
Budeme sa zaoberať prevá-
dzkovými faktormi, ktoré pri
správnom postupe údržby

a dodržaní určitých zásad môžu
v nemalej miere ušetriť objem spo-
trebovaného paliva, ktorý sa preja-
ví v podobe ušetrených finančných
prostriedkov v dopravných podni-
koch. V článku sa venujeme meraniu
vplyvu tlaku pneumatík, polohy
strešného deflektora a rýchlosti vo-
zidla na jeho spotrebu paliva. 

Spotreba paliva v nákladoch
a jednotkách
Spotrebou pohonných látok vznika-
jú ekonomické náklady priame. Zvy-
šujú sa úmerne množstvu spotre-
bovaného paliva. V súčasnosti sa
dopyt po palivách zvyšuje, takže ce-

ny stále rastú. Preto, či už ide o oso-
bu podnikajúcu v doprave, alebo
osobu používajúcu vozidlo na sú-
kromné účely, každého zaťažuje
spotreba jeho vozidla aj ekonomic-
ky. Cenu uhľovodíkových palív
ovplyvňuje cena ropy na medziná-
rodnom trhu, ale aj náklady na ich
výrobu a distribúciu a skladovanie
u lokálnych dodávateľov. Cena uhľo-
vodíkových palív ja taktiež zaťažená
spotrebnou daňou, takže v súčas-
nosti ide o nie malú nákladovú po-
ložku. To dokazuje aj fakt, že pri pre-
pravách v medzinárodnej nákladnej
doprave u návesových súprav treti-
nu nákladov na prevádzku tvoria po-
honné látky.
Nie je striktne definovaná jedna jed-
notka vyjadrujúca spotrebu paliva,

pretože rôznorodosť výkonov a po-
užiteľnosti vozidiel je veľká. Z tohto
dôvodu kvôli vypovedacej schop-
nosti sa používajú viaceré jednotky
podľa druhu výkonov vozidiel či me-
tódy merania. Môžeme použiť aj ab-
solútne vyjadrenie spotreby paliva
v objemových a hmotnostných jed-
notkách (dm3, m3, l, g, kg), avšak vyš-
šiu výpovednú hodnotu majú rela-
tívne vyjadrenia vzťahujúce sa na
výkon vozidla. 
Ide teda o zlomok, ktorého čitateľ vy-
jadruje množstvo spotrebovaného
paliva. To môže byť udané v obje-
mových alebo hmotnostných jed-
notkách, podľa spôsobu merania.
Najpresnejšie je, ak sa používa
hmotnostné vyjadrenie (vedecká
a odborná činnosť), pretože energia

paliva je závislá od počtu molekúl,
ktoré majú vždy rovnakú hmotnosť
za každých podmienok, zatiaľčo ob-
jemová jednotka je nepresná z dô-
vodu meniacej sa hustoty paliva
(vzájomná vzdialenosť medzi mole-
kulami) s meniacimi sa podmienka-
mi (teplota a tlak). To znamená, že
ak spotrebujeme rovnaký počet lit-
rov nafty pri teplote -5°C a pri +30°C,
nejde o  rovnaké spotrebované
množstvo energie obsiahnutej v pa-
live.
V menovateli sa nachádza jednotka
vyjadrujúca výkon vozidla, ten zále-
ží od druhu vozidla, aktuálneho vy-
užitia, výpovednej hodnoty, vhod-
nosti pre kalkuláciu a podobne.
V doprave ide najčastejšie o ubeh-
nutú vzdialenosť, čas prevádzky,
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Možnosti zníženia 
spotreby paliva 
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Spotreba paliva motorových vozidiel je
jedna z najdôležitejších prevádzkových
charakteristík, ktorá priamo definuje
nákladovosť ich prevádzky. Práve
z toho dôvodu je nevyhnutné skúmať
a zamerať sa na podstatné príčiny
spôsobujúce jej hodnotu. Pôsobí na ňu
niekoľko dôležitých faktorov, ktoré ju
môžu do výraznej miery ovplyvniť. 

MAN TGL 12.250
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množstvo prepraveného tovaru (km,
ton, pcs., oskm, tkm) a podobne.

