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Zkušební stanoviště pro testování třecích dvojic 

spalovacích motorů 

 
Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zkušebního 

stanoviště pro testování třecích dvojic spalovacích motorů. V úvodu práce jsou 

stručně vyjmenovány a popsány některé ze způsobů měření mechanických 

ztrát spalovacích motorů. Druhá a zároveň převáţná část práce se zabývá 

návrhem konstrukce vlastního zkušebního zařízení umoţňujícího měření třecích 

ztrát mezi členy pístové skupiny a stěnou válce. 

 

Klíčová slova:  zkušební zařízení, tření, třecí dvojice, mechanické ztráty, 

 spalovací motor, třecí ztráty, pístová skupina, stěna válce 

 

Testing station for friction pairs of combustion engines 

testing 

 

Annotation 

 This diploma thesis deals with a design of a testing station for friction 

pairs of combustion engines testing. There are shortly enumerated and 

described the mechanical losses measuring methods of combustion engines in 

the beginning  of  the  work. The  second  and  major  part  of  the  work  deals  

with the design of the testing device with the ability to measure friction losses 

between parts of the piston group and the cylinder wall. 

 

Key words:  testing device, friction, friction pair, mechanical losses,  

 combustion engine, friction losses, piston group, cylinder wall 
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Seznam pojmů a zkratek 

 

3D Trojrozměrný 

AW Tvářený výrobek ze slitiny hliníku 

CAD Computer Aided Design (Počítačem podporovaný návrh) 

ČSN Česká technická norma 

DIN Německá národní norma 

DÚ Dolní úvrať 

EN European Norm (Evropská norma) 

HMH Huber, von Mises, Hencky - Pevnostní hypotéza pro stanovení 

 redukovaného napětí 

HTP High Torque Performance (Motor s vysokým točivým momentem) 

HÚ Horní úvrať 

KH Kliková hřídel 

MKP Metoda konečných prvků 

MPI Multi Point Injection (Vícebodové vstřikování paliva do sání) 

PSM Pístový spalovací motor 

TUL Technická univerzita v Liberci 

 

Seznam symbolů a jednotek 

 

ap zrychlení pístu [m·s-2] 

e vyosení pístního čepu od osy válce [m] 

FC celková síla působící na píst [kN] 

FC_max1000 max. celková síla působící na píst při otáčkách 1000 min-1 [kN] 

FC_max4500 max. celková síla působící na píst při otáčkách 4500min-1 [kN] 

FN normálová síla [kN] 

FN_max1000 max. normálová síla při otáčkách 1000min-1 [kN] 

FN_max4500 max. normálová síla při otáčkách 4500min-1 [kN] 

Foj ojniční síla [kN] 

Foj_max1000 max. ojniční síla při otáčkách 1000min-1 [kN] 

Foj_max4500 max. ojniční síla při otáčkách 4500min-1 [kN] 

Fp síla od tlaku plynů [kN] 

FP_max maximální síla od tlaku plynů [kN] 
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Fr radiální síla na klikovém hřídeli [kN] 

FrC celková radiální síla na ojničním čepu KH [kN] 

FrC_max1000 max. celková radiální síla při otáčkách 1000min-1 [kN] 

FrC_max4500 max. celková radiální síla při otáčkách 4500min-1 [kN] 

Fsp setrvačná síla posuvných hmot [kN] 

Fsr setrvačná síla rotačních hmot [kN] 

Fsr_max1000 max. setrvačná síla od posuvných hmot při otáčkách 1000min-1 [kN] 

Fsr_max4500 max. setrvačná síla od posuvných hmot při otáčkách 4500min-1 [kN] 

Ft tečná síla na klikovém hřídeli [kN] 

Ft_max1000 max. tečná síla na KH při otáčkách 1000 min-1 [kN] 

Ft_max4500 max. tečná síla na KH při otáčkách 4500 min-1 [kN] 

Fvr odstředivá síla vývaţků účinků rotačních hmot [kN] 

i převodový poměr [1] 

IFsp setrvačná síla od posuvných hmot I. řádu  [N] 

IFvp výsledná odstředivá síla vývaţků účinku I. řádu posuvných hmot [N] 

IFx odstředivá síla vývaţku účinků I. řádu posuvných hmot [N] 

IIFsp setrvačná síla od posuvných hmot II. řádu [N] 

IIFx odstředivá síla vývaţku účinků II. řádu posuvných hmot [N] 

IImvp hmotnost vývaţků účinků posuvných hmot II. řádu [kg] 

Imvp hmotnost vývaţků účinků posuvných hmot I. řádu [kg] 

io poloměr setrvačnosti ojnice [m] 

JKH  moment setrvačnosti klikové hřídele [kg·m2] 

Jmot redukovaný moment setrvačnosti motoru [kg·m2] 

Jo moment setrvačnosti ojnice k těţišti [kg·m2] 

Jred_pos  redukovaný moment setrvačnosti posuvných hmot [kg·m2] 

Jrot  moment setrvačnosti rotačních hmot [kg·m2] 

Jsc celkový moment setrvačnosti soustavy [kg·m2] 

Jset  moment setrvačnosti setrvačníku [kg·m2] 

JVH  moment setrvačnosti vyvaţovacích hřídelí [kg·m2] 

lkp vzd. mezi středem pravého loţiska a těţištěm ozubeného kola [m] 

lo délka ojnice [m] 

lpT vzdálenost mezi těţištěm a středem ojničního oka ojnice [m] 

lrT vzdálenost mezi těţištěm a středem spodního oka ojnice [m] 

lvpp vzd. mezi středem levého loţiska a těţištěm pevného vývaţku [m] 
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Mef efektivní točivý moment motoru [Nm] 

mkp hmotnost ozubeného kola s integrovaným vývaţkem [kg] 

mo hmotnost ojnice [kg] 

mop redukovaná hmotnost posuvných části ojnice [kg] 

mop(2) red. hmotnost posuvných části ojnice z dvoubodové redukce [kg] 

mop(3) red. hmotnost posuvných části ojnice z tříbodové redukce [kg] 

mor redukovaná hmotnost rotačních části ojnice [kg] 

mor(2) red. hmotnost rotačních části ojnice z dvoubodové redukce [kg] 

mor(3) red. hmotnost rotačních části ojnice z tříbodové redukce [kg] 

moT redukovaná hmotnost v těţišti ojnice [kg] 

moT(3) red. hmotnost v těţišti ojnice z tříbodové redukce [kg] 

mp hmotnost posuvných částí [kg] 

mpal hodinová spotřeba paliva [kg/h] 

mr hmotnost části ojnice připadající rotačním hmotám [kg] 

mvpp hmotnost pevného vývaţku účinků posuvných hmot [kg] 

mvr hmotnost vývaţků účinků rotačních hmot [kg] 

Mz ztrátový moment motoru [Nm] 

n otáčky klikové hřídele motoru [min-1] 

p tlak ve vnitřním prostoru válce [MPa] 

Pe efektivní výkon motoru [kW] 

pe střední efektivní tlak [MPa] 

Pi indikovaný výkon motoru [kW] 

pi střední indikovaný tlak [MPa] 

pmax maximální tlak ve válci [MPa] 

pmech.z střední ztrátový tlak [MPa] 

pp počáteční tlak ve válci [MPa] 

r poloměr zalomení klikové hřídele [m] 

rkp vzdálenost těţiště ozubeného kola od osy rotace [m] 

rvp1 excentricita těţiště vývaţku účinků I. řádu [m] 

rvp2 excentricita těţiště vývaţku účinků II. řádu [m] 

rvpp vzd. těţiště pevného vývaţku účinků pos. hmot od osy rotace [m] 

rvr excentricita těţiště vývaţků účinků rotačních hmot [m] 

S1,S2,S3,S4 plochy pod křivkou odpovídající mechanické práci [J]  

sč dráha ojničního čepu klikové hřídele [mm]  
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sp dráha pístu [mm] 

Spd plocha dna pístu [mm2] 

t čas [s] 

Vk kompresní objem [dm3] 

vp rychlost pístu [m·s-1] 

Vz zdvihový objem motoru [dm3] 

α úhel natočení klikové hřídele [°] 

βo úhel výkyvu ojnice [°] 

ΔAMAX maximální přebytková práce soustavy [J] 

ΔMo kompenzační moment kývavého pohybu ojnice [Nm] 

δS míra nerovnoměrnosti chodu [1] 

Δαtl oblast natočení KH vhodná pro tlakování [°]  

εo úhlové zrychlení výkyvu ojnice [rad·s-2] 

ηm mechanická účinnost  [1] 

λ klikový poměr [1] 

λe excentrický poměr [1] 

λv součinitel přebytku vzduchu [1] 

τ konstanta vyjadřující druh motoru [1] 

ω úhlová rychlost otáčení klikové hřídele [rad·s-1] 

ωmax maximální úhlová rychlost klikové hřídele [rad·s-1] 

ωmin minimální úhlová rychlost klikové hřídele [rad·s-1] 

ωo úhlová rychlost výkyvu ojnice [rad·s-1] 

ωstř  střední úhlová rychlost klikové hřídele [rad·s-1] 

𝜅 Poissonova konstanta [1] 
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1 Úvod 

 Vývoj nových spalovacích motorů je díky dnešní situaci zpřísňování 

emisních limitů a vysoké poptávce po automobilech s nízkou spotřebou paliva, 

ale také v důsledku s rostoucí cenou motorových paliv, směřován ke snaze 

zvýšit účinnost spalovacího motoru na nejvyšší moţnou hodnotu. Důraz je také 

kladen na co nejefektivnější vyuţití chemické energie uloţené v palivu a s ní 

související přeměnou na uţitečnou mechanickou práci. Důleţitým faktorem při 

zvyšování účinnosti spalovacího motoru je sniţování mechanických ztrát. 

Mechanické ztráty se rozdělují na ztráty třecí, hydraulické, ventilační, ztráty 

způsobené pohonem příslušenství motoru a další.  Největším podílem (kolem 

40-50%) přispívajícím k třecím ztrátám v pístovém spalovacím motoru je vliv 

tření mezi členy pístové skupiny a stěnou pracovního válce. Z tohoto důvodu je 

při zvyšování účinnosti spalovacího motoru věnována zmíněné oblasti značná 

pozornost a jsou vyvíjeny techniky a experimentální zkušební zařízení k měření 

právě tohoto druhu třecích ztrát. 

 Výsledkem této diplomové práce by měl být návrh vlastního zkušebního 

zařízení, které by umoţňovalo testovat tření mezi pístovou skupinou a stěnou 

válce. Zařízení by mělo poskytnout moţnost napodobit reálnější provozní 

podmínky motoru, neţ je tomu u zařízení k testování zmíněného druhu třecích 

ztrát doposud pouţívaného v Laboratoři vozidel a motorů na TUL. Díky 

výsledkům měření, které navrţené zkušební zařízení poskytne, bude moţné 

ověřovat a testovat různé parametry a faktory, které velikost tření ovlivňují. 

Zařízení tak přinese moţnost lépe porozumět problematice tření mezi pístovou 

skupinou a stěnou pracovního válce.  
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2 Mechanické ztráty pístových spalovacích motorů 

 Pokud hovoříme o mechanických ztrátách, hovoříme o části nevyuţité 

mechanické energie spalovacího motoru, která je disipována, tedy přeměněna 

na jinou formu energie – teplo, vibrace, hluk. Tato disipace zapříčiňuje sníţení 

indikovaného (teoretického) výkonu motoru na výkon, který nazýváme efektivní 

(uţitečný). Největší příspěvkem k mechanickým ztrátám jsou zejména pasivní 

odpory. Další příspěvek k mechanickým ztrátám je zapříčiněn například 

výměnou náplně válce, pohonem rozvodového mechanismu a pohonem 

ostatních periferií. Tendencí je sníţení mechanických ztrát na minimum s cílem 

dosáhnout lepších hodnot mechanické účinnosti. 

2.1  Mechanická účinnost 

 Mechanickou účinností rozumíme hodnotu vyjadřující poměr efektivního 

výkonu a indikovaného výkonu motoru. Hodnota mechanické účinnosti 

představuje míru vyuţití indikovaného výkonu motoru. Efektivní hodnota výkonu 

je v podstatě hodnota výkonu indikovaného, sníţena o tzv. ztrátový výkon. 

Mechanická účinnost není konstantní a závisí na druhu, konstrukci a provozním 

reţimu motoru. 

 

Základní vztah pro výpočet hodnoty mechanické účinnosti ηm má tvar: 

 

 𝜂𝑚 =
𝑃𝑒

𝑃𝑖
=

𝑝𝑒

𝑝𝑖
 (1) 

Kde Pe je efektivní výkon motoru, Pi indikovaný výkon motoru, pe střední 

efektivní tlak a pi střední indikovaný tlak. 

 

 U současných záţehových motorů mechanická účinnost nabývá hodnoty 

ηm= 0,75-0,92, u vznětových motorů potom ηm= 0,70-0,87 [6]. 
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2.2 Druhy mechanických ztrát 

 V tabulce 2.1 jsou uvedeny typické druhy mechanických ztrát a jejich 

přibliţný procentuální podíl z celkového ztrátového výkon motoru. 

 

Druhy mechanických ztrát 
Zážehový 
motor [%] 

Vznětový 
motor [%] 

Tření mezi pístovou skupinou a stěnou válce 45 50 

Tření v loţiscích (KH, vačková hřídel apod.) 23 24 

Výměna náplně válce 20 14 

Pohon rozvodového mechanismu 6 6 

Pohon ostatního příslušenství motoru 6 6 

Tab. 2.1: Přibližné procentuální podíly z celkového ztrátového výkonu u 

zážehového a vznětového motoru [6]. 

 

 Z tabulky 2.1 je zřejmé, ţe k mechanickým ztrátám nejvíce přispívá tření 

členů pístové skupiny s pracovní stěnou válce motoru. Z tohoto důvodu je 

v dnešní době při sniţování mechanických ztrát PSM tendence soustředit se 

právě na tento významný zdroj  mechanických ztrát. Sniţování tohoto druhu 

ztrát je moţné konstrukčními úpravami, vyuţitím speciálních materiálů, či 

povrchových úprav. Druhou významně přispívající oblastí je uloţení klikové 

hřídele. 

 

3 Způsoby zjišťování mechanických ztrát pístových 

spalovacích motorů 

V praxi se způsoby určování mechanických ztrát rozdělují do dvou skupin: 

 

 Metody experimentální (měřicí) 

 Metody výpočetní 

 

 Vzhledem k zaměření této diplomové práce jsou v další části uvedeny 

pouze vybrané měřicí metody a zvláštní druhy experimentálních metod. 
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3.1 Vysokotlaká indikace motoru 

 Jedná se o přesnou, ale poměrně realizačně náročnou metodu k určení 

tzv. středního ztrátového tlaku, který často slouţí k vyjádření mechanických 

ztrát spalovacího motoru. Problémem při pouţití metody je náročnost přesného 

stanovení středního indikovaného tlaku. Pro přesné měření středního 

indikovaného tlaku je nezbytné pečlivě určit polohu horní úvrati a uvaţovat s 

přítomností mezicyklové variability. 

 

Střední efektivní tlak pe je určen podle vztahu [7]: 

 

 𝑝𝑒 =
2𝜏𝜋𝑀𝑡

𝑉𝑧
 (2) 

Kde τ je konstanta vyjadřující druh motoru (τ=2 pro čtyřdobý motor a τ=1  pro 

motor dvoudobý), Mt efektivní točivý moment motoru a Vz zdvihový objem 

motoru. 

 

Střední ztrátový tlak pmech.z lze určit z rovnice: 

 

 𝑝𝑚𝑒𝑐 ℎ .𝑧 . = 𝑝𝑖 − 𝑝𝑒   (3) 

Kde pi je střední indikovaný tlak. 

