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V této části si povíme něco 
o seřízení karburátoru. Snažil jsem 
se posbírat zkušenosti kolegů, kte-
ří mně pomáhali se záběhem prv-
ního motoru. Jako úplný začáteč-
ník v oblasti spalovacích motorů 
pro RC modely jsem také čerpal 
z internetu. Za pomoci níže uvede-
ných postupů jsem během své 
praxe se spalovacími motory došel 
k závěru, že nastavení karburátoru 
není až tak složité, jak se mi zdálo 
na začátku. Vždy jako první seřizu-
jeme jehlu volnoběžné trysky

< První metoda >

Zde je první metoda jak seřídit 
karburátor (staženo a přeloženo 
z internetu, autor Matthew Par-
rish, rozšířeno o vlastní poznatky). 
Nastavení jehly trysky nízkých 
otáček (někdy je také označovaná 
jako volnoběžná tryska – B nebo D 
na obrázku podle typu karburáto-
ru ): Nastartujeme, zahřejeme mo-
tor postupným přidáváním do 
středních otáček a necháme jej 
běžet na volnoběh. Pokud je na-
stavením dorazového šroubu (C) 
volnoběhu šoupátko karburátoru 
tak zavřené, že volnoběh nejde, 
šoupátko otevřeme více, až motor 
spolehlivě poběží na volnoběh. 
Poté musí motor běžet na volno-
běh minimálně minutu. Pokud ne-
vydrží běžet minimálně minutu, 
přicházejí v úvahu dvě následující 
možnosti:

a) Příliš chudá směs – před za-
stavením motoru se zvýší volno-
běžné otáčky a pak se motor vy-
pne. Je třeba povolit jehlu nízkých 
otáček o 1/8 otočky.

b) Příliš bohatá směs – před za-
stavením motor postupně snižuje 
otáčky a poslední sekundy se 
změní zvuk výfuku. Je potřeba při-
vřít jehlu nízkých otáček o 1/8 
otočky.

Po výše uvedeném nastavení 
jehly volnoběžné trysky je vždy 
nutné doladit požadované otáčky 
volnoběhu dorazovým šroubem 
šoupátka. Zrychlení modelu při 
přidání plynu je kontrolní znak na-
stavení jehly trysky nízkých otá-
ček. Při správně nastavené jehle 
trysky nízkých otáček motor rea-
guje okamžitě na jakékoliv přidání 
plynu. Pokud volnoběh (po zahřá-
tí motoru) funguje bez problémů 
minimálně minutu a reaguje oka-
mžitě na jakékoliv přidání plynu, 
můžeme přistoupit k nastavení 
jehly vysokých otáček. 

Nastavení jehly vysokých otá-
ček (také označovaná jako hlavní 
tryska – na obrázku je označena 
písmenem A): Maximální rych-
lost na plný plyn je kontrolní 
znak nastavení jehly vysokých 
otáček. Musíme mít ale k dispozi-
ci větší prostor (možnost jet na 
plný plyn přibližně 50–60 m). Na 

krátké rovince (například 20 m) 
se nastavení jehly trysky vyso-
kých otáček nemusí vůbec proje-
vit. Pokud je nastavena příliš bo-
hatá směs na volnoběh, motor 
jen pomalu zvyšuje otáčky i při 
plném plynu, a nastavení jehly 
trysky vysokých otáček se tak vů-
bec na krátké rovince neprojeví. 
Proto je potřeba vždy nejprve 
správně seřídit jehlu trysky níz-
kých otáček: 

a) Příliš chudá směs – při stisk-
nutí plného plynu, auto vystartuje 
a náhle se zastaví  motor nebo po-
stupně ztrácí výkon. Je potřeba 
povolit jehlu vysokých otáček 
o 1/8 otočky.

b) Příliš bohatá směs – při pl-
ném plynu se motor zahltí a kouří. 
Je potřeba přivřít jehlu vysokých 
otáček o 1/8 otočky.

< Druhá metoda >

Zde je druhá metoda jak seřídit 
karburátor (staženo a přeloženo 
z internetu, autor John Adams). 
Tuto metodu používám spíše jako 
kontrolu správnosti nastavení jeh-
ly trysky nízkých otáček. 

