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Anotace 

Předmětem této diplomové práce je optimalizace kovaných vysokotlakých elementů zásobní-

ku paliva systému Common Rail. Cílem je zhodnocení současného stavu a návrh konstrukce 

jednotlivých vysokotlakých elementů v CAD systému. U všech konstrukčních řešení je pro-

vedena deformačně-napjatostní analýza v MKP systému Abaqus/CAE a v únavovém postpro-

cesoru FEMFAT. Na základě těchto analýz je proveden návrh vlastních optimalizovaných 

konstrukčních řešení. 

 

Klí čová slova 

systém Common Rail, optimalizace, CAD, metoda konečných prvků (MKP), deformačně-

napjatostní analýza, únava materiálu, FEMFAT 

 

 

 

 

Annotation 

The subject of this thesis is the optimization of forged high pressure elements of fuel accumu-

lator of Common Rail System. The aim of this work is to assess the current state and design 

the individual high pressure elements in the CAD system. There is implemented strain and 

stress analysis in the FEM system Abaqus/CAE and in fatigue postprocessor FEMFAT for all 

designs. On the basis of this analysis are proposed optimized design solutions. 

 

Key words 

Common Rail System, optimization, CAD system, Finite Element Method (FEM), strain and 

stress analysis, material fatigue, FEMFAT 
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1. Úvod 

Jedním z největších vynálezů v historii lidstva je bezesporu pístový spalovací motor. Málokdo 

si dnes bez něj dokáže představit velkou většinu dopravních prostředků. Ať už se jedná o ma-

lý moped, přes osobní automobil, až po obrovský trajekt, spalovací motor je vždy jednou z 

nejdůležitějších částí tohoto stroje. V současné době se denní kontakt s běžným motorovým 

vozidlem, nejčastěji osobním nebo užitkovým automobilem, stal pro každého téměř samo-

zřejmostí. 

Bohužel zvyšující se počet motorových vozidel má negativní dopad na životní prostředí, jenž 

je způsoben jejich provozem a z něho vyplývající emitací škodlivých látek z výfukových ply-

nů do ovzduší. Mezi škodlivé látky emitované motorovými vozidly patří plyny způsobující 

skleníkový efekt (hlavně CO2) a především následující škodliviny: oxid uhelnatý CO, oxidy 

dusíku NOx, nespálené uhlovodíky CmHn a pevné částice malých rozměrů. Výskyt druhé sku-

piny výše zmíněných škodlivin ve výfukových plynech je v současné době legislativně ome-

zen evropskými normami. 

Tyto normy jsou postupem času stále více zpřísňovány, což tlačí výrobce automobilů a jejich 

subdodavatele k vývoji stále modernějších a ekologicky šetrnějších motorů. Ať už se jedná o 

vznětový nebo zážehový motor, snížení emisí škodlivých látek ve výfukových plynech lze 

dosáhnout několika možnými způsoby, mezi ně patří snížení spotřeby paliva a dosažení kva-

litnějšího procesu spalování. 

Zejména zkvalitnění spalovacího procesu je výrazně ovlivněno kvalitou spalované směsi pali-

va se vzduchem, ta je ve vysoké míře závislá především na vstřikovací soustavě motoru. V 

oblasti vstřikovacích systému vznětových motorů, s nimiž tato práce velmi úzce souvisí, bylo 

v nedávné minulosti velkým pokrokem zavedení vstřikovacího systému Common Rail. Tento 

systém byl vyvinut firmou Robert Bosch GmbH, která je jedním s největších světových vý-

robců dílů a příslušenství pro automobilový průmysl. Systém Common Rail umožňuje dosa-

žení vysoké variability vstřikovacích tlaků a okamžiku vstřiku, tím je možné přizpůsobit vstři-

kování každému jízdního stavu a dosáhnout tak vyššího výkonu, snížení spotřeby paliva, 

hlučnosti a emisí škodlivin. 

Důležitým parametrem systému Common Rail je provozní systémový tlak, ten se v jednotli-

vých generacích systému postupně zvyšuje a umožňuje tak dosažení kvalitnější atomizace 

paliva při jeho vstřiku. Bohužel vysoké tlaky sebou přinášejí také určité problémy s jednotli-

vými částmi systému. Jedním z problémů je životnost vysokotlakého zásobníku, který je ne-

dílnou součástí systému Common Rail (funkce popsána v kapitole 2.7.4). Vysokotlaký zásob-

ník musí splňovat nejpřísnější požadavky na odolnost proti únavovému poškození při cyklic-

kém zatěžování vysokými tlaky (až přes 2000 barů), zároveň musí uspokojit ekonomické po-

žadavky zákazníka. 
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Aby bylo možně dostatečně splnit obě kriteria, je nutné vytvořit návrh vysokotlakého zásob-

níku a s využitím nejmodernějších výpočtových metod z oblasti konstrukce a vývoje optima-

lizovat jeho design. Tento úkol by měl být splněn v této diplomové práci, která vznikla ve 

spolupráci s firmou BOSCH DIESEL s.r.o. s využitím jejích dlouholetých zkušeností v této 

oblasti. 
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2. Vstřikovací systémy vznětových motorů 

2.1. Vývoj vznětových motorů 

Německý vynálezce Rudolf Diesel (18. 3. 1858 – 30. 9. 1913) zkonstruoval v roce 1897 vy-

sokotlaký spalovací motor. Tento motor, výsledek pokusů o přiblížení se ideálnímu Carnoto-

vu cyklu, se vyznačoval samočinným zážehem způsobeným tlakem ve válci až 3,5 MPa. 

V důsledku stlačení se vzduch ve spalovací prostoru ohřál na vysokou teplotu a v ten okamžik 

došlo k vytrysknutí paliva do spalovacího prostoru a k následnému vznícení. Obdobný typ 

motoru nese dodnes označení Dieselův motor.[22];[41] 

První provozuschopný exemplář Dieselova motoru měl výkon 14,7 kW při 170 min-1. Vyka-

zoval se nízkou měrnou spotřebou, ale pro svoji nekompaktnost a vysokou hmotnost spojenou 

s komplikovanou konstrukcí kompresoru zajišťujícího transport paliva do válce pomocí tlaku 

vzduchu, neměl mnoho praktických využití. Osvědčil se jako stabilní nebo lodní motor.[22] 

Až náhrada kompresoru lehčím a kompaktnějším vstřikovacím čerpadlem sebou přinesla vyu-

žití v osobních automobilech. V roce 1910 byl vyřešen problém přímého vstřikování paliva do 

válce. Zasloužil se o to Angličan James Kechnie, ředitel továrny Vickers.[22] 

Právě díky vstřikovacím čerpadlům se vývoj Dieselových motorů výrazně urychlil. Následo-

valo hojné využívání v nákladních automobilech, lodích atd. Jako pohon osobních automobilů 

však příliš neosvědčily z důvodu vysoké hlučnosti, kouřivosti a také slabší dynamiky 

v porovnání se zážehovými motory. Jako první ho použil v osobním automobilu Mercedes – 

Benz v modelu 260D v roce 1936.[22] 

Velký krok ve vývoji vznětových motorů přineslo jejich přeplňování. Jedny z prvních funkč-

ních motorů přeplňovaných turbodmychadlem poháněným od výfukových plynů se objevily 

už kolem roku 1912. O 10 let později se už přeplňování běžně používalo v lodních motorech. 