 

3.2 Metoda protáčení motoru dynamometrem 

 Principem této metody je zjišťování mechanických ztrát roztáčením 

motoru pomocí dynamometru. Moment potřebný pro otáčení motorem přímo 

odpovídá ztrátovému momentu motoru. Protáčením motoru ovšem měříme 

veškeré ztráty v motoru včetně pumpovních ztrát, ztrát vlivem odvodu tepla do 

stěn, ztrát netěsnostmi spalovacího prostoru apod. Navíc měření probíhá bez 

spalování (pouze kompresní tlak) tzn. menší zatíţení pístu a klikového 

mechanismu, coţ ovlivňuje řadu veličin. Odečtením ztrát nemechanického 

charakteru je moţné dosáhnout poměrně přesné hodnoty mechanické 

účinnosti. Pro přesnost měření je však nutné zajistit provozní teplotu motoru a 

všech jeho částí. Výhodou této metody je moţnost měření příspěvků k 

mechanickým ztrátám od jednotlivých soustav. Ostavováním jednotlivých 
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mpal [kg/h] 

Mt [Nm] 

n = konst. 

Mz 

λv < 1 

soustav je moţné z následného rozdílu ztrátového momentu zjistit jejich 

příspěvek na celkový ztrátový moment (avšak je nutno zajistit externí pohon 

odpojených soustav). 

3.3 Metoda postupného odpojování válců při konstantních 

otáčkách (Morseova metoda) 

 Odpojení válce zajistíme zamezením přívodu paliva, nebo odpojením 

zapalování. Pouţívá se pouze pro víceválcové nepřeplňované motory (nelze 

pouţít pro motory přeplňované). Pro určení ztrátového momentu sledujeme 

pokles momentu motoru po odpojení jednoho z válců. Jedná se spíše o 

orientační metodu zjišťování mechanických ztrát. 

3.4 Extrapolace křivky spotřeby paliva (Willansova metoda) 

 Vychází ze zatěţovací charakteristiky motoru. Křivka spotřeby se 

extrapoluje do nulové spotřeby paliva (k zápornému momentu). Výsledná 

hodnota záporného momentu odpovídá přibliţnému ztrátovému momentu 

motoru. Při zjišťování ztrátového momentu touto metodou je nutné přesně 

seřídit palivovou soustavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Graf 3.1: Extrapolace křivky spotřeby paliva určujicí ztrátový momentu  

motoru. [7] 

 

Kde mpal je hodinová spotřeba paliva, n otáčky klikové hřídele, Mz ztrátový 

moment motoru a λv součinitel přebytku vzduchu. 
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3.5 Doběhová křivka motoru 

 Metoda zaloţena na vyuţití doběhové křivky motoru vykazuje stejné 

negativní vlivy, jako metoda protáčení motoru dynamometrem (kapitola 3.2). 

Navíc je nezbytné znát redukovaný moment setrvačnosti motoru, jehoţ výpočet 

je velmi pracný. Jako u metody protáčení motoru dynamometrem určujeme 

střední ztrátový tlak. 

 

Rovnice pro výpočet středního ztrátového tlaku pmech.z [7]: 

 

 𝑝𝑚𝑒𝑐 ℎ .𝑧 . = −
−4𝜏𝜋2

𝑉𝑧
𝐽𝑚𝑜𝑡

𝑑𝑛

𝑑𝑡
 (4) 

Kde Jmot je redukovaný moment setrvačnosti motoru, n otáčky motoru a t čas. 

 

3.6 Zvláštní metody měření třecích ztrát mezi pístovou 

skupinou a stěnou válce 

 Oblast kontaktu členů pístové skupiny se stěnou válce je nejvýraznějším 

zdrojem mechanických ztrát (Tab. 2.1), proto byly vyvinuty metody soustřeďující 

se pouze na měření tohoto konkrétního druhu pasivních odporů. Uplatnění této 

metody je zpravidla na speciálně konstrukčně upraveném jednoválcovém 

motoru. 

3.6.1 Metoda měření s vnitřním spalováním 

 Na upraveném jednoválcovém motoru je moţné měřit třecí ztráty mezi 

pístovou skupinou a stěnou válce při reálném chodu motoru. Jednoválcový 

motor je upraven tak, ţe jeho speciálně utěsněná plovoucí vloţka válce je 

uloţena na snímačích síly. Snímače síly měří síly jak v axiálním směru, tak i 

například sílu normálovou. Jedná se o poměrně konstrukčně sloţité řešení, 

které avšak umoţňuje přesné měření třecích sil v reálném čase, během 

skutečného pracovního oběhu. 
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Obr. 3.1: Zkušební jednoválcový motor s plovoucí vložkou pro měření třecích 

ztrát při reálném chodu s vnitřním spalováním. [8] 

 

3.6.2 Metoda měření s externím pohonem 

 Jednoduchá metoda měření, která však neumoţňuje navodit podmínky 

při reálném chodu motoru. Pohon klikové hřídele je zajištěn pomocí externího 

zdroje. Ve válci motoru nedochází k procesu spalování, tudíţ jsou výsledky 

měření velmi odlišné od skutečnosti. Metoda je vhodná zejména k porovnávání 

vlastností a parametrů odlišných druhů pístních krouţků. 

 

 

Obr. 3.2: Jednoválcové zkušební zařízení s plovoucí vložkou pro měření třecích 

ztrát s externím pohonem. [8] 
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3.6.2.1 Zkušební zařízení pro měření třecích ztrát mezi pístovou skupinou 

a stěnou válce používané v laboratoři TUL  

 Jedná se o metodu měření vyuţívající externího pohonu. Pístová 

skupina s ojnicí je poháněna pomocí lineárního elektromotoru, který zajišťuje 

přímočarý vratný pohyb. Výřez části bloku motoru je uloţen na lineárním vedení 

v podobě přesných saní s nízkými koeficientem tření. Princip spočívá v přímém 

měření reakce třecích sil působících na pohyblivě uloţený blok motoru. Reakce 

třecích sil je měřena pomocí tenzometrického snímače síly připevněného k 

výřezu bloku motoru a rámu zkušebního zařízení. Jedná se o zjednodušenou 

metodu měření, která neuvaţuje se spalovacím tlakem v kompresním prostoru, 

jeţ vyvolává sílu přitlačující pístní krouţky na stěnu válce. Zmíněná síla 

přitlačující pístní krouţky na stěnu válce má na výslednou třecí sílu značný vliv. 

Další odlišností tohoto uspořádání od reálného provozu je zanedbání 

normálové síly, která vzniká v případě pouţití klikového mechanismu. 

 

 

Obr. 3.3: Zkušební stav pro testování třecích dvojic v laboratoři TUL. 
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4 Volba koncepce vlastního zkušebního zařízení 

 Poţadavkem na novou koncepci zkušebního zařízení je zdokonalení 

dosavadního stavu vyuţívaného v Laboratoři vozidel a motorů na TUL. 

Dosavadní zkušební zařízení pro testování třecích ztrát mezi pístovou skupinou 

a stěnou válce s lineárním pohonem neumoţňuje vyvození působení normálové 

síly, která má na třecí ztráty značný vliv. Dalším z důvodů k inovaci je tendence 

zvýšit střední pístovou rychlost a tím se dostat do oblasti reálných provozních 

otáček. Nová koncepce zkušebního zařízení by měla zmíněné nedostatky 

eliminovat a zároveň splnit doplňující poţadavky plynoucí ze zadání. 

 

Požadavky na zkušební zařízení: 

 Moţnost testovat třecí ztráty na komponentech z motoru Škoda 1,6 MPI 

 Umoţnit otáčkové reţimy 1000-4500 min-1 

 Moţnost simulovat hodnotu maximální spalovacího tlaku ve vnitřním 

prostoru válce aţ 4,25 MPa 

 Zajistit svým konstrukčním uspořádáním snadnou výměnu testovaných 

komponent 

4.1 Popis zvolené koncepce 

 Ideálním řešením je přechod z koncepce s lineárním pohonem na 

koncepci s klikovým mechanismem, která řeší poţadavek na zvýšení střední 

pístové rychlosti, odpovídá reálným provozním podmínkám a také do testování 

zanese působení normálové síly. Konstrukční řešení zkušebního motoru s 

vnitřním spalováním a plovoucí vloţkou válce je sloţité, proto je zvoleno 

kompromisní řešení, kdy zkušební zařízení je vybaveno externím pohonem 

klikového mechanismu, kde síla na píst je dodatečně vyvozována stlačováním 

stálé náplně válce. Aby bylo moţné měřit reakci třecích sil, byl přesunut proces 

komprese mimo měřený válec tak, ţe byla do systému zařazena další sestava 

válce a pístové skupiny. Testovaný válec je ve směru působení třecí síly uloţen 

pohyblivě. Další pístová skupina je připojena k původnímu pístnímu čepu 

pomocí spojovací tyče tak, ţe oba písty konají shodný pohyb. Toto řešení 

umoţní snímat reakci třecích sil působících přímo na pohyblivě uloţený válec. 

Navrţená koncepce zkušebního zařízení nezahrnuje jev přitlačování pístních 
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Hlava 

Horní pevný válec 

Spojovací tyč 

Modifikovaný píst 

Lineární vedení 

Plovoucí válec 

Píst 

Ojnice 

Kliková hřídel 

Snímač síly 

Systém tlakového 

mazání 

Soustava klikové 
skříně a vyvažovací 
jednotky 

Vysokotlaká indikace 

Rám 

Pneumatický 

systém tlakování 

krouţků na stěnu válce vlivem vnitřního tlaku v kompresním prostotu válce. Při 

konstrukci se z ekonomických důvodů klade důraz na pouţití komponent ze 

sériově vyráběných motorů (kliková hřídel, ozubená kola, kluzná loţiska apod.). 

4.2 Schéma uspořádání navržené koncepce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1: Schéma návrhu řešení zkušebního zařízení. 

 

4.3 Popis hlavních částí koncepce zařízení 

Koncepci zařízení lze rozdělit na tyto hlavní části: 

 

 Pístová skupina, ojnice a spojovací tyč 

 Plovoucí válec 

 Horní pevný válec 

 Skříň klikové hřídele a vyvaţovací jednotky 

 Pneumatický obvod pro tlakování a  systém tlakového mazání 
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Upravený píst 

Pístní čep 

Spojovací tyč 

Upravená ojnice 

4.3.1 Pístová skupina, ojnice a spojovací tyč 

 Upravením ojnice a pístu pohybujícího se v plovoucím válci vznikne 

prostor pro připojení spojovací tyče, která je v horní části osazena pístem 

konajícím kompresi v horním pevném válci. Upravený píst konající pohyb v 

plovoucím válci není zatíţen sílou od tlaků plynů, slouţí pouze jako nosič 

pístních krouţků a je zatíţen normálovou silou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2: Návrh řešení spojení upravené ojnice, pístního čepu a spojovací tyče. 

 

4.3.2 Plovoucí válec 

 Plovoucí válec, jakoţto výřez jednoho válce z bloku motoru Škoda 1,6 

MPI, je připevněn k lineárnímu vedení, které mu umoţňuje pohyb ve vertikálním 

směru. Oblast zalité vloţky válce ve výřezu plovoucího bloku motoru je 

vyfrézována a opatřena vkládanou vloţkou válce. Toto řešení umoţňuje měnit a 

testovat vloţky s různými povrchovými úpravami a povlaky. Vloţku válce proti 

uvolnění zajišťuje deska, která zároveň simuluje předpětí od hlavy motoru. 

Poloha bloku motoru je vertikálně zajištěna siloměrem, který při měření nese 

jeho hmotnost.  

4.3.3 Horní pevný válec 

 Horní pevný válec v podobě upraveného výřezu jednoho válce z bloku 

motoru Škoda 1,6 MPI je nepohyblivě uloţen v horní části rámu zkušebního 

zařízení. Hlavu motoru nahrazuje hliníková deska, která tvoří část kompresního 

prostoru, zajišťuje uloţení ventilu systému tlakování a také umoţňuje zástavbu 

snímače vysokotlaké indikace. 
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4.3.4 Skříň klikové hřídele a vyvažovací jednotky 

 Skříň zajišťuje uloţení klikové hřídele a vyvaţovací jednotky eliminující 

setrvačné účinky posuvných hmot. V konstrukci skříně musí být zajištěn rozvod 

tlakového oleje pro mazání hlavních loţisek klikové hřídele a mazání ostatních 

komponent zařízení.  

4.4 Princip funkce zkušebního zařízení 

 Kliková hřídel zkušebního zařízení je protáčena pomocí externího zdroje 

(dynamometru). Pohyb klikového mechanismu zapříčiňuje přímočarý vratný 

pohyb pístu v plovoucím válci a pístu v horním pevném válci. Píst pohybující se 

v horním pevném bloku stlačuje stálou náplň válce. Síla od tlaků plynů se 

přenáší spojovací tyčí na ojniční oko ojnice, kde se na pístním čepu rozkládá na 

normálovou a ojniční sílu. Působení normálové síly a předpětí pístních krouţků 

způsobuje vznik tření mezi členy pístové skupiny a stěnou vloţky válce. Velikost 

reakce třecí síly působící na plovoucí válec je měřena snímačem síly. 

4.4.1 Průběh tlaku ve válci při stlačování stálé náplně 

 

Graf 4.3: Graf ideálního průběhu tlaku ve válci při stlačování stálé náplně bez 

ztrát. 

 

 Dosaţení maximální hodnoty poţadovaného tlaku 4,25 MPa, při poloze 

pístu v HÚ, vyţaduje nastavení hodnoty počáteční (iniciačního) tlaku v prostoru 

válce při poloze pístu v DÚ. Toho je docíleno pomocí tlakování prostoru válce 

externím pneumatickým systémem. Systém tlakování zároveň pracuje po celou 

dobu chodu zkušebního zařízení a vyrovnává pokles počátečního tlaku 

způsobeného profukem a pokles tlaku v důsledku tepelných ztrát.  
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5 Kinematika klikového mechanismu 

 Určení kinematiky je nezbytné pro následné výpočty. Průběhy 

kinematických veličin jsou určeny pro otáčky klikové hřídele 4500 min-1. 

V našem případě se jedná o klikový mechanismus excentrický s vyoseným 

pístním čepem, kde jsou vztahy pro výpočet kinematických veličin 

komplikovanější, neţ v případě centrického klikového mechanismu. Válec je 

uloţen centricky vůči klikové hřídeli a pístní čep je vyosen o hodnotu 

excentricity e. Vyosení čepu se pouţívá ke sníţení normálové síly, hluku a ke 

snadnějšímu překonání horní úvrati. Kinematické veličiny obou pístů jsou 

shodné, a proto jsou určeny pouze pro píst spodní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1: Schéma klikového mechanismu zkušebního zařízení se zápornou 

excentricitou. 
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Kinematikou klikového mechanismu se rozumí: 

 Kinematické veličiny pístu: 

 Dráha pístu sp 

 Rychlost pístu vp 

 Zrychlení pístu ap 

 

 Kinematické veličiny ojnice: 

 Úhel výkyvu ojnice βo 

 Úhlová rychlost výkyvu ojnice ωo 

 Úhlové zrychlení výkyvu ojnice εo 

 

5.1 Základní parametry klikového mechanismu 

 Pro vlastní výpočet kinematických veličin je nejprve nezbytné určit 

úhlovou rychlost otáčení KH ω, klikový poměr λ a excentrický poměr λe. 

 

Pro přepočet otáček KH na úhlovou rychlost ω pouţijeme vztah: 

 

 𝜔 =
2𝜋𝑛

60
  (5) 

Kde n jsou otáčky klikové hřídele. 

 

Klikový poměr λ se vypočítá dle vztahu: 

 

 𝜆 =
𝑟

𝑙𝑜
 (6) 

Kde r je poloměr zalomení klikové hřídele a lo je délka ojnice. 

 

Excentrický poměr λe je určen podle vztahu: 

 

 𝜆𝑒 =
𝑒

𝑙𝑜
 (7) 

Kde e je vyosení pístního čepu od osy válce. 



30 

 

5.2 Výpočet dráhy pístu 

 Poloha pístu sp v závislosti na úhlu natočení klikové hřídele α se určí 

podle zjednodušeného vztahu [9]: 

 

 𝑠𝑝 ≅   𝑙𝑜 + 𝑟 2 − 𝑒2 − 𝑟  𝑐𝑜𝑠 ∝ +
1

𝜆
 1 −

1

2
 𝜆𝑠𝑖𝑛 ∝ +𝜆𝑒 

2   (8) 

 

Graf 5.1: Graf okamžité polohy pístu v závislosti na úhlu natočení klikové 

hřídele. 

