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Anotace 
Tato práce se zaměřuje na návrh uspořádání hnacího ústrojí vidlicového čtyřválcového záže-
hového motoru. Porovnává varianty uspořádání ojničních čepů, pořadí zapalování a úhlu ro-
zevření válců z hlediska namáhání klikového hřídele a torzního kmitání. Součástí návrhu je i 
návrh vyvážení klikového hřídele.  
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Annotation 
This thesis is focused to design of powertrain V-four gasoline engine. It compares crank-pins 
configuration, firing sequence and bank angle with a view of crankshaft stress and torsional 
vibration. The thesis also includes crankshaft balancing design.  
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1. Úvod 
V dnešní době, kdy počty aut na silnicích neúměrně narůstají, je snahou konstruktérů auto-
mobilů vyrobit automobil s co nejmenšími vnějšími rozměry a přitom s co největším vnitřním 
prostorem pro posádku a zavazadla. Z těchto důvodů se co nejvíce zmenšuje prostor pro po-
honnou jednotku, která tak musí být velmi kompaktních rozměrů. U vozidel s motorem ulo-
ženým ve voze podélně (vozidla s klasickou koncepcí) je však velmi těžké zmenšit tento 
prostor. Proto se místo řadových motorů používají motory vidlicové nebo ploché 
s protiběžnými písty (boxer). 
 
Mým úkolem v této diplomové práci je na základě zadaných údajů válcové jednotky navrh-
nout možnosti uspořádání hnacího ústrojí zážehového vidlicového čtyřválcového motoru a to 
typ klikového hřídele, pořadí zapalování  a úhel rozevření řad válců. Pro tyto mnou navrhnuté 
varianty budu provádět silový a momentový rozbor, na který pak naváže vyvážení klikové 
hřídele a rozbor torzních kmitů klikového hřídele. 
 

 
Obrázek 1.1  Vidlicový čtyřválec vozu Lancia Appia 1957 [9] 
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2. Zadání válcové jednotky 
Při návrhu hnacího ústrojí vycházím z konkrétní válcové jednotky, tou je jednotka z motoru 
Škoda 1.2 HTP s ojnicí, jež byla optimalizována pro vidlicový motor. Hlavní předností této 
ojnice je její tloušťka hlavy, která činí pouze 10 mm, a tak se zkrátí délka ojničního čepu a 
tím zůstane zachována tuhost klikového hřídele, zkrátí se jeho délka a tím i celková délka 
motoru.. V tabulce 2.1 jsou uvedeny zadané hodnoty potřebné pro následující výpočty. Veš-
keré zadané a dopočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze 1, v kapitole 1. 
 

Tabulka 2.1 Základní údaje válcové jednotky 

Počet válců nv 4 

Vrtání  D 76,5 mm 

Zdvih Z 86,9 mm 

Zdvihový objem válce VZV 399,4 cm3 

Zdvihový objem motoru VZM 1597,7 cm3 

Jmenovité otáčky n 6000 min-1 

Stupeň komprese ε 10,5 

Očekávaný výkon válcové jednotky Pev 15 kW 

Hmotnost pístní skupiny mpsk 0,286 kg 

Hmotnost posuvných částí ojnice mo1 0,083 kg 

Hmotnost rotačních částí ojnice mo2 0,167 kg 

Délka ojnice loj 138 mm 

Tloušťka spodního oka ojnice HD 10 mm 

Průměr ojničního čepu Do 42,5 mm 
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3. Kinematika klikového mechanismu 
Pro následný dynamický rozbor je třeba znát základní kinematické veličiny, dráhu pístu, rych-
lost pístu a hlavně zrychlení pístu. 
Dráha pístu se měří od horní úvratě a je rovna: 

( cos cos )oj ojs r l r lα β= + − ⋅ + ⋅    [m] (3.1) 

 kde         

2

Z
r =  [m] – poloměr kliky  (3.2) 

β  [°]  − úhel pootočení ojnice od osy válce   
loj  [m] – délka ojnice    

Po úpravách a zjednodušení na první dvě harmonické složky dostáváme tvar: 

( ) ( ) ( )( )1 cos 1 cos 2
4

s r
λα α α = ⋅ − + ⋅ −  

������

 [m] (3.3) 

 kde      

ojl

r=λ  [-]  – klikový poměr   (3.4) 

Následnou derivací rovnice dráhy podle času dostaneme rovnici okamžité rychlosti pístu: 
1

( ) sin sin 2
2

v rα ω α λ α = ⋅ + ⋅ 
 

�����

  [m/s] (3.5) 

Druhou derivací rovnice dráhy pístu podle času získáme rovnici okamžitého zrychlení pístu: 

2( ) sin sin 2
2

a r
λα ω α α = ⋅ ⋅ + ⋅ 

 

�����

  [m/s2] (3.6) 

Všechny podrobné výpočty a grafické průběhy jednotlivých veličin jsou uvedeny v příloze 1 
v kap. 2. 
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4. Dynamika klikového mechanismu 

 
Obrázek 4.1 p-αααα diagram 

V klikovém mechanismu se vyskytují dva základní druhy sil, síly od tlaku plynů a setrvačné 
síly. Jelikož tlak plynů ve válci není konstantní a jeho velikost se mění s úhlem natočení kli-
kového hřídele (viz obr. 4.1), jsou tyto síly rovněž závislé na úhlu natočení klikového hřídele.  

4.1 Síly působící na pístní čep 

 
Obrázek 4.2  Síly působící na pístní čep 

 
Síla od tlaku plynů působí na hlavu válců a na píst se stanoví  podle vzorce: 

( )p atm pF p p Sα= − ⋅  
���

 [N]  (4.1) 

kde          
( )p α – okamžitý tlak ve válci  [MPa] 

patm – atmosférický tlak  [MPa] 
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2

4p

D
S

π ⋅=   [mm2]  - plocha pístu     (4.2) 

Setrvačné síly vznikají pokaždé kdy těleso mění svoji rychlost. V klikovém ústrojí se mění 
rychlost všech pohyblivých částí neustále, takže i zde jsou přítomny setrvačné síly a jelikož 
jsou navíc závislé na úhlu natočení klikového hřídele, jsou tyto síly periodické. Setrvačná síla 
pístní skupiny je dána vztahem:  

( )s pskF m a α= − ⋅
���������

  [N] (4.3) 

Celková síla působící na pístní čep je potom dána součtem obou předchozích sil 

( ) ( )c p sF F Fα α= +
��� ������� �������

  [N] (4.4) 

Celková síla se ale na pístním čepu rozkládá na složku ve směru ojnice 

cos( )
c

o

F
F

β
=
���

���

  [N] (4.5) 

 a do normálové složky 

( )sinn cF F β= ⋅
��� ���

  [N] (4.6) 

Užitečnou práci koná jen složka síly ve směru ojnice, normálová složka síly se přenáší na 
uložení motoru a vytváří na něm silovou dvojici, která se nazývá klopný moment. Podrobné 
výpočty sil jsou uvedeny v příloze 1, v kapitole  4. 
 

 
Obrázek 4.3 Průběh sil na pístním čepu 
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4.2 Síly působící na ojniční čep 

 
Obrázek 4.4  Síly působící na ojniční čep 

Setrvačné síly jsou doplněny o hmotnost ojnice. Setrvačná síla posuvných částí má poté tvar: 

( )sII pč pF m a α= − ⋅
�����������

   [N] (4.7) 

kde 
mpč   [kg]  – hmotnost posuvných částí ojnice a pístní skupiny  

Celková síla působící na ojniční čep je opět součtem síly od tlaku plynů a setrvačné síly: 

coč p sIIF F F= +
���� ��� ����

    [N] (4.8) 

na ojniční čep se ale přenese pouze síla ve směru ojnice: 

( )cos
coč

ooč

F
F

β
=
����

����

    [N] (4.9) 

Tato síla se rozkládá na tangenciální (tečnou) sílu: 

( )sint oočF F α β= ⋅ +
��� ����

   [N] (4.10) 

a radiální sílu: 

( )cosr oočF F α β= ⋅ +
��� ����

   [N] (4.11) 

Proti této síle působí odstředivá síla rotačních částí ojnice, která má tvar: 
2

2od oF m r ω= ⋅ ⋅
����

   [N] (4.12) 

Celková radiální síla zatěžující ojniční čep je pak dána součtem radiální a odstředivé síly 

rrc odF F F= −
��� �� ����

   [N] (4.13) 

 
Podrobné výpočty sil jsou uvedeny v příloze 1, v kapitole 5. 
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Obrázek 4.5 Průběh sil na ojničním čepu 

 

4.3 Kroutící moment na klikovém hřídeli 
Tangenciální síla namáhá klikový hřídel na krut a radiální síla na ohyb. Tato namáhání se 
mění periodicky s časem v závislosti na natočení klikového hřídele. Tangenciální síla Ft pů-
sobící na rameni r vytváří na ose hlavního čepu  moment Mt, který se nazývá kroutící moment 
válce:  

k tM F r= ⋅
���� ���

   [Nm] (4.14) 

 
Obrázek 4.6 Průběh kroutícího momentu jednoho válce pro dvě otáčky klikového hřídele 
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Kroutící moment vychází od prvního zalomení a postupně se k němu přičítají momenty od 
dalších zalomení. Nejvyšší moment tedy bude na posledním hlavním čepu. Jelikož je kroutící 
moment od jednoho válce v čase proměnný a momenty od jednotlivých válců jsou vůči sobě 
vzájemně fázově posunuty, je naší snahou zvolit uspořádání klikového hřídele, pořadí zážehů 
a úhel rozevření válců tak, aby výsledný kroutící moment na posledním hlavním čepu byl 
v čase co nejrovnoměrnější. 
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5. Způsoby uspořádání klikového hřídele a pořadí zapalování 
Navrhl jsem dva možné způsoby uspořádání klikového hřídele a pro každý z nich dva možné 
způsoby pořadí zážehů. Úhly rozevření válců δ , se kterými budu pracovat, jsou 60°, 75°, 90°, 
105° a 120°. 
Na obr. 4.6 je znázorněn průběh kroutícího momentu jednoho válce. Kroutící momenty jed-
notlivých válců jsou od sebe fázově posunuty o takovou hodnotu, která odpovídá fázovému 
posunu zážehů na jednotlivých válcích, viz. příklad na obr 5.1. Kroutící moment zatěžující 
hlavní čepy se skládá z dílčích momentů jednotlivých válců a to tak, že vstupuje na první kli-
ce (nejbližší volnému konci klikového hřídele) a postupně se zvětšuje přičítáním dílčích mo-
mentů od dalších válců. Nejvíce je tedy zatížen poslední hlavní čep (nejblíže setrvačníku) a 
nejméně první hlavní čep, který je před první klikou a kroutící moment je na něm teoreticky 
nulový.  

1_ _ _i ik HC k HC k vM M M−= +∑
��� ��� ���

    [Nm] (5.1) 

kde 

_ ik HCM
���

 [Nm]  – kroutící moment na i-tém hlavním čepu    

_k vM
���

 [Nm]  – kroutící moment válců na klice mezi i-tém a (i-1)-tém hlavním čepu    

 
Obrázek 5.1 Průběhy točivých momentů jednotlivých válců (pořadí zapalování 1-2-3-4, úhel rozevření 

válců 90°) 
Zatížení ojničních čepů kroutícím momentem se počítá obdobně jako zatížení hlavních čepů.  

( )_ _i i ik OC k HC t tM M R F r= ⋅ + ⋅
��� ��� �� ��

   [Nm] (5.2) 

kde 

tR
���

  [N]  – reakce tangenciálních sil od válců příslušného zalomení 

tF
���

  [N]  – tangenciální síla od předchozího válce na stejném zalomení 

Tento rozbor je důležitý pro následnou pevnostní kontrolu a jak se přesvědčíme dále pro kaž-
dou variantu kliky a i pořadí zážehů jsou velikosti kroutících momentů rozdílné. Podrobné 
výpočty zatížení jednotlivých čepů kroutícími momenty jsou uvedeny v příloze 1,  v kap. 6. 
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5.1 Varianta uspořádání klikového hřídele se zalomeními vzájemně pooto-
čenými o 180° 

Klikový hřídel lze přirovnat ke klikovému hřídeli dvoudobého řadového dvouválce (obr. 5.2) 
U této varianty existují dvě možná pořadí zážehů,  jež jsou 1-2-3-4 a 1-4-3-2. Rozestup zá-
žehů je ( ) ( )180 180 180 180δ δ° − ° + − ° − ° − , resp. ( ) ( )180 180 180 180δ δ° + − ° − ° − − ° .  

 
Obrázek 5.2 Klikový hřídele se zalomeními vzájemně pootočenými o 180° 

 
Průběh zatížení čepů klikového hřídele pro variantu s pořadím zážehů 1-2-3-4 je znázorněno 
na obr. 5.3 a 5.4 a pro pořadí zážehů 1-4-3-2 na obr. 5.5 a 5.6. 

 
Obrázek 5.3 Průběh zatížení hlavních čepů – pořadí zážehů 1-2-3-4 

 
Obrázek 5.4 Průběh zatížení ojničních čepů – pořadí zážehů 1-2-3-4 
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Obrázek 5.5 Průběh zatížení hlavních čepů – pořadí zážehů 1-4-3-2 

 
Obrázek 5.6 Průběh zatížení ojničních čepů – pořadí zážehů 1-4-3-2 

 
Na obr. 5.7 a 5.8 je grafické srovnání rozkmitů kroutícího momentu na hlavních resp. ojnič-
ních čepech mezi variantami pořadí zážehů 1-2-3-4 a 1-4-3-2. Rozkmit momentu se vypočítá 
podle vztahu: 

_ _ max _ mink roz k kM M M= −    [Nm] (5.3) 
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Obrázek 5.7 Rozkmit momentu na hlavních čepech - srovnání variant zapalování 1-2-3-4 a 1-4-3-2 

 

 
Obrázek 5.8 Rozkmit momentu na ojničních čepech - srovnání variant zapalování 1-2-3-4 a 1-4-3-2 
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5.2 Varianta uspořádání klikového hřídele se zalomeními vzájemně nepoo-
točenými 

 
Obrázek 5.9 klikový hřídel se zalomeními vzájemně nepootočenými 

 
Klikový hřídel lze u této varianty přirovnat ke klikovému hřídeli čtyřdobého řadového 
dvouválce, viz. obr. 5.9. Co se týče pořadí zapalování, tak i zde byly nalezeny dvě možné 
varianty, a to 1-4-2-3 a 1-3-2-4. Rozestup zážehů je u obou variant 

( ) ( )360 360δ δ δ δ− ° − − − ° − . Průběh zatížení čepů klikového hřídele pro variantu s pořadím 

zážehů 1-4-2-3 je znázorněno na obr. 5.10 a 5.11.a pro pořadí zážehů 1-3-2-4 na obr. 5.12 a 
5.13. 

