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Problemati  kou stanovení detergentnÍch

vlastností automobi lových benzinů, zejmé-
na z oblasti prémiových řad, a jejich vlivu

na chod a Životnost motoru se zabývá
lng. lvo Krajíček, specia l ista ze společnost i

SGS Czech Republ ic,  s.  r .  o.

PouŽívaná pa1iva významně ovlivňují funkci motorů a jejich

Životnost. Předpokladem pro dosažení optÍmálního výkonu

motoru po dobu jeho Životnosti je dodrŽování předepsané kva.

lity pouŽívaných paliv. Škodlivé úsady z paliv a jejich spalo.

vání se mohou vytvářet uvnitř spalovacích motorů v případě,

že použív aná paliva neobsahují efektivní detergentní přísady

v dostatečném množství. Nejlepší z detergentních aditiv

naopak dokáŽou nejen udrŽet spalovací motor čistý, ale navíc

mohou existující úsady částečně či úplně odstranit'

Detergentní aditiva jsou obsažena zejména v prémiových

benzinech, které má v prodejním sortimentu většína serióz-

ních distributorů automobilových paliv.

Tvorba úsad
Úsady, které se v motoru vyskytují, obecně pocházejí

zejména:
. z obtížné spalitelných organických látek či kontamÍnantů

obsaŽených v palivu,
. z plynů proudících odvětráním (Blow.by) z klikové skříně

a rozvodů motoru'
. z nedokonale vyčištěného nasávaného vzduchu,
. z motorového oleje, který se dostává do sacího potrubí netěs-

nostmí přes těsnění dříků sacích ventitů,
. z nespáIených zbytků paliva.

Kritická místa pro tvorbu úsad jsou ukázána naobr. o.
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Úsady na sacích ventilech motoru
Úsady vznikají především na zaoblené části, tzv. tuIipánu,

a přiléhající části dříku ventilu. Způsobují změny v proudění

a tvorbě směsi a v plnění spa1ovacÍho prostoru válce, coŽ se
projevuje na rychIosti spalování, pok1esu výkonu motoru

a s tím spojené schopnosti akcelerace' na zvýšení spotřeby
paliva a v neposlední řadě zvýšení hodnot emisí motoru'

Na obr. o jsou ukázky úsad na sacích ventilech motoru

s vícebodovým vstřikováním (MPI). U moderních zážehovýcLr
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motorů s přímým Vstřikem je tvorba tohoto typu úsad na

sacích venti1ech omezena, protože pal ivo je vstř ikováno

přímo do válce.

Úsady na Vstřikovačích
Úsady na vstřikovačích pocházejizejména z oxidace a stárnutí

uhlovodíků a také z nečistot a prachu, které jsou přítomné

v palívu. Úsady a zanášení vysokotlakých vstřikovačů jsou

typické zejména pro vznětové motory, především kvůIi zvýšené

tep1otě paliva ve vysokotlaké vstřikovací sekci a špatné oxidač-

ní stabilitě bionafty jako biosloŽky v motorové naftě. Tvorba

úsad je ale běžná íuzáŽehových motorů.

obvykle se úsady

koncentrují v ma-

lých štěrbinách
pohyblivých částí

vstřikovačů, kde

omezují průchod

paliva a mění

množství a tvar

Vstřiku dodávané-

ho paliva. S tím je spojené í nedokonalé rozprášení benzinu

na sací ventil a do sacího potrubí motoru. Změny se negativně

projevují na jízdních vlastnostech motoru (akceleraci a výko.

nu), spotřebě paliva a samozřejmě i na emisích. U ]<arburáto-

rových motorů je dopad zanášení obdobný, úsady způsobují

změny v okruhu volnoběŽných otáček a při provozu v níz]<ém

zatíŽení, kolísání or.áček aŽ zhasínání motoru, zvýšení spotře.

bv a zhoršení emisí motoru.

Úsady ve sPalovacím prostoru motoru
Úsady jsou akumulovány ve spalovacím prostoru jako nor.
mální výsledek spalovacího procesu (obr. o). V případě jejich

vyššího nárůstu dochází ke změně kompresního poměru
a tím ke zvýšení oktanového nároku motoru. Povrchová tep-
lota úsad u více zaneseného motoru se zvyšuje, coŽ způsobuje
snadnější tvorbu úsad.

Kvalita současných benzinů
Běžné automobi1ové benzinv v distribuční síti čerpacích sta-
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nic svou kvalitou odpovídají normě ČsN eN zzs. Tato norma
ale nestanovuje obsah detergentů a úroveň čisticích schop.
ností benzinů. V poslední době je díky tomu moŽné pozorovat,

že docházi k postupné rezignaci prodejců automobilových
benzÍnů na jejich dostatečnou aditivaci detergentními přísa-

dami. Kvalita benzinů je přizpůsobena pouze těm kvalitativ.
ním parametrům, které zmíněná norma předepisuje. Pokud
motorista chce mít jistotu kvalitního benzinu, je nutné
tankovat tzv. prémiové benzíny, atlžv oktanové hladině 95,
nebo 98. Tyto benziny jsou kromě jiného aditivovány i kvalit.
ními detergenty a obvykle i v dostatečném mnoŽství.