Jednoduchá (škrticí) metoda 
nastavení jehly nízkých otáček:

a) Nastartujeme motor a za-
hřejeme jej asi 30 sekund přidává-
ním z volnoběhu ke středním 
otáčkám při zvednutých kolech.

b) Necháme motor běžet na vol-
noběh 10 sekund. Pokud je nasta-
vení dorazového šroubu volnoběhu 
tak zavřené, že volnoběh nejde, ote-
vřeme více šoupátko, až motor spo-
lehlivě poběží na volnoběh.

c) S motorem běžícím na vol-
noběh palivovou hadičku blízko 

karburátoru skřípneme prsty a dr-
žíme, tím přerušíme průtok paliva, 
a pečlivě posloucháme otáčky 
motoru. Jestliže je jehla nízkých 
otáček nastavena správně, motor 
by měl zvýšit otáčky jen mírně 
a pak se zastavit. Jestliže motor 
zvyšuje otáčky před zastavením 
o několik set za minutu, pak je jeh-

la nízkých otáček nastavena na 
příliš bohatou směs a potřebuje 
přivřít. Jestliže se otáčky nezvýší 
vůbec a motor se zastaví, jehla 
nízkých otáček je nastavena na 
příliš chudou směs a měla by být 
více otevřená.

< Dostaňme z motoru
    maximum >

Jak dostat z motoru posled-
ních 5 % výkonu (staženo a pře-
loženo z internetu – autor John 
Adams, rozšířeno o vlastní po-
znatky). Pro rekreační ježdění 
nejsou následující řádky pod-
statné, ale pro závody velmi 
dobré. Pokud máme správně na-
stavenou jehlu nízkých i vyso-
kých otáček, objedeme několik 
okruhů kvůli zahřátí motoru. Ny-
ní zastavíme na začátku nejdelší 
rovinky okruhu. Necháme mo-
tor auta běžet na volnoběh a po-
čítáme do patnácti. Poté prudce 
stiskneme plný plyn, pečlivě po-
sloucháme motor a sledujeme 
akceleraci modelu. Pokud jsme 
dobře nastavili obě jehly podle 
výše uvedených návodů, model 
vyrazí z místa s jasným zvukem 
motoru. 

Doladění nastavení jehly níz-
kých otáček kvůli lepší akceleraci 
a rázné odezvě na stisknutí plynu: 
Zkusme test několikrát, abychom 
si zapamatovali zvuk motoru a ak-
celeraci auta. Potom přivřeme 
jehlu nízkých otáček o 1/12 otoč-
ky a test zopakujeme. Je akcelera-
ce a zvuk motoru lepší? Pokud je 
vše lepší nebo beze změny, při-
vřeme opět jehlu nízkých otáček 
o 1/12 otočky a uděláme test zno-

vu. Pokud se zvuk motoru zhorší 
nebo auto špatně akceleruje (mo-
tor při přidání plynu vynechává), 
už jsme zašli příliš daleko a musí-
me vrátit nastavení jehly nízkých 
otáček o 2/12 otočky zpět. Takto 
bychom měli optimálně nastavit 
náš motor pro konkrétní podmín-
ky. Pamatujme, že pokud změní-
me cokoliv (převodový poměr, 
nastavení spojky, výfuk, sání, pali-
vo, žhavicí svíčku atp.), nebo se 
změní povětrnostní podmínky 
(teplota, barometrický tlak, vlh-
kost vzduchu atp.), je potřeba na-
jít znovu optimální nastavení kar-
burátoru pro dosažení maximál-
ního výkonu motoru.

Z vlastní zkušenosti mohu při-
dat, že nejen všechny výše uve-
dené vlivy je potřeba zohlednit 
při seřízení karburátoru. Velký 
vliv má i jízdní styl jezdce. Když 
jsem si půjčil buggy od kolegy, 
který s ní v pohodě jezdil, ujel 
jsem se stejně nastaveným kar-
burátorem maximálně jeden 
okruh. Příčina byla v mém mír-
nějším stylu jízdy, kdy jsem méně 
často jel na plný plyn, a motor 
byl během chvíle tak podchlaze-
ný, že měl příliš bohatou směs 
a nejel. Konečné doladění karbu-
rátoru je potřeba dělat s kom-
pletním modelem včetně karo-
serie a simulovat i na rovné velké 
ploše jízdu po okruhu. Nemá 
smysl model seřizovat jen při jíz-
dě na plný plyn, když v praxi po-
jedu vždy zatáčkovou část s brz-
děním a akcelerací a jen jednou 
na cílové rovince na plný plyn.

Přeji všem majitelům modelů 
se spalovacím motorem mnoho 
radosti z ježdění.
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