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Otěchto problémech se velmi 
málo píše, protože normy EURO 
specifikují emisní požadavky pro 

zážehové a  vznětové motory, dále určují 
určité hranice maximální měrné spotřeby 
motoru a dále následuje svým způsobem 
docela složitý proces kontroly výkonu 
motoru a jeho řídících jednotek na brzdě. 
Bylo by dobré na tomto místě objasnit, co 
znamená v  motorářské hantýrce termín 
brzda.
Brzda je speciální zařízení, kde máme za-
stavěný testovaný motor se všemi jeho 
součástmi. V praxi to znamená, že můžeme 
kontrolovat zapalování nebo žhavení, vstři-

kování, měrnou spotřebu paliva, kompletní 
okruh chlazení motoru – kapalina, oleje, 
klima, filtraci vzduchu, filtraci paliva, filtraci 
oleje, likvidaci olejových par, posilovač ří-
zení, točivý moment motoru při simulova-
ném zatížení motoru, likvidaci výfukových 
spalin, celkové teplotní zatížení motoru 
v  jeho jednotlivých částech, destrukční 
kontrolu olejové náplně a  řadu dalších 
cca 50 kontrolních ukazatelů, které jsou 
snímány z řady částí motoru. Test brzd je 
realizován dle jednotlivých technických 
vybavení jednotlivých motorových zkuše-
ben za teplot od -40 °C do 60 °C. Pokud 
někteří výrobci motorů nedisponují plně 

takto vybavenou zkušebnou, většinou další 
část testů zadávají specializovaným zku-
šebnám, které jsou mezinárodně určeny 
pro realizaci těchto zátěžových testů.
Zjednodušeně řečeno. V simulovaných la-
boratorních podmínkách jsme schopni 
nastavit takovou zátěž motoru, kde během 
cca 1-2 měsíců testů jsme schopni dostat 
komplexní zátěžové vyhodnocení motoru, 
kde za  jiných okolností bychom museli 
na testech projet cca 1 milion kilometrů 
v běžném silničním provozu. To je samo-
zřejmě velká časová úspora včetně ekono-
mické úspory ve zrychlení vývoje. I když 
náklady na provoz motorové brzdy nepatří 

zdali bude hybrid vybaven vznětovým či 
zážehovým motorem, protože vždy se již 
bude jednat o malolitrážní motory s nízkou 
spotřebou paliva nižší produkcí Nox.
Tuto situaci si uvědomují současní giganti 
automobilového průmyslu, a proto se u nich 
tu a tam objevují hybridy či první elektromo-
bily jako reálný test budoucího vývoje. I když 
například značka TESLA slaví určité úspěchy, 
které jsou na druhé straně doprovázené eko-
nomickými ztrátami, které souvisí s budování 
výrobních kapacit pro nové typy baterií a in-
frastruktury nabíjecích stanic, zřejmě se nedá 
očekávat zrychlený podíl vozového parku 
elektromobilů, pokud jejich prodej nebude 
současně státem daňově podporován 
(např. t. č. Norsko, Dánsko). Odborné a vý-
zkumné kruhy uvádějí, že podíl elektromo-
bilů na celkové motorizaci vyspělých zemí 

by mohl dosáhnout kolem roku 2030 
cca 10% z produkce automobilů. Samo-
zřejmě je to otázka získání elektrické energie, 
vytvoření infrastruktury nabíjecích stanic 
a zvýšení technické kapacity elektrických 
baterií.
Zde jsem hovořil obecně o všech typech 
motorů. Nesmíme však zapomínat na ná-
kladní automobily, autobusy, stavební stroje, 
říční a námořní dopravu, stavební a země-
dělskou techniku, kde se budou výrobci 
motorů stále potýkat s emisními předpisy.
V následujících letech zřejmě půjde o pře-
kotný vývoj v této oblasti. Velké městské 
aglomerace budou omezovat vjezd do cen-
ter, pokud vozidla nebudou splňovat přede-
psané emisní limity (tento trend se zřejmě 
ze SRN rozšíří i do dalších evropských měst). 
Preference se soustředí na ekologickou hro-

madnou dopravu. Budou preferovány ná-
kladní elektromobily pro zásobování center 
(viz současná omezení např. v Londýně). 
V rámci energetických strategií jednotlivých 
zemí dojde pravděpodobně k finančním 
subvencím provozu elektromobilů pro velké 
městské aglomerace a příměstské aglome-
race. Bude podporován trend ve snižování 
měrné spotřeby paliva, který přímo nahrává 
pro další a širší rozšíření hybridních automo-
bilů.
Karty jsou rozdány a budeme očekávat, které 
nové technologie budou celkově ekono-
micky výhodné a budou současně odpovídat 
požadavkům ekologické strategie.

