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Japonská značka Mitsu-
bishi pod taktovkou alian-
ce Renault-Nissan přidala 

plyn. Příkladem je nová 
benzinová patnáctistovka, 
kombinující řadu zajíma-
vých technických řešení.

 Přeplňovaný zážehový čtyřválec Mit-
subishi s interním označením 4B10 se 
k prvním českým zákazníkům dostal 
v uplynulých týdnech, se zahájením pro-
deje atraktivního esúvéčka Eclipse 
Cross. U provedení s pohonem předních 
kol je spojen s šestistupňovým manuá-
lem nebo s CVT (více v samostatném 
textu Bez váhání), verzi 4x4 lze objednat 
výhradně s variátorem.

Právě kvůli snaze využít předností CVT 
a okouzlit zákazníky takřka lineárním 
zrychlováním se konstruktéři zaměřili 

Sání 
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Výkon graduje v 5500/min, křivka točivého 
momentu je mezi 1800 a 4500 otáčkami skoro 
plochá

Výfukové 
svody jsou 
integrovány 
do hlavy 
válců 
a chlazeny 
vodou

BEZ VÁHÁNÍ

V Japonsku se variátory těší mnohem 
větší oblibě než u Evropanů. Do měs-
ta jsou totiž jako stvořené, umožňují 
zcela lineární zrychlování a i při 
dálničním tempu dokáží motor udržet 
v úsporném režimu velmi nízkých otá-
ček. Díky pokroku na poli materiálů 
se podařilo eliminovat dříve obvyklé 
potíže s krátkou životností řetězu, 
nové CVT tak zvládá přenos vysokého 
točivého momentu i rázy způsobené 
jízdou v (lehčím) terénu.
Variátor použitý v eclipse crossu má 
osm předvolených virtuálních stupňů 
a nový algoritmus step-up. Jde hlavně 
o potlačení pro starší CVT typických 
váhavých rozjezdů, akcelerující 
mitsubishi už nepůsobí dojmem, že 
se někde pod kapotou napíná gumové 
lano. Dynamičnost jízdy tak konečně 
odpovídá práci s plynem. Pocitově 
je eclipse cross ještě živější než 

podle objektivně změřených hodnot. 
Software navíc uměle, pomocí výkyvů 
v hodnotě točivého momentu, vytváří 
dojem „zhoupnutí“ jako při přeřazení 
měničového automatu. Zjistilo se 

totiž, že řidiči pak zrychlování vnímají 
ještě intenzivněji.
Mitsubishi použilo elektrické olejové 
čerpadlo, schopné zajistit spojce 
potřebný tlak oleje i při vypnutém 
benzinovém motoru. Výsledkem je 
hladký rozjezd po zhasnutí a opě-
tovném rozběhu čtyřválce, zvláště 
patrný v režimu start-stop. Potlačí se 
tak tendence řidiče přidat více plynu, 
než je ve skutečnosti potřeba, takže 
v konečném důsledku klesá spotřeba 
paliva.
Samočinná bezestupňová převodov-
ka je díky plášti vodního chlazení 
nejen tišší, ale především lépe 
snáší výrazné změny v zatížení. Její 
řídicí jednotka může vybírat z více 
diagramů řazení než dosud, hodí se 
třeba propracovanější algoritmus 
pro uvolnění plynového pedálu nebo 
naopak kick-down.

Algoritmus  
step-up dává  
zapomenout na  
dříve charakteristický váhavý 
rozjezd vozů s CVT

TECHNIKA

Všeuměl
Mitsubishi 1.5 DOHC 16 Mivec

na průběh křivky točivého momentu. Vý-
sledkem je její prakticky plochý tvar v ši-
rokém rozsahu otáček, od 1800 do  
4500/min motor servíruje 250 newton-
metrů. Vyhovuje také největší výkon  
120 kilowattů, dosahovaný v 5500 otáč-
kách. Jde tedy o parametry, na jaké jsme 
zvyklí u atmosféricky plněných motorů 
o litr většího zdvihového objemu.

K prioritám patřilo také zrychlení reakcí 
čtyřválce na pohyb akcelerátoru. 
Za úspěchem hledejme hlavně kompakt-
ní turbodmychadlo s elektronicky říze-
ným obtokovým ventilem (waste gate) 
i lehkým rotorem s nízkou setrvačností. 
Dále sběrné výfukové potrubí integrova-
né do hlavy válců a proměnné časování 
sacích i výfukových ventilů (mivec). 
Ostatně ventily jsou kvůli snížení hmot-
nosti i lepšímu odvodu tepla duté, plněné 
sodíkem – podobně jako u poslední ge-
nerace Lanceru Evolution Final Edition. 