 

5.3 Výpočet rychlosti pístu 

 Derivací vztahu (8) podle času a následným zjednodušením dostaneme 

vzorec pro výpočet rychlosti pístu vp v závislosti na úhlu natočení klikové 

hřídele α [9]: 

 𝑣𝑝 ≅ 𝑟𝜔(𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜆𝑒𝑐𝑜𝑠𝛼 +
𝜆

2
𝑠𝑖𝑛2𝛼) (9) 

 

Graf 5.2: Graf okamžité rychlosti pístu v závislosti na úhlu natočení klikové 

hřídele. 
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5.4 Výpočet zrychlení pístu 

 Druhou derivací vztahu (9) podle času a následným zjednodušením 

získáme vzorec pro zrychlení pístu ap v závislosti na úhlu natočení klikové 

hřídele α [9]. Vztah (10) platí pro konstantní otáčky klikové hřídele: 

 

 𝑎𝑝 ≅ 𝑟𝜔(𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜆𝑒𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝜆𝑐𝑜𝑠2𝛼) (10) 

 

Graf 5.3: Graf okamžitého zrychlení pístu v závislosti na úhlu natočení klikové 

hřídele. 

 

5.5 Úhel výkyvu ojnice 

 Úhel výkyvu ojnice βo v závislosti na úhlu natočení klikové hřídele α se 

určí podle zjednodušeného vztahu [9]: 

 

 𝛽𝑜 ≅ arcsin(𝜆𝑠𝑖𝑛 ∝ −𝜆𝑒) (11) 

 

Graf 5.4: Graf okamžitého úhlu výkyvu ojnice v závislosti na úhlu natočení 

klikové hřídele. 
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5.6 Úhlová rychlost výkyvu ojnice 

 Úhlová rychlost výkyvu ojnice ωo v závislosti na úhlu natočení klikové 

hřídele α se určí podle zjednodušeného vztahu [9]: 

 

 𝜔𝑜 ≅ 𝜆𝜔
𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛽𝑜
 (12) 

 

Graf 5.5: Graf okamžité úhlové rychlosti výkyvu ojnice v závislosti na úhlu 

natočení klikové hřídele. 

 

5.7 Úhlové zrychlení výkyvu ojnice 

 Úhlové zrychlení výkyvu ojnice εo v závislosti na úhlu natočení klikové 

hřídele α se určí podle zjednodušeného vztahu [9]: 

 

 휀0 ≅ −
𝜆𝜔2

𝑐𝑜𝑠 3𝛽𝑜
(−𝜆𝜆𝑒𝑠𝑖𝑛

2𝛼 +  1 − 𝜆2 − 𝜆𝑒
2 𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜆𝜆𝑒)  (13) 

 

Graf 5.6: Graf okamžitého úhlového zrychlení výkyvu ojnice v závislosti na úhlu 

natočení klikové hřídele. 
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6 Silové poměry v klikovém mechanismu 

 Pro potřeby pevnostních výpočtů je zapotřebí stanovit silové poměry v 

klikovém mechanismu. V klikovém mechanismu působí dva druhy sil. Síly 

primární, které jsou závislé na tlaku plynů ve válci a síly sekundární, které jsou 

závislé na setrvačných účincích hmot členů klikového mechanismu. Silové 

poměry budou vyšetřeny pro maximální tlak ve válci při maximálních a 

minimálních otáčkách klikové hřídele. 

6.1 Průběh tlaku ve válci 

 Jelikoţ se jedná o zvláštní případ, kdy motor je protáčen pomocí 

externího zařízení (dynamometru), za přítomnosti stálé náplně válce (není zde 

přítomnost sacího ani výfukového ventilu), jsou průběhy tlaku a sil v klikovém 

mechanismu odlišné od průběhů při standardním reţimu chodu spalovacího 

motoru. Poţadovaná hodnota maximálního tlaku ve válci byla v úvodu práce 

stanovena na 4,25 MPa. Pomocí rovnice (14) byl stanoven potřebný iniciační 

tlak při poloze pístu v DÚ na hodnotu 0,2 MPa. 

 

 𝑝𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥  
𝑉𝑘

𝑉𝑧+𝑉𝑘
 
𝜅
 (14) 

Kde pp je počáteční tlak ve válci, pmax maximální tlak ve válci, Vk kompresní 

objem, Vz zdvihový objem a κ Poissonova konstanta pro vzduch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 6.1: Průběh tlaku ve válci v závislosti na úhlu natočení klikové hřídele. 
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6.2 Síly působící v klikovém mechanismu 

 Schéma na obrázku 6.1 znázorňuje primární (od tlaku plynů) i 

sekundární (setrvačné) síly působící v klikovém mechanismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1: Schéma znázorňující sily působících v klikovém mechanismu. 

 

Kde p je tlak ve vnitřním prostoru válce, FP síla od tlaku plynů, Fsp setrvačná  

síla  posuvných   hmot,  FC  celková  síla  působící  na  píst,  Foj  ojniční  síla,  

FN normálová síla, Ft tečná síla na klikové hřídeli, Fr radiální síla na klikové 

hřídeli, Fsr setrvačná síla rotačních hmot, βo úhel výkyvu ojnice, α úhel natočení 

klikové hřídele, ω úhlová rychlost otáčení klikové hřídele, r poloměr zalomení 

klikové hřídele a lo délka ojnice. 
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6.3 Síla od tlaku plynů 

Síla vyvolaná kompresí náplně válce Fp se vypočítá dle vztahu: 

 

 𝐹𝑃 = 𝑝 𝑆𝑝𝑑  (15) 

Kde Spd je plocha dna pístu. 

6.4 Setrvačná síla posuvných hmot 

Setrvačná síla posuvných hmot Fsp se určí dle rovnice: 

 

 𝐹𝑠𝑝 = −𝑚𝑝𝑎𝑝   (16) 

Kde mp je hmotnost posuvných hmot a ap je zrychlení pístu. 

 

Hodnota zrychlení pístu ap je známa z kapitoly 5.4, která se zabývá kinematikou 

klikového mechanismu. 

6.5 Výsledná síla působící na píst 

 Celková síla působící na píst FC vznikne součtem setrvačné síly 

posuvných hmot Fsp a síly od tlaku plynů FP. 

 

 𝐹𝐶 = 𝐹𝑃 + 𝐹𝑠𝑝  (17) 

 

Graf 6.2: Graf osových sil působících na píst v závislosti na úhlu natočení 

klikové hřídele při otáčkách 1000 min-1. 
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Graf 6.3: Graf osových sil působících na píst v závislosti na úhlu natočení 

klikové hřídele při otáčkách 4500 min-1. 

 

 V obou případech nabývají síly svých maxim při natočení klikové hřídele 

v HÚ. Maximální hodnoty síly od tlaku plynů  FP_max = 19,52 kN můţeme 

dosáhnout   při  otáčkách   klikové  hřídele  1000 min-1,  rovněţ v  otáčkách 

4500 min-1. Při otáčkách 1000 min-1 je absolutní hodnota maxima setrvačné síly 

od posuvných hmot |Fsr_max1000| = 0,51 kN  a výsledná síla působící na píst má 

hodnotu maxima FC_max1000 = 19,02 kN. Při reţimu 4500 min-1 je absolutní 

hodnota maxima setrvačné síly od posuvných hmot |Fsr_max4500| = 10,29 kN  a 

výsledná síla působící na píst má hodnotu maxima FC_max4500 = 9,24 kN. 

6.6 Ojniční síla 

Síla působící v ose ojnice Foj se určí ze vztahu: 

 

 𝐹𝑜𝑗 =
𝐹𝑐

cos 𝛽𝑜
 (18) 

 

Průběh úhlu výkyvu ojnice βo je stanoven v kapitole 5.5. 
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Graf 6.4: Graf závislosti ojniční síly na úhlu natočení klikové hřídele. 

 

 Při  otáčkách  1000 min-1   je  maximální  hodnota  ojniční  síly    

Foj_max1000 = 19,02 kN, při otáčkách 4500 min-1 je potom maximum Foj_max4500 = 

9,24 kN. V obou případech maxima nastávají při natočení klikové hřídele v 

horní úvrati. 

6.7 Normálová síla 

Normálová síla působící kolmo na osu válce FN se určí dle vztahu: 

 

 𝐹𝑁 = 𝐹𝑐 𝑡𝑎𝑛 𝛽𝑜  (19) 

 

Graf 6.5: Graf závislosti normálové síly na úhlu natočení klikové hřídele. 

 

 Maximální   hodnota normálové  síly při otáčkách  1000 min-1 je 

FN_max1000 = 1,69 kN. Toto maximum nastává při úhlu natočení 40° po směru 
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otáčení od polohy HÚ klikového hřídele. Maximum normálové síly při otáčkách  

4500min-1 je FN_max4500 = 1,9 kN a nastává v poloze natočení 110° po směru 

otáčení od HÚ klikové hřídele. 

6.8 Radiální složka ojniční síly 

Radiální síla Fr působící na klikový hřídel se určí dle rovnice: 

 

 𝐹𝑟 = 𝐹𝑜𝑗 𝑐𝑜𝑠 ∝ +𝛽𝑜   (20) 

6.9 Celková radiální síla 

 Celkovou radiální sílu působící na ojničním čepu klikové hřídele FrC 

získáme odečtením opačným směrem působící setrvačné síly rotačních hmot 

Fsr od radiální síly Fr. 

 

 𝐹𝑟𝐶 = 𝐹𝑟 − 𝐹𝑠𝑟  (21) 

 

 𝐹𝑠𝑟 = 𝑚𝑟𝑟𝜔
2 (22) 

Kde mr je hmotnost rotačních hmot. 

 

 

Graf 6.6: Graf závislosti celkové radiální síly na úhlu natočení klikové hřídele. 

 

 Hodnota maxima celkové radiální síly při otáčkách 1000min-1 odpovídá 

|FrC_max1000| = 15,84 kN. Toto maximum nastává při natočení klikové hřídele do 
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HÚ. Absolutní hodnota maxima celkové radiální síly při otáčkách 4500 min-1 je 

|FrC_max4500| = 9,46 kN a nastává v poloze 170° od HÚ po směru otáčení klikové 

hřídele. 

6.10 Tečná složka ojniční síly 

Tečná síla Ft působící na ojničním čepu klikové hřídele se určí dle vztahu: 

 

 𝐹𝑡 = 𝐹𝑜𝑗 𝑠𝑖𝑛 ∝ +𝛽𝑜   (23) 

 

Graf 6.7: Graf závislosti tečné síly na úhlu natočení klikové hřídele. 

 

 Absolutní hodnota maxima tečné síly při otáčkách 1000 min-1 je 

|Ft_max1000| = 6,61 kN. Toto maximum nastává při úhlu natočení 30° od HÚ proti 

směru otáčení  klikové  hřídele. Absolutní hodnota maxima tečné síly při 

otáčkách 4500 min-1 je |Ft_max4500| = 5,05 kN a nastává v poloze 110° od HÚ 

proti směru otáčení  klikové hřídele. 
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7 Konstrukční řešení celku pístové skupiny, ojnice a 

spojovací tyče 

 Připojení spojovací tyče osazené pístovou skupinou horního pevného 

válce k pístnímu čepu spodního pístu pohybujícího v plovoucím válci je řešeno 

dle schematického návrhu na obrázku 7.1. 

 

 

Obr. 7.1: Koncepce připojení spojovací tyče. 

 

 Tato koncepce vyţaduje úpravu ojnice v místě ojničního oka na takovou 

šířku, aby bylo moţné připojení spojovací tyče. Redukovaná šířka ojničního oka 

musí zajistit dostatek prostoru, ale hlavně splnit poţadavek na zachování 

pevnosti. Testovací píst pohybující se v plovoucím válci je upraven tak, aby bylo 

moţné realizovat spojení pístního čepu a spojovací tyče. Konečné konstrukční 

návrhy a úpravy jsou následně ověřeny pomocí pevnostní analýzy v prostředí 

software PTC Creo 2.0. 
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7.1 Konstrukční úprava ojnice a její pevnostní analýza 

 Pouţitím výřezu klikové hřídele z motoru Škoda 1,2 HTP (kapitola č. 9) je 

vhodné pouţít i ojnici ze stejného typu motoru, z důvodu kompatibility dílů. 

Motory Škoda 1,2 HTP a 1,6 MPI jsou shodné z hlediska zdvihového objemu na 

jeden válec a konstrukce ojnic je také velmi podobná. Ojnice z motoru 1,2 HTP 

je sice o 2 mm kratší, ale její pouţití představuje výhodu z hlediska přítomnosti 

mazacího kanálu vedoucího skrz dřík ojnice aţ do ojničního oka. Podle návrhu 

koncepce je zřejmé, ţe je nutné upravit šířku ojničního oka tak, aby bylo moţné 

připojit spojovací tyč nesoucí druhou pístovou skupinu. 

 

 

 

 

Obr. 7.1:Ojnice motoru Škoda 1,2 HTP. Obr. 7.2:Ojnice motoru Škoda 1,6 MPI. 

 

7.1.1 Realizace úpravy 

 Ojniční oko je nutno ofrézovat na poţadovanou šířku a jeho tvar upravit 

na podobný tvar ojničního oka ojnice motoru Škoda 1,6 MPI. Díky zvláštnímu 

reţimu chodu zkušebního zařízení, kdy ojniční oko není zatíţeno tahovou silou 

od setrvačných účinků posuvných hmot, můţe být horní části ojničního oka 

zúţena výrazněji, neţ část spodní. Tlak vznikající kompresí náplně válce se 

přenáší do spodní částí ojničního oka. Pouţitá ojnice z motoru Škoda 1,2 HTP 

je opatřena ojničním pouzdrem z motoru Škoda 1,6 MPI, ve kterém je vytvořen 

otvor pro zajištění přístupu oleje mazacím kanálem v dříku ojnice do ojničního 

čepu. Zešikmení spojující širokou a úzkou část upraveného ojničního oka je 

odkloněno od vodorovné osy procházející středem ojničního čepu o 32,5° (Obr. 

7.3). Tato konstrukční úprava umoţní kyv ojnice vůči spojovací tyči, aniţ by 

došlo k jejich vzájemné kolizi. Ve spodní polovině ojničního oka byla původní 



42 

 

šířka 17 mm redukována pouze o 1 mm na šířku 16 mm. Okrajové hrany 

ojničního pouzdra jsou opatřeny sraţením minimalizujícím hranový efekt. 

 

 

Obr. 7.3: Detailní pohled na upravené ojniční oko včetně nalisovaného 

ojničního pouzdra. 

 

 

 

Obr. 7.4: Konečný tvar upravené ojnice. 
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7.1.2 Pevnostní analýza upravené ojnice pomocí MKP 

 Při řešení pevnostní analýzy se zaměříme pouze na ojniční oko. Ostatní 

partie ojnice nebyly upravovány a proto není třeba se jimi zabývat. Simulace je 

provedena na sestavě ojnice, ojničního pouzdra a pístního čepu. Stav při tlaku 

4,25 MPa a otáčkách klikové hřídele 1000 min-1. Při tomto stavu působí na 

ojnici síla o velikosti Foj_max1000 = 19,02 kN. 

7.1.2.1 Preprocessing - upravená ojnice 

 Preprocessingem se rozumí příprava modelu pro samotný výpočet, která 

zahrnuje nastavení automatické generace sítě konečných prvků, zadání 

geometrických a silových okrajových podmínek, stanovení materiálu součástí a 

kontaktních poměrů mezi nimi. Pro dosaţení co nepřesnějších výsledků je druh 

kontaktu mezi modely nastaven na variantu Contact. Úloha je tedy řešena jako 

kontaktní. Proto je síť konečných prvků zahuštěna v oblasti kontaktu pístního 

čepu s ojničním pouzdrem a v místě kontaktu pouzdra s ojničním okem. Na 

hlavu ojnice je aplikována čepová geometrická okrajová podmínka zamezující 

pohyb v axiálním směru a rotaci. Na pomyslné styčné ploše pístního čepu s 

rozvidlenou částí spojovací tyče je nastavena silová okrajová podmínka i 

geometrická okrajová podmínka povolující pohyb ve směru působící ojniční síly. 

Oko ojnice je navíc zatíţeno předpětím od nalisovaného ojničního pouzdra. 

