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A
bychom mohli v budoucích kapi-

tolách lépe pochopit vcelku složité 

systémy zapalování, bude vhodné 

seznámit se nejdříve s obecnou stávající 

konstrukcí zapalovací svíčky. 

Komentář k obrázku:

Na obrázku je znázorněn  podélný řez jed-

noelektrodovou zapalovací svíčkou s dlou-

hým závitem a plochým těsněním

Ad a) Koncovka SAE slouží jako přímé kon-

taktní připojení zapalovacího kabelu a jeho 

koncovky na zapalovací svíčku pro přenos 

vysokonapěťového proudu (10–40 kV). Tato 

koncovka se v současné době vyrábí ze slitin 

mědi, zinku a ostatních kovů. Speciální slitina 

zamezuje korozi na kontaktech a zajišťuje 

tak spolehlivý přenos elektrické energie na 

svíčku s minimálními ztrátami elektrické 

energie. Její rozměry a kvalita podléhá me-

zinárodním normám ISO/DIN. U některých 

typů svíček je tato koncovka pevně naliso-

vána na středovou elektrodu svíčky, u jiných 

typů je šroubovací, tzn. že můžeme na za-

palovací svíčce použít i starší typ koncovky 

kabelů (fajfky), která je konstruována s pé-

rovým kontaktem pro závitové spojení.

Ad b) Izolátor - vnitřní část je obecně vy-

ráběna z oxidu hlinitého (Al2O3) - upravit 

vzorec do chem. podoby. Pro speciální typy 

svíček jsou do směsi přidávány i další che-

mické sloučeniny, jejichž složení jsou větši-

nou chráněna patenty (především urychlují 

odvod tepla z oblasti izolátoru). Povrch izo-

látoru je chráněn sklovitou glazurou. Přes 

izolátor se ze svíčky uvolňuje přibližně ko-

lem dvaceti procent přebytečného tepla. 

Pokud jsou při konstrukci svíčky použity 

speciální izolátory, které těsně přiléhají k tě-

lesu středové elektrody, můžeme tepelnou 

výměnu značně urychlit a zvýšit tak hod-

notu odvodu tepla až na třicet procent, což 

má velký význam pro zlepšenou činnost 

zapalovací svíčky (viz Beru Ultra X nebo 

nová řada Beru Ultra Titan). Keramický ma-

teriál, z něhož je vyroben izolátor, by měl 

být zároveň teplotně stabilní, s minimální 

roztažností, vnější glazura by měla rovněž 

odpuzovat nečistoty – prach včetně mast-

not, které by mohly snižovat tepelnou vý-

měnu na povrchuizolátoru, nebo způsobo-

vat i vznik tzv. bludných proudů.

Izolátor je velmi náročný na zpracování 

a kvalitu materiálu. Dříve se jako materiál 

k jeho výrobě používala slída, postupně byla 

nahrazena složitějšími keramickými mate-

riály, které mají vhodnější vlastnosti a jsou 

také levnější. Nyní se používají převážně 

směsi, jejichž hlavní složkou je velmi čistý 

korund (oxid hlinitý) s různými přísadami. 

Vysoká provozní napětí a poměrně malá 

energie zapalovacích zdrojů vyžadují, aby 

měl izolátor dobré izolační vlastnosti, které 

se nesmějí zhoršit ani při vysokých teplo-

tách. Chemicky musí odolávat působení 

látek obsažených v palivu a vznikajících při 

hoření směsi ve válci (palivo, olej, přísady 

v palivu). Hlavní význam má tepelná vodi-

vost materiálu, která se nesmí zhoršovat při 

Malá encyklopedie   
zapalování a žhavení (4. díl)
Rozvoj výroby zážehových motorů ve 20. století kladl zvýšené nároky na rozvoj  celkové konstrukce 

zapalování motorů. Nové způsoby stavby spalovacích motorů vyvolaly i nové nároky na technická 

provedení konstrukce zapalovacích svíček. 