Turbomotory sebou přinesly velké množství výhod, snížily se emise ve výfukových plynech, 

zvýšil výkon a točivý moment motoru. Díky tomu bylo možné konstruovat menší a lehčí mo-

tory se stejným výkonem a nižší spotřebou pohonných hmot. Tyto motory se ukázaly jako 

vhodné pro použití do osobních automobilů. Historickým milníkem se v tomto směru stal 

německý sedan Mercedes – Benz 300 SD.[36] 

Dalším průkopníkem ve vývoji vznětových motorů bylo spojení elektronické řídící jednotky 

motoru s přímým vstřikováním paliva. Vrcholem dosavadního vývoje se stalo vysokotlaké 

vstřikování Common Rail.[41] 

První prototypy Common Railu byly vyvinuty již v 60. letech minulého století Švýcarem Ro-

bertem Huderem, dále se na jeho vývoji podepsalo několik firem, jmenovitě Elasis, Centro 

Ricerche Fiat a Magneti Marelli. Od roku 1993 patří patent firmě Robert Bosch GmbH, jež 

dovedla vývoj systému Common Rail až k sériové výrobě. První automobil s Bosch Common 

Rail systémem vyjel z bran automobilky Alfa Romeo v roce 1997. V současné době vyrábí 
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firma Bosch již 4. generaci tohoto systému. Popis jednotlivých generací bude uveden v samo-

statné kapitole.[40] 

 

Obr. 1 Stacionární dieselový motor MAN z roku 1906 [41] 

 
2.2. Teorie vznětového motoru 

Vznětový motor je pístový spalovací motor, mechanická energie se zde získává z tepelné 

energie spalovacím procesem uvnitř motoru. Do procesu vstupuje hořlavá směs paliva se 

vzduchem, u vznětových motorů se jako palivo používá směs ropných kapalných uhlovodíků 

(nafta).[1] 

 

Obr. 2 Obecné schéma tepelného motoru [1] 
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2.2.1. Ideální oběh vznětového motoru 

Původní Dieselův motor pracoval na principu odvozeném z ideálního oběhu s rovnotlakým 

přívodem tepla, běžně se také nazývá Dieselův cyklus. Obecně se ale skutečný oběh dnešních 

vznětových motorů se vstřikovacími čerpadly blíží spíše Sabatovu oběhu (obr. 3) se smíše-

ným přívodem tepla, kde je předpokládán přívod tepla probíhající ve dvou fázích, nejdříve za 

izochorického zvýšení tlaku a poté za izobarického ohřevu.[1] 

Ideální oběh je však konstruován s předpoklady, kterých nelze v reálných podmínkách dosáh-

nout, přesto velmi dobře prezentuje princip činnosti skutečného tepelného stroje. 

Vznětový motor se vyznačuje především vysokým kompresním poměrem, právě vysoké hod-

noty kompresního poměru umožňují narozdíl od zážehových motorů spalování bez použití 

zapalovací svíčky a zvýšení účinnosti motoru. U zážehových motorů není možné použít tak 

vysoký kompresní poměr z důvodu nebezpečí vznikání detonací již smíšené palivové směsi. 

U vznětových motorů nemůže k detonacím docházet, palivo je vstřikováno do spalovacího 

prostoru až po kompresi čistého vzduchu. Čerstvě nasátý vzduch je stlačen s kompresním 

poměrem 15 až 20. Tlak vzduchu ve spalovacím prostoru se v okamžiku stlačení pohybuje 

okolo 40 barů.  Teplota stlačeného vzduchu stoupá, až dosáhne teploty vznícení hořlavé směsi 

paliva se vzduchem, která je vytvořena vstříknutím dávky paliva do stlačeného vzduchu. Tato 

teplota dosahuje hodnoty zhruba 550°C. Palivo je vstřikováno ve formě mlhoviny složené 

z kapiček, které se směrem od povrchu odpařují, vzniklé páry se vzněcují a hoří.[22];[41] 

Ideální Sabatův oběh předpokládá, že po adiabatické kompresy probíhá přívod tepla smíšeně 

za konstantního objemu (izochorický) a tlaku (izobaricky), po něm následuje adiabatická ex-

panze jako pracovní zdvih motoru a poté výfuk za konstantního objemu (izochorický). Čistý 

vzduch je nasáván na konci výfuku.[10] 

 

 

Obr. 3 Indikátorový a porovnávací diagram Sabatova oběhu [10] 
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2.3. Tvoření směsi u vznětových motorů 

Tvoření hořlavé směsi se u vznětových motorů uskutečňuje vždy ve spalovacím prostoru vál-

ce motoru. Jak bylo popsáno výše, fyzikální a chemické vlastnosti paliva a vzduchu umožňují 

samovolné vznícení směsi za přítomnosti vysoké teploty stlačeného vzduchu. Jen vysoká tep-

lota vzduchu ale není jediným faktorem ovlivňujícím vznícení a kvalitní hoření směsi. Dalším 

neméně důležitým činitelem je kvalita samotné směsi. Ta je významně ovlivněna vstřiková-

ním paliva do válce.[1] 

Většina dnešních vznětových motorů používá vysokotlaký vstřik paliva. Tlak paliva je tvořen 

výhradně čerpadlem, přesto dnes existuje velká řada vstřikovacích systémů, které se od sebe 

konstrukčně významně liší.  

Díky vysokému tlaku je dávka paliva rozprášena do spalovacího prostoru, kde je turbulencí 

vzduchu rozprostřena do celého objemu spalovacího prostoru. Zde se téměř okamžitě vzněcu-

je a hoří v blízkosti horní úvrati. Pro vytváření víření a turbulencí vzduchu ve válci je velmi 

důležité sladění tvaru, velikosti a umístění vstříknutého paprsku paliva s tvarem a umístěním 

spalovacího prostoru válce. Tyto faktory jsou klíčové pro tvoření hořlavé směsi a její kvalitní 

hoření. Samotné hoření směsi probíhá řetězovou reakcí, plamen se šíří z ohniska hoření do 

okolí.[1] 

Množství paliva se odměřuje podle zatížení motoru, množství nasátého vzduchu je prakticky 

konstantní. Jedná se o takzvanou kvalitativní regulaci množství paliva ke vzduchu (objemové 

tvoření směsi). Není tedy třeba respektovat žádnou mez zápalnosti směsi. Vznětové motory 

pracují s poměrně vysokým součinitelem přebytku vzduchu (λ = 1,3÷1,7; volnoběh až λ = 7). 

U vznětových motorů se používají výhradně dva způsoby tvoření směsi. Prvním je vstřik do 

kompaktního spalovacího prostoru (přímé vstřikování). Druhý možný způsob je vstřik do ko-

můrky o velikosti 1/3 ÷ 1/2 celkového objemu spalovacího prostoru (nepřímé vstřikování), 

tato komůrka je propojena se spalovacím prostorem několika kanálky. Dnešní moderní vzně-

tové motory používají nejčastěji přímé vstřikování.[1] 

 

2.3.1. Vznětové motory s přímým vstřikem paliva. 

Palivo je vstřikováno víceotvorovou tryskou umístěnou v hlavě válců přímo do kompaktního 

spalovacího prostoru, který je zabudován v dutině hlavy válců nad pístem nebo ve dně pístu. 

Paprsek paliva by měl dosáhnout do všech míst kompresního prostoru. Musí však být zajiště-

no, aby palivo nedopadalo na stěny válců, hrozilo by nebezpečí poškození olejového filmu. 