Hlavné faktory 
ovplyvňujúce spotrebu
Spotreba vozidla je značne dyna-
mická, neustále sa meniaca a rea-
guje aj na najmenšie vplyvy faktorov.
Tie kvôli jednoduchšiemu prehľadu
rozdelíme na nasledujúce skupiny
a podskupiny:

a) fyzikálne - vnútorné (technické
vlastnosti vozidla – účinnosti mo-
tora a prevodového mechaniz-
mu), vonkajšie (odpory prostredia
pôsobiace proti pohybu vozidla -
vlastnosti dopravného prúdu, tra-
sa v meste/mimo mesta, teplota,
terén, stav vozovky),

b) ľudské - vodič (technika jazdy)
prevádzkovateľ (starostlivosť
a údržba => technický stav vozid-
la, využívanie kapacity vozidla =>
priemerné loženie).

Hlavné skupiny faktorov (fyzikálne
a ľudské) netreba chápať ako izolo-
vané, pretože majú medzi sebou
 súvislosť. Ide o to, že fyzikálne sú
faktory dané, ktoré obsluha a pre-
vádzkovateľ vozidla priamo ne-
zmení. Avšak môže meniť mieru ich
vplyvu na spotrebu nepriamo a to

priamou zmenou jednotlivých ľud-
ských faktorov.

Meranie spotreby vozidla
Meranie spotreby je veľmi prob -
lematická záležitosť, pretože sa-
motná spotreba je ovplyvnená
mnohými vplyvmi. Rovnaké vozid-
lo s rovnakým vodičom nebude mať

rovnakú spotrebu ak zmeníme čo
i len hmotnosť nákladu, trasu ale-
bo sa zmení počasie. To isté platí,
ak zmeníme vodiča alebo vozidlo
pri rovnakej trase a náklade. Vzhľa-
dom na všetky tieto vplyvy je po-
trebné držať sa pri stanovení spo-
treby presne určenej metodiky,

ktorá stanovuje postup a pod-
mienky merania. Tá by mala byť čo
najpresnejšia a mala by čo najob-
jektívnejšie vyjadrovať spotrebu vo-
zidla.
Postup merania spotreby paliva na
vozidle bol prispôsobený tak, aby
bol použiteľný pre účely tohto prí-
spevku a jej výstupy uplatnené v pra-

Spotreba paliva = 
dm3, m3, l, g, kg

km, mth, t, ks, oskm, tkm

Zloženie nákladov na prevádzku návesovej súpravy v dopravnej spoločnosti
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Faktory ovplyvňujúce spotrebu paliva

Náklad na ložnej ploche vozidla

Zapojenie
prietokomeru
v palivovej
sústave



xi pri prevádzkovaní vozidlového
parku konkrétnej dopravnej spoloč-
nosti. Postup merania a použitie jed-
notlivých zariadení a spracovanie vý-
sledkov vychádza v základe z normy
STN 30 0515, avšak niektoré aspek-
ty sú pozmenené, pretože hlavnou
podstatou merania je použiteľný vý-
sledok. Meranie je uskutočnené na
základe požiadavky dopravcu. Ten
požaduje tri výstupy z meraní, na zá-
klade ktorých uskutoční potrebné
kroky na zníženie spotreby paliva vo-
zidlového parku a tým zefektívni svo-
ju činnosť. 
Dopravca požaduje: 

1. kvantifikovať vplyv tlaku hustenia
pneumatík na spotrebu paliva, 

2. kvantifikovať vplyv polohy deflek-
toru na spotrebu paliva, 

3. kvantifikovať spotrebu paliva pri
rôznych prevádzkových rýchlos-
tiach (80, 85, 90 km/h).

Na výkon merania bolo použité vo-
zidlo MAN TGL 12.250. Toto vozidlo
patrí do kategórie vozidiel s celko-
vou hmotnosťou 12 ton. Užitočná
hmotnosť vozidla je 5,5 tony. Vozid-
lo je vybavené motorom D 0836 so
zdvihovým objemom 4,6 litra. Ide
o 6-valcový radový vznetový motor
s výkonom 180 kW a krútiacim mo-
mentom 1 000 Nm, ktorý spĺňa emis-
né limity Euro 5.
Pre zaistenie najvyššej vypovedacej
hodnoty výsledku pre dopravcu vo-
zidlo bolo naložené nákladom
o hmotnosti 3 900 kg a osádkou
dvoch ľudí s meracou technikou
o hmotnosti 170 kg. Hmotnosť ná-
kladu približne zodpovedá priemer-
nému loženiu vozidiel, ktoré je zná-
me z údajov dopravcu.
Ako náklad boli použité paletové jed-
notky s betónovými kvádrami. Hmot-
nosť jednej jednotky je 780 kg. Pri
meraní bolo vozidlo naložené piati-
mi paletovými jednotkami, čo zod-
povedá vyššie spomenutému prie-
mernému loženiu vozidiel. Tie boli
uložené na ložnej ploche tak, aby bo-
li dodržané legislatívne a konštrukč-
né podmienky o hmotnostiach pri-
padajúcich na nápravy vozidla.
Vzhľadom na požiadavky normy STN
30 0515, ktoré sú kladené na dráhu
určenú na meranie spotreby paliva,
boli merania uskutočňované na ces-
te prvej triedy č. I/61 v okrese Nové