Zpracoval: Ing. Karel Horejš
Podklad“ technická knihovna IHR Autodíly, 

BERU, BorgWarner, Technical Research 
a další

V předchozích dílech, věnovaným AGR (EGR) ventilům jsem se zmínil o nutnosti aktivního 
chlazení těchto součástí motoru. V tomto směru jistě nikdo nebude pochybovat o této nutnosti, 
pokud pracujeme s teplotami v rozmezí od 450 do 800 °C. V tomto směru jsou na tom lépe starší 
typy pneumaticky ovládaných ventilů, které však svým prodlením v rychlosti přestavení plně 
neodpovídají novým normám EURO V a EURO VI. Podstatně horší situace nastává v chlazení 
elektronicky ovládaných ventilů, kde teplotní zatížení elektronického vybavení ventilu 
a funkčnosti Halleova efektu se se pohybuje na hranici fyzikálních možností.

Malá encyklopedie chlazení (29. díl)
AGR (EGR) ventily pokračování
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k nejlevnějším, můžeme v přijatelném ča-
sovému horizontu získat komplexní vyhod-
nocení nejen motoru, ale i jeho součástí.
Další technickou výhodou je skutečnost, 
že brzda je v každém okamžiku schopna 
počítačově vyhodnocovat jednotlivá data 
z provozu motoru. Zde se nám tak otevírá 
plejáda získávaných údajů např. o emisích 
motoru v  jeho  jednotlivých režimech, 
přesné spotřeby paliva při těchto režimech, 
teplotní zatížení jednotlivých částí motoru, 
kontrola výpadků motoru díly mechanic-
kým či elektronickým závadám, samo-
zřejmě můžeme sledovat i  požadavky 
na maximální přetížení motoru v krizo-
vých situacích s následným vyhodnoce-
ním funkcí jednotlivých částí motoru. 
Moderní laboratoře jsou již i vybaveny 
simulací prachových částí ze silničního 
provozu, takže můžeme i současně sledo-
vat zanesení vzduchových filtrů, problémy 
s filtrací paliva, klimatizace, vzduchových 
vah a AGR ventilů. Motorovou brzdu mů-
žeme nazvat i  jako malým tomografem, 
který nám udělá kompletní scan zdraví 
a funkce motoru.
Motorová brzda nám současně umožňuje 
kdykoliv pohodlně demontovat jednotlivé 
součásti motoru, jejich zpětnou kontrolu 
technického stavu a novou rychlou zá-
stavbu do systému pro další pokračování 
testů.
Možnost využití motorové brzdy byla velmi 
důležitá pro kontrolu technického stavu 
AGR ventilů po simulovaném průjezdu ur-
čitého počtu kilometrů, ale současně, což 
bylo nejdůležitější, sledovat průběžný vývoj 
teplot přepouštěných regulovaných spalin 
přes ventil a celkové jeho teplotní zatížení.
Jak jsem se již předem zmínil, AGR (EGR) 
ventily nemohou fungovat bez dodateč-
ného intenzivního chlazení celé součástky. 
Intenzivní chlazení v praxi znamená, že mu-
síme technicky k ventilu přivést co nejrych-
leji chladicí kapalinu přímo z výstupu chla-
diče (tedy tu nejchladnější). Z  hlediska 
praxe se tomu říká „by pass“, kdy oddělíme 
část proudící chladicí kapaliny přímo pro 
určitou část součástek motoru. Za normál-
ních okolností funguje čerpadlo chladicí 

kapaliny, které tlačí kapalinu přes jednotlivé 
součásti motoru. Ačkoliv kapacitní výkon 
těchto čerpadel je dosti vysoký a je schopen 
za normálních okolností chladit blok mo-
toru, hlavu válce, část olejové lázně, klima-
tizační výměník, chladič turba, pro určité 
typy AGR ventilů však potřebujeme vyšší 
tlaky s rychlejším prouděním chladicí ka-
paliny s ohledem na rozměry chladicích 
kanálů. Proto se do systému zařazuje i spe-
ciální čerpadlo pro chlazení ventilů. Toto 
není jen výsadou AGR ventilů, ale i chladičů 
oleje, kde potřebujeme zejména s ohledem 
na okolní klimatické podmínky co nejrych-
leji snížit teplotu olejové lázně, která za nor-
málních okolností působí jako teplotní 
akumulátor motoru a přímo tak ovlivňuje 
následný výkon motoru.
V úvodu kapitol o ventilech jsem předeslal, 
že se ke vzorcům vrátím později. O toto Vás 
neošidím. Nicméně vzorce je jedna záleži-
tost, kterou v praxi asi těžko uplatníte, po-
kud nebudete diagnostiky, praxe života je 
však jiná, protože je třeba empiricky vidět 
souvislosti v oblasti chlazení motorů.
V našich mírných klimatických podmínkách 
je konstrukce chlazení v průměru konstru-
ována toho času do mezních teplot +40C 
pro zážehové motory. Z hlediska praxe to 
znamená, že  celý systém kapalinového 
chlazení by měl být schopen zajistit chla-
zení motoru, chlazení AGR, chlazení olejové 
lázně, chlazení turba a provoz klimatizace. 
Je zde však jedno praktické motoristické 
ale. Pokud to pálím na dálnici 180 za hodinu 
v teplotách kolem 40 °C a více při plně za-
pnuté klimatizaci, tak dochází k teplotnímu 
přetížení chladicího okruhu. (hovoříme 
o teplotním šoku chladicího systému). První 
známkou tohoto problému může být 
např. výpadek klimatizace a vypálených 
pojistek klimatizace a větráků a následuje 
kontrolka teploty chladicí kapaliny. Pokud 
se Vám to podařilo takto přepísknout, ne-
chte vůz s otevřenou kapotou chladit ale-
spoň 30 minut, poté zkontrolujte náplně, 
vyměňte pojistky a rozumnější jízdou po-
kračujte dále.
Poněkud zásadnější problém mají vznětové 
motory. Ačkoliv chladiče vznětový motorů 