 

 

Obr. 7.5: Sestava ojnice a pístního čepů připravena pro spuštění výpočtu. 



44 

 

7.1.2.2 Postprocessing - upravená ojnice 

 

Obr. 7.6: Redukované napětí na upravené ojnici dle hypotézy HMH. 

 

 

 

Obr. 7.7: Rozložení redukovaného napětí v detailním pohledu na ojniční oko -

pohled 1. 
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Obr. 7.8: Rozložení redukovaného napětí v detailním pohledu na ojniční oko - 

pohled 2. 

 

7.1.3 Hodnocení výsledků pevnostní analýzy upravené ojnice 

 Výsledky pevnostní analýzy znázorňují rozloţení redukovaného napětí 

určeného dle hypotézy HMH. Výsledky získané z pevnostní analýzy ukazují, ţe 

hodnota redukovaného napětí nepřekračuje hodnotu meze kluzu v ţádném 

místě ojnice. Redukované napětí dosahuje maximální hodnoty 393,88 MPa. 

Zmíněné maximum se nachází kolem vyústění průchozího mazacího kanálu 

dříkem ojnice do ojničního oka (Obr. 7.7). Druhá nejvyšší hodnota 

redukovaného napětí se nachází kolem technologického otvoru v ojničním oku 

(Obr. 7.8). Toto maximum redukovaného napětí nabývá hodnoty 329,35 MPa. 

Na dříku ojnice je průměrná hodnota redukovaného napětí 138 MPa. Šířka ve 

spodní části ojničního oka byla redukována pouze o 1 mm, coţ nevede k 

výraznému sníţení pevnosti. Horní část oka nebude díky reţimu chodu 

zkušebního zařízení zatěţována tahovou silou od setrvačných účinků 

posuvných hmot. Ke vzniklé koncentraci napětí v oblasti otvoru přispívá 

lisované kluzné pouzdro. Porovnáním výsledných hodnot redukovaných napětí 

se smluvní mezí kluzu materiálu ojnice 520 MPa docházíme k závěru, ţe 

upravená ojnice z hlediska pevnosti vyhovuje. 
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7.2 Konstrukce a pevnostní analýza spojovací tyče 

7.2.1 Účel spojovací tyče 

 Spojovací tyč by svou konstrukcí měla umoţnit ve svém horním oku  

připojení pístové skupiny konající kompresi stálé náplně v horním pevném 

výřezu bloku motoru. Spodní oko spojovací tyče umoţňuje připojení k ojnici a 

pístu pomocí pístního čepu. Celková délka spojovací tyče musí být taková, aby 

zajistila dostatek prostoru a dostatečný rozestup mezi oběma bloky. Spojovací 

tyč je namáhána silou od tlaků, setrvačnou silou a na vzpěr, proto musí mít 

dostatečnou pevnost, aby těmto účinkům odolala. Zároveň je kladen důraz na 

lehkou konstrukci, hmotnost spojovací tyče totiţ připadá k posuvným hmotám. 

7.2.2 Materiál spojovací tyče 

 Poţadavkem na spojovací tyč je lehkost její konstrukce a pevnost. Toto 

řešení vede k pouţití zvláštního druh materiálu, který svými vlastnostmi těmto 

poţadavkům vyhovuje. Z výše zmíněných důvodů byla k výrobě spojovací tyče 

byla zvolena slitina titanu Ti6Al4V. 

 

Materiál: 15 230 Ti6Al4V 

Hustota [kg/m3] 7850 4430 

Mez kluzu [MPa] 600 870 

Mez pevnosti v tahu [MPa] 800 950 

Youngův modul [GPa] 210 114 

Poissonovo čislo [1] 0,3 0,33 

Tab.7.1: Porovnání základních mechanických vlastností oceli 15 230 a slitiny 

titanu Ti6Al4V. [5,10] 

 

 Hmotnost součástí vyrobené z materiálu Ti6Al4V bude o 33,6% niţší, 

neţ při pouţití oceli 15 230. Hodnoty meze kluzu a pevnosti v tahu materiálu 

Ti6A4V jsou taktéţ vyšší v porovnání s ocelí 15 230. 
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7.2.3 Konstrukční návrh spojovací tyče 

 Spojovací tyč je vyrobena pomocí technologie frézování z polotovaru 

tyče ze slitiny titanu Ti6Al4V. Horní oko (Obr. 7.11) je vytvarováno tak, ţe 

přibliţně odpovídá tvaru neupraveného ojničního oka původní ojnice motoru 

Škoda 1,6 MPI. Spodní oko (Obr. 7.11) je vyfrézováno do vidlicového taru. 

Vybrání vidlice svým tvarem kopíruje tvar upraveného oka ojnice a zajišťuje vůlí 

o velikosti 0,5 mm na obě strany od středu ojničního oka. Větší vůle je zvolena 

z důvodu předpokládané nepřesnosti v montáţi a centrování pohyblivého bloku 

vůči bloku pevnému. Dřík spojovací tyče je odlehčen vybráním a jeho průřez má 

tvar písmene I. Spojovací tyč má délku 190 mm, coţ zajišťuje dostatečnou 

vzdálenost mezi plovoucím válcem a pevným válcem. Hmotnost spojovací tyče 

je 215,2 g. 

 

 

Obr. 7.10: Pohled na navržený model spojovací tyče. 

 

 

Obr. 7.11: Detailní pohled na horní oko (vlevo) a rozvidlené spodní oko 

(vpravo). 
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7.2.4 Pevnostní analýza spojovací tyče pomocí MKP 

 Pevnostní analýza je provedena v prostředí programu PTC Creo 2.0. Pro 

pevnostní analýzu byla vytvořena sestava spojovací tyče a pístních čepů. Toto 

řešení umoţňuje přiblíţit se reálné situaci, kdy průhyb pístního čepu ovlivňuje 

průběh napětí na součásti.  Pevnostní analýza spojovací tyče je provedena na 

stavu, kdy spojovací tyč je zatíţena největší osovou silou působící na píst. 

Tento stav nastává při maximálním tlaku 4,25 MPa a otáčkách klikové hřídele 

1000 min-1, kdy na spojovací tyč působí osová síla FC_max1000 = 19,02 kN. 

7.2.4.1 Preprocessing - spojovací tyč 

 Stejně jako v případě ojnice je sestavu nutno předem podrobit úkonům 

preprocessingu. Úloha je řešena jako kontaktní. Síť konečných prvků je 

zahuštěna v oblastech kontaktu pístního čepu s horním a rozvidleným spodním 

okem. Dále je sít konečných prvků zahuštěna i v koncových oblastech 

odlehčení dříku spojovací tyče a v oblasti rozvětvení vidlicové části. V těchto 

oblastech se předpokládá větší koncentrace napětí. Pístnímu čepu uloţenému 

ve spodním vidlicovém oku jsou na pomyslné styčné ploše pístního čepu s 

ojničním okem pomocí geometrické podmínky omezeny posuvy ve všech 

směrech. Na pomyslné styčné ploše horního pístního čepu s pístem je 

nastavena silová okrajová podmínka i geometrická okrajová podmínka 

povolující pohyb ve směru působící síly od pístu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.12:  Sestava spojovací tyče a písních čepů připravena pro spuštění 

výpočtu. 
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7.2.4.2 Postprocessing - spojovací tyč 

 

Obr. 7.13: Redukované napětí spojovací tyče dle hypotézy HMH - pohled od 

vrchního oka. 

 

 

Obr. 7.14: Redukované napětí spojovací tyče dle hypotézy HMH - detailní 

pohled zaměřený na spodní hranu horního oka. 
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Obr. 7.15: Redukované napětí spojovací tyče dle hypotézy HMH - detailní 

pohled zaměřený na vnitřní hranu vidlicového oka. 

 

7.2.5 Hodnocení výsledků pevnostní analýzy spojovací tyče 

 Výsledky pevnostní analýzy znázorňují rozloţení redukovaného napětí 

určeného dle hypotézy HMH. Redukované napětí na součásti nepřekračuje 

hodnotu meze kluzu materiálu v ţádném místě. Na detailních pohledech 7.14 a 

7.15 jsou vidět tzv. hranové efekty. Tento jev je způsoben průhybem pístního 

čepu. Na hraně horního ojničního oka dosahuje maximum redukovaného napětí 

hodnotu 219,45 MPa a na vnitřní hraně rozvidleného spodního oka je 

maximální hodnota redukovaného napětí 373,29 MPa. Maximální hodnota 

redukovaného napětí na hraně rozvidleného oka je zároveň maximem 

redukovaného napětí celé součásti. Doplňující výsledky analýzy MKP jsou 

uvedeny v příloze. Výpočet byl proveden pro maximální provozní zatíţení a 

jeho výsledky ukazují, ţe spojovací tyč pevnostně vyhovuje. 

 



51 

 

7.3 Konstrukční úprava pístu 

 Píst v plovoucím válci musí být upraven tak, aby bylo moţné realizovat 

připojení spojovací tyče k jeho pístnímu čepu. Úpravou se rozumí vytvoření 

otvoru vhodného tvaru a rozměru, který toto spojení umoţní. Celistvé dno není 

v případě pístu pohybujícího se v pohyblivém bloku nezbytné, protoţe píst zde 

slouţí pouze jako nosič pístních krouţků a přenáší normálovou sílu na stěnu 

válce. 

7.3.1 Vlastní řešení úpravy pístu 

 Do dna pístu je vyfrézován průchozí otvor obdélníkového tvaru . V ose 

pístního čepu je šířka otvoru 26 mm a kolmo na osu 28,5 mm. 

 

 

Obr. 7.16: Zakótované hlavní rozměry otvoru ve dnu upraveného modelu pístu. 

 

 

Obr. 7.17: Finální model upraveného pístu. 
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8 Redukce hmoty ojnice 

 Vzhledem k tomu, ţe ojnice koná sloţitý obecný pohyb, kde hlava ojnice 

koná rotační pohyb a ojniční oko koná pohyb posuvný, je pro usnadnění 

výpočtu zaváděna tzv. redukovaná hmotnost. Při redukování hmotnosti ojnice 

vycházíme z poznatku, ţe těleso libovolného tvaru lze nahradit soustavou 

pevně spojených bodů. Jejich hmotnost i poloha musí být taková, aby statické i 

dynamické vlastnosti této soustavy byly rovnocenné účinkům původní soustavy 

[11]. 

 

Při redukci hmotnosti je nutné zachování tří podmínek [12]:  

1. Součet všech hmotností redukované soustavy musí odpovídat hmotnosti 

nahrazovaného tělesa. 

 

 𝑚𝑜𝑟 + 𝑚𝑜𝑇 + 𝑚𝑜𝑝 = 𝑚𝑜  (24) 

Kde mor je redukovaná hmotnost rotačních části ojnice, moT redukovaná 

hmotnost v těţišti ojnice, mop redukovaná hmotnost posuvných části ojnice a 

mo hmotnost ojnice. 

 

2. Poloha těţiště redukované soustavy odpovídá původní poloze těţiště. 

 

 𝑚𝑜𝑟 ∙ 𝑙𝑟𝑇 − 𝑚𝑜𝑝 ∙ 𝑙𝑝𝑇 = 0 (25) 

Kde lrT je vzdálenost mezi těţištěm a spodním okem a lpT vzdálenost mezi 

těţištěm ojnice a ojničním okem. 

 

3. Moment setrvačnosti k těţišti redukované soustavy odpovídá momentu 

setrvačnosti k těţišti nahrazovaného tělesa. 

 

 𝑚𝑜𝑟 ∙ 𝑙𝑟
2 + 𝑚𝑜𝑝 ∙ 𝑙𝑝

2 =  𝑖0
2 ∙ 𝑚𝑜 = 𝐽𝑜  (26) 

Kde io je poloměr setrvačnosti a Jo moment setrvačnosti ojnice k těţišti. 
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T 

mop(3) 

lo 

lrT lpT 

mor(3) 
moT(3) 

8.1 Parametry upravené ojnice 

 Potřebné parametry pro výpočet jsou zjištěny z 3D sestavy v prostředí 

software PTC Creo 2.0. 

 

 

Obr. 8.1: Analýza parametrů ojnice v prostředí PTC Creo 2.0. 

 

Hmotnost ojnice:     mo= 413,4·10-3 [kg] 

Délka ojnice:      lo= 138·10-3  [m] 

Moment setrvačnosti ojnice k těţišti:  Jo= 1,1963·10-3  [kg·m2] 

Vzdálenost těţiště od hlavního oka ojnice: lrT= 28,21·10-3  [m] 

 

8.2 Redukce hmotnosti ojnice do tří bodů 

 Při dynamickém řešení je nejpřesnější metodou redukování hmotnosti 

ojnice do tří bodů. Hmotnosti redukujeme do osy pístního čepu, do těţiště 

ojnice a do ojničního oka ojnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2: Náhrada ojnice trojicí hmotných bodů. 
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8.2.1 Výpočet redukované hmotnosti ojnice do tří bodů 

Pří výpočtech tříbodové redukce vycházíme ze vztahů: 

 

Poloměr setrvačnosti ojnice io určíme podle vztahu: 

 𝑖𝑜 =  
𝐽𝑜

𝑚𝑜
 (27) 

 𝑖𝑜 =  53,78 · 10−3  𝑚  

 

Část hmotnosti ojnice konající rotační pohyb mor(3) z tříbodové redukce se určí 

podle vztahu: 

 𝑚𝑜𝑟 (3) =
𝑚𝑜 ∙𝑖𝑜

2

𝑙𝑟𝑇 ∙𝑙𝑜
  (28) 

 𝑚𝑜𝑟 (3) =  307,2 · 10−3  𝑘𝑔  

 

Část hmotnosti ojnice konající posuvný pohyb mop(3) z tříbodové redukce se určí 

podle vztahu: 

 𝑚𝑜𝑝 (3) =
𝑚𝑜 ∙𝑖𝑜

2

𝑙𝑝𝑇 ∙𝑙𝑜
  (29) 

 𝑚𝑜𝑝 (3) =  78,9 · 10−3  𝑘𝑔  

 

Část hmotnosti ojnice v těţišti ojnice moT(3) z tříbodové redukce se určí podle 

vztahu: 

 𝑚𝑜𝑇(3) = 𝑚𝑜 ∙  1 −
𝑖𝑜

2

𝑙𝑟𝑇 ∙𝑙𝑝𝑇
  (30) 

 𝑚𝑜𝑇(3) =  27,2 · 10−3  𝑘𝑔  

 

 V případě, ţe hmotnost v těţišti není nulová, je potřeba při dalších 

dynamických výpočtech klikového mechanismu počítat s kompenzačním 

momentem kývavého pohybu ojnice ΔMo [12]. 

 

 Δ𝑀𝑜 = 𝑚𝑜 ∙ (𝑙𝑝𝑇 ∙ 𝑙𝑟𝑇 − 𝑖𝑜
2) ∙ 휀𝑜   (31) 

Kde εo je úhlové zrychlení výkyvu ojnice. 
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8.3 Redukce hmotnosti ojnice do dvou bodů 

 Z hlediska přesnosti výpočtu je tříbodová redukce přesnější. Pro náš 

výpočet postačí pouze redukce hmotnosti ojnice do dvou bodů, kdy hmotnost 

v těţišti spočítanou tříbodovou redukcí rozdělíme dle poměru vzdáleností do 

příslušných bodů (potom má redukovaná hmotnost v těţišti nulovou hodnotu). 

Chybu vzniklou zjednodušením výpočtu lze zanedbat [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.3: Náhrada ojnice dvojicí hmotných bodů. 