Motory tohoto typu patří mezi nejúčinnější tepelné motory, jsou konstrukčně relativně jedno-

duché a vykazují poměrně nízkou spotřebu paliva. Vyznačují se ale vysokými spalovacími 

tlaky a hlučností. Jejich chod je znatelně „tvrdší“ oproti zážehovým nebo vznětovým komůr-
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kovým motorům, to se nejvíce projevuje zejména při nízkých zatíženích. Koncepce s přímým 

vstřikem je v současné době používána hlavně u přeplňovaných vznětových motorů.[1];[22]   

 

 

Obr. 4 Víření a vstřik paliva do spalovacího prostoru na konci komprese [1] 

 

2.3.2. Vznětové motory s nepřímým vstřikem paliva. 

Palivo je vstřikováno do zvláštního samostatného spalovacího prostoru, který tvoří část cel-

kového kompresního objemu. Tento spalovací prostor je tvořen komůrkou v hlavě válců vy-

tvořenou ze žáropevného materiálu a je propojen s hlavním spalovacím prostorem. V komůrce 

shoří jen část paliva odpovídající množství vzduchu v komůrce, vzniklý tlak vytlačí zbývající 

část paliva do hlavního spalovacího prostoru, kde proběhne proces spalovaní stejně jako u 

motorů s přímým vstřikem. Vytlačení paliva vysokým tlakem sebou přináší také dobré roz-

prášení paliva.[1];[22] 

Díky rozložení spalování paliva v prostoru komůrky a v hlavním spalovacím prostoru jsou 

vznětové motory s nepřímým vstřikováním tišší, mají kultivovanější chod a poměrně nižší 

emise než motory s přímým vstřikem. Mají však i řadu nevýhod s spojených s komůrkou, 

mezi ně patří složitá konstrukce hlavy válců a vysoké tepelné a mechanické namáhaní prosto-

ru mezi oběma spalovacími prostory.[22] 

Značný odvod tepla spojený s velkým povrchem dvojího spalovacího prostoru způsobuje ob-

tížné studené starty. Ve spalovací komůrce je proto vždy umístěna žhavící svíčka, která svým 

tepelným výkonem ohřívá prostor v komůrce.[22] 
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Obr. 5 Vznětový motor s vírovou komůrkou [1] 

 

2.4. Vývoj vstřikovacích systémů vznětových motorů 

Současný vývoj vznětových motorů se zaměřuje zejména na zvyšování výkonu a točivého 

momentu současně se snižováním spotřeby paliva, emisí hluku a emisí škodlivin. Pro splnění 

těchto požadavků se vývoj ubírá směrem přeplňovaných vznětových motorů s přímým vstři-

kem paliva a s mezichladičem stlačeného vzduchu. Neméně důležité je použití elektronických 

systémů řízení, které monitorují všechna měřitelná data momentálního režimu motoru a jeho 

příslušenství. Na jejich základě umožňují přesné vytváření parametrů vstřikování.[7] 

Právě vstřikovací systémy jsou dnes klíčovou součástí vznětových motorů. Nezastupitelný 

vliv mají tyto systémy při přípravě směsi paliva se vzduchem, jenž významně ovlivňuje efek-

tivní výkon motoru, spotřebu paliva a emise hluku a škodlivin.[7] 

Vstřikovací systém ovlivňuje složení směsi a kvalitu spalování následujícími faktory [7]: 

− začátek vstřiku 

− doba trvání vstřiku a množství vstříknutého paliva 

− vstřikovací tlak 

− počet vstřikovaných paprsků 

− směr vstřikovaných paprsků 

− rozvíření vzduchu 

Vstřikovací systémy vznětových motorů pracují dnes běžně se vstřikovacími tlaky 50 ÷ 200 

MPa. Moderním trendem je zvyšování vstřikovacích tlaků, což se příznivě projevuje zejména 

snížením emisí škodlivin. Pro vytvoření takto vysokých vstřikovacích tlaků jsou použita pís-

tová čerpadla, která jsou mechanicky poháněna vačkovou nebo klikovou hřídelí. Vstřikovací 

čerpadla lze rozdělit podle pohybu pístu na radiální a axiální. Píst je ovládán vačkou spojenou 
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s hřídelí čerpadla. Při otáčení hřídel je píst tlačen k horní úvrati (stlačení paliva), zpětný po-

hyb k dolní úvrati (nasátí paliva) je uskutečněn pružinou.[1];[23] 

K výtoku paliva z válce čerpadla dochází po uvolnění tlakového ventilu, který udržuje hodno-

tu tlaku v palivovém potrubí. Takto lze velice stručně a obecně popsat funkci vstřikovacího 

naftového čerpadla, dnes však existuje celá řada vstřikovacích systémů, jejichž parametry jsou 

neustále zdokonalovány. Jejich podrobnější popis bude uveden dále. 

 

2.5. Rozdělení vstřikovacích systémů vznětových motorů 

Vstřikovací čerpadla vznětových motorů lze rozdělit podle několika různých kritérií.[22];[23] 

Podle charakteristických rysů konstrukce. 

− čerpadla se samostatnou vstřikovací jednotkou pro každý válec motoru (řadová čerp.) 

− čerpadla s jednou společnou vstřikovací jednotkou (rotační čerpadla) 

− čerpadla se společným zásobníkem (Common Rail) 

Čerpadla se samostatnou vstřikovací jednotkou lze dále dělit podle umístění a uspořádání 

vstřikovacích jednotek. 

− čerpadla bloková – vstřikovací jednotky (dvojice píst a válec) jsou umístěny ve spo-

lečném bloku a písty jsou ovládány vačkou čerpadla. 

− čerpadla s cizím pohonem – jednotlivé vstřikovací jednotky jsou umístěné v bloku 

motoru a jsou poháněny vačkovým hřídelem motoru s rozvodem OHV. 

− sdružené vstřikovací jednotky (Pumpe-Düse) – vstřikovací jednotka součástí jednoho 

konstrukčního celku spolu se vstřikovačem a zabudována do hlavy válců motoru. Po-

hon pístů je uskutečněn vačkovým hřídelem motoru s rozvodem OHC. 

Dále můžeme vstřikovací čerpadla VM rozdělit podle způsobu řízení  

− řízení dodávky paliva regulační hranou – u starších typů čerpadel 

− řízení dodávky paliva elektronicky řízeným elektromagnetickým ventilem na čerpadle 

− řízení dodávky paliva elektronicky řízeným elektromagnetickým nebo piezoelektric-

kým vstřikovačem (systém Common Rail) 

Všechny typy vstřikovacích čerpadel musí plnit následující požadavky: 

− dodávat palivo pod vysokým tlakem 

− dávkovat množství paliva v závislosti na okamžitém provozním stavu a zatížení motoru 

− přizpůsobit začátek a průběh vstřiku okamžitému provoznímu stavu motoru   
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2.6. Vstřikovací systémy s mechanickým řízením dávky paliva 

Vstřikované množství paliva je regulováno mechanicky. Podle typu a konstrukce čerpadla lze 

vstřikované množství řídit regulační hranou na pístu čerpadla, axiálním rozdělovačem nebo 

škrcením průtoku paliva. V současnosti lze tento způsob regulace nelézt pouze u starších typů 

vznětových motorů.[22] 

 

2.6.1. Řadová vstřikovací čerpadla 

Řadová vstřikovací čerpadla mají pro každý válec motoru jednu vstřikovací jednotku, slože-

nou z pístu a válce čerpadla. Píst čerpadla je poháněn vačkou umístěnou na hřídeli čerpadla. 