 
Obrázek 5.10  Průběh zatížení hlavních čepů – pořadí zážehů 1-4-2-3 
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Obrázek 5.11  Průběh zatížení ojničních čepů – pořadí zážehů 1-4-2-3 

 
Obrázek 5.12 Průběh zatížení hlavních čepů – pořadí zážehů 1-3-2-4 

 
Obrázek 5.13 Průběh zatížení ojničních čepů – pořadí zážehů 1-3-2-4 

 
Na obr. 5.14 a 5.15 je grafické srovnání rozkmitů kroutícího momentu na hlavních resp. oj-
ničních čepech mezi variantami pořadí zážehů 1-2-3-4 a 1-4-3-2. 
Veškeré podrobné výpočty jsou v příloze 1, v kapitole 6 
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Obrázek 5.14 Rozkmit momentu na hlavních čepech - srovnání variant zapalování 1-4-2-3 a 1-3-2-4  

 
 

 
Obrázek 5.15 Rozkmit momentu na ojničních čepech - srovnání variant zapalování 1-4-2-3 a 1-3-2-4 
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6. Vyvážení klikových hřídelů 
Účelem vyvážení je dosáhnout chodu motoru bez velkého chvění a hluku a tím prodloužit 
životnost součástí  na motoru a jeho uložení a také snížit hlukové emise zatěžující okolí. Vy-
vážení klikového ústrojí lze provést jeho vhodným uspořádáním, zejména volbou typu kliko-
vého hřídele a úhlu rozevření válců, a také pomocí protizávaží umístěných na ramenech 
klikového hřídele a pomocí vyvažovacích hřídelů. Vhodným uspořádáním klikového ústrojí je 
třeba vyrušit alespoň hlavní setrvačné síly nebo momenty, tzv. přirozené vyvážení, protizáva-
žími lze odstranit setrvačné síly nebo momenty, které nelze přirozeně vyvážit např. z důvodů 
nedostatečného počtu válců a nakonec pomocí protiběžných vyvažovacích hřídelů lze odstra-
nit vnější účinky setrvačných sil od posuvných částí. Během výpočtu vyvažování budeme 
používat několik zjednodušujících předpokladů: 

- kliková skříň je absolutně tuhá 
- úhlová rychlost klikového hřídele ω  je konstantní 
- hmotnosti jednotlivých částí klikového ústrojí jsou na všech válcích shodné 
 

Kompletní rozbor vyvážení je uveden v příloze 1, kapitole 7. 
 

6.1 Vyvážení klikového hřídele se zalomeními vzájemně pootočenými o 
180° 

6.1.1 Vyvážení setrvačných sil a momentů rotačních částí 

U této varianty klikového hřídele jsou setrvačné síly rotačních částí přirozeně vyváženy, ale 
zbývá silová dvojice, která přirozeně vyvážena není. K jejímu vyvážení je třeba vytvořit si-
lovou dvojici, která působí proti ní a tím se obě silové dvojice vyruší. K vytvoření takovéto 
silové dvojice stačí použít protizávaží, jež jsou umístěna na ramenech jednotlivých zalome-
ní.  

 
Obrázek 6.1 Rozbor setrvačných sil a momentů 
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Setrvačná síla rotačních částí prvního zalomení, ojnic a ojničních ložisek se během celé 
otočky klikového hřídele nemění, má konstantní velikost _ 17,209od rotF kN=  a působí na 

rameni 
2
al vzhledem k těžišti T kliky, velikost této síly od druhého zalomení je stejná, avšak 

opačně orientovaná (obr 6.1). Silová dvojice má tedy tvar: 

| ||
_ _2 2

a a
rot od rot od rot

l l
M F F= ⋅ + ⋅

������� ������������

    [Nm] (6.1) 

Vzhledem k tomu, že | ||
_ _od rot od rotF F= , pak lze upravit rovnici (6.1) do tvaru 

_rot od rot aM F l= ⋅
��� ��

   [Nm] (6.2) 

Po dosazení do (6.2) je velikost podélného momentu rotačních částí 1431.8rotM Nm= . Pro 

vytvoření silové dvojice od protizávaží, která vyruší tento moment, musí být splněna pod-
mínka rovnováhy momentů (obr. 6.1), nebo-li:  

| | 2 || || 2
_ 0od rot a v v b v v HCF l m r l m r lω ω⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =     (6.3) 

kde 

vm  [kg]  – hmotnost vývažku  

vr   [mm]  – poloměr kružnice kterou opisuje těžiště vývažku    

Budeme-li vycházet ze silové rovnováhy sil jednoho zalomení v rovině kolmé na rovinu za-
lomení:  

| || | | 2 || || 2
_od rot v v v v v vF F F m r m rω ω= + = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  (6.4) 

pak po dosazení (6.2) a (6.4) do (6.3) a následné úpravě dostaneme vztah pro výpočet od-
středivé síly vnějšího vývažku (vzdálenějšího od těžiště klikového hřídele). 

1
1 _

a HC
v od rot

b HC

l l
F F

l l

−= ⋅
−

   [Nm] (6.5) 

Z rovnice (6.4) pak dopočítáme velikost odstředivé síly vnitřního vývažku. Hmotnosti vý-
važků poté již jednoduše vypočteme podle rovnice: 

2
v

v
v

F
m

r ω
=

⋅
   [kg] (6.6) 

Tímto postupem se docílí rozložení vývažků na všechna ramena klikového hřídele při za-
chování silové a momentové rovnováhy, což je výhodné z hlediska namáhání ložisek hlav-
ních čepů. Navíc rozložením vývažků na všechna zalomení se sníží jejich rozměry a 
hmotnost jednoho ramene zalomení a tím i jeho moment setrvačnosti, což se příznivě pro-
jeví na torzním kmitání.   
Poloměry těžiště vývažků, které jsem oba zvolil, jsou 35vr mm= . Při 100% vyvážení mo-

mentů dosahuje ale vývažek rozměrů, při kterých by docházelo v dolní úvrati ke kolizi vý-
važků a pístu. Proto volím jen částečné 70% vyvážení.   
 

Tabulka 6.1 Hmotnosti vývažků 

Hmotnost vnějšího vývažku [kg] 0,516 

Hmotnost vnitřního vývažku [kg] 0,356 
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6.1.2 Vyvážení setrvačných sil a momentů posuvných částí prvního řádu 

 
Obrázek 6.2  Schéma klikového hřídele prvního řádu 

 
Stejně jako setrvačné síly rotačních částí jsou u této varianty klikového hřídele setrvačné sí-
ly posuvných částí prvního řádu vyváženy přirozeně, ale silová dvojice vytvořená těmito si-
lami je nenulová a má velikost: 

1 2 3 4
_ _ 1 _ 2 _ 2 _ 1set I set I set I set I set IM F l F l F l F l= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
������ ������ ������ �������������

   [Nm] (6.7) 

kde 

1

3

2 4
HC

r OC

l
l c l= + +   [mm] (6.8) 

2

1

2 4
HC

r OC

l
l c l= + +   [mm]   viz obr. 6.3 (6.9) 

 
Obrázek 6.3  Rozbor setrvačných sil a momentů 

 
Tento výsledný moment působí při otáčení klikového hřídele stále v rovině kolmé na rovinu 
os válců a mění svoji velikost v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele. Protože u vid-
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licového motoru existují dvě roviny os válců vzájemně pootočené o úhel rozevření válců, je 
třeba výsledný moment rozložit do složky vertikální a horizontální, viz. obr. 6.4. Vertikální 
složka momentu má tedy tvar:  

_ _ cos
2

V
set I set IM M

δ = ⋅  
 

�������

   [Nm] (6.10) 

a horizontální složka: 

_ _ sin
2

H
set I set IM M

δ = ⋅  
 

�������

   [Nm] (6.11) 

 
Obrázek 6.4 Rozložení setrvačných sil na horizontální a vertikální složku 

 
Jelikož je tento moment v čase proměnný (obr. 6.5), nedá se úplně vyvážit pomocí protizá-
važí na klikovém hřídeli, ale muselo by se použít dvou proti sobě otáčejících se vyvažova-
cích hřídelů. Toto řešení ale není vhodné, jelikož by se zvýšila celková hmotnost a rozměry 
pohonné jednotky. Proto se používá částečné vyvážení amplitudy tohoto momentu pomocí 
protizávaží na klikovém hřídeli. Zbylou nevyváženost je třeba zachytit v uložení pohonné 
jednotky. Vyvážit lze buď amplitudu složky vertikální nebo horizontální. Vyvážením am-
plitudy vertikální složky vyniknou zbylé síly a jimi tvořené podélné momenty ve směru ho-
rizontálním a naopak. Určitým kompromisem ve vyvažování je pak kombinace obou 
předchozích způsobů:  

_ _

2

V H
set I set I

V

M M
M

+
=    [Nm] (6.12) 

 Zbylá nevyváženost je pak stejně velká při jakémkoliv úhlu natočení klikového hřídele. 
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Obrázek 6.5  Průběh velikosti složek podélného momentu (pro úhel rozevření válců 60°) 

 
 
Velikost výsledného momentu složeného z vertikální a horizontální složky je: 

( ) ( )2 2

_ _ _
V H

set I set I set IM M M= +
�������

   [Nm] (6.13) 

Průběhy výslednic tohoto součtu pro jednotlivé úhly rozevření válců jsou znázorněny v gra-
fech na obr. 6.6 a 6.7. V polárním diagramu na obr. 6.6 je úhel α počítán od polohy kliko-
vého ramene 1. válce ve vertikální ose η. 
 

 
Obrázek 6.6  Polární diagram průběhů výslednice podélného momentu setrvačných sil prvního řádu pro 

různé úhly rozevření válců 
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V diagramu na obr. 6.6. je úhel α počítán od roviny os levé řady válců, neboli od horní úvratě 
prvního válce.  

 
Obrázek 6.7  Průběhy výslednice podélného momentu setrvačných sil prvního řádu pro různé úhly 

rozevření válců (úhel αααα je počítán od roviny levé řady válců) 
 

Hmotnosti vývažků se stanoví obdobně jako v  kap. 6.1.1. podle rovnic (6.3) – (6.6). Jen 
podélný moment setrvačných sil rotačních částí nahradí složka momentu setrvačných sil 
posuvných částí.  
Výsledné složky momentu jsou uvedeny v tabulce 6.2. a hmotnosti vývažků jsou v tabulce 
6.3. 

 
Tabulka 6.2  Momenty setrvačných sil I. řádu 

Úhel rozevření 
válců [°] 

Vertikální složka 
momentu [Nm] 

Horizontální slož-
ka momentu [Nm] 

Kombinace obou 
složek [Nm] 

60 263,31 789,93 526,62 

75 390,3505 662,9058 526,63 

90 526,62 526,62 526,62 

105 662,91 390,35 526,63 

120 789,93 263,31 526,62 
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Tabulka 6.3 Hmotnosti vývažků 

Hmotnost vnějšího vývažku [kg] Hmotnost vnitřního vývažku [kg] Úhel 
rozevření 
válců [°] 

od vertikální 
složky 

od horizon-
tální složky 

od kombinace 
obou složek 

od vertikální 
složky 

od horizon-
tální složky 

od kombinace 
obou složek 

60 0,136 0,407 0,271 0,094 0,281 0,187 
75 0,201 0,341 0,271 0,139 0,236 0,187 
90 0,271 0,271 0,271 0,187 0,187 0,187 
105 0,341 0,201 0,271 0,236 0,139 0,187 
120 0,407 0,136 0,271 0,281 0,094 0,187 

 
Na ramenech klikového hřídele jsou již vývažky eliminující podélné momenty setrvačných 
sil rotačních částí. Klikový hřídel je tedy již vyvážen z hlediska setrvačných momentů ro-
tačních částí. Aby byly ale také částečně vyváženy momenty setrvačných sil posuvných čás-
tí I. řádu je třeba k těmto vývažkům přidat další. Proto se postupuje tak, že hmotnosti 
vývažků eliminující podélné momenty setrvačných sil posuvných částí se vektorově přičtou 
k hmotnosti vývažků eliminujících podélné momenty setrvačných sil rotačních částí. Vzhle-
dem k tomu, že v našem případě jsou oba druhy vývažků orientovány stejným směrem, lze 
vektorový součet zjednodušit na součet algebraický.  

 
Obrázek 6.8  Sčítání hmotností vývažků 

6.1.3 Vyvážení setrvačných sil a momentů posuvných částí druhého řádu 

Pomyslné vektory amplitud setrvačných sil posuvných částí druhého řádu se vynáší ve smě-
ru fiktivních klik do osy válců, jež jsou posunuty od prvního zalomení o dvojnásobný úhel. 
Fiktivní schéma klikového hřídele je na obr. 6.9 a silový rozbor na obr. 6.15. Jak je z těchto 
obrázků patrné, vektory sil se nevyruší, ale naopak se sečtou: 

1 2 3 4
_ _ _ _ _

celk
set II set II set II set II set IIF F F F F= + + +
������ ������ ������ ������ ������

   [N] (6.14) 

kde 

_
i

set IIF
������

 [N] – setrvačná síla posuvných částí druhého řádu i-tého válce 
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Obrázek 6.9 Fiktivní schéma klikového hřídele druhého řádu 

 
Jednotlivé setrvačné síly je opět třeba rozložit na horizontální a vertikální složku dle obr. 
6.4. Vertikální a horizontální složka setrvačné síly druhého řádu mají tvar: 

_ _ cos
2

V i
set II set II

i

F F
δ = ⋅  
 

∑
������

   [N] (6.15) 

_ _ sin
2

H i
set II set II

i

F F
δ = ⋅  
 

∑
������

   [N] (6.16) 

Vektorový součet dílčích složek se pak vypočítá podle: 

( ) ( )2 2

_ _ _
V H

set II set II set IIF F F= +
������

   [N] (6.17) 

Průběhy výslednic tohoto součtu pro jednotlivé úhly rozevření válců jsou znázorněny v po-
lárním diagramu na obr. 6.10. Úhel α je opět počítán od polohy klikového ramene 1. válce 

ve vertikální ose η. Perioda výsledného vektoru _set IIF
������

 je ale poloviční, což je patrné z obr. 