poskytují podstatně vyšší výkonové para-
metry, přesto jejich výkon není bezedný. 
A nyní otázka proč?
Podíl odběru výkonu chlazení AGR ventilů 
pro vznětové motory se pohybuje 
od cca 7% výkonu vodního chladič a výše. 
Na stolicích se při maximálním zatížení ně-
kdy pohybujeme až na 15% odběru chla-
dicího momentu vodního chladiče, což je 
daň za EURO (zřetelná situace je především 
u nákladních automobilů vybavená dle 
EURO V a EURO VI). K tomuto odběru mu-
síme ještě připočíst hodnoty chlazení oleje, 
kde výše uvedené dvě položky jsou 
schopny spotřebovat 20 a více % z celkové 
kapacity chladiče.
Pokud nákladní vozidla se vznětovým mo-
torem jezdí v  našem mírném středním 
pásmu, tak jejich konstrukce chladičů fun-
guje s  dostatečnou kapacitní rezervou 
dalšího výkonu. Samozřejmě je vše závislé 
od požadavků zadavatele pro celkového 
teplotního zatížení motorů. Pokud však 
chceme tyto nákladní automobily využít 
například ve vyšších okolních teplotách 
kolem 50 °C, systém chlazení těchto nej-
modernějších motorů je již omezeně 
funkční. To se týká například nasazení ko-
merčních nákladních vozidel v saharských 
oblastech, stejně tak i vojenských speciálů.
Pro tyto oblasti se problém koncentruje 
do přestavby chladicího systému, tedy po-
sílení výkonu jednotlivých chladičů, který 
představuje nemalé finanční prostředky 
do  výroby nářadí pro výrobu chladičů 
s vyšší chladící kapacitou. Jednou z tech-
nických úvah je vyřazení systému AGR (RGR) 
ventilů, které odebírají v těchto podmín-
kách cca 15% kapacity chladiče. Kromě 
toho je i nutné posílit výkon chlazení oleje. 
V tomto směru se nebudu zmiňovat ani 
o výrobci chladicího systému ani o doda-
vateli vozidel. Z hlediska praktického je 
teoreticky možné uzavřít by pass přívodu 
chladicí kapaliny do AGR ventilu při pře-
kročení teplotní hranice, a tak snížit nároč-
nost chlazení motoru v těchto klimatických 
podmínkách. Praktický problém však spo-
čívá v odpojení zpětného vedení spalin 
do AGR ventilu a přeprogramování řídících 
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 13) poskytlo spotřebiteli 
šest prodávajících. Lhůtu pro uplatnění 

Ověřit úroveň služeb pneuservisů a dodržování povinností, vyplývajících prodávajícím nebo 
poskytovatelům těchto služeb z obecně závazných právních předpisů, bylo cílem kontrolní akce 
České obchodní inspekce.

Pneuservisy neinformují 
spotřebitele o cenách služeb
Závěrečná zpráva České obchodní inspekce za rok 2015.

jednotek. Pokud by šli výrobci nákladních 
automobilů touto cestou, pak dojde k de-
gradaci emisních norem EURO V, EURO VI 
pro provoz těchto automobilů ve vyšších 
teplotních podmínkách.
Zatímco se stále řeší aféra WV-gate, může 
teoreticky vzniknout budoucí problém 
i u nákladních vozidel. Stejně tak jako je 
neúprosná konkurence při prodeji osobních 
a užitkových vozidel, stejný ekonomický 
boj zažívá i prodej lehkých i těžkých ná-
kladních vozidel.
Pokud chceme řešit zvýšené požadavky chla-
zení při vyšších okolních teplotách při zacho-
vání stávajících emisních limitů, neobejde se 

toto řešení bez dodatečných investic do ob-
lasti chlazení, tedy zvýšení kapacit vodního 
chladiče, úpravy výkonu viskospojek a dal-
ších součástí chladicích systémů.
Z hlediska technického i ekologického zís-
kaly AGR (EGR) ventily svoji doposud nena-
hraditelnou pozici zejména v provozování 
vznětových motorů, kde významně snižují 
náročnost na zanášení filtrů pevných částic, 
a to jak u suchých, tak i u tekutých filtrů.

Zpracoval: Ing. Karel Horejš
Podklady: technická knihovna IHR Autodíly 
Wahler, glosy z technického vývoje chlazení 

v Evropě
Foto: knihovna IHR Autodíly
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