Zpětný pohyb je vyvolán tlakem pružiny. Na obr. 7 je zobrazeno řadové čerpadlo typu A vy-

vinuté v minulosti firmou Bosch.[3] 

 

 
Obr. 6 Regulace dodávaného množství paliva [22] 

 

Regulace dávky paliva je u tohoto typu čerpadla prováděna natočením pístu, které je řízené 

regulační tyčí. Na pístu se nachází šikmá regulační hrana a svislá drážka. Tyto prvky při růz-

ném natočení proti přepouštěcím otvorům ve válci mění užitečný zdvih pístu a tím i dávku 

vstřikovaného paliva. Samotný vstřik do válce motoru je řízen výtlačným ventilem umístě-

ným mezi vstřikovací jednotkou a vstřikovacím potrubím. Ventil je otevírán tlakem paliva a 

po jeho otevření postupuje tlaková vlna na vstřikovací trysku. Po dosažení určitého tlaku do-

jde k otevření jehly trysky překonáním síly pružiny, tím je uvolněn průchod paliva vstřikova-

cím otvorem do spalovacího prostoru. Při poklesu tlaku ve vstřikovacím potrubí se jehla uza-

vře a ukončí vstřik paliva.[3];[22] 

Nastavení regulační tyče je prováděno pomocí plynového pedálu a otáčkového regulátoru, 

který koriguje množství paliva nastavené plynovým pedálem.[3] 
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Obr. 7 Řez řadovým vstřikovacím čerpadlem typu A Bosch [3] 

 

2.6.2. Rotační vstřikovací čerpadla 

Požadavky osobních automobilů svými menšími rozměry a nižší hmotností lépe splňují rotač-

ní vstřikovací čerpadla. Jejich vstřikovací jednotka dodává palivo současně všem válcům mo-

toru. Rozdělení paliva k jednotlivým vstřikovacím tryskám je prováděno rozdělovacím pís-

tem. Podle pohybu pístu se rozdělují na axiální (s jedním pístem) a radiální (se dvěma až 

čtyřmi písty).[2];[23] 

 

2.6.2.1. Rotační vstřikovací čerpadla s axiálním pístem a rozdělovačem 

Čerpadlo tohoto typu představuje velmi rozšířené čerpadlo VE firmy Bosch zobrazené na 

obrázku 8. Čerpadlo jako celek se skládá z podávacího čerpadla, vysokotlakého čerpadla, 

otáčkového regulátoru a předsuvníku vstřiku.[3] 

Podávací lopatkové čerpadlo dodává palivo do sacího prostoru čerpadla, odtud se palivo do-

stává do vysokotlaké části, kde je stlačeno na potřebný tlak.[23] 
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Rozdělovací píst koná posuvný a zároveň otáčivý pohyb. Posuvný pohyb je vyvolán axiální 

vačkou, která je pevně spojena s pístem. Tím je zajištěno sání a dodávka paliva do vysokotla-

kého potrubí palivového systému motoru přes tlakové ventily.[3]; 

Otáčivým pohybem rozdělovacího pístu je docíleno toho, že se rozdělovací drážka v pístu 

natáčí vůči kanálkům, kterými je vysokotlaké potrubí jednotlivých válců propojeno s výtlač-

ným prostorem čerpadla nad pístem. Sání paliva probíhá při pohybu pístu k dolní úvrati, kdy 

jsou průřezy sacího kanálku a drážky v pístu proti sobě otevřeny.[22] 

 

 
Obr. 8 Řez rotačním vstřikovaným čerpadlem Bosch VE [38] 

 

2.6.2.2. Rotační vstřikovací čerpadla s radiálními písty 

Pro dodržení přísnějších limitů emisí výfukových plynů není vstřikovací tlak rotačních čerpa-

del s axiálním pístem dostačující. Vyšších vstřikovacích tlaků lze u rotačních čerpadel dosáh-

nout použitím radiálních pístů.[3] 

Tato čerpadla mají dva až čtyři písty, které posouvají ve svých válcích vačkové prstence fixo-

vané v pístu k přesuvníku vstřiku. Vačkový prstenec má tolik vačkových výstupku, kolik má 

daný motor válců. Při otáčení hřídele čerpadla se písty pomocí válečků pohybují po dráze 

vačkového prstence a vačkové výstupky je vytlačují do vysokotlakého prostoru.[3];[7] 

Rotor podávacího čerpadla je spojen s hnacím hřídelem vstřikovacího čerpadla. Úkolem po-

dávacího čerpadla je dodávat palivo z nádrže do vstřikovacího čerpadla pod tlakem, který je 

potřebný k bezchybné činnosti vstřikovacího čerpadla.[22]         
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Přívod paliva k radiálním pístům probíhá přes rotor rozdělovače (viz obr. 9), který je pevně 

spojen s hřídelí vstřikovacího čerpadla. V ose rotoru rozdělovače je centrální vývrt, který pro-

pojuje vysokotlaký prostor radiálních pístů s příčnými vývrty pro přívod paliva od podávacího 

čerpadla a pro odvod paliva pod vysokým tlakem k vstřikovacím tryskám jednotlivých válců. 

Odvod paliva k tryskám proběhne v okamžiku spojení průřezů příčného vývrtu rotoru a ka-

nálků ve statoru čerpadla. Odtud proudí palivo vysokotlakým potrubím k jednotlivým válcům 

motoru. Regulace vstřikovaného množství paliva probíhá škrcením průtoku paliva proudícího 

od podávacího čerpadla k vysokotlaké části čerpadla.[3]  

 
Obr. 9 Blokové schéma vstřikovací soustavy s rotačním čerpadlem [3] 

 

 

2.7. Vstřikovací systémy s elektronickým řízením dávky paliva 

Elektronicky řízené vstřikování (Electronic Diesel Control – EDC) bylo zavedeno s cílem 

zlepšit vlastnosti vznětových motorů. Legislativní požadavky na snížení množství škodlivin 

ve výfukových plynech se stále zvyšovali. Navíc se přidávají požadavky na snížení hluku a 

vibrací motoru. Experimenty ukázaly, že jedinou možností je lepší rozprášení paliva dosažené 

vyššími tlaky a dělený vstřik paliva.[22] 
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Dělený vstřik paliva představuje rozdělení dávky paliva na hlavní vstřik a jeden a více vedlej-

ších vstřiků uskutečněných před a po hlavním vstřiku.[23] 

 

2.7.1. Elektronicky řízená řadová vstřikovací čerpadla 

Elektronicky řízená řadová vstřikovací čerpadla vycházejí z původní koncepce řadových čer-

padel, místo otáčkového regulátoru používají elektromagnetický ovladač množství paliva. K 

jeho vinutí je přiváděn signál z řídící jednotky, která monitoruje provozní stav motoru a sig-

nály od řidiče pomocí snímačů neelektrických veličin. Regulace množství paliva je sledována 

snímačem dráhy regulační tyče a snímačem otáček hřídele čerpadla.[3] 

 

2.7.2. Elektronicky řízená rotační vstřikovací čerpadla 

Jedním nejrozšířenějších čerpadel tohoto typu je čerpadlo s radiálními písty řady VR od firmy 

Bosch (například typ VP 44). Regulace počátku vstřiku a dávky paliva je u tohoto typu plně 

elektronicky řízena pomocí elektromagnetických ventilů. Celá vstřikovací soustava je řízena 

dvěma oddělenými řídícími jednotkami. Jedna přísluší čerpadlu, druhá motoru. Obě řídící 

jednotky zpracovávají signály z velké řady snímačů, celý systém elektronické regulace je pře-

hledně zobrazen ve schématu na obr. 10.[3] 

K odměřování vstřikovaného množství paliva je použito rychlého elektromagnetického venti-

lu, což umožňuje přizpůsobit množství každému vstřiku. Samotný princip čerpadla je v pod-

statě stejný jako u mechanicky řízeného provedení.[3] 

Proces vstřikování paliva pod vysokým tlakem nastává v okamžiku uzavření elektromagne-

tického ventilu. K uzavření ventilu dochází přibližně po překonání dolní úvratě radiálních 

pístů čerpadla, začátek nárůstu tlaku je řízen úhlem překrytí vačky (řízeno přesuvníkem vstři-

ku). Na základě vypočteného signálu z řídící jednotky je ventil otevřen a palivo je dodáno ke 

vstřikovacím tryskám.[3] 

Obdobný systém elektronické regulace lze aplikovat také na rotační čerpadlo s axiálními pís-

ty, příkladem může být čerpadlo Bosch typ VP 30. 
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Obr. 10 Elektronická regulace vznětového motoru (EDC) [24] 

 
Obr. 11 Rotační vstřikovací čerpadlo s radiálními písty Bosch VP 44 [24] 
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2.7.3. Sdružené vstřikovací jednotky 

Sdružená vstřikovací jednotka představuje kompaktní celek složený z vstřikovací jednotky, 

vstřikovací trysky a elektromagnetického ventilu. Zcela zde tak odpadá přítomnost samostat-

ného vstřikovacího čerpadla a vysokotlakého potrubí. Běžně se tento systém označuje jako 

Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska). 