6.11. 

 
Obrázek 6.10  Polární diagram průběhů výslednice setrvačných sil druhého řádu pro různé úhly 

rozevření válců 
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Obrázek 6.11  Průběh výslednice setrvačných sil posuvných částí druhého řádu (úhel αααα je počítán od 

roviny levé řady válců) 
 
Hmotnost vývažku je dána vztahem: 

( )2
2
II

v

v v

F
m

i r ω
=

⋅ ⋅ ⋅
   [kg] (6.18) 

kde  

IIF  [Nm]  –  složka setrvačné síly 

2vi =  [-] – je počet vývažků  

 
Tabulka 6.4  Setrvačné síly posuvných částí II. řádu 

Úhel rozevření 
válců [°] 

Vertikální slož-
ka síly [kN] 

Horizontální 
složka síly [kN] 

Kombinace 
obou složek 

[kN] 

60 3,45 3,45 3,45 

75 1,64 4,69 3,16 
90 0,00 5,64 - 

105 1,26 6,11 3,68 
120 1,99 5,98 3,99 

 
Tabulka 6.5 Hmotnosti vývažku setrvačných sil posuvných částí II. řádu 

Hmotnost vývažku [kg] Úhel rozevření 
válců [°] od vertikální 

složky 
od horizontální 

složky 
od kombinace 
obou složek 

60 0,044 0,044 0,044 
75 0,021 0,059 0,040 
90 - 0,071 - 
105 0,016 0,077 0,047 
120 0,025 0,075 0,050 

 
Podélné momenty tvořené setrvačnými silami druhého řádu od jednotlivých válců jsou vzá-
jemně fázově posunuty a mají různou velikost (obr 6.15). Proto nedojde k přirozenému vy-
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vážení těchto momentů. Zbylou nevyváženost je tedy třeba dodatečně vyvážit. V tabulce 6.6 
jsou uvedeny velikosti nevyvážených podélných momentů a na obr. 6.12 jsou grafické prů-
běhy výslednice vektorového součtu jednotlivých složek.. Opět lze zvolit, zda budeme vy-
važovat vertikální nebo horizontální složku nebo kombinaci obou těchto složek. Hmotnost 
jednoho vývažku pak bude: 

( )2
2

II
v

b v v

M
m

l i r ω
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
   [kg] (6.19) 

kde  

IIM  [Nm]  –  složka podélného momentu 

2vi =  [-] – je počet vývažků  

 
Obrázek 6.12  Průběhy výslednic podélného momentu II. řádu 

 
Výsledné hmotnosti vývažků pro jednotlivé složky momentů jsou uvedeny v tab. 6.7  

 
Tabulka 6.6  Momenty setrvačných sil posuvných částí II. řádu 

Úhel rozevření 
válců [°] 

Vertikální 
složka 

momentu 
[Nm] 

Horizontální 
složka 

momentu 
[Nm] 

Kombinace 
[Nm] 

60 143,60 143,60 143,60 
75 194,97 68,17 131,57 
90 234,49 0,00 - 

105 254,09 52,43 153,26 
120 248,71 82,90 165,81 
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Tabulka 6.7 Hmotnosti vývažku momentů setrvačných sil druhého řádu 

Hmotnost vývažku [kg] Úhel 
rozevření 
válců [°] od vertikální 

složky 
od horizontální 

složky 
od kombinace 
obou složek 

60 0,011 0,011 0,011 
75 0,015 0,005 0,010 
90 0,018 - - 
105 0,019 0,004 0,012 
120 0,019 0,006 0,013 

 
Vyvažovací hřídel prvotně vyvažuje setrvačné síly posuvných částí druhého řádu. Jelikož 
potřebujeme vyvážit i podélný moment tvořený těmito silami, je třeba přidat na vyvažovací 
hřídel další vývažky. Na jednom konci jsou vývažky orientovány souhlasně, a tak lze jejich 
hmotnosti algebraicky sečíst. Na konci druhém, je vývažek podélného momentu orientován 
opačně než vývažek setrvačné síly. Na hřídel jej lze umístit buď naproti vývažku setrvačné 
síly a nebo vývažek setrvačné síly lze zmenšit o hodnotu hmotnosti vývažku podélného 
momentu, viz obr. 6.13. Výsledek vyvážení bude stejný, ale hmotnost vyvažovacího hřídele 
bude nižší.  

 
Obrázek 6.13  Umístění vývažků na vyvažovacím hřídeli 
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6.2 Vyvážení klikového hřídele se zalomeními vzájemně pootočenými o 
360° 

6.2.1 Vyvážení setrvačných sil a momentů rotačních částí 

 
Obrázek 6.14 Rozbor setrvačných sil a momentů 

 
U této varianty klikového hřídele setrvačné síly rotačních hmot vyváženy přirozeně nejsou, 
a tak je nutné je vyvážit protizávažími na klikovém hřídeli. Podélné momenty tvořené těmi-
to silami se vzájemně vyruší, ty tedy vyvažovat není třeba (obr. 6.14). Setrvačná síla rotač-
ních částí klikového ústrojí od jednoho zalomení má velikost _ 17,209od rotF kN= , jelikož 

jsou obě ramena klikového hřídele souhlasně orientována, setrvačné síly obou zalomení se 
jednoduše sečtou: 

1 2
_ _ _

celk
od rot od rot od rotF F F= +    [N] (6.20) 

Protože jsou podélné momenty přirozeně vyváženy můžeme si vyvážení zjednodušit tím, že 
vývažky na obou ramenech zalomení budou totožné. Při výpočtu tedy budeme vycházet 
pouze ze silové rovnováhy: 

2
_od rot v v vF m r iω= ⋅ ⋅ ⋅    [N] (6.21) 

Hmotnosti vývažků se tedy vypočítají podle rovnice: 

_

2

celk
od rot

v
v v

F
m

i r ω
=

⋅ ⋅
   [kg] (6.22) 

kde 4vi =  je počet vývažků na klikovém hřídeli. 

Výsledky 70% vyvážení setrvačných sil jsou uvedeny v tabulce 6.8 
 

Tabulka 6.8 Výsledky vyvážení setrvačných sil rotačních částí 

Počet vývažků [-] 4 

Hmotnost jednoho vývažku [kg] 0,436 
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6.2.2 Vyvážení setrvačných sil a momentů posuvných částí prvního řádu 

 
Obrázek 6.15  Rozbor setrvačných sil a momentů 

 
Podle fiktivního schématu klikového hřídele (obr. 6.9) je patrné, že setrvačné síly posuv-
ných částí prvního řádu se přirozeně nevyváží. Výslednice vektorového součtu je ve tvaru: 

1 2 3 4
_ _ _ _ _

celk
set I set I set I set I set IF F F F F= + + +
������ ������ ������ ������ ������

   [N] (6.23) 

Jak je již popsáno v kapitole 6.1.2 tuto výslednici je třeba rozložit na vertikální a horizon-
tální složku vektoru. To se provede podle vztahů: 

_ _ cos
2

V i
set I set I

i

F F
δ = ⋅  
 

∑
������

   [N] (6.24) 

resp. 

_ _ sin
2

H i
set I set I

i

F F
δ = ⋅  
 

∑
������

   [N] (6.25) 

Průběh výslednice vektorového součtu je zobrazen v polárním diagramu na obr. 6.15 a v 
grafu na 6.16 
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Obrázek 6.16   Polární diagram průběhů výslednice setrvačných sil prvního řádu pro různé úhly 

rozevření válců 
 

 
Obrázek 6.17  Průběh výslednice setrvačných sil posuvných částí druhého řádu (úhel αααα je počítán od 

roviny levé řady válců) 
 

V tabulce 6.9 jsou uvedeny výsledné hodnoty amplitud setrvačných sil prvního řádu a jejich 
horizontální a vertikální složky. 
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Tabulka 6.9  Setrvačné síly posuvných částí I. řádu 

Úhel rozevření 
válců [°] 

Vertikální 
složka síly [kN] 

Horizontální 
složka síly [kN] 

Kombinace obou 
složek [kN] 

60 18,99 6,33 12,66 

75 15,94 9,38 12,66 
90 12,66 12,66 12,66 

105 9,38 15,94 12,66 
120 6,33 18,99 12,66 

 
Podle rovnic (6.20) a (6.21) se opět vypočítají odstředivé síly vývažků a hmotnosti vývažků, 
pouze se nebude do vztahů dosazovat odstředivá síla rotačních částí klikového ústrojí, nýbrž 
složka setrvačné síly posuvných částí prvního řádu klikového ústrojí. 
 

Tabulka 6.10  Hmotnosti vývažků setrvačných sil posuvných částí I. řádu 

Hmotnost vývažku [kg] Úhel 
rozevření 
válců [°] 

od vertikální 
složky 

od horizontální 
složky 

od kombinace 
obou složek 

60 0,344 0,115 0,229 
75 0,288 0,170 0,229 
90 0,229 0,229 0,229 
105 0,170 0,288 0,229 
120 0,115 0,344 0,229 

 
Jak bylo vysvětleno v kapitole 6.1.3, i zde podélné momenty setrvačných sil I. řádu nejsou 
přirozeně vyváženy. Zbylou nevyváženost je tedy třeba i zde dodatečně vyvážit. V tabulce 
6.11 jsou uvedeny velikosti nevyvážených podélných momentů a na obr. 6.18 je jejich gra-
fický průběh v polárním diagramu. Opět lze zvolit, zda budeme vyvažovat vertikální nebo 
horizontální složku nebo kombinaci obou těchto složek.  
 
Hmotnost jednoho vývažku pak bude: 

2
I

v
b v v

M
m

l i r ω
=

⋅ ⋅ ⋅
   [kg] (6.26) 

kde počet vývažků 2vi =  

Vypočtené hmotnosti vývažků jsou uvedeny v tab. 6.12. 
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Obrázek 6.18 Polární diagram průběhů výslednice podélného momentu setrvačných sil prvního řádu pro 

různé úhly rozevření válců 
 

Tabulka 6.11  Složky podélného momentu  stervačných sil I. řádu 

Úhel rozevření 
válců [°] 

Vertikální 
složka 

momentu 
[Nm] 

Horizontální 
složka 

momentu 
[Nm] 

Kombinace 
[Nm] 

60 263,31 789,93 526,62 
75 390,35 662,91 526,63 
90 526,62 526,62 526,62 
105 662,91 390,35 526,63 
120 789,93 263,31 526,62 

 
Tabulka 6.12  Hmotnosti vývažku setrvačných sil posuvných částí I. řádu 

Hmotnost vývažku [kg] 
Úhel rozevření 

válců [°] od vertikální 
složky 

od horizontální 
složky 

od kombinace 
obou složek 

60 0,080 0,239 0,160 
75 0,118 0,201 0,160 
90 0,160 0,160 0,160 
105 0,201 0,118 0,160 
120 0,080 0,239 0,160 

 
Klikový hřídel je vyvážen z hlediska eliminace setrvačných sil rotačních hmot, aby byly ale 
také částečně vyváženy setrvačné sily posuvných částí I. řádu je třeba k těmto vývažkům 
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přidat další. Jelikož jsou opět oba druhy vývažků orientovány stejným směrem hmotnosti 
vývažků se opět jednoduše sečtou algebraicky. Problém nastává při vyvážení podélných 
momentů setrvačných sil posuvných částí I. řádu. Aby bylo možné u tohoto klikového hří-
dele tento moment eliminovat muselo by se závaží umístit na klikové rameno pootočené o 
180° kolem osy hlavního čepu vůči výše zmiňovaným závažím. Tento problém lze ale vyře-
šit tak, že se zmenší hmotnost závaží od sil rotačních a posuvných hmot o hmotnost závaží 
eliminující podélný moment. Toto řešení je znázorněno červenou barvou na obr. 6.15 

6.2.3 Vyvážení setrvačných sil a momentů posuvných částí druhého řádu 

U této varianty klikového hřídele je fiktivní klikové schéma  stejné jako u klikového hřídele 
s ojničními čepy vzájemně pootočenými o 180°. Setrvačné síly posuvných částí II. řádu a 
podélné momenty tvořené těmito silami jsou tedy rovněž totožné jako u výše zmiňované 
varianty klikového hřídele a rozbor celé problematiky je uveden v kapitole 6.1.3. 
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7. Kontrolní pevnostní analýza 

7.1 Volba materiálu klikového hřídele 
Klikový hřídel je cyklicky namáhán poměrně velkými silami na ohyb i na krut. To klade vel-
ké nároky na použitý materiál. Klikový hřídel lze vyrobit odléváním nebo kováním. U vidli-
cového motoru působí na jednom ojničním čepu síly od dvou válců a tak jsou ojniční čepy a 
ramena namáhány více než u řadových motorů. Z tohoto důvodu jsem jako použitý materiál 
zvolil nízkolegovanou ocel 15 230.7 dle ČSN EN 10020, která je přímo doporučována pro 
klikové hřídele nebo ojnice.   
 

Tabulka 7.1  Porovnání materiálových charakteristik materiálů používaných pro výrobu kliko-
vých hřídelů 

 Rm [MPa] Re [MPa] σco [MPa] τc [MPa] 

Ocel 15230.7 980-1180 835 431-519 343-413 

Litina EN GJS-1000-5 1000 700 350 225 
 
 
 
Mez pevnosti je závislá na množství legujících prvků, zušlechťování a tepelném zpracování. 
Pro mé výpočty volím střední hodnotu 1080mR MPa= . Mez únavy v ohybu a v krutu jsou 

stanoveny vztahy pro přibližnou volbu meze únavy pro souměrně střídavý cyklus podle tab. 
7.2. 
 
