacím kanálem mezi hlavním a 
vedlejším prostorem. 

 Po vstřiku paliva do komůrky a 
následném promísení se vzduchem 
začne spalování. Zvýšením tlaku se 
vytlačí část směsi do hlavního prostoru, 
v němž se dalším rozvířením dokončí 
příprava směsi v nadbytku vzduchu a 
rozvine se hoření. 

   

 

  



VÍROVÁ KOMŮRKA 

     Motory s vírovou komůrkou  

    mají zpravidla větší část spalovacího 

prostoru  (50 až 90 % ) umístěnu 
stranou od válce. V tomto prostoru 
vzniká rotační vír vzduchu. Palivo se do 
vírové komůrky vstřikuje obyčejně 
shora. Spojovací kanál je ke stěně 
vírové komůrky směrován tangenciálně. 
Vzduch se dobře rozvíří, rychle se 
promíchá se vstřikovaným palivem a po 
rozvinutí hoření za rychlého růstu tlaku 
se dostává do hlavního spalovacího 
prostoru, v němž se dokonale promíchá 
se zbývajícím vzduchem a shoří. 

 



2) NEPŘÍMÉ VSTŘIKOVÁNÍ BENZÍNU 

    Vstřikování paliva do zážehových motorů je modernější a přesnější 
řešení přípravy palivové směsi než u klasických karburátorů.  

    Přesně odměřené množství paliva odpovídající okamžitému objemu 
nasávaného vzduchu je pod tlakem palivového čerpadla rozprášeno 
vstřikovacími tryskami do prostoru sacího potrubí, nebo do komory 
škrtící klapky – nepřímé vstřikování. 

 



ROZDĚLENÍ VSTŘIKOVÁNÍ 

Podle počtu míst vstřikování paliva: 

a)  jednobodové  (SPI) – vstřikování paliva před ŠK 

b)  vícebodové   (MPI) – vstřikování paliva před sací ventil  

  

Podle způsobu řízení vstřikovaného množství paliva : 

a)  mechanické (zastaralé) 

b)  elektronické (ŘJ – řídící jednotka) 

  

 Podle místa tvorby směsi: 

a) nepřímé vstřikování do sání – jednobodové, vícebodové 

b) přímé vstřikování do spalovacího prostoru 

 



    MPI A SPI  VSTŘIKOVÁNÍ 

     1 – palivo, 2 – vzduch, 3 – škrticí klapka, 4 – sací potrubí, 5 – vstřikovací 
ventil, 6 – válce 

 

VÍCEBODOVÉ (MPI)    CENTRÁLNÍ (SPI)     ( PŘÍMÉ )  



VSTŘIKOVACÍ VENTILY 
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