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Název prototypu v originále     

P3 Prototype of IC Engine Equipped with Electronical 
Injection System    

Název prototypu česky    

Prototyp spalovacího motoru s moderním 
akumulačním vstřikovacím systémem P3 

 

Obrázek 1 Prototyp motoru P3 se vstřikovacím systémem typu common rail 
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Datum předání 

15. 12. 2017 

Interní označení 

Motor P3 

Popis v originále 

This is the prototype of diesel in-line four-cylinder engine equipped with a modern 
electronical controlled injection system and designed to minimize exhaust harmful 
emissions. The prototype is the final result of TAČR project and is based on P1 and P2 
engine specimens and has been created after successful verification using technical 
experiments and long life tests. The engine is equipped with a modern high pressure 
injection system with electronic control and meets all the important technical and 
legislative parameters. The prototype is fully prepared for subsequent serial 
production.  

Klíčová slova v originále 

Injection pump, internal combustion engine, electronics, emission, CO2 

Popis česky 

Jedná se finální prototyp vznětového řadového čtyřválcového spalovacího motoru s 
moderním akumulačním vysokotlakým vstřikovacím systémem a navržený s ohledem 
na minimalizace škodlivých látek ve výfukových plynech. Prototyp navazuje na funkční 
vzorky motorů P1 a P2 a vznikl po úspěšném ověření pomocí technických experimentů 
a dlouhodobých zkoušek. Motor je vybaven moderním vysokotlakým vstřikovacím 
systémem s elektronickým řízením a splňuje všechny významné technické a legislativní 
parametry.  

Klíčová slova česky 

Vysokotlaký vstřikovací systém, vznětový spalovací motor, elektronika, emise, CO2. 

Parametry technické 

Zásadní předpokládané technické parametry funkčního vzorku jsou: 
- Spalovací proces optimalizovaný s ohledem na redukci spotřeby pohonných hmot. 
- Snížení emisí škodlivých látek ve výfukových plynech na úroveň připravovaného 
emisního stupně Stage V. 
- Výrazné snížení hlukové zátěže lidského organismu. 
- Zvýšení technické úrovně motorů a traktorů Zetor. 
- Rozšíření znalostí o problematice elektronicky řízených akumulačních vysokotlakých 
vstřikovacích systémů se zaměřením na rozvoj tvůrčího potenciálu firmy. 

Parametry ekonomické 

Aplikace vysokotlakého vstřikovacího systému na čtyřválcový vznětový motor Zetor 
umožní znatelné úspory ve spotřebě pohonných hmot. Pozitivní přínosy v nefinanční 
oblasti jsou podpora výzkumné činnosti a rozvoj odborné úrovně pracoviště. Projekt 
přispívá ke zlepšení životního prostředí, kdy v důsledku využití výsledků projektu dojde 
k dalšímu snižování škodlivých emisí a produkce NOx, pevných částic (PM) a hluku. 
Tyto změny se pozitivně projeví v kvalitě života. Významným přínosem projektu je 
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vznik nových pracovních míst v důsledku zvýšeného prodeje traktorů. Prototyp motoru 
byl vyroben a dlouhodobě testován. Zařízení je umístěno v laboratořích ZETOR 
TRACTORS a.s., Trnkova 111, 628 00 Brno, Česká republika. 

Předáno za projekt 

TA04030454 – výzkum a vývoj pohonných jednotek s moderními akumulačními 
vstřikovacími systémy s ohledem na minimalizace škodlivých látek ve výfukových. 

Kontaktní osoba 

Ing. Radim Dundálek, Ph.D. 

Telefon 

+420 533 430 362 

Umístnění 

ZETOR TRACTORS a.s. 
Trnkova 111, 628 00 Brno 
Česká republika 

 
Obrázek 2 Prototyp motoru P3 – pravá strana 
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Obrázek 3 Prototyp motoru P3 – uchycení vstřikovačů v hlavě válců 

 
 

Obrázek 4 Prototyp motoru P3 – v průběhu stavby včetně nízkotlaké části 
palivového vedení 

 