a) koncovka SAE pro 
připojení koncovky 
kabelu zapalování 

b) izolátor

c) pata (patice) zapalovací 
svíčky /tepelná dilatační 
oblast/ 

d) křemíkový zátav

e) ploché kulaté těsnění 

f ) závit svíčky 

g) středová elektroda 

h) boční elektroda 

Izolátor musí splňovat 
specifické vlastnosti: 

■  musí mít vysokou pevnost
■  odolávat tlakům
■  odolávat chemickým vlivům
■  musí být stejnorodý
■  nesmí být pórovitý
■  musí mít malou tepelnou roztažnost při 

vysokých teplotních spádech (jinak 
vznikají nebezpečná vnitřní pnutí, která 
mohou svíčku poškodit)

■  musí mít dobré izolační vlastnosti

Ideální materiál izolátoru by 
měl splňovat tyto vlastnosti: 

■  při nízkých teplotách mít malou 
tepelnou vodivost, čímž se dosáhne 
rychlého zahřátí svíčky na samočisticí 
teplotu a omezí se usazování spalin

■  při dosažení samočisticích teplot musí 
mít velkou tepelnou vodivost, aby ani 
nejvyšší přívod tepla ze spalovacího 
prostoru nezvýšil teplotu svíčky nad 
stanovenou mezní hodnotu
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vysoké teplotě. Na izolátoru se mohou usa-

zovat části olejových výparů, prachu a dal-

ších nečistot z víření vzduchu při provozu 

vozidla. Z vnitřního izolátoru se musejí tyto 

částice odstranit vlivem teplotního rozmezí 

samočinně. Provozní teplota špičky izolá-

toru se pohybuje v rozmezí 500 až 800 °C. 

Dolní mez této teploty je nazvána samočis-

ticí teplotou svíčky. Při ní shoří usazeniny 

v jiskřišti svíčky, jež by jinak zvyšovaly elek-

trickou vodivost povrchu a omezovaly 

včasný zápal připravené směsi paliva.

Při teplotě nad horní hranici (800 °C) se již 

palivo vzněcuje samo, takzvaný samozápal 

vzniká od zahřátých částí ve spalovacím 

prostoru. Je způsoben přehřátím motoru 

a vysokou aktuální teplotou na středové 

elektrodě a izolátoru.

Změna tepelné vodivosti materiálu izolátoru 

má podstatný vliv na to, jak rychle se ohřeje 

špička na potřebnou teplotu a v jak širokém 

rozmezí pracovních podmínek a přívodu 

tepla v potřebném rozmezí teplot zů-

stane.

Na tepelné vlastnosti svíčky mají vliv kromě 

vlastností použitých materiálů i konstrukční 

úpravy ploch, které přijímají teplo a odvá-

dějí jej přes patu svíčky do hlavy válce mo-

toru.  Důležité jsou délka špičky izolátoru, 

tvar dutiny, upevnění a utěsnění izolá-

toru. 

Vraťme se nyní k úvodnímu obrázku:

Ad c) Pata zapalovací svíčky, která se v ně-

které literatuře nazývá někdy nepřesně také 

pouzdro, má za úkol zajistit:

■  pevné spojení s hlavou válců,

■  pevné spojení bočních a střední elek-

trody, 

■  matice musí zajistit spolehlivé zašroubo-

vání svíčky do hlavy motoru, přičemž 

musí fungovat přenos minusového pólu 

na svíčku,

■  musí propojit izolátor a středovou elek-

trodu v zapalovací svíčce,

■  musí zajistit odvod tepelné energie ze 

svíčky v míře zhruba čtyřicet procent přes 

chlazení hlavy válce. 

Jelikož existují různé typy zapalovacích 

svíček, tak jsou i různě veliké šestihranné 

matice na patě svíčky. V praxi se můžeme 

setkat s rozměry M 18, M 14, M 12 nebo 

M 10. Rozměr závitu však může být roz-

dílný dle typu svíčky a motoru. Původně 

se pouzdro vyrábělo z oceli (to zůstává 

doposud u některých výrobců s nižší kva-

litou výroby svíček). Protože ale vzniká na 

běžné oceli rez, a to nejen na vnější části 

paty, a často dochází i k zapékaní paty do 

závitu v hlavě motoru, používá se v sou-

časné době u kvalitních svíček slitina vy-

sokopevnostních ocelí s příměsí niklu 

a zinku, které tyto problémy odstraňují. 