Sdružené vstřikovače jsou zabudované do hlavy válců. Jejich písty jsou poháněny vačkovým 

hřídelem motoru prostřednictvím vahadel proti vratné pružině. Palivo se do vstřikovacích 

jednotek dopravuje elektrickým nízkotlakým čerpadlem. Nárůst tlaku v prostoru pod pístem je 

ovládán elektromagnetickým ventilem. Při jeho uzavření dochází k nárůstu tlaku. Po dosažení 

určité hodnoty tlaku dojde k otevření jehly trysky a následně ke vstřiku paliva do spalovacího 

prostoru. Vstřik trvá až do otevření elektromagnetického ventilu, při němž palivo proudí zpět 

do plnícího kanálku. Tím poklesne tlak a jím vyvolaná síla působící na jehlu trysky, kterou 

překoná síla pružiny. Vstřik se tak ukončí.[22] 

Sdružené vstřikovací jednotky umožňují dosáhnout přesného stanovení množství vstřikova-

ného paliva a okamžiku začátku hlavního vstřiku i předstřiku. Předstřik umožňuje plynulý 

nárůst tlaků ve spalovacím prostoru, čímž dochází ke „změkčení“ chodu motoru. Množství 

paliva a přesné načasování vzhledem k hlavnímu vstřiku paliva je u předstřiku velmi důležité. 

Díky němu se podstatně snižuje množství oxidů dusíku ve výfukových plynech a tvrdost cho-

du motoru. Přesto se motory osazené tímto typem vstřikovacích jednotek vyznačují vyššími 

emisemi škodlivin a hluku než moderní systémy Common Rail.[7] 

 
Obr. 12 Sdružená vstřikovací jednotka [29] 
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2.7.4. Vstřikovací systém Common Rail 

Common Rail je v současnosti nejmodernější a pro nové vozy nejčastěji požívaný vstřikovací 

systém vznětových motorů osobních automobilů. Umožňuje dosažení velké variability vstři-

kovacích tlaků a okamžiku vstřiku, tím je možné přizpůsobit vstřikování danému motoru za 

každého jízdního stavu. Právě jeho schopnost pružně se přizpůsobit umožňuje dosáhnout vyš-

šího výkonu, snížení spotřeby paliva, hlučnosti a emisí škodlivin. 

Dnes je systém vyráběn již ve své čtvrté generaci, která je vybavena rychlými piezo-inline 

vstřikovači a dosahuje vstřikovacích tlaků až 2050 barů. Vývoj předchozích generací, hodnoty 

jejich vstřikovacích tlaků a typy vstřikovačů jsou patrné z tabulky 1. 

 

Generace 
Maximální 

tlak 
Vstřikovač Vysokotlaké čerpadlo 

1. Generace 1450 bar 
Vstřikovač s elektro-

magnetickým ventilem 

CP1 Regulace tlaku na straně vysokého 

tlaku regulačním tlakovým ventilem 

2. Generace 1600 bar 
Vstřikovač s elektro-

magnetickým ventilem 

CP2 Regulace množství na straně sání s 

dvěma elektromagnetickými ventily 

3. Generace 1800 bar 
Piezoelektrický vstři-

kovač inline 
CP3 Dávkovací jednotka (škrtící ventil) 

4. Generace 2050 bar 
Piezoelektrický vstři-

kovač inline 

CP4 Regulace množství na straně sání s 

dávkovací jednotkou 

Tab. 1 Přehled generací systému Common Rail [6] 

 

2.7.4.1. Konstrukce systému Common Rail 

Systém Common Rail je konstruován jako modulární systém. Díky široké řadě jednotlivých 

komponentů ho lze systém přizpůsobit jakémukoliv vznětovému motoru. Systém se skládá z 

následujících skupin.[6] 

− Nízkotlaká část (zásobuje systém palivem) 

− Vysokotlaká část (vysokotlaké čerpadlo, tlakový zásobník – Rail, vstřikovače a vyso-

kotlaká palivová vedení) 

− EDC (Elektronická regulace vznětových motorů)   

Schéma uspořádání a propojení jednotlivých skupin a komponentů je zobrazeno na obr. 13.  
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Obr. 13 Schéma řízení motoru se vstřikováním Common Rail [29] 

 

Klíčovou součástí systému Common Rail jsou vstřikovače. Jejich základem je elektromagne-

tický ventil nebo u nejnovějších provedení ventil řízený piezoelektrickým členem sloužící k 

otevírání a zavíraní vstřikovací trysky.[6]  

Vstřikovače jednotlivých válců umístěné v hlavě válců jsou připojeny vysokotlakým palivo-

vým potrubím ke společnému tlakovému zásobníku (Railu). Již zmíněnou výhodou systému 

je přizpůsobení tlaku momentálnímu provoznímu stavu motoru. Regulaci tlaku lze provézt 

regulačním tlakovým ventilem ve vysokotlaké části nebo pomocí dávkovací jednotky v níz-

kotlaké části. Vytvoření vstřikovacího tlaku je tak nezávislé na otáčkách motoru a vstřikova-

ném množství paliva. Regulace tlaku je řízena pomocí EDC.[6]    

 

2.7.4.2. Nízkotlaká část, zásobování palivem 

Úkolem nízkotlaké části je zásobovat systém palivem pod určitým tlakem, aby za jakýchkoliv 

provozních podmínek byla zaručena dodávka paliva do všech částí systému. Neméně důleži-

tou úlohou je filtrace dodávaného paliva, čistota paliva je pro některé části systému životně 

důležitá. V některých případech zde dochází také k ochlazování paliva.[6] 

Nízkotlaká část systému Common Rail se skládá z následujících komponentů. 

− Palivová nádrž – Slouží jako zásobník paliva, musí splňovat požadavky na těsnost při 

mírném přetlaku a odolnost proti korozi. 
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− Palivový filtr – Snižuje znečištění paliva pevnými částicemi, tím jsou jednotlivé 

komponenty systému chráněny proti opotřebení. Pro dosažení požadované životnosti 

filtru je nutná dostatečná kapacita pro ukládání pevných částic. Další funkcí palivové-

ho filtru je odlučování volné a emulgované vody z paliva. 

− Palivové čerpadlo (nízkotlaká část) – úkolem nízkotlakého palivového čerpadla je zá-

sobovat vysokotlaké čerpadlo palivem (může být jeho součástí) pod tlakem 3 ÷ 7 barů. 