 
Tabulka 7.2  Přibližné vztahy pro vyjádření meze únavy [7, tab. 6.1] 

Mez únavy [MPa] v souměrně střídavém cyklu 

Materiál 
v tahu cσ  

v ohybu 

coσ  
poměr c

co

σ
σ

 v krutu ckτ  poměr ck

c

τ
σ

 

konstrukční uhlíková m0,45 R⋅  m0,49 R⋅  0,92 m0,35 R⋅  0,71 
Ocel 

legovaná zušlechtěná m0,41 R⋅  m0,44 R⋅  0,93 m0,35 R⋅  0,6 

šedá m0,25 R⋅  m0,37 R⋅  0,67 m0,25 R⋅  0,67 
Litina 

tvárná m0,35 R⋅  0,48 Rm⋅  0,73 m0,35 R⋅  0,73 

Lehké kovy m0,30 R⋅  m0,35 R⋅  0,85 m0,25 R⋅  0,71 

 

7.2 Kontrolní pevnostní výpočet hlavního čepu 
Hlavní čep je hlavně namáhám kroutícím momentem, ohybový moment, který na něj působí 
je z důvodů malé délky hlavního čepu velmi malý, a tak jej lze zanedbat, celkovou míru bez-
pečnosti by totiž snížil pouze o 3 – 4 %. 
Pevnostní kontrola se provádí na nejvíce namáhaném hlavním čepu, v mém případě to je 3. 
hlavní čep. Z průběhu celkového kroutícího momentu se stanoví maximální a minimální hod-
noty a vypočítá se maximální resp. minimální hodnota smykového napětí: 
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max_
_ max

i
k HC

HC
HC

M

Wτ

τ =    [MPa] (7.1) 

min_
_ min

i
k HC

HC
HC

M

Wτ

τ =    [MPa] (7.2) 

kde 

max_
i
k HCM , 

min_
i
k HCM  [Nm] – maximální resp. minimální kroutící moment na nejvíce na-

máhaném hlavním čepu 
3

16
HC

HC

d
Wτ

π ⋅=   [mm3]  – průřezový modul hlavního čepu v krutu (7.3) 

Z maximálního a minimálního napětí se stanoví amplituda tangenciálního napětí: 

_ max _ min
_ 2

HC HC
HC a

τ τ
τ

−
=    [MPa] (7.4) 

a střední napětí: 

_ max _ min
_ 2

HC HC
HC m

τ τ
τ

+
=    [MPa] (7.5) 

Míra bezpečnosti vůči mezi kluzu v krutu se stanoví podle vzorce: 

_ _

Rek
HC

HC a HC m

n τ
τ τ τ

=
+

   [-] (7.6) 

kde 
Re

Re
2

σ
τ =   [MPa]  – mez kluzu ve smyku (7.7) 

Míra bezpečnosti vůči mezi únavy je: 

_ _' ''

ú ck
HC

HC a HC m

n
Kτ

τ
τ

τ τ

τ

τ ψ τ
ε ε

=
⋅ + ⋅

⋅

   [-] (7.8) 

kde 
1,8Kτ = – součinitel koncentrace napětí ve vrubu 

' 0,6τε =  – součinitel velikosti 
' ' 1,0τε =  – součinitel povrchového opracování a zušlechtění, viz. tab. 7.3  

0,1τψ =  – součinitel citlivosti k asymetrii cyklu, viz. tab. 7.4  
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Tabulka 7.3 Velikost  součinitelů povrchového zušlechťování εεεε'' [7] 
způsob zušlechtění povrchu 

typ a příčný rozměr 
součásti otryskávání 

kuličkami 
zhutňování 
válečkem 

kalení                 
(0,9 - 1,5) 

mm 

nitridování           
(0,1 - 0,4) 

mm 

cementování        
(0,2 - 0,6) 

mm 

10-20 mm 1,10 - 1,30 1,20 - 1,40 1,30 - 1,60 1,15 - 1,25 1,20 - 2,10 bez 
koncentrace 

napětí 10-20 mm 1,10 - 1,20 1,10 - 1,25 1,50 - 2,20 1,15 - 1,20 1,10 - 1,50 

10-20 mm 1,40 - 2,50 1,50 - 2,20 1,60 - 2,80 1,90 - 3,00 1,50 - 2,50 při 
koncentraci 

napětí 30-40 mm 1,10 - 1,50 1,30 - 1,80 1,50 - 2,50 1,30  - 2,00 1,20 - 2,00 

 
Tabulka 7.4  Součinitel asymetrie cyklu [4] 

Rm [Mpa] 350 - 550 550 - 750 750 - 1000 1000 - 1200 1200 - 1400 
ψσ 0 0,05 0,1 0,2 0,25 
ψτ 0 0 0,05 0,1 0,15 

 
Míra bezpečnosti, jež má menší hodnotu, je poté výslednou mírou bezpečnosti. Vypočtené 
výsledné míry bezpečnosti pro jednotlivé varianty klikového hřídele a různé úhly rozevření 
válců jsou uvedeny v tabulce 7.5 
 
Tabulka 7.5  Hodnoty míry bezpečnosti torzního namáhání 3. hlavního čepu 

 60° 75° 90° 105° 120° 
1-2-3-4 10,180 10,754 12,814 11,727 10,180 pootočené OČ 
1-4-3-2 10,180 10,754 12,814 11,727 10,180 
1-4-2-3 9,838 10,591 11,832 10,921 9,567 nepootočené 

OČ 1-3-2-4 9,838 10,591 11,832 10,921 9,567 
 

7.3 Kontrolní pevnostní výpočet ojničního čepu 
I přesto, že ojniční čep je v mém případě díky úzké ojnici velmi krátký (20 mm) bývá namá-
hán ohybem více než čep hlavní, proto se ojniční čep kontroluje jak na namáhání ohybem, tak 
i krutem.  

7.3.1 Určení míry bezpečnosti při namáhání ojničního čepu ohybem  

Ojniční čep je namáhán na ohyb ve dvou rovinách a to v rovině zalomení a v rovině kolmé 
k rovině zalomení. Velikost momentu v rovině zalomení je dána vztahem: 

_
_2 2 2

od zal nzal zal HC r
OZ Fn od vyv

Fl l l c
M R F

  − − = ⋅ + − ⋅   
  

   [Nm] (7.9) 

kde 

FnR  [N]  – velikost reakce v uložení klikového hřídele v rovině zalomení 

_od zalF  [N]  – odstředivá síla redukované hmotnosti zalomení 

_
n

od vyvF   [N]  – odstředivá síla vývažku v rovině zalomení 

Velikost momentu v rovině kolmé k rovině zalomení se vypočítá podle rovnice: 
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_2 2
tzal zal HC r

OT Ft od vyv

l l l c
M R F

− − = ⋅ − ⋅ 
 

   [Nm] (7.10) 

kde 

FtR   [N]  – velikost reakce v uložení klikového hřídele v rovině kolmé k  rovině zalo-

mení 

_
t

od vyvF   [N]  – odstředivá síla vývažku v rovině kolmé k rovině zalomení 

  
Mazací otvor v ojničním čepu vyvolává koncentraci napětí, a tak se míra bezpečnosti musí 
vypočítat v rovině procházející mazacím otvorem. Ohybový moment v rovině procházející 
mazacím otvorem je: 

( ) ( )cos sinO OZ OTM M Mφ φ φ= ⋅ + ⋅    [Nm] (7.11) 

kde 
φ   [°]  – úhel pootočení roviny procházející mazacím otvorem od roviny zalomení (viz. 
obr. 6.1) 

 
Obrázek 7.1 Celkový ohybový moment působící v rovině mazacího otvoru [7] 

 
Maximální ohybové napětí se stanoví podle vztahu: 

_ max
_ max

O
OC

OC

M

Wσ

σ =    [MPa] (7.12) 

kde 

_ maxOM  [Nm]  – maximální ohybový moment v rovině procházející mazacím otvorem 

3

32OC OCW dσ
π= ⋅   [mm3]  – průřezový modul ojničního čepu v ohybu (7.13) 

Minimální hodnota ohybového napětí se stanoví obdobně. Z hodnot maximálního a minimál-
ního napětí se stanoví amplituda ohybového napětí  
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_ max _ min
_ 2

OC OC
OC a

σ σ
σ

−
=     [MPa] (7.14) 

a střední napětí  

_ max _ min
_ 2

OC OC
OC m

σ σ
σ

+
=    [MPa] (7.15) 

Míry bezpečnosti vůči mezi kluzu je:  

_ _

Rek
OC

OC a OC m

n σ
σ σ σ

=
+

   [-] (7.16) 

a míra bezpečnosti vůči únavovému namáhání je: 

_ _' ''

ú ck
OC

OC a OC m

n
Kσ

σ
σ

σ σ

σ

σ ψ σ
ε ε

=
⋅ + ⋅

⋅

   [-] (7.17) 

kde 
2Kσ = – součinitel koncentrace napětí ve vrubu 

' 0,7σε =  – součinitel velikosti 
'' 1,1σε =  – součinitel povrchového opracování a zušlechtění, viz tab. 7.3  

0,2σψ =  – součinitel citlivosti k asymetrii cyklu, viz tab. 7.4 

7.3.2 Určení míry bezpečnosti při namáhání ojničního čepu krutem 

Ke kontrole se vybere  nejvíce namáhaný ojniční čep. Maximální smykové napětí se stanoví 
ze vzorce: 

max_
_ max

i
k OC

OC
OC

M

Wτ

τ =    [MPa] (7.18) 

kde  

max_
i
k OCM  [Nm]  – maximální kroutící moment nejvíce namáhaného ojničního čepu 

3

16
OC

OC

d
Wτ

π ⋅=     [mm3]  –  průřezový modul ojničního čepu v krutu  (7.19) 

Minimální smykové napětí se opět stanoví obdobně. Amplituda napětí a střední napětí se sta-
noví podle vzorců (7.4) resp. (7.5) s tím rozdílem, že maximální a minimální smyková napětí 
jsou pro ojniční čep. Míra bezpečnosti vůči mezi kluzu se stanoví podle vztahu (7.6)  Míra 
bezpečnosti vůči únavovému namáhání je pak dána: 

_ _' ''

ú ck
OC

OC a OC m

n
Kτ

τ
τ

τ τ

τ

τ ψ τ
ε ε

=
⋅ + ⋅

⋅

   [-] (7.20) 

Součinitelé nacházející se v tomto vztahu, jež byli vysvětleni v kap. 7.2 mají hodnoty: 

'

''

1,8

0,6

1,1

0,1

Kτ

τ

τ

τ

ε
ε
ψ

=

=

=
=
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7.3.3 Určení výsledné míry bezpečnosti vyjadřující kombinované namáhání ojničního 
čepu 

Pro výpočet výsledné míry bezpečnosti kombinovaného namáhání ojničního čepu se použijí 
ty míry bezpečnosti jednotlivých namáhání o nižší hodnotě a dosadí se do vztahu: 

2 2

OC OC
OC

OC OC

n n
n

n n
σ τ

σ τ

⋅=
+

   [-] (7.21) 

Vypočtené hodnoty bezpečnosti pro jednotlivé varianty klikového hřídele a různé úhly roze-
vření válců jsou uvedeny v tabulce 7.6. 
 
Tabulka 7.6 Hodnoty bezpečností kombinovaného namáhání ojničního čepu 

 60° 75° 90° 105° 120° 
1-2-3-4 3,678 3,796 4,033 3,667 3,449 pootočené 

OČ 1-4-3-2 3,557 3,641 3,711 3,720 3,632 
1-4-2-3 2,929 2,963 3,087 3,366 3,594 nepootočené 

OČ 1-3-2-4 2,812 2,897 3,100 3,408 3,695 
 

7.4 Kontrolní pevnostní výpočet ramene kliky 
Na rameno klikového hřídele působí kombinované namáhání ohybem, tahem-tlakem a kru-
tem. Nejvíce zatíženým místem na rameni klikového hřídele je přechod z ramena do ojničního 
čepu, jelikož v tomto místě vzniká koncentrace napětí.  
Ohybový moment namáhající rameno vytváří reakce působící v rovině zalomení: 

2
HC

OR Fn

l
M R= ⋅    [Nm] (7.22) 

Namáhání na tah-tlak zase způsobuje opět reakce působící v rovině zalomení. Celkové normá-
lové napětí je pak vyjádřeno jako součet ohybového napětí a tahového napětí: 

OR Fn
R

R R

M R

W Sσ

σ = +    [MPa] (7.23) 

kde 
2

6
r r

R

b c
Wσ

⋅=   [mm3]  –  modul průřezu v ohybu ramene (7.24) 

R r rS b c= ⋅   [mm2]  –  plocha průřezu ramene  

rb   [mm]  – šířka ramene v přechodu do ojničního čepu 

rc   [mm]  – tloušťka ramene 

Z maximální a minimální hodnoty napětí Rσ  se podle vztahů (7.14) a (7.15) stanoví amplitu-

da a střední napětí a vypočítá se míra bezpečnosti vůči mezi kluzu podle (7.16) a vůči únavo-
vému namáhání: 

_ _' ''

1
ú ck

R

R a R m

n
Kσ

σ
σ

σ σ

σ

σ ψ σ
ε ε

=
⋅ ⋅ + ⋅

   [-] (7.25) 
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kde hodnota 
'

5,65
Kσ

σε
≈  byla odhadnuta z grafu na obr. 7.2 ze známého poměru 0,074

rc

ρ = . 

Součinitel povrchového zušlechtění byl zvolen '' 1,2σε = , jelikož v přechodu mezi ramenem a 

ojničním čepem je vysoká koncentrace napětí, a tak je toto místo třeba zpevnit např. zhutňo-
váním válečkem nebo otryskáním kuličkami. 

 
Obrázek 7.2 Relativní součinitel koncentrace napětí v přechodu čepu do ramene kliky [7] 

 
Rameno klikového hřídele je namáháno kroutícím momentem, který vytváří reakce v uložení 
působící kolmo k rovině zalomení: 

2
HC

KR Ft

l
M R= ⋅    [Nm] (7.26) 

Maximální a minimální hodnoty smykového napětí jsou pak: 

_ max
_ max

KR
R

R

M

Wτ

τ =    [MPa] (7.27) 

a 

_ min
_ m

KR
R im

R

M

Wτ

τ =    [MPa] (7.28) 

kde 
2

R R r rW b cτ α= ⋅ ⋅  [mm3]  – modul průřezu obdélníkového profilu ramene pro krut  (7.29) 

Rα   [-]  – součinitel pro krut nekruhového průřezu, viz tab.  
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Tabulka 7.7 Velikost součinitele a v závislosti na rozměrech příčného průřezu ramene [7] 

r rb c  1,0 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 4,0 10,0 100,0 

αR 0,208 0,231 0,239 0,246 0,258 0,267 0,282 0,312 0,333 
 

Pro poměr 3,58r

r

b

c
=  je potom součinitel α dán interpolací z nejbližších hodnot tabulky a je 

0,276Rα = .  