 

Část hmotnosti ojnice konající rotační pohyb mor(2) z dvoubodové redukce se 

určí podle vztahu: 

 𝑚𝑜𝑟 (2) = 𝑚𝑜𝑟 (3) + 𝑚𝑜𝑇(3) ∙
𝑙𝑟𝑇

𝑙𝑜
 (32) 

 𝑚𝑜𝑟 (2) =  328,9 · 10−3  𝑘𝑔  

 

Část hmotnosti ojnice konající posuvný pohyb mop(2) z dvoubodové redukce se 

určí podle vztahu: 

 𝑚𝑜𝑝 (2) = 𝑚𝑜𝑝 (3) + 𝑚𝑜𝑇(3) ∙
𝑙𝑝𝑇

𝑙𝑜
 (33) 

 𝑚𝑜𝑝 (2) =  84,5 · 10−3  𝑘𝑔  
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9 Kliková hřídel 

 Výroba klikové hřídele je ekonomicky náročná, proto přistupujeme k 

pouţití klikové hřídele ze sériově vyráběného motoru. Vzhledem k testování a 

pouţití komponent z motoru Škoda 1,6 MPI se jako první jeví moţnost pouţití 

klikové hřídele z tohoto motoru. Pouţití tohoto klikové hřídele by bylo 

komplikované a je vyloučeno z důvodů nevyhovující orientace ramen klikové 

hřídele s vývaţky. Z tohoto důvodu přistupujeme k pouţití klikové hřídele z 

motoru Škoda 1,2 HTP, který se svými parametry (zdvih, rozteč hlavních čepů) 

víceméně shoduje s klikovou hřídelí motoru Škoda 1,6 MPI. Koncepce 

zkušebního zařízení je jednoválcová, proto je pouţito pouze jednoho zalomení 

klikové hřídele (dva hlavní čepy a jeden ojniční). Řez jednoho zalomení je 

následně pro potřeby uloţení hnacího kola vyvaţovacích hřídelů a setrvačníku 

prodlouţen pomocí prodluţujících části. 

9.1 Konstrukční úprava a prodloužení výřezu klikové hřídele  

 Jako nejvýhodnější moţnost se jeví pouţití jednoho zalomení 

umístěného na konci u příruby pro spojení klikové hřídele se setrvačníkem. 

Příruba bude pouţita pro přišroubování jedné z prodluţujících častí. 

 

 

 

Obr. 9.1: Výřez jednoho zalomení klikové hřídele motoru 1.2 HTP ze strany od 

setrvačníku. 
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9.2 Konstrukční úprava zalomení klikové hřídele 

 Jako výchozí polotovar je pouţito zalomení jednoho válce navíc s jedním 

ramenem ze zalomení druhého. Přebývající rameno je soustruţeno na válcový 

tvar. Touto operací docílíme prodlouţení hlavního čepu a získáme prostor pro 

připojení prodluţující části. Z čela vzniklé válcové plochy je vrtán středící otvor 

a čtyři díry se závitem pro přišroubování prodluţující části. Tvar ramen s 

vývaţky je z důvodu jejich nesymetrie frézován tak, aby bylo docíleno 

poţadované polohy těţiště a také, aby byla vytvořena montáţní plocha pro 

šroubované vývaţky účinků rotačních hmot. Osazení na straně příruby je za 

účelem získat rovné čelo odstraněno. 

 

 

Obr. 9.2: Upravené zalomení klikové hřídele. 

 

 

Obr. 9.3: Poloha těžiště upraveného zalomení k souřadném systému CS0. 
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9.3 Návrh levého prodlužujícího dílu klikové hřídele 

 V pravé části tohoto prodluţovacího dílu je vytvořena příruba, která svým 

pravým čelem umoţňuje přišroubování k přírubě výřezu klikové hřídele. Na 

pravém čelu příruby je zároveň soustruţen krátký válcový výstupek slouţící k 

vystředění při montáţi. Směrem doleva od příruby je díl tvořen soustavou 

válcových ploch a osazení. Druhá válcová plocha směrem doleva od příruby 

slouţí k uloţení valivého loţiska SKF 6009. Loţisko je na hřídeli axiálně 

zajištěno pojistným krouţkem, pro který je vytvořen zápich. V pořadí druhá 

válcová plocha směrem od levého konce dílu slouţí k nalisování náboje 

setrvačníku. Dráţka pro pojistné pero je vymodelována pouze orientačně. Není 

přesně jasné, jak bude hnací dynamometr k hřídeli připojen. Jako materiál 

součásti  byla  zvolena ocel  12 060. Celková  délka  prodluţujícího  dílu  je  

146,6 mm. 

 

 

Obr. 9.4: Levý prodlužující díl klikové hřídele - pohled 1. 

 

 

Obr. 9.5: Levý prodlužující díl klikové hřídele - pohled 2. 
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9.4 Návrh pravého prodlužujícího dílu klikové hřídele 

 Pravá válcová plocha s dráţkou pro pojistné pero umoţňuje uloţení 

hnacího ozubeného kola pohonu vyvaţovacích hřídelů. Do pravého čela je 

vrtána díra se závitem umoţňující axiální zajištění ozubeného kola. Levá část 

zajišťuje vystředění prodluţovacího dílu vůči hlavnímu čepu klikové hřídele. Na 

pravém čelu střední části jsou vrtány čtyři díry umoţňující zapuštění šroubů a 

přišroubování k výřezu zalomení klikové hřídele. Součást je soustruţena z oceli 

11 523.  

 

Obr. 9.6: Pravá prodlužující část klikové hřídele. 

 

9.5  Kompletní prodloužená kliková hřídel 

 Levá prodluţující část je k upravenému zalomení připojena pomocí šesti 

šroubů s válcovou nízkou hlavou a vnitřním šestihranem M10x25 DIN 7984. 

Pravá část potom pomocí čtyř šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem 

M6x20 DIN 912. 

 

Obr. 9.7: Kompletní kliková hřídel včetně namontovaných prodloužení. 
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10 Vyvažování setrvačných účinků 

 Pohybem členů klikového mechanismu pístového spalovacího motoru 

vznikají tzv. volné sekundární (setrvačné) síly. Působení setrvačných sil do 

systému vnáší neţádoucí faktory v podobě vibrací či rázů, coţ vyvolává 

nepříznivé provozní podmínky. Proto se přistupuje k vyvaţování účinků 

setrvačných sil za účelem tyto faktory eliminovat, či je alespoň minimalizovat. 

Vyvaţování je obvykle realizováno umístěním protizávaţí, jejichţ setrvačné 

účinky působí proti směru působení volných setrvačných sil, čímţ dojde k 

vykompenzování. Nevýhodou montáţe vyvaţovacího ústrojí je nárůst hmotnosti 

celé soustavy. V našem případě stacionárního zkušebního zařízení není tento 

faktor významný ani limitující. 

 Zpravidla se vyvažování motoru dělí na dvě části: 

 Vyvaţování setrvačných účinků rotačních hmot 

 Vyvaţování setrvačných účinků posuvných hmot 

 

 V této diplomové práci se zabýváme návrhem zkušebního zařízení. Z 

toho důvodu je na přesnost vyváţení kladen zvláštní důraz. Vlivem 

nevyváţenosti a následným vibracím by mohlo dojít k ovlivnění relevantnosti 

výsledků měření. V průběhu konstrukčního návrhu vyvaţovacího ústrojí byl 

zváţen aspekt budoucí záměny některých z testovaných komponent. Pouţití 

komponentů (pístu, ojnice) s odlišnou hmotností bude mít za následek vznik 

odlišných setrvačných účinků, coţ si vyţádá úpravu hmotnosti vývaţků. Z 

tohoto důvodu jsou vývaţky navrţeny jako jednoduše odnímatelné, s jistou 

mírou variability, tak aby bylo moţné hmotnosti vývaţků upravit, či pouţít 

vývaţky s jinou hmotností. 

10.1 Vyvažování setrvačných účinků rotačních hmot 

 Setrvačná síla rotačních hmot působí ve směru kolmice od osy hlavního 

čepu pocházející ojničním čepem. Její velikost je za konstantních otáček 

neměnná. Vyvaţování se u jednoho zalomení provádí přidáním protizávaţí na 

protilehlou stranu od ojničního čepu. Pouţitím jednoho zalomení klikové hřídele 

a jeho konstrukční úpravou došlo ke změně polohy těţiště. Klikovou hřídel je 

tedy třeba znovu vyváţit. 
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10.1.1 Zjednodušené schéma vyvažování setrvačných účinků 

rotačních hmot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.1: Schéma vyvažování setrvačných účinků rotačních hmot. 

 

Kde mr je hmotnost časti ojnice připadající k rotačním hmotám, mvr hmotnost 

rot. vývaţku, r poloměr zalomení klikové hřídele, rvr excentricita těţiště vývaţku 

od osy rotace KH, ω úhlová rychlost otáčení klikové hřídele. 

 

10.1.2 Základní vztahy pro určení hmotnosti vývažku 

 Pro stoprocentní vyváţení je třeba splnit podmínku rovnosti velikosti 

odstředivé síly rotačních hmot Fsr s odstředivou sílou vývaţku účinků rotačních 

hmot Fvr. 

 

Výpočet hmotnosti vývaţku mvr na rameni rvr vychází z rovnic: 

 𝐹𝑠𝑟 = 𝑚𝑟 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2  (34) 

 𝐹𝑣𝑟 = 𝑚𝑣𝑟 ∙ 𝑟𝑣𝑟 ∙ 𝜔2  (35) 

 𝐹𝑠𝑟 = 𝐹𝑣𝑟  (36) 

 𝑚𝑟 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2 = 𝑚𝑣𝑟 ∙ 𝑟𝑣𝑟 ∙ 𝜔2  

 𝑚𝑣𝑟 = 𝑚𝑟 ∙
𝑟

𝑟𝑣𝑟
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10.1.3 Vlastní vyvažování setrvačných účinků rotačních hmot 

 Z důvodu snadnějšího řešení je k vyvaţování setrvačných účinků 

přistoupeno v prostředí CAD software PTC Creo 2.0. Těleso odpovídající svou 

hmotností částem připadajícím rotačním hmotám ojnice je uloţeno do hlavního 

ojničního čepu. V následných krocích jsou ke KH připojeny šroubované vývaţky 

o specifickém tvaru a hmotnosti, čímţ je docíleno poţadované polohy těţiště. 

Pro plné vyváţení je třeba docílit, aby souřadnice těţiště klikové hřídele Z a Y 

leţela v ose rotace (tedy v nule). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.2: Připojení tělesa ekvivalentní hmotnosti rotačních části ojnice s 

detailem na orientaci souřadného systému CS0. 

 

10.1.4 Výsledný tvar navržených šroubovaných vývažků 

Hmotnost obou vývaţků: 217,6   [g] 

Rameno vývaţku:    63,25   [mm] 

Materiál vývaţků:    nelegovaná konstrukční ocel 

 

Obr. 10.3: Šroubované vývažky pro vyvážení rotačních účinku. 
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10.1.5 Poloha těžiště klikové hřídele s namontovanými vývažky 

 V prostředí software PTC Creo 2.0 se podařilo docílit poţadované polohy 

těţiště. Poloha těţiště na osách Z a Y, dle souřadného systému CS0 (dle obr. 

10.4), nyní leţí na ose rotace klikové hřídele. 

 

 

Obr. 10.4: Výsledné souřadnice polohy těžiště z analýzy v software PTC Creo 

2.0. 

 

10.1.6 Kliková hřídel včetně instalovaných vývažků rotačních hmot 

 Kaţdý z vývaţků je ke klikové hřídeli připevněn pomocí dvojice šroubů s 

nízkou válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M8x25 DIN 7984. Konstrukční 

řešení bylo kontrolováno i z hlediska vyloučení kolize šroubovaných vývaţků s 

pístem. V dolní úvrati je mezi vývaţkem a nejbliţším bodem pláště pístu 

vzdálenost 6 mm. 

 

 

Obr. 10.5: KH včetně šroubovaných vývažků rotačních účinků. 
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10.2 Vyvažování setrvačných účinků posuvných hmot 

 Vlivem přímočarého vratného pohybu částí klikového mechanismu 

vznikají ve vertikálním směru neţádoucí setrvačné síly. Zmíněné setrvačné síly 

posuvných částí se řeší dle řádů jejich harmonických sloţek. Při vyvaţování 

setrvačných účinků posuvných hmot je obvykle kladen důraz na první dva řády 

harmonických sloţek, které dosahují vyšších hodnot, neţ řády ostatní. Ostatní 

řády mohou být pro jejich velikost zanedbány.  Nejčastějším řešením 

vyvaţování setrvačných účinků posuvných hmot je pouţití vyvaţovacích hřídelů 

osazených sadou závaţí. V případě vyvaţování sil I. řádu je vyváţení řešeno 

pomocí dvou protiběţných hřídelů (otáčejících v protifázi) se stejnou úhlovou 

rychlostí ω, jako se otáčí kliková hřídel. Vyvaţování sil II. řádu je řešeno pomocí 

dvou hřídelů otáčejících s rychlostí 2ω. Vyvaţovací hřídele pro II. řád jsou 

obvykle poháněny od vyvaţovacích hřídelů I. řádu s převodovým číslem i=2. 

10.2.1 Výpočet setrvačných sil posuvných hmot 

Pro výpočet prvních dvou řádů pouţijeme následujících vztahy: 

 

Zjednodušený vztah pro výpočet setrvačné síly posuvných hmot I. řádu: 

 

  𝐹𝑠𝑝
𝐼 = 𝑚𝑝 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2 ∙ cos 𝛼 (37) 

 

Zjednodušený vztah pro výpočet setrvačné síly posuvných hmot II. řádu: 

 

 𝐹𝑠𝑝
𝐼𝐼 = 𝜆 ∙ 𝑚𝑝 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2 ∙ cos 2𝛼  (38) 

Kde mp je hmotnost posuvných částí, r poloměr zalomení klikové hřídele, ω 

úhlová rychlost klikové hřídele, α úhel natočení klikové hřídele a λ klikový 

poměr. 

 

 Působící setrvačné síly jsou vykompenzovány pomocí sloţek 

odstředivých síl rotujících závaţí, které působí ve směru osy válce. Setrvačná 

síla posuvných hmot IFsp je kompenzována sloţkami odstředivých sil IFx a 

setrvačná síla posuvných hmot IIFsp je kompenzována sloţkami odstředivých sil 

IIFx.  
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Obr. 10.6: Varianta uspořádání vyvažovací jednotky pro plné vyvažování 

setrvačných sil I. a II. řádu. 

 

Kde Imvp je hmotnost vývaţků účinků posuvných hmot I. řádu, IImvp je hmotnost 

vývaţků účinků posuvných hmot II. řádu, rp1 excentricita těţiště vývaţku účinků 

pos. hmot I. řádu, rp2 excentricita těţiště vývaţku účinků pos. hmot II. řádu. 

10.2.1.1 Výsledný průběh velikosti setrvačných účinků posuvných hmot v 

závislosti úhlu natočení KH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 10.1: Průběh setrvačné síly celkové, I. a II. řádu posuvných  hmot. 
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10.2.2 Hmotnosti součástí konajících posuvný pohyb 

 Zvolená koncepce testovacího zařízení znamená značný nárůst 

posuvných hmot. Oproti původnímu uspořádání přibyla hmotnost spojovací 

tyče, pístního čepu, pístu a pístních krouţků. 

 

Název Hmotnost [g] 

Originální píst osazený pístními krouţky, pístním čepem 
a pojistnými krouţky 

264,6 

Titanová vzpěra 215,2 

Modifikovaný píst + pístní krouţky, pístní čep a pojistné 
krouţky 

246,6 

Hmotnost ojnice připadající posuvným hmotám (včetně 
kluzného pouzdra) 

84,5 

Celková hmotnost posuvných částí 810,9 

Tab. 10.1: Výčet hmotností posuvných částí klikového mechanismu. 

 

 Z tabulky je patrné, ţe vyvaţování setrvačných účinků posuvných hmot 

nelze zanedbat. Hmotnost posuvných části narostla o přibliţně 479,8 g. Tento 

fakt bude mít za následek poměrně hmotné vývaţky vyvaţovacích hřídelů. 