Konstrukční provedení palivového čerpadla:  

- Elektrické palivové čerpadlo 

- Zubové palivové čerpadlo 

- Tandemové palivové čerpadlo    

− Regulační tlakový ventil  

− Nízkotlaké palivové vedení 

U některých variant se můžou objevit navíc tyto komponenty: předřadný filtr, chladič řídící 

jednotky, podávací čerpadlo, chladič paliva.[6] 

 

2.7.4.3. Vysokotlaká část systému Common Rail 

Vysokotlaká část systému Common Rail se skládá ze třech základních oblastí. Úkolem první 

z nich je vytváření tlaku paliva, k tomu slouží vysokotlaké čerpadlo. V navazující oblasti je 

třeba udržet požadovaný tlak v systému pomocí tlakového zásobníku (Railu), jehož součástí je 

také snímač tlaku v Railu a tlakový regulační ventil. Poslední oblast vysokotlaké části zajišťu-

je odměřování a vstřikování požadovaného množství paliva, tuto funkci plní vstřikovače. Jed-

notlivé části systému jsou propojeny vysokotlakým vedením paliva.[6] 

 

2.7.4.3.1. Vysokotlaké čerpadlo 

Vysokotlaké čerpadlo realizuje spojení nízkotlaké a vysokotlaké části systému Common Rail, 

jeho úkolem je dodávat palivo pod vysokým tlakem. Obsahuje také zásobu paliva nutnou pro 

rychlý nárůst tlaku v Railu a nastartování a vozidla.[6] 

Radiální pístové čerpadlo (CP1, CP3) 

Konstrukce čerpadla CP1 je zřejmá z obr. 14, v čerpadle je uložen hnací hřídel, společně s 

výstředníkem a radiálně uspořádanými písty (po 120˚). Dále je součástí čerpadla sací ventil, 

kterým přichází palivo do příslušného elementu při sacím pohybu pístu (směrem dolů). Po 

překročení dolní úvratě pístu je ventil uzavřen a nastává fáze stlačení paliva. Po dosažení urči-

tého tlaku dojde k otevření výstupního ventilu a palivo je dodáváno do vysokotlakého okruhu 

systému. Dodávka probíhá až do dosažení horní úvratě pístu, kdy se v důsledku poklesu tlaku 

výstupní ventil uzavře.[6] 
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Radiální vysokotlaké čerpadlo CP3 pracuje na prakticky stejném principu jako CP1, způsob 

regulace tlaku je ale odlišný (viz tab. 1). Rozdíly jsou také v samotné konstrukci, kde je pou-

žita konstrukce tělesa monoblok a talířové zdvihátko.[6] 

 

 
Obr. 14 Radiální pístové čerpadlo CP1 [6] 

 

Řadové pístové čerpadlo (CP2) 

Dvoupístové řadové čerpadlo CP2 se používá u vznětových motorů nákladních automobilů.  

 

Radiální pístové čerpadlo (CP4) 

Vysokotlaké radiální pístové čerpadlo CP4 je nejnovějším přírůstkem do rodiny čerpadel 

Bosch. Umožňuje dosažení vyšších tlaků než předchozí generace. Jeho princip je odlišný od 

čerpadel Common Rail předchozích generací a je částečně převzatý z čerpadla Bosch VP 44. 

Píst čerpadla je poháněn dvojitou vačkou přes zdvihátko. Použití dvojité vačky umožňuje 

provedení dvou podávacích zdvihů za jednu otáčku čerpadla. Řez čerpadlem CP4 je zobrazen 

na obrázku 15.[29] 
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Obr. 15 Řez vysokotlakým čerpadlem CP4 [29] 

 

2.7.4.3.2. Vysokotlaký zásobník – rail 

Úlohou Railu v systému je vytvářet zásobu paliva pod vysokým tlakem a zároveň tlumit tla-

kové kmitání pulzující dodávky paliva z čerpadla. Tím musí být zaručen konstantní vstřikova-

cí tlak paliva. Vnitřní objem railu musí být dostatečně velký, aby vyhověl výše uvedeným 

požadavkům, ale zároveň musí jeho velikost umožnit rychlý nárůst tlaku a bezproblémové 

nastartování. Další úlohou railu je rozdělování paliva ke vstřikovačům jednotlivých válců.[6] 

Vysokotlaký zásobník rail je konstruován ve tvaru trubky. Podle způsobu výroby můžeme 

raily rozdělit do dvou skupin, na kované a laserem svařované raily. Jejich konstrukce musí 

umožnit montáž snímače tlaku v railu a omezovacího resp. regulačního tlakového ventilu.[6] 

 
Obr. 16 Vysokotlaký zásobník – rail [29] 
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2.7.4.3.3.  Vstřikovač 

Vstřikovače jsou pomocí upínacích prvků umístěny v hlavě válců a krátkými vysokotlakými 

potrubími propojeny s vysokotlakým zásobníkem. Těsnost mezi vstřikovačem a palivovým 

prostorem je zajištěna měděnou podložkou. Vytváření vstřikovacího tlaku je nezávislé na 

vstřikovaném množství a na otáčkách. Vstřikované množství a průběh vstřiku jsou řízeny 

elektricky aktivovaným vstřikovačem pomocí systému EDC.[6] 

Vstřikovač s elektromagnetickým ventilem 

Konstrukce a princip vstřikovače je zřejmý z obr. 16. Vstřikovač se skládá z několika funkč-

ních bloků: - otvorová tryska 

  - hydraulický servosystém 

  - elektromagnetický ventil 

Piezoelektrický vstřikovač inline 

Konstrukce piezoelektrického vstřikovače je zobrazena na obr. 17. Vstřikovač se skládá z 

několika konstrukčních skupin: - modul akčního členu (3) 

     - hydraulický vazební člen nebo převodník (4) 

     - řídící ventil nebo servoventil (5) 

     - modul trysky (6) 

Díky požití piezoelektrického členu je možné dosahovat velmi krátkých intervalů mezi vstři-

ky, potom lze zrealizovat až pět vstřiků paliva na jeden vstřikovací cyklus a přizpůsobit tak 

vstřikování momentálnímu stavu. Reakční doba počátkem aktivace piezoelektrického členu a 

reakcí jehly trysky je přibližně 150 µs.[6] 

 

               
  Obr. 16 Vstřikovač s elektromagnetickým ventilem [23]    Obr. 17 Piezoelektrický 

vstřikovač [6] 
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3. Formulace problémové situace 

3.1. Popis vysokotlakého zásobníku – railu  

Firma Bosch v současné době vyrábí dva odlišné druhy tlakových zásobníků, dále jen railů. 

První z nich je kovaný rail (Hot Forged Rail – HFR), ten je zhotoven obrobením výkovku a je 

určen pro tlaky 1200 až 2400 barů. Druhým typem je svařovaný rail (Laser Welded Rail – 

LWR), který se skládá z několika dílčích částí, které jsou laserem svařeny se samotným tělem 

railu. V minulosti se používaly také lité raily. Řešení problémové situace v této práci je vázá-

no ke konstrukci kovaného railu. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, úlohou railu je akumulovat zásobu paliva pod 

vysokým tlakem a zároveň tlumit tlakové kmitání pulzující dodávky paliva z čerpadla. Rail 

dále rozděluje palivo ke vstřikovačům jednotlivých válců motoru. Pro připojení vstřikovačů k 

railu pomocí vysokotlakého potrubí slouží vysokotlaké elementy (tzv. HP – elementy). Jejich 

součástí jsou nejčastěji radiálně k ose railu vyvedené konektory pro připojení vysokotlakého 

potrubí (tzv. HP – connectory). Konstrukční provedení elementu je znázorněno v řezu na obr. 

18, vnitřní design musí zaručovat dokonalé těsnění mezi railem a potrubím, to je realizováno 

pomocí dosedací plochy kuželového profilu, nezbytná přítlačná síla je vyvozena dotažením 

převlečné matice. Pro závitově spojení matice a HP konektoru se u současných railů pro mo-

tory osobních automobilů používá jeden z uvedené řady závitů – M8x1, M10x1, M12x1,5, 

M14x1,5 nebo M16x1,5. Počet HP konektorů je roven počtu válců motoru, navíc je nutný 

další konektor pro připojení vysokotlakého čerpadla nebo druhého railu u vidlicových motorů.  

.  

Obr. 18 Řez HP – elementem s připojením vysokotlakého potrubí [29] 
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Součástí HP elementu je také tlumič tlakových rázů, které by mohly poškodit vstřikovač. 

Podle provedení je možné tlumič realizovat vyvrtáním otvoru relativně malého průměru nebo 

nalisováním samostatného tlumiče do otvoru většího průměru. 