Mesto nad Váhom. Merací úsek bol
dlhý 1,5 km s celkovým pozdĺžnym
sklonom 0,14 %, čo predstavuje tak-
mer dokonale rovný úsek. Na elimi-
náciu vedľajších vplyvov (sklon vo-
zovky, prípadne poveternostné
vplyvy) boli vykonané vždy štyri pre-
jazdy úsekom, dva v každom smere.
Pri meraní spotreby paliva je potre-
ba použiť hlavné meracie zariadenia
na sledovanie objemu spotrebova-
ného paliva a vyhodnocovacie za-
riadenia, ale aj techniku na meranie
vedľajších veličín ako okamžitej
rýchlosti, ubehnutej vzdialenosti, ča-
su, teploty, tlaku a techniku slúžia-
cu na zdokumentovanie postupu.
Najdôležitejšou meracou technikou,
ktorá definovala množstvo spotre-
bovaného paliva, je objemový prie-
tokomer Datron DFL- 3. Tento prieto-
komer je fyzicky namontovaný do
palivovej sústavy pomocou prida-
ných palivových hadíc, rýchlo spojok
a redukcií. Je umiestnený na ložnej
ploche a v systéme vo vedení medzi
palivovou nádržou a podávacím čer-
padlom. Prietokomer ja taktiež za-
pojený na vetvu prepadu paliva vra-
cajúceho sa z  vysokotlakového
vstrekovacieho čerpadla späť do ná-
drže, takže počíta len skutočne spo-
trebované množstvo paliva.

Vplyv hustenia 
pneumatík vozidla
Pri tomto meraní ide o vyjadrenie
zmeny odporu valenia pneumatík vo-
zidla vzhľadom na zmenu okamžité-
ho tlaku v nich. Spotreba paliva bo-
la zisťovaná pri pneumatikách
nahustených na 70, 85 a 100 % tla-
ku predpísaného výrobcom. Boli vy-
konané tri merania, pričom každé
z nich pozostáva z nahustenia pneu-
matík na požadovaný tlak v areáli
podniku a vykonania jazdných skú-
šok. Ide o celkovo štyri jazdy po tra-
se určenej na meranie (dve jazdy
každým smerom po trase). Meranie
prebiehalo pri rýchlosti 90 km/h.
Výsledky merania vypovedajú o tom,
akou mierou vplýva tlak hustenia
pneumatík na spotrebu vozidla. Tlak
hustenia znížený na 70% tlaku pred-
písaného predstavuje enormný ná-
rast spotreby a to až o 7 % pri jazde
po rovine ustálenou rýchlosťou. Po-
kles tlaku na takúto hodnotu môže
byť zapríčinený buď poruchou alebo
hrubou nedbanlivosťou o technický

stav vozidiel. Avšak pokles tlaku na
85 % predpísaného je bežným ja-
vom, ktorý sa často vyskytuje pri pre-
vádzke vozidiel. Ten dokáže zvýšiť
spotrebu paliva približne o 2 %, čo
predstavuje asi 0,4 l/100km. Vhod-
né je udržiavať tlak hustenia pneu-
matík v rozsahu 90 až 100 % predpí-
sanej hodnoty výrobcom. 