Míra bezpečnosti vůči mezi kluzu je dána podle (7.6) a míra bezpečnosti vůči únavovému 
namáhání se vypočítá z amplitudy a střední hodnoty smykového napětí (7.4), resp. (7.5) a má 
tvar: 

_ _' ''

ck
R

R a R m

n
Kτ

τ
τ

τ τ

τ

τ ψ τ
ε ε

=
⋅ + ⋅

⋅

   [-] 

Hodnoty součinitelů použitých ve vztahu jsou následující: 

'

''

1,9

0,74

1,1

0,1

Kτ

τ

τ

τ

ε
ε
ψ

=

=

=
=

 

Rovněž jako v kap. 7.3.3 se pro výpočet výsledné míry bezpečnosti kombinovaného namáhá-
ní ramena klikového hřídele použijí míry bezpečnosti dílčích namáhání o nižší hodnotě a do 
sadí se do vztahu: 

2 2

R R
R

R R

n n
n

n n
σ τ

σ τ

⋅=
+

   [-] (7.30) 

Vypočtené hodnoty bezpečnosti pro jednotlivé varianty klikového hřídele a různé úhly roze-
vření válců jsou uvedeny v tabulce 7.8 
 
Tabulka 7.8 Hodnoty bezpečnosti kombinovaného namáhání ramene kliky 

 60° 75° 90° 105° 120° 
1-2-3-4 2,225 2,314 2,289 2,264 2,237 pootočené 

OČ 1-4-3-2 2,225 2,314 2,289 2,264 2,237 
1-4-2-3 2,225 2,314 2,289 2,264 2,237 nepootočené 

OČ 1-3-2-4 2,211 2,399 2,565 2,512 2,557 
 
Pevnostní analýza klikového hřídele je podrobně vypočítána v příloze 1, v kapitole 8. 
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8. Torzní kmitání klikových h řídelů 
U klikového ústrojí dochází ke třem druhům kmitání – podélnému, ohybovému a torznímu. 
Poslední jmenované je nejnebezpečnější a proto se jím musíme zabývat.  
Veškeré podrobné výpočty torzního kmitání jsou uvedeny v příloze 1, v kapitole 9. 

8.1 Vytvoření náhradní torzní soustavy 
Pro snadný výpočet je třeba klikové ústrojí zjednodušit. K tomu slouží náhradní torzní sousta-
va složená z hmotných kotoučů spojených vzájemně válcovým nehmotným hřídelem. Tato 
soustava se musí zvolit tak, aby byla pro střední hodnotu časového průběhu energeticky ekvi-
valentní se skutečným klikovým ústrojím.  
Zjednodušující předpoklady pro stanovení torzní soustavy: 

- hmotnosti jsou konstantní, nezávislé na čase 
- délky jsou konstantní nezávislé na čase 
- hmoty jsou redukovány do rovin os válců  
- klikový hřídel je redukován na válcový hřídel o průměru shodném s průměrem hlavní-

ho čepu 

8.1.1 Redukce hmotností 

Momenty setrvačnosti se vztahují k ose otáčení klikového hřídele a hmotnost jednoho zalo-
mení s ojnicí a pístem se soustředí do jednoho kotouče s konstantním momentem setrvačnosti 
shodným jako je součet momentů setrvačnosti zalomení, pístu a ojnice.  

V mém případě jsem postupoval tak, že jsem si zalomení rozdělil na dvě části, rozdě-
lené rovinou protínající ojniční čep v jeho polovině. Tento postup je výhodný z hlediska zjed-
nodušení výpočtu, v případě kdy na jednotlivých ramenech zalomení jsou rozdílná závaží.  
Moment setrvačnosti poloviny zalomení se stanoví ze vztahu: 

_ _ _p p zal p rot p posJ J J J= + +    2kg mm ⋅   (8.1) 

kde 

Jp_zal  
2kg mm ⋅    – moment setrvačnosti příslušného ramene kliky 

Jp_rot  
2kg mm ⋅    – moment setrvačnosti rotačních hmot ojnice a ojničního ložiska 

Jp_pos  
2kg mm ⋅    – moment setrvačnosti posuvných hmot ojnice a pístní skupiny 

Moment setrvačnosti rotačních hmot ojnice a ojničního ložiska se vypočítá ze vztahu: 

( ) 2
_ 2p rot o olJ m m r= + ⋅    2kg mm ⋅   (8.2) 

kde  
mo2  [kg]  – hmotnost rotačních částí ojnice 
mol  [kg]  – hmotnost ojničního ložiska 
r  [m]  – poloměr zalomení kliky 

Moment setrvačnosti posuvných hmot ojnice a pístní skupiny se vypočte ze vztahu: 

( ) 2
_ 1

1

2 8p pos psk oJ m m r
λ = + ⋅ + ⋅ 

 
   2kg mm ⋅   (8.3) 

kde 
mo1  [kg]  – hmotnost posuvných částí ojnice 
mpsk  [kg]  – hmotnost pístní skupiny 
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ξ [-]  – klikový poměr 
 
V tabulkách 8.1 a 8.2 jsou uvedeny redukované momenty setrvačnosti jednotlivých částí kli-
kového hřídele potřebné pro výpočet. Tyto momenty setrvačnosti byly získány z modelů vy-
tvořených v CAD softwaru ProEngeneer. Vzhledem k tomu že pro rozdílné úhly rozevření 
válců jsou na ramenech závaží o rozdílné hmotnosti, jsou momenty setrvačnosti jednotlivých 
zalomení rovněž rozdílné. 

 
Obrázek 8.1 Náhradní torzní soustava 

 
Tabulka 8.1  Redukované momenty setrvačnosti přední a zadní části klikového hřídele 

Redukovaný moment setrvačnosti 2kg m ⋅   

J0 předního konce kliky s řemenicí 2.3814 x 10-4 

J5 zadního konce kliky 6.1117 x 10-4 

J6 setrvačníku 5.9643991 x 10-2 

 
Tabulka 8.2 Redukované momenty setrvačnosti zalomení jednotlivých válců 

Úhel rozevření válců [d]: 60° 75° 90° 105° 120° 
potočené OČ 2874.597 2724.159 2549.893 2716.89 2866.624 

J1 
zalomení 
1. válce nepootočené OČ 2842.173 2640.641 2414.002 2634.479 2839.038 

potočené OČ 2039.198 1942.509 1842.469 1944.338 2042.674 
J2 

zalomení 
2. válce nepootočené OČ 2576.897 2422.413 2261.448 2424.765 2582.449 

potočené OČ 2039.198 1942.509 1842.469 1944.338 2042.674 
J3 

zalomení 
3. válce nepootočené OČ 2576.897 2422.413 2261.448 2424.765 2582.449 

potočené OČ 2874.597 2724.159 2549.893 2716.89 2866.624 
J4 

zalomení 
4. válce nepootočené OČ 2187.45 2020.178 1897.291 2021.713 2188.764 

 

8.1.2 Redukce délek 

Klikový hřídel se nahrazuje hřídelem, jehož redukovaný průměr je shodný s průměrem hlav-
ního čepu, a se stejnou pružností,  aby bylo zabezpečeno, že se redukovaný hřídel působením 
stejného kroutícího momentu natočí o stejný úhel jako klikový hřídel. 
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 Klikový hřídel musí být rozdělen stejným způsobem jako při redukci hmot, nebo-li 
zalomení je opět rozděleno na dvě části. Redukovaná délka části zalomení se vypočítá podle 
rovnice: 

1

4 4 4

4 3 4

1 3 1

2 8 2
r r r

red HC OC
HC r r OC

d d dG
l l r l

d E c b d
π= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

⋅
   [mm] (8.4) 

kde 
dr  [mm] – redukovaný průměr hřídele 
G  [Gpa] – modul pružnosti  ve smyku 
E  [MPa] – modul pružnosti v tahu 
cr  [mm] – tloušťka ramene kliky 
br  [mm] – šířka ramene v místě přechodu do ojničního čepu 

 
Redukovaná délka předního a zadního konce hřídele se vypočítá obdobně podle vztahů 8.5 
resp. 8.6. 

0

4 4 4

4 4 4 4

1

2
r r r

red pk G HC
pk pk G HC

d d d
l l l l

D d D d
= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅

−
   [mm] (8.5) 

5

4 4

4 4 4

1

2
r r

red HC zk
HC zk zk

d d
l l l

d D d
= ⋅ ⋅ + ⋅

−
   [mm] (8.6) 

kde 
lpk  [mm] – délka předního konce klikového hřídele 
lG  [mm] – délka části hřídele pro gufero 
lzk  [mm] – délka zadního konce klikového hřídele 
Dpk  [mm] – vnější průměr předního konce klikového hřídele  
dpk  [mm] – vnitřní průměr předního konce klikového hřídele 
DG  [mm] – průměr části hřídele pro gufero 
Dzk  [mm] – vnější průměr zadního konce klikového hřídele 
dzk  [mm] – vnitřní průměr zadního konce klikového hřídele 

Na redukované délce je závislá tuhost hřídele, kterou budeme dále potřebovat k výpočtu. Tu-
host vypočítáme podle vzorce: 

p

red

G I
c

l

⋅
=    1Nm rad− ⋅   (8.7) 

kde 
4

32
r

p

d
I

π ⋅=   [mm4]  –  polární moment setrvačnosti. 

 
Tabulka 8.3  Redukované délky a tuhosti náhradního hřídele 

 Redukovaná délka [mm] Tuhost 1Nm rad− ⋅   

Přední konec hřídele 818,6085 8.8306 x 104 
Část zalomení u 1. válce 98,9363 7.3065 x 105 
Část zalomení u 3. válce 98,9363 7.3065 x 105 
Část zalomení u 2. válce 98,9363 7.3065 x 105 
Část zalomení u 4. válce 98,9363 7.3065 x 105 

Zadní konec hřídele 23,1041 3.1288 x 106 
 



Luboš Pecka  Ústav automobilního 
  a dopravního inženýrství 

54 Brno, 2010 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

8.2 Vlastní torzní kmitání 
Toto kmitání je takový harmonický pohyb, který se po uvedení do pohybu prvotním impul-
sem nadále udržuje v pohybu bez působení vnějších sil, proto se také nazývá volným kmitá-
ním. Každý harmonický pohyb, a tedy i tento, je určen frekvencí a amplitudou. Toto kmitání 
ale díky pasivním odporům v klikovém ústrojí po nějakém čase zaniká, ale pokud v motoru 
dosáhneme takových otáček, kdy frekvence periodicky působících sil bude shodná s frekvencí 
vlastního kmitání hřídele, volné kmitání nezanikne, ale naopak zesílí. Proto je třeba tyto frek-
vence zjistit a určit tak rozsah pracovních otáček motoru. 
U rotujících soustav lze vlastní torzní kmitání superponovat na rovnoměrný otáčivý pohyb a 
budeme předpokládat, že soustava je v klidu. Pohybovou rovnici lze tedy poté napsat ve tva-
ru: 

0M q C q⋅ + ⋅ =ɺɺ  (8.8) 
kde  

M  [kg] – diagonální matice hmotností 

C  1Nm rad− ⋅   – čtvercová matice tuhostí 

q  [mm] – vektor výchylky 

Matice hmotností má tvar
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 a matice tuhostí má tvar 
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Vektor výchylky q má tvar 
i tq w eψ= ⋅  (8.9) 

Dosazením (8.9) do (8.8)  a úpravě dostaneme 

( )1 2 0C M I wψ−⋅ − ⋅ ⋅ =  (8.10) 

Rovnici (8.10) lze nyní porovnat s tzv. problémem vlastních čísel:  

( ) 0A I wχ− ⋅ =  (8.11) 

Ze srovnání vyplývá, že: 
1A C M−= ⋅   (8.12) 

je modální matice, w je vektor vlastních tvarů, I je jednotková matice,  
2χ ψ=   [s-2] (8.13) 
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je vlastní číslo a ψ  je vektor vlastních frekvencí.  
Poměrné výchylky jsou dány poměrem příslušného vektoru vlastních tvarů s prvním vekto-
rem vlastního tvaru, který představuje kmitání volného konce klikového hřídele a je tak brán 
jako jednotkový. 

0

iw
a

w
=    [-] (8.14) 

 
Obrázek 8.2 Tvary vlastního kmitání, jednouzlové vlevo, dvouuzlové vpravo 

 
Dále se budu zabývat jen jednouzlovým a dvouuzlovým kmitáním, kmitání s vyšším počtem 
uzlů již nemá smysl brát v úvahu, jelikož frekvence těchto kmitání jsou již velmi vysoké.  
 
Tabulka 8.4  Frekvence otáček a úhlové rychlosti 

Frekvence otáček [Hz] Úhlová rychlost [s-1] 
 

OČ pootočené o 180° OČ nepootočené OČ pootočené o 180° OČ nepootočené 

počet uzlů 
δ 

	ednoul
ové 

dvouuz-
lové 

	ednoul
ové 

dvouuz-
lové 

	ednoul
ové 

dvouuz-
lové 

	ednoul
ové 

dvouuz-
lové 

60° 857.38 2240.51 833.60 2266.24 5387.08 14077.52 5237.68 14239.20 

75° 871.27 2281.93 851.71 2321.57 5474.36 14337.80 5351.43 14586.84 

90° 887.71 2331.21 872.87 2378.37 5577.64 14647.41 5484.43 14943.74 

105° 871.59 2283.30 851.87 2321.67 5476.35 14346.38 5352.48 14587.47 

120° 857.63 2241.79 833.46 2265.72 5388.63 14085.60 5236.80 14235.96 

 
Rozdílné hodnoty frekvence vlastních otáček a úhlové rychlosti v závislosti na úhlu rozevření 
válců jsou dány rozdílnými momenty setrvačnosti jednotlivých zalomení v závislosti na úhlu 
rozevření válců. 