Dalšími nezbytnými prvky railu jsou HP elementy s konektory pro připojení tlakového sní-

mače railu (RPS) a omezovacího resp. regulačního tlakového ventilu (DRV) a v neposlední 

řadě také držáky pro uchycení railu v motorovém prostoru. Vysokotlaký element pro připojení 

RPS může mít radiální nebo axiální konstrukci vzhledem k ose railu. Samotné rozhraní pro 

připojení RPS je tvořeno vnitřním závitem M12x1,5 nebo M18x1,5 a těsnící dosedací plo-

chou. Příklad uspořádání jednotlivých částí railu je zobrazen na obr. 19 

 

 

Obr. 19 Částečný řez kovaným railem [29] 

 
3.2. Vymezení problémů a cílů řešení 

Cílem této práce je návrh a optimalizace kovaných vysokotlakých elementů zásobníku paliva. 

Prvním z elementů, na který se problém vztahuje, je element s radiálním konektorem pro při-

pojení tlakového snímače railu (RPS). V současné době jsou k dispozici dvě konstrukce ko-

nektoru pro RPS. První z nich je v současnosti běžně používaný axiální konektor, jeho design 

je do jisté míry patrný z obr. 19. 

Druhým z možných konstrukčních řešení je použití radiálního HP elementu s vnější geometrií 

velmi podobnou jako u konektorů pro připojení vstřikovačů. Samotný element je pak svou 

vnitřní geometrií a designem konektoru přizpůsoben danému typu RPS. Takové řešení sebou 

přináší značné zkrácení railu ve směru osy a uspořádání komponentů v motorovém prostoru 

vyhovující přání zákazníka. Naproti tomu se tak ale nelze vyhnout problémům s geometric-

kým řešením přechodu radiálního a axiálního vývrtu railu v místě vysokotlakého elementu. 

Od stejného řešení vnitřní geometrie vysokotlakých konektorů určených pro připojení vstři-

kovačů se tento typ liší absencí vrtaného nebo lisovaného tlumiče tlakových rázů.  
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V oblasti přechodu vývrtů dochází ke koncentraci napětí při zatížení provozním tlakem (Obr. 

20). Vysoká napjatost v místě koncentrace napětí přestavuje velké nebezpečí vzniku únavové 

trhliny při cyklickém tlakovém zatížení, způsobeném dodávkou stlačeného paliva z vyso-

kotlakého čerpadla. Tato teorie byla také potvrzena pulzními zkouškami prováděnými firmou 

BOSCH DIESEL s.r.o, vysoké procento trhlin při únavových zkouškách prototypů současné-

ho konstrukčního řešení vzniká v blízkosti místa přechodu radiálního a axiálního vývrtu. 

 

 

Obr. 20 Místo koncentrace napětí vysokotlakého elementu [29] 

 

Cílem návrhu a optimalizace konstrukčního řešení radiálního konektoru je tady snížit napětí v 

kritické oblasti a v neposlední řadě také výrobní náklady spojené s technologickými procesy a 

s množstvím a jakostí použitého materiálu. 

Dalším z vysokotlakých elementů railu, jehož design bude řešen v této práci, je element urče-

ny pro připojení vysokotlakého potrubí ke vstřikovačům paliva. Důvodem pro návrh a opti-

malizaci nového konstrukčního řešení je snížení výrobních nákladů oproti stávajícímu stavu. 

Nižších výrobních nákladů by mělo být dosaženo snížením objemu materiálu, případně sníže-

ním počtu jednotlivých výrobních procesů. Jednou z možností je vyřazením autofretáže z vý-

robního procesu railů určených pro provozní tlak 2000 barů. Tento proces tvoří velkou část 

celkových výrobních nákladů a je příčinou vzniku dalších problémových situací. 

 



                       
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta strojního inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE   

       

 Brno 2009 35  David Klepetko 

 

Obr. 21 Vznik trhliny v místě koncentrace napětí vysokotlakého elementu [29] 

 

V současnosti jsou používány dva způsoby realizace nezbytného tlumiče tlakových rázů pro 

kované raily. První z nich je samostatný tlumič lisovaný do vyvrtaného otvoru v místě pře-

chodu radiálního a axiálního vývrtu. Takové řešení sebou přináší zvýšení výrobních nákladů 

vzhledem k nutnosti výroby dalšího dílu a procesu lisování.  

Druhou možností realizace tlumení tlakových rázů je vrtaný tlumič nacházející se také v místě 

přechodu axiálního a radiálního vývrtu vysokotlakého elementu (Obr. 18). Podobně jako v 

předchozím případě (HP element pro RDS) je geometrické řešení tohoto přechodu problémo-

vým místem koncentrace napětí, zde je ovšem nutné počítat s celým tlumičem jako s koncent-

rátorem napětí. To je dáno relativně malým průměrem vrtaného otvoru tlumiče (0,9 mm). Pro 

zabránění vzniku únavové trhliny je nutné při návrhu snížit napětí v kritické oblasti. Na zá-

kladě analýzy problému, byly stanoveny dílčí cíle diplomové práce: 
 

- Vytvořit prostorový model konstrukčního návrhu takového zásobníku v CAD 

systému 

- Vytvořit prostorový (3D), případně i rovinný (2D) výpočtový model vyso-

kotlakého elementu, na kterém bude možno sledovat napjatost v kritické oblas-

ti 

- Provedení napěťové analýzy MKP  

- Analýza únavového namáhání a určení bezpečnosti cyklické únavy 
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3.3. Komplexní analýza problému 

Oblast přechodu radiálního a axiálního vývrtu je kritickou oblastí obou řešených vysokotla-

kých elementů. Geometrie této oblasti způsobuje vysokou napjatost v nebezpečném místě 

koncentrace napětí. Výsledná napjatost je způsobena dvěma nezávislými vlivy, prvním z nich 

je napjatost způsobená montáží (utahovacím momentem) montované součásti do daného typu 

konektoru (RPS resp. převlečná matice vysokotlakého potrubí). Napjatost je zde způsobena 

silami v závitech po dotažení a také silou v kontaktu těsnících ploch montovaného komponen-

tu a railu. 

Dalším zdrojem napjatosti v railu je působení provozního tlaku, tlak působí na všechny vnitř-

ní plochy axiálních i radiálních vývrtů railu až po těsnící plochu. Hodnota tlaku v railu není 

konstantní, jedná se tedy o dynamické namáhání cyklickým zatěžováním. To může mít výraz-

ný vliv na životnost railu z důvodu nebezpečí vzniku únavové trhliny, jež vzniká dosažením 

mezního stavu únavové pevnosti. 

Proces únavového poškozování je důsledkem časově proměnné napjatosti, způsobené cyklic-

kým zatížením tělesa. Průběh únavového poškozování závisí také na časovém průběhu napja-

tosti. 
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4. Volba metody řešení 

Vzhledem k charakteru řešeného problému je k napěťové analýze použito výpočtové modelo-

vaní. Veškeré zatěžování výpočtových modelů je realizováno pomocí metody konečných prv-

ků, dále jen MKP. Touto metodou je možné určit umístění a velikost napjatosti v kritické ob-

lasti zatěžované součásti. Pro přípravu výpočtových modelů a samotný výpočet je použit 

MKP systém Abaqus/CAE Version 6.8, který je využíván pro výpočty ve firmě BOSCH 

DIESEL s.r.o. 

Samotný návrh vysokotlakých elementů určených pro vytvoření výpočtových modelů je reali-

zován v CAD systému Pro/ENGINEER Wildfire 3.0. Z tohoto CAD systému je vytvořená 3D 

geometrie exportována do MKP softwaru pro přípravu výpočtových modelů. 