Vplyv polohy deflektoru
Úlohou tejto skúšky bolo kvantifiko-
vať vplyv polohy deflektoru na spo-
trebu paliva. Deflektor, hovorovo
nazývaný ako spojler, slúži na
usmernenie obtekajúceho prúdu
vzduchu ponad kabínu vozidla tak,
aby mohol ďalej prúdiť ponad nad-
stavbu. Je jedným z aerodynamic-
kých prvkov karosérie slúžiaci na
zníženie aerodynamického odporu
a teda zníženie spotreby paliva vo-
zidla. Aerodynamické prvky sa
umiestňujú na karosériu vozidiel za
účelom zníženia koeficientu odporu
vzduchu cX (v smere pozdĺžnej osi vo-
zidla x) a zvýšenie koeficientu cZ

(v smere zvislej osi vozidla). Zvýše-
nie cZ sa prejavuje zvýšením kolmej
prítlačnej sily vozidla na vozovku. To
sa využíva najmä u pretekárskych vo-
zidiel za účelom dosiahnutia vyššej
jazdnej stability. Pri bežných vozid-
lách sa sleduje najmä znižovanie cX

a to za účelom spomínaného zníže-
nia spotreby paliva.
Toto meranie bolo vykonané pri
okamžitej rýchlosti vozidla 90 km/h.
Ide o bežnú diaľničnú rýchlosť ná-

kladných vozidiel. V tomto režime
sa vozidlá pohybujú väčšinu pre-
vádzkovej doby najmä pri diaľko-
vých prepravách. Spotreba paliva
bola zisťovaná pri troch polohách
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ZÁVISLOSŤ SPOTREBY PALIVA NA HODNOTE TLAKU HUSTENIA

Polohy deflektoru :
1 zladený, 2 nad, 3 pod

1

2

3



deflektoru znázornených na obráz-
ku.
Výsledky merania ukazujú, ktorá po-
loha ako veľmi ovplyvňuje spotrebu
paliva. Verdikt je jasný. Najnižšia
spotreba bola dosiahnutá pri zlade-
ní výšky hrany deflektoru a nad-
stavby. Avšak dôležitý je aj ten fakt,
že ak je hrana deflektoru vyššie než
nadstavba (poloha „nad“), tak vo-
zidlo dosahuje lepšiu spotrebu pa-
liva než pri polohe, kde je hrana de-
fektoru pod nadstavbou (poloha
„pod“). Táto skutočnosť pomôže
najmä pri diskutabilných polohách.
V dnešnej dobe sú deflektory vyrá-
bané tak, že ich možno nastaviť do
viacerých polôh. Medzi polohami je
rovnaký rozdiel výšky, niekoľko cen-
timetrov. Môže nastať situácia, že
pri jednej polohe je hrana deflekto-
ru pod hranou nadstavby a v nasle-
dujúcej je nad. Vzhľadom na vý-
sledky merania odporúčame zvoliť
polohu mierne „nad“.

Vplyv rýchlosti vozidla
Ďalšou úlohou tejto výskumnej úlo-
hy bolo kvantifikovanie vplyvu rých-
losti na spotrebu paliva. Vplyv rých-
losti na spotrebu paliva vozidiel je
veľmi výrazný, pretože výkon, kto-
rý musí vozidlo vynaložiť je súči-
nom jazdných odporov a okamžitej
rýchlosti vozidla. Takže s rastúcou
rýchlosťou rastie aj odporový vý-
kon. Pritom pri odpore valenia
a vzduchu ide o nelineárny rast. Pri

odpore valenia rýchlosť ovplyvňu-
je veľkosť koeficientu valenia fV

a výkon potrebný na prekonanie
odporu vzduchu rastie treťou moc-
ninou rýchlosti. Spotreba paliva bo-

la zisťovaná pri troch rovnomerných
rýchlostiach vozidla a to pri 80, 85
a 90 km/h. 
Rýchlosť je veličina, ktorá priamo
ovplyvňuje len odpor vzduchu. Ak
však vyjadríme výkon potrebný na
prekonanie jazdných odporov, vy-
stupuje v každom člene, dokonca
pri odpore vzduchu ide o jej tretiu
mocninu. Znížením rýchlosti vozid-
la docielime to, že vozidlo bude mu-
sieť vynaložiť menší výkon na pre-
konanie jazdných odporov, tým sa
zníži aj jeho spotreba paliva. Tak-
tiež pracovné otáčky motora sú niž-
šie pri nižšej rýchlosti vozidla. To
znamená, že motor môže pracovať
v oblasti nižšej efektívnej spotreby
aj pri vynaložení vyššieho výkonu.
Tým sa zníži spotreba a opotrebe-
nie pohyblivých súčastí celého vo-
zidla.