8.3 Vynucené torzní kmitání 
Toto kmitání je neustále vytvářeno periodicky proměnným točivým momentem, proto může 
být nebezpečné pro pevnost klihového hřídele z hlediska cyklického namáhání. Cílem je opět 
stanovení rezonančních otáček pro jednouzlové a dvouuzlové kmitání. K tomu je nejprve tře-
ba provést harmonickou analýzu budícího momentu.  
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8.3.1 Harmonická analýza budícího momentu 

Točivý moment se rozloží na součet amplitud jednotlivých harmonických složek: 

1 2

0

2 p

p

i

in j k
n

k t
ip

M M e
n

π
 − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 
 

=

 
 = ⋅ ⋅
 
 

∑    [Nm] (8.15) 

kde 
np  [-]  – počet vzorků 
k  [-]  – harmonická složka 
Mt  [Nm]  – točivý moment 
j – imaginární jednotka 

Řád harmonické složky κ je dán počtem jejích period za jednu otočku klikového hřídele. U 
čtyřdobého motoru za jednu otočku klikového hřídele proběhne polovina periody harmonické 
složky, proto platí: 

2

kκ =    [-] (8.16) 

 
Obrázek 8.3  Amplitudy harmonických složek kroutícího momentu 

8.3.2 Rezonance a kritické otáčky motoru 

Spalovací motor má řadu kritických otáček příslušných určitému typu kmitání (jednouzlové, 
dvouuzlové, …). Jelikož každá harmonická složka budícího momentu vyvolává nezávisle na 
ostatních složkách vynucené kmitání stejné frekvence jako má ta složka, nebo-li složka řádu 
κ způsobuje při otáčkách n vynucené kmitání o frekvenci nκ ⋅ . [1]. Rezonanční otáčky jsou 
tedy 

rez

N
n

κ
=    [min-1] (8.17) 

Hodnoty kritických otáček motoru pro jednotlivé harmonické složky v závislosti na úhlu 
natočení klikového hřídele a pro obě varianty klikového hřídele jsou uvedeny v příloze 2.  
Jmenovité otáčky motoru jsou 6000 min-1 . Hodnoty kritických otáček motoru nižší než 6000 
min-1 jsou u jednouzlového kmitání pro harmonické složky 8,5 a vyšší. Amplituda kroutícího 
momentu pro harmonickou složku 8,5 je již tak nízká (viz obr. 8.3), že při těchto otáčkách 
motoru již nehrozí žádné nebezpečí. Pro dvouuzlové kmitání jsou rezonanční otáčky pro 
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harmonickou složku 12κ =  téměř dvojnásobné než jsou maximální provozní otáčky motoru. 
Proto rezonance dvouuzlového kmitání nepřipadají v úvahu. 
 

8.3.3 Vydatnost rezonancí 

Při rezonančním kmitání je tvar výkmitové čáry přibližně stejný jako při vlastním torzním 
kmitání [1] a jelikož neznáme skutečné amplitudy torzních výchylek, budeme k analýze vy-
datnosti rezonancí  používat poměrné výchylky získané v kapitole 8.2. U víceválcových mo-
torů mají harmonické momenty jednotlivých válců stejné amplitudy, ale jsou podle pořadí 
zážehů vzájemně fázově posunuty. Poměrné výchylky naopak mají různé velikosti a nejsou 
fázově posunuty. Práce, kterou koná budící moment je dána vztahem: 

( )sini i o iL a M κπ ϕ= ⋅ ⋅ ⋅    [J] (8.18) 

kde 

oM κ  [Nm] – budící moment  

Rovnice (7.18) se dá upravit tak, že se zamění poměrná výchylka a budící moment, což nám 
následně usnadní další posut analýzy. Upravená rovnice pak vypadá: 

( )sini o i iL M aκπ ϕ= ⋅ ⋅ ⋅    [J] (8.19) 

kde  
ϕi  [°]  – úhel mezi budícím momentem Moκ a poměrnou výchylkou a 

Jelikož je v rezonanci torzní výchylka maximální, musí být maximální i práce budícího mo-
mentu, nebo-li sin 1iϕ = . Práce budícího momentu je potom: 

i o iL M aκπ= ⋅ ⋅    [J] (8.20) 

U víceválcových motorů je celková práce budícího momentu daná součtem vektorů poměr-
ných výchylek jednotlivých válců 

1

z

i o i
i

L M κπ α
=

= ⋅ ⋅∑
���

   [J] (8.21) 

Tento vektorový součet je nazýván jako vydatnost rezonancí: 

( )( ) ( )( )
2 21 1

0 0

sin cosi i i i
i i

a aκε κ φ κ φ
= =

   = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅   
   
∑ ∑

���

    [-] (8.22) 

kde 
φi  [°] – úhel, který svírají mezi sebou vektory poměrných výchylek jednotlivých válců 
κ   [-]  – řád harmonické složky 

U motorů s více řadami válců se postupuje tak, že se spočítá vydatnost rezonance pro každou 
řadu válců zvlášť a výsledná vydatnost rezonance se určí vektorovým součtem dílčích vydat-
ností: 

( ) ( ) ( )2 2| | | | | | | | |
,2 cosc

I IIκ κ κ κ κε ε ε ε ε κ ϑ γ γ= + + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + −
���

   [-] (8.23) 

kde  
|
κε , | |

κε   [-]  – vydatnost rezonancí první, resp. druhé řady 

,I IIϑ   [°] – úhel pootočení klikového hřídele mezi zážehy na prvním válci řady I a prv-

ním válci řady II 
|γ , | |γ   [°]  – úhly odklonu vektorů vydatností od paprsků poměrných výchylek 
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Obrázek 8.4 Směrové hvězdice jedné řady válců 

 
Na obr. 8.4 jsou znázorněny směrové hvězdice jedné řady válců pro klikový hřídel s ojničními 
čepy vzájemně pootočenými o 180°. Směrová hvězdice pro harmonickou složku 2,5 je totož-
ná se směrovou hvězdicí pro harmonickou složku 0,5, pro harmonickou složku 3 je totožná 
s hvězdicí pro harmonickou složku 1, atd. Stačí tedy spočítat vydatnosti pro tyto první 4 har-
monické složky. Na obr.8.5 jsou směrové hvězdice pro klikový hřídel s ojničními čepy vzá-
jemně nepootočenými. Zde existují pouze dvě různé směrové hvězdice. Pro další harmonické 
složky jsou směrové hvězdice opět totožné s těmito dvěma a tudíž existují jen dvě rozdílné 
vydatnosti. 

 
Obrázek 8.5 Směrové hvězdice jedné řady válců 

8.3.4 Torzní výchylky v rezonanci 

Během kmitání vždy existuje tlumení dané vnitřním útlumem materiálu a pasivní odpory 
vzniklé pohybem hnacího ústrojí. Útlum bývá u klikových hřídelů malý a jelikož je velikost 
torzních výchylek závislá pávě na útlumu, viz. vztah (8.25), bývají proto torzní výchylky vy-
soké. Při výpočtu torzních výchylek budeme vycházet z předpokladu, že práce budících mo-
mentů je rovna práci tlumících odporů. 

2

1 1

z z

o i i
i i

M aκπ α π ξ ψ
= =

⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅∑ ∑
���

 (8.24) 

Po úpravě dostaneme vztah pro výpočet amplitudy torzních kmitů (torzních výchylek): 

2

1

o
z

i
i

M

a

κ εφ
ψ ξ

Ω
Ω

=

⋅=
⋅ ⋅∑

   [rad] (8.25) 

kde 
ξ [s-1]  – vlastní úhlová rychlost 

ξ  1Nm s rad− ⋅ ⋅    – velikost vnitřního útlumu materiálu 

Velikost vnitřního útlumu závisí na mnoha faktorech a není ji tedy snadné určit. V praxi se 
určuje experimentálně na motoru s podobným hnacím ústrojím. Pro potřeby výpočtu jsem 

zvolil 2
Nm s

rad
ξ ⋅= . 
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8.4 Přídavné torzní namáhání v rezonanci 
Torzní výchylky v rezonančním kmitání klikového hřídele vytvářejí přídavný kroutící mo-
ment, který rovněž střídavě namáhá klikový hřídel v krutu. Maximálních hodnot dosahuje 
tento moment v okolí vibračního uzlu. Ten se většinou vyskytuje na posledním hlavním čepu 
u setrvačníku a je tomu tak i v mém případě. Přídavný kroutící moment se vypočítá: 

, 1
m

prid i i iM a c φ+ Ω= ∆ ⋅ ⋅    [Nm] (8.26) 

kde 

, 1i ia +∆  [-] – rozdíl poměrných výchylek mezi i-tou a (i+1)-tou hmotou 

ic   1Nm rad− ⋅   – tuhost kontrolovaného úseku mezi i-tou a (i+1)-tou hmotou 
mφΩ  [rad]  – největší hlavní torzní výchylka hlavního řádu v pracovním rozsahu otáček, 

pro obě varianty klikového hřídele, pro všechny úhly rozevření válců je to výchylka 
rádu 10κ = . 

Přídavné napětí je pak dáno vztahem (8.27) a výsledky jsou uvedeny v tab. 8.5: 

prid
prid

HC

M

Wτ

τ =    [MPa] (8.27) 

Maximální dovolené napětí se stanovuje přibližně ( )30 40dov MPaτ = ÷ . Porovnáním s vý-

sledky je patrné, že přídavné torzní napětí této hodnoty zdaleka nedosahuje, a tak klikový 
hřídel z hlediska torzního kmitání vyhovuje. 
 
Tabulka 8.5 Přídavné torzní napětí [MPa] 

 60° 75° 90° 105° 120° 

1-2-3-4 0,9942 0,6924 0,5385 0,6494 0,9105 
pootočené OČ 

1-4-3-2 0,9942 0,6924 0,5385 0,6494 0,9105 

1-4-2-3 1,6097 1,4543 1,2837 1,1021 0,9311 nepootočené 
OČ 1-3-2-4 1,6097 1,4543 1,2837 1,1021 0,9311 
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9. Výpočet nerovnoměrnosti chodu motoru 
Nerovnoměrnost chodu motoru je dána změnou úhlové rychlosti klikového hřídele, která je 
přímo úměrná změně kinetické energie během jedné pracovní periody motoru. U čtyřdobých 
motorů je to tedy během dvou otáček klikového hřídele. Podle vztahu: 

( ) 2
Ft

s
s

A

J
δ

ω
∆=

Θ + Σ ⋅
 (9.1) 

kde 

FtA∆   [J]  – maximální změna kinetické energie  

sΘ   2kg m ⋅    –  moment setrvačnosti setrvačníku 

JΣ  2kg m ⋅    –  celkový moment setrvačnosti rotačních a posuvných částí hnacího 

ústrojí 
Změna kinetické energie se určí pomocí grafické metody. Do grafu se vynese průběh celkové 
tangenciální síly a velikost střední hodnoty tangenciální síly. Tyto dvě křivky uzavírají něko-
lik ploch, které jsou přírůstkem nebo úbytkem kinetické energie, podle toho, zda leží nad 
křivkou střední hodnoty nebo pod ní. Jednotlivé plochy se vypočítají podle vztahu: 

( ) ( )
1i i i

n

Ft tc ts OC OC
i m

A F F s s
−

=
= − ⋅ −∑  (9.2) 

kde 

itcF   [N]  –  i-tá hodnota celkové tangenciální síly od všech válců 

tsF   [N] – střední hodnota tangenciální síly 

OCs rα= ⋅  [mm]  – dráha ojničního čepu během  jedné pracovní periody (9.3) 

iOCs  – i-tá hodnota dráhy ojničního čepu 

Maximální přírůstek kinetické energie se pak stanoví jako rozdíl maximální a minimální hod-
ny jednotlivých kinetických energií. V případě na obr 9.1 to je: 

6 1max( ) min( ) ( )Ft Ft FtA A A A A∆ = − = − −  (9.4) 

 
Obrázek 9.1  Průběh tangenciální síly  a velikosti jednotlivých částí částí kinetické energie 

 
Na obr. 9.2 je srovnání hodnoty nerovnoměrností chodu motoru pro jednotlivé varianty kliko-
vého hřídele, pořadí zapalování a úhly rozevření válců, včetně vypočítaných hodnot. 
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Obrázek 9.2  Velikosti nerovnoměrnosti chodu motoru 

 
Jak je z tohoto obrázku patrné, nejmenší hodnotu nerovnoměrnosti má klikový hřídel s ojnič-
ními čepy vzájemně pootočenými o 180° s pořadím zapalování 1-2-3-4 a úhlem rozevření 
válců 90° Obecně je vidět, že tento klikový hřídel dosahuje nižších hodnot nerovnoměrnosti, 
než klikový hřídel s nepootočenými ojničními čepy, vyjma úhlu rozevření válců 120°. 

Pro vozidlové motory se předepisuje velikost nerovnoměrnosti 
1 1

150 300
÷ , tj 0,006 0,003÷ , a 

tak i ta nejnižší hodnota (0,0239) je velmi vysoká.. Je to dáno koncepcí motoru s malým po-
čtem válců a nepravidelným rozestupem zapalování. Také se při výpočtu neuvažuje moment 
setrvačnosti přítlačného kotouče spojky a spojkové lamely, jakož i vstupního hřídele převo-
dovky, které nerovnoměrnost chodu motoru dále sníží.  
Podrobný výpočet nerovnoměrnosti chodu je uveden v příloze 1, v kapitole 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luboš Pecka  Ústav automobilního 
  a dopravního inženýrství 

62 Brno, 2010 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

10. Porovnání výsledků a určení nejvhodnější varianty 

10.1 Volba nejvýhodnější varianty z hlediska namáhání klikového hřídele 
Míry bezpečnosti jsou vhodným srovnávacím kritériem součásti z hlediska zatěžování, proto 
budu srovnávat jednotlivé varianty právě podle měr bezpečnosti. Pravdivost předchozí věty 
lze ověřit srovnáním obr. 10.1 s obr 5.7 a 5.14.  
 

 
Obrázek 10.1  Míry bezpečnosti na 3. hlavním čepu (zapalování 1-2-3-4 a 1-4-3-2 – KH s OČ vzájemně 

pootočenými o 180°, zapalování 1-4-2-3 a 1-3-2-4  KH s OČ vzájemně nepootočenými) 
 
Na obr. 10.1 je grafické srovnání měr bezpečnosti torzního namáhání 3. hlavního čepu. 
Z tohoto obrázku je patrné, že 3. hlavní čep je méně zatěžován u variant s pořadím zapalování 
1-2-3-4 a 1-4-3-2, jež patří k variantě  klikového hřídele s ojničními čepy vzájemně pootoče-
nými o 180°. Také je vidět, že velikost zatížení 3. hlavního čepu není pro jeden typ klikového 
hřídele závislá na pořadí zapalování. Co se týče volby úhlu rozevření válců, tak nejvýhodnější 
se zdá být úhel rozevření válců 90°. 
 