 

10.2.3 Popis vlastního konstrukčního řešení vyvažovacího ústrojí 

 Při řešení vyvaţování posuvných hmot je přistoupeno pouze k plnému 

vyváţení setrvačných účinků posuvných hmot I. řádu. Při konstrukci ostatních 

součástí (skříně) je uvaţováno i s případným vyvaţováním II. řádu setrvačných 

účinků posuvných hmot. Při provozu podobného testovacího zařízení se 

předpokládá záměna některých ze testovaných součástí. Například změna 

vrtání, případně pouţití komponent s jinou hmotností. Tato změna by měla za 

následek změnu setrvačných účinků posuvných hmot I. a II. řádů. Z tohoto 

důvodu jsou vývaţky navrţeny jako šroubované. Tato koncepce umoţňuje 

jejich snadnou demontáţ, úpravu, či výměnu. 
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10.2.4 Vztahy pro určení hmotnosti vývažků pro vyvážení 

setrvačných účinků posuvných hmot I. řádu 

 

 𝐹𝑠𝑝 = 𝑚𝑝 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2 ∙ cos 𝛼𝐼   (39) 

 𝐹𝑋 =
𝑚𝑣𝑝

2
∙ 𝑟𝑣𝑝1 ∙ 𝜔2𝐼   (40) 

 𝐹𝑋
     + 𝐹𝑋

     𝐼 = 𝑚𝑣𝑝 ∙ 𝑟𝑣𝑝1 ∙ 𝜔2𝐼 ∙ cos 𝛼 = 𝐹𝑠𝑝
𝐼   (41) 

 𝑚𝐼 𝑣𝑝 = 𝑚𝑝 ∙
𝑟

𝑟𝑣𝑝1
  

 

10.2.4.1 Schéma zvolené koncepce vyvažovacího ústrojí setrvačných 

účinků posuvných hmot I. řádu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.2: Uspořádání vyvažovacího ústrojí pro vyvažování setrvačných účinků 

posuvných hmot I. řádu. 
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10.2.5 Pohon vyvažovacích hřídelů 

 Pohon vyvaţovacích hřídelů je zajištěn od klikové hřídele pomocí 

šikmého ozubeného soukolí. Při řešení pohonu vyvaţovacích hřídelů bylo z 

ekonomických důvodů pouţito konstrukčně modifikovaného soukolí pro pohon 

vyvaţovací hřídele ze sériového motoru Škoda 1,2 HTP. 

 

Obr. 10.3: Pohon vyvažovacího hřídele motoru Škoda 1.2 HTP. [13] 

 

 Pouţité hnané kolo z motoru Škoda 1.2 HTP je opatřeno nálitkem, který 

zde zastává funkci vývaţku. Integrovaný vývaţek je při návrhu konstrukčního 

řešení vyuţit a pouze doplněn o další vývaţky. Pro první soukolí není třeba, aţ 

na odvrtání materiálu z předního čela hnaného kola, sloţitých úprav. Jako 

hnané kolo pro druhé soukolí je z důvodu směru sklonu zubů pouţito 

modifikované hnací kolo prvního soukolí, které je doplněno šroubovaným 

vývaţkem. Přídavný vývaţek zde zajišťuje stejné dynamické vlastnosti, jako 

ozubené kolo s integrovaným vývaţkem z prvního soukolí. 

 

Obr. 10.4: Rozpad hnaného kola druhého vyvažovacího hřídele doplněného 

vývažkem. 
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Obr. 10.5: Kompletní soukolí pohonu vyvažovacích hřídelů. 

 

 V případě potřeby vyvaţování druhého řádu bude nutné pouţití jiné sady 

ozubených soukolí. Pouţitá ozubená kola z motoru Škoda 1.2 HTP mají lichý 

počet zubů. Lichý počet zubů na hnacím kole neumoţňuje docílit převodového 

poměru i=2, který je nezbytný pro pohon hnací hřídele druhého řádu. 

10.2.6 Návrh vývažků vyvažovacích hřídelů 

 Konstrukční návrh vyvaţovacího hřídele probíhá ve dvou krocích. Prvním 

krokem je podélné vyváţení setrvačných účinků od vývaţků integrovaných v 

ozubených kolech pohonu. V druhém kroku se potom navrhují variabilní 

šroubované vývaţky zajišťující vlastní vyváţení setrvačných účinků od 

posuvných hmot. 

10.2.6.1 Podélné vyvažování vyvažovacích hřídelů (pevné vývažky) 

 Díky přítomnosti ozubeného kola s integrovaným vývaţkem je třeba 

vyvaţovací hřídel podélně vyváţit, aby se zabránilo vzniku podélného momentu 

od působící odstředivé síly. Toho docílíme umístěním vývaţku na protilehlém 

konci vyvaţovacího hřídele. 
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Obr. 10.6: Zjednodušené schéma podélného vyvažování vyvažovacího hřídele. 

 

Kde mkp je hmotnost ozubeného kola s integrovaným vývaţkem, rkp vzdálenost 

těţiště ozubeného kola od osy rotace, lkp vzdálenost mezi středem pravého 

loţiska a těţištěm ozubeného kola, mvpp hmotnost pevného vývaţku na 

protilehlém konci vyvaţovací hřídele, rvpp vzdálenost těţiště pevného vývaţku 

od osy rotace a lvpp vzdálenost mezi středem levého loţiska a těţištěm pevného 

vývaţku. 

10.2.6.1.1 Návrh vývažku podélného vyvažování vyvažovacího hřídele 

Při podélném vyvaţování se vychází ze stanovených podmínek: 

 Rovnost součinu hmotnosti a excentricity těles na obou koncích hřídele 

musí být zajištěna. 

 

 𝑚𝑘𝑝 ∙ 𝑟𝑘𝑝 = 𝑚𝑣𝑝𝑝 ∙ 𝑟𝑣𝑝𝑝  (42) 

 

 Vzdálenost mezi středem levého loţiska a těţištěm pevného vývaţku 

musí být totoţná se vzdáleností mezi těţištěm ozubeného kola a 

středem pravého loţiska. 

 

 𝑙𝑘𝑝 = 𝑙𝑣𝑝𝑝   (43) 

 

 Dle stanovených podmínek je proveden konstrukční návrh v prostředí 

software PTC Creo 2.0. Ze znalosti polohy těţiště a hmotnosti ozubených kol 

náhonu je navrţen vývaţek splňující podmínky stanovené rovnicemi (42) a (43), 

který zajišťuje podélné vyváţení vyvaţovacího hřídele. 
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Obr. 10.6: Pevný vývažek pro vyvažování setrvačných účinků posuvných hmot. 

 

Hmotnost vývaţku:     279,1  [g] 

Vzdálenost těţiště od osy rotace:  20,01  [mm] 

Materiál vývaţku:     nelegovaná konstrukční ocel 

10.2.6.1.2 Návrh variabilních šroubovaných vývažků pro vyvažovací 

ústrojí 

 Hmotnost a tvar šroubovaných vývaţků je určen v závislosti na 

poţadovaném vyváţení setrvačných účinků posuvných hmot. Oba vyvaţovací 

hřídele jsou osazeny dvojicí šroubovaných vývaţků. Vývaţky jsou ke hřídeli 

připevněny pomocí šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M8x30 

DIN 912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10.7: Šroubovaný vývažek pro vyvažování setrvačných účinků posuvných 

hmot. 

 

Hmotnost dvojice vývaţků:   268  [g] 

Vzdálenost těţiště od osy rotace:  22,42  [mm] 

Materiál vývaţku:    nelegovaná konstrukční ocel 
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10.2.7 Konstrukce vyvažovacích hřídelů 

 Vyvaţovací hřídele jsou na jedné straně osazeny ozubeným kolem s 

integrovaným vývaţkem a na druhém konci závaţím, které zajišťuje vyváţení 

podélného momentu od odstředivé síly. Hnané kolo prvního soukolí je na levém 

hřídeli aretováno kolíkem zajištujícím poţadovanou polohu a přenos momentu 

je zajištěn svěrným spojem. Hnané kolo druhého soukolí je na hřídeli zajištěno 

pomocí pojistného pera. Kaţdý vyvaţovací hřídel je dále opatřen sadou dvou 

zaváţí, která jsou ke hřídeli připevněna pomocí šroubového spoje. Vyvaţovací 

hřídele jsou uloţeny na dvou kuličkových loţiscích s kosoúhlým stykem SKF 

6205. Detailní řezy vyvaţovacích hřídelů jsou uvedeny v přílohách. 

 

 

Obr. 10.8: Sestava vyvažovacích hřídelů včetně jejich pohonu a klikové hřídele. 
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Plovoucí výřez bloku 
motoru 

Dělený vrchní díl 

Střední díl 

Spodní díl 

Víko 

1. dělící rovina 
Osa klikové hřídele 

2. dělící rovina 
Osy vyvažovacích hřídelů 

11 Návrh klikové skříně 

 Účelem klikové skříně je uloţení klikové hřídele, vyvaţovacích hřídelů a 

jejich pohonu ozubeným soukolím. Z důvodu působení značných silových 

účinků v klikovém mechanismu, a od ostatních komponent, při pracovních 

cyklech zařízení musí konstrukce vykazovat dostatečnou pevnost a tuhost. Tvar 

vrchní části klikové skříně musí umoţnit bezkolizní pohyb ve vertikálním směru 

nezávisle uloţeného plovoucího výřezu bloku motoru připevněného na 

lineárním vedení. Při návrhu konstrukčního řešení skříně uvaţujeme s moţností 

budoucího zařazení vyvaţovacích hřídelů pro vyvaţování setrvačných účinků 

posuvných hmot druhého řádu. Rozměry skříně a její tvar je proto navrţen tak, 

aby byl tento poţadavek splněn.  

11.1 Koncepce klikové skříně 

 Z důvodů usnadnění výroby a následné montáţe je skříň konstruována 

jako dělená, kdy jedna dělicí rovina prochází osou klikové hřídele a druhá dělicí 

rovina prochází osami vyvaţovacích hřídelů. Vrchní díl je konstruován jako 

dělený, aby umoţnil rotační pohyb klikové hřídele a zároveň nekolidoval s 

pohyblivým blokem. Z důvodu zajištění přístupu k vyvaţovacím hřídelům a 

hlavně ojnice bez nutnosti demontáţe klikové skříně je ve spodní části klikové 

skříně montované víko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.1: Zjednodušené konstrukční řešení skříně klikové hřídele a vyvažovací 

jednotky. 
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11.2  Střední díl klikové skříně 

 Střední díl skříně je ve vrchní části navrţen tak, aby soustavou vnitřních 

půlkruhových vybrání umoţnil uloţení klikové hřídele. Ve střední části dílu je 

průchozí vertikální otvor obdélníkového tvaru, který umoţňuje rotační pohyb 

klikové hřídele. Okolí otvoru je tvarováno s ohledem na plovoucí výřez bloku 

motoru. V přední části (Obr. 11.2 - vlevo) je v součásti vyfrézována část 

tvarovaného prostoru pro uloţení ozubených soukolí pohonu vyvaţovacích 

hřídelů. Stejně tak zadní část je vybrána s ohledem na rotaci pevných vývaţků 

umístěných na konci vyvaţovacích hřídelů. Po obvodu obou tvarovaných komor 

jsou vrtány otvory se závitem pro montáţ vík. Ve spodní části je vybrání tvořící 

vnitřní prostor skříně, ve kterém rotují vývaţky vyvaţovacích hřídelů. Na delších 

obvodových stěnách vnitřního prostoru jsou potom vnitřní půlkruhové vybrání 

pro uloţení loţisek vyvaţovacích hřídelů. Spodní rovina je v místě uloţení 

levého vyvaţovacího hřídele zalomena a zapuštěna o 8,15 mm. Vertikální 

posunutí osy levého hřídele o 8,15 mm zabraňuje kolizi hnacího kola prvního 

soukolí s hnaným kolem soukolí druhého. Střední díl klikové skříně je vybaven 

vrátnými olejovými kanály, které zajišťují přívod tlakového oleje k mazaným 

místům. Tvarem a mapou mazacích kanálů se bude zabývat kapitola č. 16. 

Přesné sesazení vrchního a spodního dílu klikové skříně je realizováno pomocí 

středicích kolíků. Díl je vyfrézován z kvádru hliníkové slitiny EN AW 7075 o 

rozměrech 100x250x400mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.2: Pohled z vrchu (vlevo) a zespodu (vpravo) na střední díl skříně. 
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11.3  Spodní díl klikové skříně 

 Spodní díl klikové skříně je smontován s dílem středním, proto jeho 

vrchní část odpovídá negativu spodní strany středního dílu. Vnitřní prostor, ve 

kterém rotují vývaţky vyvaţovacích hřídelů je tvořen vybráním, jehoţ dno je 

nakloněno, aby zajistilo spád pro stékající mazací olej. Ve dně je vytvořen 

průchozí obdélníkový otvor umoţňující připojení víka klikové skříně. Na vnějším 

obvodu otvoru pro víko jsou vrtány díry se závitem. Přední a zadní část je 

vybrána pro zajištění prostoru pro pohon vyvaţovacích hřídelů a jejích vývaţků. 

V nejniţších bodech těchto vybrání jsou vrtány průchozí díry se záměrem vést 

olej směrem do středu spodní části klikové skříně. Po obvodu vybrání jsou 

vrtány díry se závitem pro montáţ předního a zadního víka. Stejným způsobem 

jako ve střední části jsou v podélných stěnách půlkruhová vybrání pro uloţení 

loţisek vyvaţovacích hřídelů. Spodní díl je zároveň nosným dílem celé skříně a 

svým bočním rozšířením s vrtanými dírami umoţňuje montáţ na rám 

zkušebního zařízení. Spodní díl skříně je se středním dílem skříně smontován 

pomocí šroubů s šestihrannou širokou hlavou DIN 6921. Ke smontování je 

pouţito 5x šroubu M6x45, 6x M8x60, 4x M8x100 a 2x M8x110. Celý díl je 

vyfrézován z kvádru hliníkové slitiny EN AW 7075 o rozměrech 100x250x460 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.3: Pohled z vrchu (vlevo) a zespodu (vpravo) na spodní díl skříně. 



76 

 

11.4 Dělený vrchní díl klikové skříně 

 Vrchní díl je rozdělen na levý a pravý. Tento způsob dělené konstrukce 

zajistí ve střední části vznik prostoru umoţňujícího rotační pohyb ojničního čepu 

klikové hřídele, a také umoţní uloţení plovoucího výřezu bloku motoru. 

11.4.1 Levý vrchní díl skříně 

 Vnitřní půlkruhová vybrání umoţňují uloţení pánve kluzného loţiska 

klikové hřídele a tvoří prostor pro hnací kolo pohonu vyvaţovacích hřídelů. Z 

čela jsou po obvodu vrtány díry se závitem pro připevnění předního víka skříně. 

Zádní část v oblasti uloţení pánve kluzného loţiska je konstruována s ohledem 

na minimální rozměry, s cílem zajistit dostatek prostoru pro pohyblivý blok. Ke 

střednímu dílu skříně je levý vrchní díl přišroubován pomocí čtyř kusů šroubů se 

šestihrannou širokou hlavou M6x35 DIN 6921 a dvou kusů šroubů s válcovou 

hlavou a vnitřním šestihranem M8x35 DIN 912. Díl je frézován z hliníkové slitiny 

EN AW-7075. 

 

 

 

Obr. 11.4: Pohledy na levý díl vrchní části klikové skříně. 

 

11.4.2 Pravý vrchní díl skříně 

 Frézovaná součást, která díky svému tvaru vnitřního půlkruhového 

vybrání umoţňuje uloţení pánve kluzného loţiska a valivého loţiska pro uloţení 

klikové hřídele. Z čela vrtané díry se závitem slouţí pro přišroubování axiální 

aretace valivého loţiska. Zadní vnější část musí svou konstrukcí zajistit prostor 

pro plovoucí výřez bloku motoru. Ke střednímu dílu je součást připevněna 
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pomocí 4 kusů šroubu se šestihrannou širokou hlavou M8x35 DIN 6921 a 2 

kusů šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M8x35 DIN 912. 

Materiálem pro výrobu součásti je slitina hliníku EN AW-7075. 

 

 

 

Obr. 11.5: Pohledy na pravý díl vrchní části klikové skříně. 

 

11.5  Spodní víko klikové skříně 

 Frézovaný díl, jehoţ tvar dna je přizpůsoben k vedení oleje do svého 

středu. Ve středu dna je vrtán výstupní otvor, kterým je dále olej odváděn zpět k 

externímu olejovému čerpadlu. Jako materiál k výrobě součásti je zvolena 

slitina hliníku EN AW-5083. Ke spodnímu dílu klikové skříně je víko 

přišroubováno pomocí šroubů s šestihrannou širokou hlavou M5x20 DIN 6921.  