Pohotověji, než bývá zvykem, a bez šku-
bání reaguje také systém start-stop.

Čtyřválec 1.5 DOHC 16 Mivec kombi-
nuje přímé vstřikování pod tlakem  
4–20 MPa s nepřímým vícebodovým 
o konstantních 450 kilopascalech. Hlavní 
motivaci představuje snaha o snížení 
emisí, zejména oxidů dusíku (NOx). Injek-
táž benzinu do válců se hodí při vyšším 
až maximálním zatížení motoru, palivo 
zároveň chladí nasátý vzduch stlačovaný 
turbodmychadlem, umožňuje lepší plně-
ní spalovacích prostorů a zvyšuje účin-
nost prohoření směsi. Stačí i částečně 
ochladit výfukové potrubí a omezit tvor-
bu oxidů dusíku. Nepřímé vstřikování 
(MPI) se aktivuje při menším zatížení po-
honné jednotky, omezuje tvorbu sazí 
v motoru, přičemž čisticí účinek je patrný 
zvláště v sání. Benzin má při delší cestě 
do válců více času k odpaření, vzniká tak 
rovnoměrnější palivová směs. Tvorbu 
karbonu a riziko samozápalů (klepání) 
omezuje také speciální olej.

K zajímavým novinkám patří sací potru-
bí ze syntetické pryskyřice, o pětinu lehčí 
než srovnatelný odlitek z hliníku. Příznivěj-
ší fyzikální vlastnosti použitého materiá- 
lu znamenají snížení teploty vzduchu na-
sávaného do válců o více než 50 procent. 
Nejen že se do motoru dostane více kys-
líku, ale zároveň výrazně klesá odpor kla-
dený vzduchu v mezichladiči.

Systematické snižování hmotnosti po-
honných jednotek značky Mitsubishi je 
patrné na celohliníkové konstrukci nové-
ho miveku i na kompaktních výfukových 
svodech, integrovaných do hlavy válců. 
Motor se tak rychleji ohřeje, což přináší 
snížení emisí v režimu studeného startu. 
Katalyzátor není třeba chladit obohacová-
ním palivové směsi.

Turbodmychadlo se mohlo posunout 
blíže k hlavě válců, přesněji ke zdroji hor-
kých spalin, které jeho rotor roztáčejí. 

Celohliníkový čtyřválec 
s kompresním poměrem 
10 : 1 a přeplňováním 
vyniká tichostí i poho-
tovými reakcemi

Po SUV Eclipse Cross se nová 
pohonná jednotka postupně 
uplatní i v dalších modelech 
tří diamantů

Tím se zvýšila efektivita komprimace. 
Kromě běžného radiálního proudění spa-
lin se používá také smíšené (mixed flow), 
zlepšující plnění válců v režimu nízkých 
otáček. Vysokým teplotám, odpovídají-
cím přeplňování v kombinaci s kompres-
ním poměrem 10 : 1, čelí písty s chlaze-
ním dna pomocí dutého prstence 
v nejexponovanějších obvodových par- 
tiích. Lehká konstrukce pístů i ojnic zlep-
šuje pohotovost reakcí motoru na pohyb 
akcelerátoru a menší mrtvé váhy spolu 
s vyztužením klikové skříně jakýmsi žeb-
řinovým rámem eliminují vibrace.

Výsledkem je velice tichý a kultivova-
ný běh čtyřválcového turbomotoru  
1.5 DOHC 16 Mivec, který se po pre- 
miéře v eclipse crossu postupně  
objeví i v dalším modelech značky Mit-
subishi. Zdeněk Vacek

Otáčky motoru (1/min)

Všimněte si 
žebřinového 
rámu hlavních 
ložisek

Odlehčovací obtokový 
ventil, umístěný  
přímo na skříni  
kompresorového  
kola, je ovládán 
elektricky
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Na motoru je 
patrná snaha 
o kompakt-
ní řešení 
s těsným 
přimknutím 
příslušen-
ství k bloku 

Odlehčovací obtokový 

Variabilní 
ventilový 
rozvod je 
poháněn 
řetězem 