Na obr. 10.2. je grafické srovnání měr bezpečnosti kombinovaného namáhání ojničního čepu 
pro 4. válec, nebo-li nejbližší setrvačníku. Z něj je patrné, že opět výhodnější variantou z hle-
diska namáhání ojničního čepu je klikový hřídel s ojničními čepy vzájemně pootočenými vůči 
sobě o 180°. Zde již ale  velikost namáhání závisí i na pořadí zapalování. Pro úhly rozevření 
válců 60°-90° je nejvýhodnější pořadí zapalování 1-2-3-4, pro úhel 105° je to varianta s pořa-
dím zapalování 1-4-3-2 a pro úhel rozevření válců 120° je nejvýhodnější z hlediska namáhání  
ojničního čepu 4. válce použití klikového hřídele s ojničními čepy vzájemně nepootočenými a 
pořadím zapalování 1-3-2-4.  
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Obrázek 10.2  Míry bezpečnosti kombinovaného namáhání  ojničního čepu (zapalování 1-2-3-4 a 1-4-3-2 – 
KH s OČ vzájemně pootočenými o 180°, zapalování 1-4-2-3 a 1-3-2-4  KH s OČ vzájemně nepootočenými) 
 
Na obr. 10.3 je grafické srovnání velikostí rozkmitů momentů na ojničních čepech jednotli-
vých válců pro klikový hřídel s ojničními čepy vzájemně pootočenými vůči sobě o 180°. Zde 
je vidět velikost namáhání i ostatních ojničních čepů, a tak lze učinit závěr, že pro ojniční 
čepy 1., 2. a 4. válce je nejvýhodnější úhel rozevření válců 90°, pouze pro zatížení ojničního 
čepu 3. válce je nejnižší při úhlu rozevření válců 120°. Zatížení ojničního čepu 2. válce je 
nepatrně nižší u pořadí zapalování 1-4-3-2. 

 
Obrázek 10.3 Rozkmit momentu na ojničních čepech - srovnání variant zapalování 1-2-3-4 a 1-4-3-2 (za-

palování 1-2-3-4 a 1-4-3-2 – KH s OČ vzájemně pootočenými o 180°, zapalování 1-4-2-3 a 1-3-2-4  KH 
s OČ vzájemně nepootočenými) 
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Rameno klikového hřídele patří v místě přechodu do ojničního čepu k nejnamáhanějším mís-
tům klikového hřídele. Na obr. 10.4 je srovnání měr bezpečnosti kombinovaného namáhání  
klikového ramene právě v tomto místě. Pro klikový hřídel s ojničními čepy vzájemně 
pootočenými (pořadí zapalování 1-2-3-4 a 1-4-3-2) je míra bezpečnosti pro obě pořadí 
zapalování totožná a je nejvyšší pro úhel rozevření válců 90°. Pro klikový hřídel s ojničními 
čepy vzájemně nepootočenými je míra bezpečnosti pro úhel rozevření válců 60° nepatrně 
vyšší u varianty s pořadím zapalování 1-4-3-2, u dalších úhlů rozevření válců jsou hodnoty 
vyšší pro pořadí zapalování 1-3-2-4. Nejvyšší hodnoty opět dosahuje pro úhel rozvření válců 
90°. Na tomto grafu je také zřetelně vidět velmi vysoký rozdíl mezi mírami bezpečnosti pro 
pořadí zapalování 1-3-2-4 a ostatními pořadími zapalování. 
 
Tabulka 10.1  Napětí zatěžující rameno klikového hřídele 

 pootočené OČ nepootočené OČ 
 1-2-3-4 1-4-3-2 1-4-2-3 1-3-2-4 

σR_max [MPa] 99,780 99,780 99,780 95,239 
σR_min [MPa] 15,766 15,766 15,766 20,437 

σR_a [MPa] 42,007 42,007 42,007 37,401 

σR_m [MPa] 57,773 57,773 57,773 57,838 

τR_max [MPa] 19,902 19,902 19,902 22,054 
τR_min [MPa] -5,760 -5,760 -5,760 -5,658 

τR_a [MPa] 12,831 12,831 12,831 13,856 
τR_m [MPa] 7,071 7,071 7,071 8,198 

 
. 

 
Obrázek 10.4 Míry bezpečnosti kombinovaného namáhání  klikového ramene v místě přechodu do 

ojničního čepu (zapalování 1-2-3-4 a 1-4-3-2 – KH s OČ vzájemně pootočenými o 180°, zapalování 1-4-2-3 
a 1-3-2-4  KH s OČ vzájemně nepootočenými) 
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Při rozboru napětí zatěžujících rameno ohybovým a kroutícím momentem, viz. tabulka 8.1, 
lze z této tabulky vyčíst, že maximální ohybové napětí a amplituda ohybového napětí jsou 
přibližně o 4,5 MPa nižší právě pro variantu s pořadím zapalování 1-3-2-4 oproti ostatním 
variantám pořadí zapalování. Tangenciální napětí je sice oproti ostaním variantám nepatrně 
vyšší, ale vzhledem k absolutní velikosti ohybového napětí vůči tangenciálnímu, má hlavně 
vliv na velikost míry bezpečnosti napětí ohybové. Toto ohybové napětí je tvořeno reakcí 
radiální sily v hlavním ložisku klikového hřídele. Tato reakce vznikla součtem radiálních sil 
příslušných válců a jejich fázový posuv je určen momentem zážehu příslušných válců, a tudíž 
pořadím zapalování. Z toho lze usuzovat, že klikový hřídel je v tomto případě rovnoměrně 
zatížen radiálními silami. 
 

Tabulka 10.2  Výběr nejvýhodnější varianty z hlediska namáhání 
Nejvýhodnější varianta 
z hlediska: 

typ klikového hřídele 
pořadí 

zapalování 
úhel rozevření 

válců 

namáhání hlavního čepu 
s OČ vzájemně 

pootočenými o 180° 
nezáleží 90° 

namáhání ojničního čepu 
s OČ vzájemně 

pootočenými o 180° 
1-2-3-4 90° 

namáhání klikového ramene 
s OČ vzájemně 
nepootočenými 

1-3-2-4 90° 

 
 
 
 
 
 

10.2 Volba nejvýhodnější varianty z hlediska vyvážení klikového hřídele 
Z hlediska vyvážení bude nejlepší ta varianta, která má co nejjednodušší vyvážení a co nej-
menší hmotnost závaží. Varianta klikového hřídele se vzájemně pootočenými ojničními čepy 
o 180° má přirozeně vyváženy setrvačné síly rotačních i posuvných částí I. řádu. Nevyváženy 
jsou jen momenty rotačních i posuvných částí I. řádu. Naproti tomu klikový hřídel s ojničními 
čepy vzájemně nepootočenými má sice přirozeně vyváženy podélné momenty setrvačných sil 
rotačních částí, ale ostatní je již nevyváženo. Co se týče setrvačných sil posuvných částí II. 
řádu a jimi tvořených podélných momentů, jsou na tom obě klikové hřídele rovnocenně. 
Z tohoto pohledu je varianta klikového hřídele s ojničními čepy vzájemně posunutými o 180° 
lepší. 
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Tabulka 10.3  Přirozené vyvážení klikových hřídelů 

 
KH s ojničními čepy 

vzájemně pootočenými 
KH s ojničními čepy vzá-

jemně nepotočenými 

Setrvačné síly rotačních částí Přirozeně vyváženo Přirozeně nevyváženo 

Podélný moment setrvačných 
sil rotačních částí 

Přirozeně nevyváženo Přirozeně vyváženo 

Setrvačné síly posuvných  
částí I. řádu 

Přirozeně vyváženo Přirozeně nevyváženo 

Podélný moment setrvačných 
sil posuvných  částí I. řádu 

Přirozeně nevyváženo Přirozeně nevyváženo 

Setrvačné síly posuvných  
částí II. řádu 

Přirozeně nevyváženo Přirozeně nevyváženo 

Podélný moment setrvačných 
sil posuvných  částí II. řádu 

Přirozeně nevyváženo Přirozeně nevyváženo 

 
Na obrázku 10.5 je srovnání nejhmotnějších vývažků, tj. vývažků o co nejvyšší hmotnosti, 
které se mohou vyskytovat na příslušném klikovém hřídeli pro jednotlivé úhly rozevření vál-
ců. Tyto hmotnosti se skládají z hmotností všech vývažků eliminujících setrvačné síly a jejich 
podélné momenty rotačních částí a posuvných částí I. řádu, které nejsou přirozeně vyváženy. 
Opět je zde ve výhodě klikový hřídel s pootočenými ojničními čepy, jelikož má přirozeně 
vyvážené setrvačné síly posuvných  částí I. řádu, o jejichž hmotnost vývažků má menší cel-
kovou hmotnost vývažků oproti klikovému hřídeli s nepootočenými ojničními čepy.  
Z obou variant klikových hřídelů pak má nejnižší celkovou hmotnost vývažků varianta 
s úhlem rozevření válců 90°. 

 
Obrázek 10.5  Srovnání nejhmotnějších vývažků 

 
Jelikož setrvačné síly posuvných částí a jejich podélný moment působí vždy v rovině os vál-
ců, respektive u vidlicového motoru se rozkládají do složek horizontální a vertikální a mění se 
jen jejich velikost v tomto  směru, nelze tyto síly a jejich podélné momenty úplně vyvážit. 
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Výjimkou je ale klikové ústrojí s úhlem rozevření válců 90°. U této varianty je výsledný vek-
tor, daný vektorovým součtem jednotlivých složek, konstantní při každém natočení klikového 
hřídele (viz. obr. 10.6), a tak jej lze plně vyvážit stejně jako setrvačné sily rotačních částí a 
jejich podélný moment. U úhlů rozevření válců 60° a 120° je maximální amplituda 3x vyšší 
než minimální amplituda, a tak je zde třeba použít vyvažovací hřídel, jinak vždy zůstane velká 
část nevyvážena. 

 
Obrázek 10.6  Průběh výslednice podélného momentu setrvačných sil I. řádu 

 
U setrvačných sil posuvných částí II. řádu a jejich podélného momentu je celková hmotnost 
závaží nejnižší pro úhel rozevření válců 60° . 

 
Obrázek 10.7  Srovnání celkový hmotností  vývažků II. řádu 

 
Také průběh výslednice setrvačných sil posuvných částí II. řádu a jejich podélného momentu 
je pro úhel 60°. Tuto výslednici lze vyvážit pomocí jednoho vyvažovacího hřídele, který se 
otáčí souhlasně s klikovým hřídelem, avšak dvojnásobnými otáčkami. Výslednici pro úhel 
rozevření válců 90° lze jednoduše vyvážit dvojicí protiběžných vyvažovacích hřídelů. 
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Obrázek 10.8 Průběh výslednice vektoru setrvačné síly II. řádu a jejího podélného momentu 

 
Tabulka 10.4 Výběr nejvýhodnější varianty z hlediska vyvážení 
Nejvýhodnější varianta 
z hlediska: 

typ klikového hřídele 
pořadí 

zapalování 
úhel rozevření 

válců 

přirozeného vavážení 
s OČ vzájemně 

pootočenými o 180° 
nezáleží nezáleží 

hmotnosti celkového 
vývažku 

s OČ vzájemně 
pootočenými o 180° 

nezáleží 90° 

vyvážení setrvačných sil 
posuvných částí I. řádu a 
jejich podélného momentu 

s OČ vzájemně 
pootočenými o 180° 

nezáleží 90° 

vavážení  setrvačných sil 
posuvných částí II. řádu a 
jejich podélného momentu 

nezáleží nezáleží 60°; 90° 

 
 

10.3 Volba nejvýhodnější varianty z hlediska torzního kmitání klikového 
hřídele 

Jelikož jsme v kap. 8.3.2. došli k závěru, že rozbor dvouuzlového kmitání nemá smysl vzhle-
dem k jeho vysokým kritickým otáčkám, další srovnání bude provedeno pouze pro jednouz-
lové kmitání. 
Na obr. 10.9 je srovnání frekvencí kritických otáček netlumeného kmitání. Vyšší frekvence 
má klikový hřídel s ojničními čepy vzájemně pootočenými o 180°. Důvodem jsou nižší mo-
menty setrvačnosti jednotlivých zalomení, jelikož tento klikový hřídel je lépe přirozeně vyvá-
žen a má tedy vývažky o nižší hmotnosti, než druhá varianta klikového hřídele. Hnací ústrojí 
s úhlem rozevření válců má nejvyšší frekvenci kritických otáček při úhlu rozevření válců 90°.  
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Obrázek 10.9  Frekvence kritických otáček netlumeného kmitání 

 
Vydatnost rezonance je kromě jiného závislá na typu klikového hřídele, úhlu rozevření válců 
a na momentu setrvačnosti zalomení. Na obr. 10.10 jsou znázorněny vydatnosti rezonance 
řádů harmonických složek 0,5 – 2 pro různé úhly rozevření válců. Nejmenší maximální vy-
datnost má hnací ústrojí s úhlem rozevření válců 75°. Tato vydatnost je ale ve vedlejším řádu 
harmonické složky. V hlavním řádu harmonické složky, tj. 2κ = , je nejmenší maximální vy-
datnost pro hnací ústrojí s úhlem rozevření válců 90°. 

 
Obrázek 10.10  Vydatnosti rezonance pro KH s OČ vzájemně pootočenými o 180° 
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Obrázek 10.11 Vydatnosti rezonance pro KH s OČ vzájemně nepootočenými 

 
Na obr. 10.11 jsou vydatnosti rezonance pro klikový hřídel s ojničními čepy vzájemně nepoo-
točenými řádů harmonických složek 0,5 – 2 pro různé úhly rozevření válců. Hodnoty pro řád 

0,5κ =  jsou rozdílné pro jednotlivé pořadí zapalování kvůli jinému úhlu mezi zápaly na prv-
ním válci levé řady a prvním válci pravé řady. Při porovnání s obr. 10.10 je patrné, že u této 
varianty klikového hřídele jsou vydatnosti rezonance vyšší. Příčinou je opět vyšší moment 
setrvačnosti z důvodu vyšší hmotnosti vývažků. 
Přímo úměrné vydatnostem rezonancí jsou torzní výchylky v rezonanci a tím pádem i přídav-
né torzní napětí, viz obr. 10.12. Nejmenší torzní napětí je u varianty klikového hřídele s ojnič-
ními čepy vzájemně pootočenými, při úhlu rozevření válců 90°. Obecně má tato varianta 
hřídele nižší přídavné torzní napětí, než varianta klikového hřídele s ojničními čepy vzájemně 
nepootočenými. 