TestovánÍ a hodnocení tvorby úsad
V rámci organizace cEc (The Coordinating European coun.

cil), což je uznávaná mezinárodní organizace zabývající

se vývojem zkušebních postupů pro ověřování vlastností

automobilových paliv, maziv a převodových kapalin, byly

vyvinuty zkušební metody pro zkoušení detergentních

vlastností motorových paliv. Metodika CEC pro automolrilové

benziny předepisuje realizaci komplexních testů výhradně na

vybraných konceptech motorů Mercedes-Benz na brzdových

stanovištích.

Pro ověření detergentních vlastností benzinů byly vytvoře.

ny dva testy, které sledují čistotu sacích ventilů a tvorbu úsad

ve spalovacÍm prostoru motoru. První z nich (CEC F-05-98'

lnlet Valve Cleanliness in the MB M102E Engine) je prováděn

na atmosférickém čtyřdobém čtyřváIcovém motoru Mer-

cedes-Benz ML02E, 2,3 litru, s dvouventilovou mechanikou

a se vstřikováním paliva systému KE.JETRoNIC do kaŽdého

sacího kanálu. Druhý test (cEc F-20-98, Deposit Forming

Tendency on Intake Valves) probíhá na čtyřdobém čtyřváIco.

vém nepřeplňovaném motoru Mercedes-Benz M111 o obsahu

2,0 litru, se čtyřventilovou mechanikou s vícebodovým vstři.

kovánímpaliva (MPI).

Motory jsou za přesně stanovených provozních podmínek

provozovány po dobu 60 hodin v cyklickém reŽimu, simu.

lujícím městský provoz. Výsledek je vyjádřen kvantitativně,

hmotností úsad na jednotlivých sacích ventilech, které se

pomocí přesných analytických vahzváŽi nejprve před testem

a pak po něm (obr. o)' aby mohl být stanoven rozdilv množ-

ství usazenin, a kvalitativně, vyhodnocením mnoŽství a cha-

rakteru úsad na sacích ventilech podle stanovené stupnice.

Při zkoušce na motoru M111 (volitelně \ze i M102E) je přesně

deflnovaným způsobem stanovováno i mnoŽství úsad ve spa-

lovacím prostoru jednotlivých válců. Ze spalovacího prostoru

hlavy motoru, z koruny pístu a spalovacÍho prostoru válce

a těsnění hlavy se seškrábou a za pomoci speciáIního příprav-

ku odsají a zvážívytvořené úsady (obr. o).

Čisticí schoPnosti prémiových benzinů
V modifikované zkoušce tzv. Dirty.up/Clean-up Test, která
vychází z výše uvedených testů, je v první části testu motor
po dobu 60 hodin provozován se standardním autobenzinem
(zanášení). Ve druhé části je potom motor po stejnou dobu
provozován s palivem s detergentní přísadou (čištění). Výsled-
kem je stanovení množství vytvořených či zbývajících úsad
po obou cyklech tohoto testu. ZjednodušenéLzeřici, Že během
dvou cyklů tohoto testu je možné nejprve otestovat rozsah
zanášení motoru úsadami díky použití standardního paliva
a ve druhém cyklu potom schopnost prémiového benzinu
vyčistit vzniklé úsady. Stav ventilů z takového testu je vidět
na obr. @. V horní části obrázku jsou ventily s poměrně silnou
vrstvou karbonových úsad, vytvořených spalováním běŽného
benzinu BA 95N, v dolnÍ části je potom dokumentován stav

p
b

40 |  AUToEXPERT 07+08.2015



#
TB

t
ventilů po následném testu se spalováním prémiového benzi.

nu Shell V-Power Nitro+ 95.

AniŽ byly ventily jakkoliv mechanicky čištěny, je moŽné

vidět, že pouhé použití prémiového benzinu v dalším cyklu

testu do]<ázalo ventily poměrně účinně vyčistit. V praxi to ale

neznamená, že natankování jedné či dvou nádrží prémiového

benzinu dokáŽe vyčistit starý a zanesený motor. Zmíněné

cykly motorového testu probíhaly po dobu 60 hodin a pro

viditelný účinek čisticích schopností prémiových benzinů je

ploto potřeba, aby motor, který potřebujeme alespoň částeč.

ně vyčistit, byl provozován po srovnatelnou dobu a stále byl

tankován prémiový benzin.

Závěrem
Dnešní běžné automobilové benziny jsou standardně aditi-

vovány tak, aby splnily podmínky evropské normy ČsN rN

228. T ato kvalita j e plně postačuj ící k zabezpečení provozu au-

tomobilů. Nicméně k dlouhodobému udrŽení Životnosti, vý-

konnosti a pružnosti motoru je vhodné nespoléhat na kvalitu

standardních benzinů v síti čerpacích stanic. BěŽná produkce

benzinů má poměrně malé čisticí schopnosti a výsledkem je

tvorba úsad a karbonových nečistot na vstřikovačích, sacích

ventilech a ve spalovacím prostoru.

PouŽíváním tzv. prémiových benzinů (a pro motorovou

naftu to platí také) je moŽné i dlouhodobě udržovat všechna

v čiánku zmiňovaná ]<ritická místa v čistotě a znateině tak

prodloužit bezporuchovou funkci a životnost motolů.

Při zpracovóní bylo použito materiÓ lů

spolačnosťl SCS Czech Republic, s ' r '  o
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