Záver a odporúčania
Výsledky meraní vypovedajú o tom,
že najväčší vplyv na spotrebu paliva
má okamžitá rýchlosť vozidla. Pri jej
znížení (obmedzení) je dopravca

schopný ušetriť nemalé finančné
prostriedky. Ich výška závisí od mie-
ry zníženia rýchlosti, type vozidla

a počte vozidiel dopravcu. Ako prí-
klad uvádzame ušetrenie prostried-
kov na flotile deviatich vozidiel s val-
níkovou plachtovou nadstavbou,
dvomi nápravami s celkovou hmot-

nosťou 12 ton pri realizovaní diaľko-
vých prepráv. Z uvedených meraní
vyplýva pre prax niekoľko odporúča-
ní, ktoré by mali byť prínosom v ob-

lasti znižovania prevádzkových ná-
kladov dopravcov.
Pravidelná vizuálna kontrola polohy
deflektorov na vozidlách by mala byť
samozrejmosťou každého prevá-
dzkovateľa nákladného vozidla. Au-
tori odporúčajú nastaviť všetky def-
lektory na nákladných vozidlách do
zosúladenej polohy s nadstavbou,
nariadiť vodičom správne nastave-
nie delfektora pri zmene výšky stro-
pu nadstavby a pri diskutabilnej po-
lohe vždy uprednostniť stav, kedy
deflektor mierne prevyšuje nad-
stavbu. 
Pri návesových súpravách o celkovej
hmotnosti 40 ton pri rýchlosti
90 km/h odpor valenia predstavuje
viac než polovicu všetkých odporov,
ktoré musí vozidlo prekonať. Pri zní-
ženom tlaku hustenia pneumatík do-
chádzka k nárastu tejto hodnoty
a tým aj spotrebe paliva nákladného
vozidla. Dopravcom autori odporú-
čajú pravidelnú kontrolu hustenia
pneumatík a udržiavanie ich aktuál-

neho tlaku na hodnote predpísanej
výrobcom.
Znížením rýchlosti vozidla docielime
to, že vozidlo bude musieť vynaložiť

menší výkon na prekonanie jazd-
ných odporov, tým sa zníži aj jeho
spotreba paliva. Rýchlosť je veličina,
ktorá priamo ovplyvňuje výkony na
prekonanie všetkých jazdných od-
porov. Pri odpore vzduchu vplyv
rýchlosti narastá treťou mocninou.
Pracovné otáčky motora sú nižšie pri
nižšej rýchlosti vozidla. To znamená,
že motor môže pracovať v oblasti niž-
šej efektívnej spotreby aj pri vynalo-
žení vyššieho výkonu. Tým sa zníži
spotreba a opotrebenie pohyblivých
súčastí celého vozidla.

Text a ilustrácie: Ing. Branislav

Šarkan, PhD., Ing. Tomáš Skrúcaný
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VPLYVY VYBRANÝCH JAVOV

Tlak pneumatík Spotreba paliva (l/100km) Rozdiel spotreby paliva

100 % 17,04 0 %

85 % 17,40 2 %

70 % 18,29 7 %

Nastavenie deflektora Spotreba paliva (l/100km) Rozdiel spotreby paliva

Zladený (1) 17,04 0 %

Nad (2) 17,38 2 %

Pod (3) 17,77 4 %

Rýchlosť Spotreba paliva (l/100km) Rozdiel spotreby paliva

90 km/h 17,04 0 %

85 km/h 15,46 -9 %

80 km/h 14,40 -15 %

Spotreba paliva 
(pri 90 km/h)

Spotreba paliva
(pri 85 km/h)

Rozdiel
spotreby

Rozdiel
spotreby

Podiel režimu
rýchlosti na
prevádzke

Priemerný
ročný výkon

vozidla
Počet

vozidiel Cena paliva Ročná úspora

17,04 l/km 15,46 l/100 km 1,58 l/km 9 % 46 % 100 235 km 9 1,19 eur/l 7 802 eur

Vplyv rýchlosti vozidla na spotrebu paliva

Autori týmto ďakujú spoločnosti 
AVE-moto, s. r. o., za odbornú

spoluprácu, poskytnutie technického
zázemia a vozidla 

na uskutočnenie merania.