 

 

 

Obr. 11.6: Pohledy na spodní víko klikové skříně. 
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11.6 Doplňující komponenty klikové skříně 

11.6.1 Víko přední 

 Přední víko je výpalek z hliníkového plechu materiálu EN AW-5754 o 

tloušťce 4 mm, které svým tvarem kopíruje přední stranu klikové skříně. Víko 

uzavírá prostor přední části skříně, kde je umístěn pohon vyvaţovacích hřídelů. 

Na ekvidistantně obvodové hrany víka jsou vrtány díry pro smontování s 

klikovou skříní pomocí šroubů s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem 

M5x12 ISO 7380. 

 

Obr. 11.7: Přední víko. 

11.6.2 Víko zadní 

 Jedná se o výpalek z hliníkového plechu materiálu EN AW-5754 tloušťky 

4 mm. Zajišťuje uzavření zadní části skříně s rotujícími vývaţky vyvaţovacích 

hřídelů. Po obvodu víka jsou vyvrtány otvory pro připevnění víka pomocí šroubů 

s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem M5x12 ISO 7380.  

 

 

Obr. 11.8: Zadní víko. 
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11.6.3 Axiální aretace valivého ložiska klikové hřídele 

 Soustruţený díl, jehoţ účelem je zajistit valivé loţisko klikové hřídele vůči 

axiálnímu posuvu. Do vnitřního průměru je navíc vsazen těsnící krouţek od 

výrobce SKF typu 45x65x8 HMS5 RG, který zamezuje úniku oleje. Po obvodu 

součásti jsou vrtány díry slouţící pro připevnění ke klikové skříni pomocí šroubů 

se zapuštěnou hlavou a vnitřním šestihranem M5x16 DIN 7991. Pro výrobu 

aretace je pouţita ocel 11 373. 

 

        

Obr. 11.9. Axiální aretace valivého ložiska klikové hřídele. 

 

11.6.4 Axiální aretace ložisek vyvažovacích hřídelů 

 Součást mezikruhového tvaru zajišťuje valivá loţiska vyvaţovacích 

hřídelů vůči axiálnímu posuvu. Po obvodu jsou vyvrtány čtyři otvory pro 

připevnění aretace ke klikové skříni pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou a 

vnitřním šestihranem M5x16 DIN 7991. Díl je vyroben z ocelového plechu 

materiálu 11 375 tloušťky 4 mm. 

 

 

Obr. 11.10: Axiální aretace valivých ložisek vyvažovacích hřídelů. 
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11.7 Kompletní sestava klikové skříně osazené klikovou hřídelí 

a vyvažovací jednotkou 

 V průběhu montáţe klikové skříně jsou spoje opatřeny těsněním, které 

zabraní úniku mazacího oleje. 

 

 

Obr. 11.11: Sestava klikové skříně včetně klikové hřídele. 
 

 
 

Obr. 11.12: Podélný řez sestavou klikové skříně včetně klikové hřídele a 
vyvažovací jednotky. 
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12  Návrh setrvačníku 

 Setrvačník je akumulátor kinetické energie, který energii motoru v 

pracovní době akumuluje a zpět ji dodává v dobách nepracovních. V našem 

případě zvláštního reţimu chodu jednoválcového zkušebního zařízení je 

nerovnoměrnost chodu vysoká a setrvačník ulehčuje chodu hnacího 

dynamometru. Zakomponováním setrvačníku sniţujeme nerovnoměrnost chodu 

zařízení vznikající při stlačování náplně válce při kaţdé otáčce klikové hřídele. 

Návrh setrvačníku vychází ze vztahu pro míru nerovnoměrnosti chodu δS, ze 

kterého se následnými úpravami určí potřebný moment setrvačnosti 

setrvačníku. 

 

 𝛿𝑠 =
Δ𝐴𝑚𝑎𝑥

𝐽𝑠𝑐 ∙𝜔𝑠𝑡 ř
2   (44) 

Kde ΔAMAX je maximální přebytková práce soustavy, Jsc je celkový moment 

setrvačnosti soustavy a ωstř je střední úhlová rychlost klikové hřídele. 

 

12.1  Míra nerovnoměrnosti chodu 

 Vyjadřuje plynulost chodu soustavy. Jedná se o poměr rozdílu maximální 

(ωmax) a minimální (ωmin) úhlové rychlosti vůči střední úhlové rychlosti klikové 

hřídele. Čím je míra nerovnoměrnosti δS niţší, tím je výsledný chod plynulejší. 

 

 𝛿𝑠 =
𝜔𝑚𝑎𝑥 −𝜔𝑚𝑖𝑛

𝜔𝑠𝑡 ř
 (45) 

 

 Pro vozidlové motory obvykle volíme míru nerovnoměrnosti chodu δS v 

rozmezí 1/150 aţ 1/300. Pro náš případ je zvolena hodnota nerovnoměrnosti 

1/150. 

12.2  Celkový moment setrvačnosti 

 Je určen součtem momentů setrvačnosti všech částí soustavy. 

 

 𝐽𝑠𝑐 = 𝐽𝑠𝑒𝑡 + 𝐽𝐾𝐻 + 𝐽𝑉𝐻 + 𝐽𝑟𝑜𝑡 + 𝐽𝑟𝑒𝑑 _𝑝𝑜𝑠  (46) 
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Kde Jset je moment setrvačnosti setrvačníku, JKH moment setrvačnosti klikové 

hřídele, JVH moment setrvačnosti vyvaţovacích hřídelů, Jrot moment 

setrvačnosti rotačních hmot, Jred_pos redukovaný moment setrvačnosti 

posuvných hmot. 

 

12.3  Redukovaný moment setrvačnosti posuvných hmot 

Pro výpočet redukovaného momentu setrvačnost vyuţijeme vztahu [14]: 

 

 𝐽𝑟𝑒𝑑 _𝑝𝑜𝑠 =  𝑚𝑝 ∙  
1

2
+

𝜆2

8
  ∙ 𝑟2 (47) 

 𝐽𝑟𝑒𝑑 _𝑝𝑜𝑠 = 7,845 ∙ 10−4  𝑘𝑔 ∙ 𝑚2  

Kde mp je hmotnost posuvných hmot, λ je klikový poměr a r je poloměr 

zalomení klikové hřídele. 

 

12.4  Ostatní momenty setrvačnosti 

 Zbývající momenty setrvačnosti jsou určeny v prostředí software PTC 

Creo 2.0. 

 

 Součet momentů setrvačnosti klikové hřídele a momentu setrvačnosti  

rotačních hmot: 

 

 𝐽𝐾𝐻 + 𝐽𝑟𝑜𝑡 = 7,913 ∙ 10−3  𝑘𝑔 ∙ 𝑚2  (48) 

 

 Moment setrvačnosti obou vyvaţovacích hřídelů: 

 Vzhledem k převodu 1:1 není potřeba moment setrvačnosti  přepočítávat. 

 

 𝐽𝑉𝐻 = 2,718 ∙ 10−3  𝑘𝑔 ∙ 𝑚2  (49) 

 

12.5  Maximální přebytková práce 

 Pro stanovení maximální přebytkové práce ΔAMAX je nejprve třeba 

vytvořit graf průběhu tangenciálních sil na klikovém hřídeli v závislosti na dráze 
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ojničního čepu KH. Průběh tangenciální sily v závislosti na úhlu natočení klikové 

hřídele byl určen v kapitole 6.10. Dráha ojničního čepu KH sč se určí podle 

vztahu (50). 

 

 𝑠č = 𝑟 ∙ 𝛼 (50) 

Kde α je úhel natočení klikové hřídele vyjádřený v radiánech. 

 

 

Graf 12.1: Graf průběhu tečných sil na KH v závislosti na dráze klikového čepu. 

 

Vyznačené plochy S1, S2, S3 a S4 vzniklé pod křivkou odpovídají práci. Velikosti 

ploch jsou určeny zjednodušenou integrací v programu MS Excel. Vektorový 

součet všech ploch vůči střední hodnotě je nulový. Rozkmit vektorů představuje 

maximální přebytkovou práci ΔAMAX, která se rovná pohybové energii [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12.2: Vektorový součet ploch představujicích práci. 

 

Zjištěná hodnota maximalní přebytkové práce je ΔAMAX= 357,5 J. 
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12.6  Výpočet momentu setrvačnosti setrvačníku 

 Hodnou potřebného momentu setrvačnosti setrvačníku Jset pro dosaţení 

poţadované míry nerovnoměrnosti chodu δS dostaneme pouţitím vztahů 

(51,52). 

 

 𝐽𝑠𝑐 =
Δ𝐴𝑚𝑎𝑥

𝛿𝑠∙𝜔𝑠𝑡 ř
2   (51) 

 𝐽𝑠𝑒𝑡 =
Δ𝐴𝑚𝑎𝑥

𝛿𝑠∙𝜔𝑠𝑡ř
2 − (𝐽𝑘ℎ + 𝐽𝑣ℎ + 𝐽𝑟𝑜𝑡 + 𝐽𝑟𝑒𝑑 _𝑝𝑜𝑠 ) (52) 

 𝐽𝑠𝑒𝑡 = 0,2216  𝑘𝑔 ∙ 𝑚2  

 

12.7  Konstrukce setrvačníku 

 Setrvačník je šroubován na přírubu náboje, který je nalisován na klikové 

hřídeli. Toto řešení umoţňuje snadnější montáţ, demontáţ a obsluhu zařízení. 

Předpětí bylo zvoleno takové, aby spoj unesl působení dynamického momentu 

při dynamických reţimech klikové hřídele. Vnitřní průměr náboje má hodnotu 

43H7 a průměr klikové hřídele v místě nalisování je 43r5. Setrvačník je k náboji 

připevněn pomocí šroubů s nízkou válcovou hlavou a vnitřním šestihranem 

M10x25 DIN 7984. 

 

 

Obr. 12.1: Výsledný návrh konstrukce setrvačníku. 
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12.7.1  Základní parametry setrvačníku 

Celková hmotnost:  16,04  [kg] 

Moment setrvačnosti: 0,2298 [kg·m2] 

Vnější průměr:  308  [mm] 

Pouţitý materiál:   nelegovaná konstrukční ocel 

 

 

Obr. 12.2: Sestava setrvačníku a klikové hřídele. 
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13  Konstrukční řešení plovoucího válce 

 Uloţení plovoucího válce je řešeno tak, ţe umoţňuje jeho pohyb ve 

vertikálním směru. Způsob uloţení musí být z důvodu měření svislé reakce 

zajištěn pokud moţno s co nejmenšími ztrátami. Typ pouţitého lineárního 

vedení musí zároveň být schopen snést působení normálové síly. 

 
 

Obr. 13.1: Schematické řešení uložení plovoucího válce na lineárním vedení. 
 

13.1  Plovoucí válec 

 Plovoucí válec tvoří 113 mm široký výřez posledního válce bloku motoru 

Škoda 1,6 MPI. Oblast uloţení KH je odfrézována, aby bylo moţné výřez usadit 

nad klikovou skříň. Vloţka válce je vyfrézována, coţ umoţňuje uloţení testovací 

vkládané vloţky válce. Úpravy výřezu jsou minimalizovány s ohledem na 

konečnou tuhost celku. Na straně řezu jsou vrtány díry umoţňující připevnění 

výřezu k nosné konstrukci. Na opačné straně jsou potom vyuţity původní díry 

slouţící k sestavení motoru s převodovkou. 

           

Obr. 13.2: Upravený výřez jednoho válce bloku motoru Škoda 1,6 MPI. 

Rám 

Snímač síly 

Nepohyblivá část 

lineárního vedení 

Nepohyblivá část 

lineárního vedení 

Nosná konstrukce 

Výřez bloku motoru 
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13.2  Lineární vedení plovoucího válce 

 K vedení plovoucího válce ve vertikálním směru je pouţita dvojice 

přesných saní s valivým vedením a se sníţeným koeficientem valivého tření na 

hodnotu 0,002 [15]. Jako jedny z přesných saní jsou pouţity stávající saně typu 

Del-Tron SA5-7SS z lineárního zkušebního zařízení v Laboratoři vozidel a 

motorů TUL. Druhým model saní je pouţit válečkový typ přesných saní Del-

Tron RSA5-7SS se zvýšenou únosností. Celkové dovolené zatíţení dvojice 

přesných saní ve směru kolmo na pojezdovou desku je 1,95 kN, coţ vzhledem 

k maximu normálové síly o velikosti 1,9 kN dostačuje. 

 

 

Obr. 13.3: Hlavní rozměry přesných saní s valivým vedením. [16] 

 

 

 

Tab. 13.1: Hlavní rozměry a parametry přesných saní typu SA5-7SS a RSA5-
7SS. [16] 
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13.3  Snímač síly 

 Pro samotné měření reakce třecí sily působící na vertikálně pohyblivě 

uloţený blok je pouţito tenzometrického snímače tahové i tlakové síly 

S2M/200N od firmy HBP měřicí technika s.r.o. Tento siloměr je v současné 

době instalován na původním lineárním zkušebním zařízení v Laboratořích 

vozidel a motorů TUL a jeho pouţití je uvaţováno rovněţ na inovovaném typu 

zkušebního zařízení. 

 

 

Obr. 13.4: Tenzometrický snímač síly S2M-200N. [17] 

 

Nominal (rated) force 200 N 

Accuracy class 0,02 

Nominal (rated) sensitivity 2mV/V 

Output resistance 350+-50 Ω 

Degree of protection per EN 60529 IP67 

Measuring body material Aluminium 

Mass (with cable) 0,5 kg 

 

Tab. 13.2: Základní parametry snímače S2M-200N. [17] 

 

13.4  Celková sestava 

 Do výřezu bloku vsazená vloţka válce je aretována výpalkem z plechu o 

tloušťce 6mm (Obr. 13.5). Aretace zároveň simuluje předpětí vzniklé montáţí 

hlavy motoru. Připevnění aretace je uskutečněno pomocí šroubů s šestihrannou 

širokou hlavou M10x40 DIN 6921. 
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Obr. 13.5: Aretace vložky válce. 

 

 Účelně řešená konstrukce nesoucí výřez bloku motoru je navrţena podle 

schématu na obrázku 13.1. Dvoje přesné saně s valivým vedením jsou 

vertikálně orientovány. Část konstrukce tvoří soustava hliníkových konzol 

šroubovaných k pohyblivé části přesných saní. Mezi saněmi umístěný výřez 

bloku je s konzolami spojen pomocí dvou kusů tvarovaných výpalků z 

hliníkového plechu tloušťky 5 mm. Mezi konzolami, na pravé straně konstrukce, 

je instalována příčka umoţňující přišroubování tenzometrického snímače síly. 

 

 

Obr. 13.6: Kompletní sestava plovoucího válce včetně lineárního vedení.  
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14  Konstrukční řešení horního pevného válce 

 Nepohyblivě uloţený válec v horní části zkušebního zařízení vede horní 

píst a utváří pracovní prostor pro kompresi stálé náplně. Jako horní pevný válec 

je pouţito výřezu posledního válce bloku motoru Škoda 1,6 MPI. Šířka výřezu je 

113 mm a jeho výška měřená od dělicí roviny s hlavou motoru 140 mm. 

 

Obr. 14.1: Použitý výřez bloku motoru Škoda 1,6 MPI. 

14.1  Nosná konstrukce horního pevného válce 

 Nosnou konstrukci výřezu bloku motoru tvoří dvě podélné ocelové tyče 

průřezu nerovnoramenného L 100x75x10 mm délky 260 mm. Podélné tyče jsou 

spojeny pomocí příček vyrobených z ocelové ploché tyče 50x20 mm o délce 

113 mm. Příčky plní funkci vzpěry zabraňující deformaci zeslabeného výřezu 

bloku motoru, u kterého hrozí změna vnitřní válcovitosti. Příčky jsou k podélným 

tyčím přišroubovány pomocí šroubů s šestihrannou širokou hlavou M6x25 DIN 

6921. V horní části podélných tyčích jsou vrtány oválné díry slouţící k 

připevnění konstrukčního celku k rámu zkušebního zařazení. Tvar děr při 

montáţi poskytuje moţnost vycentrovat pevný válec vůči válci plovoucímu. 