Ústav automobilního  Luboš Pecka  
a dopravního inženýrství 

Brno, 2010  71 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Obrázek 10.12  Přídavné torzní napětí (zapalování 1-2-3-4 a 1-4-3-2 – KH s OČ vzájemně pootočenými o 

180°, zapalování 1-4-2-3 a 1-3-2-4  KH s OČ vzájemně nepootočenými) 
 

 
Obrázek 10.13 Velikost nerovnoměrnosti chodu motoru 

 
Nejnižší hodnoty nerovnoměrnosti chodu motoru má klikový hřídel s ojničními čepy vzájem-
ně pootočenými o 180° pro úhel rozevření válců 90°. Klikový hřídel s ojničními čepy vzá-
jemně nepootočenými dosahuje nejlepší rovnoměrnosti chodu při úhlu rozevření válců 120°. 
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Tabulka 10.5 Výběr nejvýhodnější varianty z hlediska torzního kmitání 
Nejvýhodnější varianta 
z hlediska: 

typ klikového hřídele 
pořadí 

zapalování 
úhel rozevření 

válců 

frekvence kritických otáček 
s OČ vzájemně 

pootočenými o 180° 
nezáleží 90° 

vydatnosti rezonance 
s OČ vzájemně 

pootočenými o 180° 
nezáleží 90° 

přídavného torzního 
namáhání 

s OČ vzájemně 
pootočenými o 180° 

nezáleží 90° 

nerovnoměěrnosti chodu 
motoru 

s OČ vzájemně 
pootočenými o 180° 

1-2-3-4 90° 
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Závěr 
V diplomové práci byly provedeny základní výpočty pro návrh hnacího ústrojí vidlicové-

ho zážehového čtyřválce pro různé varianty hnacího ústrojí z hlediska typu klikového hřídele, 
pořadí zážehů a úhlu rozevření válců. Během vyvažování se objevily drobné nevýhody kliko-
vého hřídele s ojničními čepy vzájemně nepootočenými a také vynikly velké výhody varianty 
hnacího ústrojí s úhlem rozevření válců 90°.  

Pevnostní kontrola byla provedena jak vůči mezi kluzu, tak i vůči mezi únavy materiálu. 
Výsledné bezpečnosti se pohybují v oblasti  doporučených hodnot, a to spíše v jejich spodní 
části, což dokazuje, že klikový hřídel není zbytečně předimenzován, z čehož vyplývá menší 
spotřeba materiálu a nižší hmotnost klikového hřídele. 

Při analýze torzního kmitání vynikla výhoda vidlicového motoru, jenž má podstatně kratší 
klikový hřídel než řadový čtyřválcový motor. Kritické otáčky v rozsahu pracovních otáček 
motoru se pohybují až ve vysokých řádech harmonické složky, a tudíž jsou torzní výchylky 
klikového hřídele minimální a klikový hřídel není tedy tolik namáhán přídavným torzním 
momentem.  

Nevýhodou vidlicového čtyřválce je vyšší nerovnoměrnost chodu, která byla rovněž vy-
počtena. Do výpočtu ale nebyly zahrnuty momenty setrvačnosti přítlačného kotouče a spojko-
vé lamely, takže ve skutečnosti bude nerovnoměrnost ještě nižší. 

Na konci diplomové práce je provedeno srovnání dosažených výsledků pro všechny mož-
né varianty provedení hnacího ústrojí podle různých kritérií. Nejlépe pokaždé obstála varianta 
klikového hřídele s ojničními čepy vzájemně pootočenými o 180° s úhlem rozevření válců  
90°. Také bylo zjištěno, že na pořadí zapalování ve větší míře nezáleží.  
 

Další částí práce by mohla být optimalizace klikového hřídele pomocí MKP softwaru 
z hlediska namáhání a přesnější návrh vyvážení a analýzy torzních kmitů pomocí multi-body 
softwaru. 
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 Seznam použitých zkratek a symbolů  
a [-] poměrné výchylky 

br [mm] šířka ramene v přechodu do ojničního čepu 

c 1Nm rad− ⋅   tuhost hřídele 

cr [mm] tloušťka ramene kliky 

D [mm] vrtání válce 

DG [mm] průměr části hřídele pro gufero 

DHC [mm] průměr hlavního čepu 

DOC [mm] průměr ojničního čepu 

Dpk [mm] vnější průměr předního konce klikového hřídele 

dpk [mm] vnitřní průměr předního konce klikového hřídele 

dr [mm] redukovaný průměr 

Dzk [mm] vnější průměr zadního konce klikového hřídele 

dzk [mm] vnitřní průměr zadního konce klikového hřídele 

E [MPa] modul pružnosti v tahu 

Fc [N] celková síla působící na pístní čep 

Fcoc [N] celková síla působící na ojniční čep 

Fn [N] normálová složka celkové síly 

Fo [N] síla ve směru ojnice 

Fod [N] odstředivá síla rotačních částí ojnice 

Fod_rot [N] setrvačná síla rotačních částí na zalomení 

Fooc [N] síla ve směru ojnice 

Fp [N] síla od tlaku plynů 

Fr [N] radiální síla 

Frc [N] celková radiální síla zatěžující ojniční čep 

Fs [N] setrvačná síla pístní skupiny 

Fset_I [N] setrvačná síla posuvných částí prvního řádu na zalomení 

Fset_II [N] setrvačná síla posuvných částí druhého řádu na zalomení 

FsII [N] setrvačná síla posuvných částí na ojničním čepu 

Ft [N] tangenciální síla 

Fts [N] střední hodnota tangenciální síly 

Fv1 [mm] odstředivá síla vnějšího vývažku 
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Fv2 [mm] odstředivá síla vnitřního vývažku 

G [GPa] modul pružnosti  ve smyku 

HD [mm] tloušťka spodního oka ojnice 

Ip [mm4] polární moment setrvačnosti 

Jp_pos 2kg mm ⋅   moment setrvačnosti posuvných hmot ojnice a pístní sku-
piny 

Jp_rot 2kg mm ⋅   moment setrvačnosti rotačních hmot ojnice a ojničního lo-
žiska 

Jp_zal 2kg mm ⋅   moment setrvačnosti příslušného ramene kliky 

k [-] harmonická složka 

Kσ, Kτ [-] součinitel koncentrace napětí ve vrubu 

la [mm] vzdálenost mez středy OC 

lb [mm] vzdálenost mezi krajními rameny 

lG [mm] délka části hřídele pro gufero 

lHC [mm] délka hlavního čepu, vzdálenost mezi vnitřními rameny 

lOC [mm] délka ojničního čepu 

loj [mm] délka ojnice 

lpk [mm] délka předního konce klikového hřídele 

lred Mm redukovaná délka 

lzk [mm] délka zadního konce klikového hřídele 

M _
V
set I  [Nm] vertikální složka podélného momentu setrvačných sil po-

suvných částí prvního řádu 
M _

H
set I  [Nm] horizontální složka podélného momentu setrvačných sil 

posuvných částí prvního řádu 
M _

V
set II  [Nm] vertikální složka podélného momentu setrvačných sil po-

suvných částí druhého řádu 
M _

H
set II  [Nm] horizontální složka podélného momentu setrvačných sil 

posuvných částí druhého řádu 
Mk [Nm] kroutící moment válce 

Mk_HCi [Nm] kroutící moment na i-tém hlavním čepu 

Mk_HCmax [Nm] maximální kroutící moment na hlavním čepu 

Mk_HCmin [Nm] minimální kroutící moment na hlavním čepu 

Mk_max [Nm] maximální kroutící moment 

Mk_min [Nm] minimální kroutící moment 

Mk_OCi [Nm] kroutící moment na i-tém ojničním čepu 

Mk_OCmax [Nm] maximální kroutící moment na ojničním čepu 
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Mk_OCmin [Nm] minimální kroutící moment na ojničním čepu 

Mk_roz [Nm] rozkmit kroutícího momentu 

Mk_v [Nm] kroutící moment válců na klice mezi i-tém a (i-1)-tém 
hlavním čepu 

MKR [Nm] kroutící moment namáhající rameno  

MO_max [Nm] maximální ohybový moment v rovině procházející maza-
cím otvorem 

mo1 [kg] hmotnost posuvných částí ojnice 

mo2 [kg] hmotnost rotačních částí ojnice 

mol Kg hmotnost ojničního ložiska 

MOR [Nm] ohybový moment namáhající rameno 

MOT [Nm] velikost ohybového momentu v rovině kolmé k rovině za-
lomení 

MOZ [Nm] velikost ohybového momentu v rovině zalomení 

MOφ [Nm] velikost ohybového momentu v rovině procházející maza-
cím otvorem 

Mprid [Nm] přídavný kroutící moment 

mpsk [kg] hmotnost pístní skupiny 

mpsk Kg hmotnost pístní skupiny 

Mrot [Nm] podélný moment setrvačných sil rotačních částí 

Mset_I [Nm] podélný moment setrvačných sil posuvných částí prvního 
řádu 

Mset_II [Nm] podélný moment setrvačných sil posuvných částí druhého 
řádu 

mv [kg] hmotnost vývažku 

Mοκ [Nm] budící moment 

n [min-1] jmenovité otáčky 

N [Hz] frekvence otáček 

nR [-] míra bezpečnosti kombinovaného namáhání ramene kliky 

nrez [min-1] rezonanční otáčky 

nv [-] počet válců 

nΟC [-] míra bezpečnosti kombinovaného namáhání ohybového 
čepu 

nσΟC [-] míra bezpečnosti ohybového namáhání ohybového čepu 

nσΟR [-] míra bezpečnosti ohybového namáhání ramene kliky 

nτHC [-] míra bezpečnosti torzního namáhání hlavního čepu 

nτR [-] míra bezpečnosti torzního namáhání ramene kliky 
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nτΟC [-] míra bezpečnosti torzního namáhání ohybového čepu 

p(α) [MPa] okamžitý tlak plynů ve válci  

patm [MPa] atmosférický tlak 

Pev [kW] očekávaný výkon válcové jednotky 

r [mm] poloměr kliky 

Re [MPa] mez kluzu materiálu 

Rm [MPa] mez pevnosti materiálu 

Rt [N] reakce od tangenciálních sil působící na hlavním čepu 

rv [mm] poloměr kružnice kterou opisuje těžiště vývažku 

s [mm] dráha pístu 

sOC [mm] dráha ojničního čepu během  jedné pracovní periody 

Sp [mm2] plocha pístu    

SR [mm2] plocha průřezu ramene 

VZM [cm3] zdvihový objem motoru 

VZV [cm3] zdvihový objem válce 

w  [-] vektor vlastních tvarů 

WσOC [mm3] průřezový modul ojničního čepu v ohybu 

WσR [mm3] modul průřezu v ohybu ramene 

WτHC [mm3] průřezový modul hlavního čepu v krutu 

WτOC [mm3] průřezový modul ojničního čepu v krutu 

WτR [mm3] modul obdélníkového průřezu v krutu ramene 

Z [mm] zdvih 

∆AFT [J] maximální změna kinetické energie 

ϑI,II  [°] úhel pootočení klikového hřídele mezi zážehy na prvním 
válci řady I a prvním válci řady II 

Θs 2kg m ⋅   moment setrvačnosti setrvačníku 

αR [-] součinitel pro krut nekruhového průřezu 

β [°] úhel pootočení ojnice od osy válce 

ε [−] stupeň komprese 

ε‘σ, ε‘τ [-] součinitel velikosti 

ε“ σ, ε“ τ [-] součinitel povrchového opracování a zušlechtění 

εκ [-] vydatnost rezonancí 

φ [°] úhel pootočení roviny procházející mazacím otvorem od 
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roviny zalomení 

φi [°] úhel mezi vektory poměrných výchylek jednotlivých válců 

φΩ [rad] torzní výchylka 

γ|, γ|| [°] úhly odklonu vektorů vydatností od paprsků poměrných 
výchylek 

ϕi [°] úhel mezi budícím momentem a poměrnou výchylkou 

κ [-] řád harmonické složky 

λ [-] klikový poměr   

ρ [mm] velikost zaoblení v přechodu ramene do ojničního čepu 

σco [MPa] mez únavy v ohybu 

σHC_a [MPa] amplituda ohybového napětí na hlavním čepu 

σHC_m [MPa] střední hodnota ohybového napětí na hlavním čepu 

σOC_a [MPa] amplituda ohybového napětí na ojničním čepu 

σOC_m [MPa] střední hodnota ohybového napětí na ojničním čepu 

σOC_max [MPa] maximální ohybové napětí na ojničním čepu 

σOC_min [MPa] minimální ohybové napětí na ojničním čepu 

σR [MPa] celkové normálové napětí na klikovém rameni 

σR_a [MPa] amplituda ohybového napětí na klikovém rameni 

σR_m [MPa] střední hodnota ohybového napětí na klikovém rameni 

σR_max [MPa] maximální ohybové napětí na klikovém rameni 

σR_min [MPa] minimální ohybové napětí na klikovém rameni 

τc [MPa] mez únavy v krutu 

τHC_a [MPa] amplituda tangenciálního napětí na hlavním čepu 

τHC_m [MPa] střední hodnota tangenciálního napětí na hlavním čepu 

τHC_max [MPa] maximální tangenciální napětí na hlavním čepu 

τHC_min [MPa] minimální tangenciální napětí na hlavním čepu 

τOC_a [MPa] amplituda tangenciálního napětí na ojničním čepu 

τOC_m [MPa] střední hodnota tangenciálního napětí na ojničním čepu 

τOC_max [MPa] maximální tangenciální napětí na ojničním čepu 

τOC_min [MPa] minimální tangenciální napětí na ojničním čepu 

τprid [MPa] přídavné tangenciální napětí 

τR_a [MPa] amplituda tangenciálního napětí na klikovém rameni 

τR_m [MPa] střední hodnota tangenciálního napětí na klikovém rameni 
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τR_max [MPa] maximální tangenciální napětí na klikovém rameni 

τR_min [MPa] minimální tangenciální napětí na klikovém rameni 

ω 1rad s− ⋅   úhlová rychlosti klikového hřídele 

ξ Nm s

rad

⋅ 
  

 
velikost vnitřního útlumu materiálu 

ψ [s-1] vlastní úhlová rychlost 

ψσ, ψτ [-] součinitel citlivosti k asymetrii cyklu 
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Seznam příloh 
Příloha 1  – výpočty 
Příloha 2  – hodnoty rezonančních otáček  
Příloha 3  – klikový hřídel s ojničními čepy vzájemně pootočenými o 180° 