Ad d) Křemíkový zátav sloužil v minu-

losti ke spojení proudového připojení 

mezi vrchní části středové elektrody (při-

pojené na zapalovací kabel) a spodní 

částí, tedy vlastní středové zapalovací 

elektrody. Toto místo bylo kritické nejen 

pro přenos elektrické energie v elektro-

dách, ale i pro odvod tepelné energie 

a zrychlení reakce svíčky na teplotní po-

měry v motoru. Proto výrobci starších 

typů svíček používají tuto levnější metodu 

spojení, zatímco nejmodernější svíčky 

nahrazují křemíkový zátav speciálními 

hmotami nebo celkovým přímým spoje-

ním středové elektrody (samozřejmě s pa-

tentovou ochranou materiálů a techno-

logie).

Ad e) Ploché kulaté těsnění je charak-

teristické pro určité typy nízkokompres-

ních, nízkoobrátkových motorů. Je ho 

možné nalézt ale i u nových vysokokom-

presních motorů, to však pouze tam, kde 

je dostatek místa pro montáž svíčky do 

hlavy motoru, nebo potom tam, kde není 

technicky možné využít z hlediska masy 

materiálu ve hlavě válce kónického tvaru 

těsnění sedla svíčky.

Ad f) Rozměr závitu svíčky je většinou 

určen typem motoru a použití svíčky. 

Starší typy svíček s krátkým závitem mají 

většinou jiné stoupání a průměr závitu, 

než nové typy svíček. Vždy je proto v praxi 

nutné porovnat technické vlastnosti sví-

ček před jejich montáží do motoru. 

Ad g) Středová elektroda zajišťuje výboj 

plusového náboje vysokého napětí zpro-

středkovaného přes klasický rozdělovač, 

zapalovaní magnetem či elektronickým 

zapalováním. Postavení elektrody může být 

v několika variantách jako například vysu-

nuté (či předsunuté) jiskřiště, středové jis-

křiště a vnitřní jiskřiště.  

Volba typu jiskřiště není dána typem svíčky, 

nýbrž způsobem víření plynů ve spalovacím 

prostoru válce, aby vždy docházelo ke spo-

lehlivému zapálení připravené palivové 

směsi a aby svíčka netrpěla zároveň zaná-

šením nečistotami, tedy, aby dobře fungo-

valy její samočisticí schopnosti.

Obecně, bez ohledu na tvar spalovacího 

prostoru válce, můžeme konstatovat, že 

předsunuté jiskřiště můžeme používat při 

klasickém tvaru pístu s dostatečným pro-

storem pro odvětrání (odvod) spálených 

plynů přes výfukové ventily. Většinou se 

tento způsob zápalu využíval u nízkokom-

presních motorů nebo také u motorů na 

plyn.  

Středové jiskřiště je běžně využíváno u stan-

dardních motorů jak s běžným atmosféric-

kým plněním, tak s přeplňovaným plněním. 

Základem však vždy zůstává způsob plnění 

válce, směs v době komprese ve válci víří 

(např. díky uzpůsobenému vstřiku paliva 

a či tvaru pístu), což ovlivňuje kvalitní zápal 

a celé prohoření směsi (viz další kapitoly).

Vnitřní jiskřiště technicky vychází z motorů 

konstruovaných ve dvacátých až třicátých 

letech minulého století, kdy vnější boční 

elektrodu nahrazoval okraj závitu žhavicí 

svíčky, přičemž středová elektroda byla 

umístěna na stejné výškové úrovni. Tento 

typ jiskřiště je dnes využíván většinou pro 

speciální motory.

Ad h) Boční elektroda tvoří minusový pól, 

protože je připojena patou zapalovací svíčky 

na karoserii vozidla.
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