 

Obr. 14.2: Výřez bloku motoru včetně nosné konstrukce. 
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14.2  Hlava válce 

 Náhradu původní hlavy válců tvoří deska z hliníkové slitiny EN AW-5083, 

která tvoří víko pracovního válce, část kompresního prostoru, umoţňuje uloţení 

ventilu tlakovacího systému a čidla vysokotlaké indikace. V desce o rozměru 

120x120x25 mm je ze spodní strany vyfrézováno vybrání tvořící část 

kompresního prostoru. Rozměry vybrání jsou navrţeny s cílem dosáhnout 

poţadovaného celkového kompresního objemu. Z horní strany jsou vrtány díry 

umoţňující desku přišroubovat k výřezu bloku motoru a díry pro uloţení 

jednosměrného ventilu pro tlakování kompresního prostoru i čidla vysokotlaké 

indikace.  

                 

Obr. 14.3: Hlava válce - pohled z vrchu (vlevo) a zespodu (vpravo). 

14.3  Kompletní sestavení celku vrchního pevného válce 

 Nosná konstrukce je k výřezu bloku přišroubována pomocí čtyř šroubů s 

šestihrannou širokou hlavou M10x30 DIN 6921. Hlava válce je k výřezu bloku 

přišroubována čtyřmi šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem M10x45 

DIN 912 - 12.9. Utěsnění kompresního prostoru je zajištěno částí originálního 

těsnění hlavy válců motoru Škoda 1,6 MPI. 

 

Obr. 14.4: Kompletní sestava celku horního pevného válce. 
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15  Rám zkušebního zařízení 

 Funkcí rámu je nést tíhu celého zkušebního zařízení a zároveň 

zachycovat silové a momentové účinky vznikající při jeho provozu. Rám bude 

nejvíce zatíţen silou od tlaku plynů působící na pevný výřez z bloku motoru a 

klikovou skříň ve vertikálním směru. Navíc také na rám v horizontálním směru 

působí normálová sila, která vyvolává klopný moment. Z důvodu působení 

klopného moment je nutné rám pevně upevnit k podlaze, aby byla zajištěna 

stabilita celého zkušebního zařízení. Experimentální zařízení bude umístěno v 

laboratoři TUL, kde pohon jeho klikové hřídele bude externě zajištěn 

dynamometrem. Přesný model pouţitého dynamometru a poloha jeho výstupní 

hřídele není v průběhu řešení této diplomové práce známa, proto je navrţená 

výška rámu zařízení pouze orientační. Přesná výška rámu pro zajištění 

souososti hřídelů bude určena dle pouţitého modelu dynamometru.  

15.1  Základní popis konstrukce rámu 

 Ke konstrukci rámu je vyuţit stavebnicový modulární systém hliníkových 

profilů od firmy MayTec GmbH. Rám je tvořen spojením profilů různých délek a 

také rozdílných rozměrů. Hlavní nosná část rámu je sestavena z profilů 

čtvercového průřezu o rozměru 80x80 mm, které zajišťují dostatečnou tuhost 

konstrukce i její pevnost. 

 

Obr. 15.1: Hliníkový profil čtvercového průřezu 80x80mm. 

 

 Podélníky (1) čtvercového průřezů 80x80 mm umístěné ve střední části 

rámu podepírají klikovou skříň, která je k nim zároveň připevněna pomocí 

šroubu s T hlavou. Na obou stranách umístěné dvojice podélníků čtvercového 

průřezu rozměru 40x40 mm nesou hliníkové bloky (2), ke kterým je pevně 

připevněna nepohyblivá část vertikálně orientovaných přesných saní nesoucích 
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plovoucí výřez bloku motoru. Podélník čtvercového profilu o rozměru 80x80 mm 

v pravé horní části rámu nese montovaný hliníkový element (3) umoţňující 

připevnění siloměru. Na příčníku čtvercového profilu o rozměru 80x80 mm v 

horní části rámu jsou namontovány hliníkové desky (4) slouţící k připevnění 

horního pevného výřezu z bloku motoru. Funkcí těchto hliníkových desek je 

zajistit stálou polohu horního pevného bloku v případě jeho demontáţe a zpětné 

montáţe. V přední části rámu je instalován bezpečnostní kryt (5) zakrývající 

rotující setrvačník. Kryt je vyroben z desky akrylátového skla o tloušťce 4 mm v 

jejímţ středu je otvor pro vstupní hřídel. Rám zařízení je ukotven k podlaze 

laboratoře pomocí patek (6), čímţ je zajištěna jeho stabilita. Technická 

dokumentace a seznam materiálu pro výrobu rámu je uveden v přílohách. 

 

Obr. 15.2: Konstrukční návrh rámu zkušebního zařízení z hliníkových profilů. 

1 

1 

2 

3 

2 

4 4 

5 

6 

6 



94 

 

16  Mazací systém 

 Zachováním uloţení některých z komponent zkušebního zařízení na 

kluzných loţiscích vzniká poţadavek na přívod tlakového mazacího oleje. Tento 

poţadavek je řešen návrhem systému oběhového tlakového mazání. 

16.1  Koncepce oběhového tlakového mazání 

 Do uloţení klikové hřídele a ojnice na kluzných loţiscích je přiveden 

tlakový olej. Přívod tlakového oleje k hlavním loţiskům klikové hřídele je 

realizován pomocí dvou tlakových mazacích kanálů vrtaných ve středním dílu 

klikové skříně. Z hlavního klikového čepu je vrtán otvor, který vede olej do 

ojničního čepu klikové hřídele. Skrz dřík ojnice je vrtán průchozí otvor, který 

mazací olej dále přivádí aţ k ojničnímu pouzdru v ojničním oku ojnice. Ostatní 

komponenty, jako jsou valivá loţiska vyvaţovacích hřídelů a ozubený převod, 

jsou mazána rozstřikem oleje a olejovou mlhou. Z důvodu potřeby vytvoření 

olejového filmu na stěně válce je obvod oběhového tlakového mazání připojen k 

hlavnímu mazacímu kanálu pohyblivého bloku, který dále vede tlakový olej k 

trysce nástřiku stěny válce a dna pístu. Celý systém oběhového tlakového 

mazání vyuţívá externího olejového čerpadla. Bliţší specifikace olejového 

čerpadla nebyla v průběhu řešení diplomové práce k dispozici. Na klikové skříni 

zkušebního zařízení jsou připraveny pouze vstupy pro přívod oleje, dále místo 

pro sběr a odvod oleje. Pro zajištění optimální teploty mazacího oleje je do 

obvodu zařazen průtokový ohřívač oleje. Vnitřní prostory skříně jsou navrţeny 

tak, aby olej od hlavních loţisek postupně stékal do nejniţšího bodu skříně. 

Vedení oleje je řešeno soustavou vrtaných kanálů a šikmých ploch. Olej je 

shromaţďován v nejniţší části klikové skříně, odkud je odváděn zpět k 

externímu čerpadlu. 
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16.1.1  Návrh hydraulického obvodu oběhového tlakového mazání 

 

Obr. 16.1: Zjednodušený návrh schématu mazací soustavy. 

 

1 - čerpadlo oleje,   2 - přetlakový ventil,   3 - filtr oleje,   4 - přepouštěcí ventil,  

5 - tlakoměr, 6 - teploměr,7 - výstup pro obvod nástřiku dna pístu, 8 - mazaná 

místa, 9 - spodní víko s olejem, 10 - předehřev oleje  

 

16.2  Vizualizace mazacích kanálů 

 Tlakové mazací kanály, vedoucí olej k hlavním kluzným loţiskům klikové 

hřídele, jsou ve střední části skříně tvořeny řadou vývrtů o průměru 5 mm. 

Poţadovaný tvar kanálů je zajištěn pomocí zaslepovacích elementů. Šroubení 

instalované na vstup do mazacích kanálů slouţí k připojení přívodního vedení 

tlakového oleje. 

 Ţlutou barvou (Obr. 16.2 a 16.3) je vyznačen rozvod mazacího oleje v 

mazacích kanálech a v kluzných loţiscích. Červenou barvou (Obr. 16.2) jsou 

vyznačeny zaslepení mazacích kanálů. 
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Obr. 16.2: Mapa mazacích kanálů ve středním dílu klikové skříně. 

 

 Pro vedení tlakového mazacího oleje k ojničnímu pouzdru je vyuţito 

stávajícího olejového kanálu v klikové hřídeli a kanálu v dříku ojnice. S výjimkou 

úpravy kluzného pouzdra nejsou nezbytné ţádné sofistikované konstrukční 

úpravy součástí. Vedení tlakového oleje klikovou hřídelí a ojnicí je vizualizováno 

na obrázku 16.3. 

 

 

Obr. 16.3: Mapa mazacích kanálů v klikové hřídeli a ojnici. 
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17  Systém tlakování 

 Při protáčení, kdy píst je v poloze dolní úvrati, je ve vnitřním prostoru 

válce postupně zvyšováno hmotností naplnění, aţ na zvolenou hodnotu 

poţadovaného počátečního tlaku. Hodnota počátečního tlaku je nastavitelná v 

intervalu 0,1 - 0,2 MPa, coţ umoţňuje simulovat různé reţimy zatíţení motoru. 

Vlivem nedokonalosti utěsnění, a přítomnosti tepelných ztrát, dochází v 

průběhu chodu zkušebního zařízení k úbytku stálé náplně válce a tím k poklesu 

vnitřního tlaku. Z tohoto důvodu je zkušební zařízení vybaveno tlakovacím 

systémem, který neslouţí pouze pro nastavení počátečního tlaku, ale umoţňuje 

i průběţné doplňování náplně válce v průběhu chodu zařízení. Realizaci 

zmíněného tlakování vnitřního pracovního prostoru umoţňuje relativně úzká 

oblast natočení klikové hřídele (Δαtl)  30° - 40° kolem dolní úvrati (viz graf 17.1). 

 

 

 

Graf. 17.1: Graf teoretického průběhu tlaku ve válci s vyznačenou oblastí 

možného tlakování - při hodnotě počátečního tlaku 0,2 MPa. 

 

 Ke sledování reálného průběhu tlaku ve válci je vyuţito vysokotlaké 

indikace. Snímač vysokotlaké indikace je zabudován v desce tvořící hlavu 

válce. 
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17.1  Návrh řešení systému tlakování 

 Jako zdroje je vyuţito interního rozvodu stačeného vzduchu v laboratoři 

TUL. Tlakový vzduch je nejprve upraven na hodnotu poţadovaného tlaku 

pomocí redukčního ventilu. Dále je tlakový vzduch přiveden do vnitřního 

prostoru válce pomocí samočinného jednocestného ventilu, přímo 

šroubovaného v desce tvořící hlavu válce. Jednocestný ventil zamezuje průtoku 

ve směru ven z prostoru válce. V případě poklesu tlaku ve válci, pod hodnotu 

poţadovaného počátečního tlaku, dochází k otevření jednocestného ventilu a 

počáteční tlak ve válci je vyrovnán. 

 

Obr. 17.1: Schéma systému tlakování vnitřního prostoru válce. 

 

1- přívod stlačeného vzduchu z interního rozvodu laboratoře, 2 - redukční ventil, 

3 - manometr, 4 - jednocestný ventil 

17.1.1  Závislost maximálního tlaku ve válci na nastavení 

počátečního tlaku  

 

Graf. 17.1: Graf závislosti maximálního tlaku ve válci na nastavení počátečního 

tlaku. 
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18  Kompletní sestava zkušebního zařízení 

 Kompletní konstrukční návrh zkušebního zařízení je vymodelován v 

prostředí software PTC Creo 2.0. Doplňující obrázky jsou uvedeny v přílohách. 

           

Obr. 18.1: Sestava vlastního zkušebního zařízení - bez rámu. 

 

Obr. 18.2: Sestava vlastního zkušebního zařízení - vnitřní uspořádání. 
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Obr. 18.3: Kompletní sestava zkušebního zařízení pro měření třecích ztrát mezi 

pístovou skupinou a stěnou válce. 
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19  Závěr 

 Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit konstrukční návrh 

zkušebního stanoviště umoţňujícího měření mechanických ztrát spalovacích 

motorů. 

 Samotné tvorbě konstrukčního návrhu zkušebního stanoviště 

předcházela teoretická část práce. V počátku teoretické části jsou popsány 

oblasti mechanických ztrát a mechanické účinnosti spalovacích motorů. 

Následně je proveden rozbor metod pouţívaných pro stanovení mechanických 

ztrát spalovacích motorů. Vzhledem k povaze diplomové práce je rozbor 

zaměřen na metody experimentální (měřicí). Úvodní část rozboru se zabývá a 

popisuje běţně pouţívané konvenční metody měření mechanických ztrát. V 

závěru rozboru měřicích metod jsou popsány i některé nekonvenční metody a 

současně vyuţívaný způsob zjišťování třecích ztrát mezi pístovou skupinou a 

stěnou válce spalovacího motoru v Laboratoři vozidel a motorů na TUL. 

 Úvod konstrukčně zaměřené části práce je soustředěn na volbu 

koncepce vlastního zkušebního zařízení, zdokonalujícího zkušební zařízení s 

lineárním pohonem současně vyuţívané v Laboratoři vozidel a motorů na TUL. 

Důraz je kladen na zvýšení střední pístové rychlosti a zakomponování působení 

normálové síly. 

 Vlastní zvolená koncepce je zaloţena na pouţití externě poháněného 

rozšířeného klikovém mechanismu o spojovací tyč a další pístovou skupinu. 

Proces komprese stálé náplně válce probíhá v přídavném horním pevném válci 

a měření třecích sil probíhá na testovacím, pohyblivě uloţeném válci. 

 Po stanovení základních parametrů zařízení, a před samotným 

započetím tvorby konstrukčních řešení, je proveden rozbor kinematických 

veličin a silových účinků v klikovém mechanismu zvolené koncepce zařízení.  

 První krok v návrhu je zaměřen na konstrukční řešení rozšířeného 

klikového mechanismu o spojovací tyč a pístovou skupinu přidaného pevného 

válce. Upravené a nově navrţené součásti výsledného konstrukčního návrhu 

jsou podrobeny analýze MKP v prostředí software PTC Creo 2.0, za účelem 

ověření jejich pevnosti. Jako klikový hřídel zkušebního zařízení je z 

ekonomických důvodů pouţit upravený výřez klikové hřídele z motoru Škoda 

1,2 HTP. Klikový hřídel je rozšířen pomocí prodluţujících dílů a osazen 
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navrţeným setrvačníkem sniţujícím nerovnoměrnost chodu zařízení. V dalším 

kroku je navrţen systém vyvaţování setrvačných účinků rotačních a posuvných 

hmot. Upravený výřez klikové hřídele je osazen dvojicí šroubovaných vývaţků 

eliminujících setrvačné účinky rotačních hmot. Pro vyvaţování setrvačných 

účinků posuvných hmot je vytvořen konstrukční návrh vyvaţovacích hřídelů 

včetně jejich pohonu, pro který jsou pouţity sériové komponenty z motoru 

Škoda 1,2 HTP. Vyvaţovací hřídele setrvačných účinků posuvných hmot jsou 

uloţeny společně s klikovou hřídelí do navrţené klikové skříně. Dle předpokladu 

zvolené koncepce je navrţen systém uloţení testovaného výřezu bloku motoru 

Škoda 1,6 MPI. Výřez bloku motoru je uloţen na lineární vedení v podobě 

přesných saní, které mu umoţňují pohyb ve vertikálním směru. Reakce třecích 

sil je snímána na plovoucím bloku motoru pomocí tenzometrického snímače 

síly. Konstrukční celek horního pevného válce tvoří funkční výřez válce bloku 

motoru Škoda 1,6 MPI připevněný na nosné konstrukci a osazený dílem 

nahrazujícím hlavu válce. Kompletní navrţená sestava zkušebního zařízení je 

uloţena v rámu sloţeném z prvků modulárního stavebnicového systému 

hliníkových profilů od firmy MayTec GmbH. V závěru jsou konstrukční práce 

doplněny o návrh systému tlakování vnitřního prostoru pevného válce 

zkušebního zařízení a systém oběhového tlakového mazání. 

 Kompletní konstrukční návrh celého zkušebního zařízení je vyhotoven v 

CAD software PTC Creo 2.0. Na základě sestavy a modelů součástí 

zkušebního zařízení je vytvořena výkresová dokumentace sestavy zkušebního 

zařízení a výrobní výkresy vybraných součástí. 
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