Cílem MKP výpočtu je nalezení místa s největší napjatostí, to ovšem není konečným výsled-

kem pevnostních výpočtů. Dalším dílčím cílem je nalézt místo s nejmenší bezpečností vůči 

mezi únavy nebo s největším únavovým poškozením. Místa s největší napjatostí a nejmenší 

bezpečností vůči mezi únavy mohou být odlišná, je tedy nutné tato místa lokalizovat. K vy-

hodnocení únavového namáhání je nutné použít únavový postprocesor pracující na základě 

dat z MKP výpočtu. K tomuto účelu je využit software FEMFAT určený pro predikci únavo-

vé životnosti.  

 

4.1. Metoda konečných prvků – MKP 

MKP označovaná také jako FEM (Finite element method) je numerická metoda určená k ře-

šení široké řady inženýrských problémů z oblasti statických a dynamických výpočtů, proudění 

tekutin a plynů, přenosu tepla, elektromagnetismu, akustiky atd. Vznik MKP je přibližně datován 

v 50. letech, kdy byly spojeny myšlenky algoritmu MKP s číslicovým počítačem. Dosažení 

tohoto spojení umožnilo dostatečně efektivní řešení větších soustav algebraických rovnic a 

následný rozvoj MKP. Podrobný popis algoritmu metody konečných prvků je v [21]. 

Už z názvu metody je patrné, že základním stavebním elementem je prvek konečných rozmě-

rů, narozdíl od obecné pružnosti, kde je nutné pracovat s rovnováhou na elementárním prvku 

nekonečně malých rozměrů. Princip metody je založen na numerickém přístupu řešení, kdy je 

nutné kontinuum rozdělit na konečný počet prvku – diskretizace úlohy. Diskretizace spočívá v 

rozdělení tělesa na síť konečných prvků. Síť tělesa je potom tvořena některými z velké řady 

prvků (příklad na obr. 22), pro každý prvek je charakteristický počet a poloha jeho uzlů a jeho 

tvar. Uzly sítě jsou důležité body, v nichž je nutné najít neznámé parametry řešení (např. po-

suvy a natočení) pro výpočet napjatosti tělesa. Hustota a typ použitých prvků sítě velmi vý-

razně ovlivňují kvalitu výsledků výpočtu, ale také se značně podílí na hardwarové a časové 

náročnosti výpočtu. 
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Základním principem metody konečných prvků jsou variační principy mechaniky využívající 

variační přístup. Variační přístup je spojen s přirozenými přírodními jevy, kde se procesy rea-

lizují ze všech možností pouze cestou minimální energie. Variační přístup spočívá v hledání 

funkcí, pro které má funkcionál Π stacionární hodnotu, více v [28].  

V případě deformačně-napjatostní varianty MKP jsou základními parametry posuvy, potom je 

východiskem Lagrangeův variační princip: „Mezi všemi funkcemi posuvů, které zachovávají 

spojitost tělesa a splňují geometrické okrajové podmínky, se realizují ty, které udílejí celkové 

potenciální energii Π stacionární hodnotu.“[21]. Pro řešení deformačně-napjatostní statické 

úlohy MKP je nutné předepsat alespoň takové podmínky, aby bylo zamezeno pohybu tělesa 

ve všech jeho složkách, které jsou možné s ohledem na typ úlohy [21]. 

 

 

Obr. 22 Příklady prvků pro tvorbu sítě tělesa [28] 
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5. Návrh vysokotlakého zásobníku 

5.1. Konstruk ční návrh vysokotlakého zásobníku v systému CAD 

Při návrhu konstrukce vysokotlakého zásobníku je třeba dodržet vnitřní předpisy firmy 

BOSCH DIESEL s.r.o. Tyto předpisy jsou zpracovány na základě požadavků zákazníka a jsou 

v nich zohledněny také rozměry určující technickou proveditelnost tlakového zásobníku. Při 

nedodržení těchto rozměrů by mohlo dojít ke zkomplikování výrobního procesu z technolo-

gického hlediska. Mezi hlavní rozměry, které je třeba dodržet patří například délka vysokotla-

kého zásobníku, vzdálenost mezi elementy a velké množství dalších. V případě návrhu kova-

ného vysokotlakého zásobníku pro 1600 barů (HFR16) zůstanou tvar a rozměry vysokotla-

kých elementů pro připojení vysokotlakého potrubí ke vstřikovačům nezměněny. Jejich 

design v současnosti vyhovuje požadovanému tlaku. V rámci optimalizace je hlavním cílem 

návrhu optimalizovat vysokotlaký element pro radiální RPS. 

V druhém případě, při konstrukčním návrhu kovaného vysokotlakého zásobníku pro systé-

mový tlak 2000 barů (HFR20), je středem zájmu této práce vysokotlaký element pro připojení 

vysokotlakého potrubí ke vstřikovačům. 

 

 

Obr. 23 Konstrukce vysokotlakého zásobníku s radiálně umístěným RPS [29] 

 

5.2. Konstruk ční návrh HP elementu pro radiální RPS 

Vysokotlaký (HP) element pro připojení radiálního snímače tlaku (RPS) slouží především k 

montáži tohoto snímače do těla vysokotlakého zásobníku paliva (railu). Montáž RPS způso-

buje výrazné předpětí v elementu, tím se stává tento element rizikovějším než vysokotlaké 

elementy pro připojení potrubí ke vstřikovačům. Z pulzních zkoušek v současnosti použitého 

řešení vyplývá, že riziko trhliny je v případě HP elementu pro RPS až o 20% vyšší. Při kon-

strukci nového designu elementu je tedy nutné přihlédnout k těmto skutečnostem. Navrhova-
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ný element je určen k montáži RPS typu: RDS 4.2 M12x1.5 (obr. 24). Montáž a těsnost toho-

to senzoru je zajištěna prostřednictvím metrického závitu M12x1.5. 

 

 

Obr. 24 Snímač tlaku v Railu typu RDS 4.2 M12x1.5 [29] 

 

5.2.1. Současné konstrukční řešení 

Před konstrukčním návrhem nového designu je vhodné se seznámit s designem doposud pou-

žívaného konstrukčního řešení. Tvar dolní části vysokotlakého elementu je patrný z obr. 25. a 

je shodný s tvarem elementu pro připojení potrubí ke vstřikovačům. Z náčrtu je zřejmě, že 

design vychází z válcovitého tvaru (průměr 30,4 mm), z důvodu úspory materiálu je spodní 

část tečně navázána na zbývající část vysokotlakého zásobníku, která propojuje jednotlivé 

elementy (průměr 20,4 mm). Délka elementu ve směru osy vysokotlakého zásobníku je 

22 mm. Vnitřní část HP elementu má již optimalizovanou geometrii, tato geometrie zůstane 

nezměněna a bude zmíněna dále v textu. 

 

 

Obr. 25 Rozměrový náčrt spodní časti HP elementu 
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Design vrchní část vysokotlakého elementu je přizpůsoben montáži RPS. Původní návrh je 

kuželovitého tvaru. Úkos kužele vůči svislé ose elementu je 3˚, to je minimální hodnota nutná 

pro splnění technologických požadavků souvisejících s výrobou polotovaru kováním. Přechod 

mezi vrchní a spodní částí elementu je určen průměrem, úhlem úkosu a výškou elementu, z 

technologického hlediska je přechod řešen zaoblením o poloměru 3mm. Výška vysokotlakého 

elementu, myšlena vzdálenost vrchní plochy elementu od osy vysokotlakého zásobníku, je v 

tomto případě 28 mm. Veškeré důležité rozměry a tvar vysokotlakého elementu pro RPS jsou 

zobrazeny na obr. 26.   

 

 

Obr. 26 Konstrukce vnější geometrie HP elementu pro RPS  

 
Vnitřní geometrie vysokotlakého elementu bude při optimalizaci zachována. Nejdůležitější 

část zde tvoří geometrické řešení přechodu mezi axiálním a radiálním vývrtem. Jeho současné 

řešení zobrazené na obr. 27 prošlo již řadou optimalizačních procesů ve vývojovém oddělení 

firmy Bosch v Linzi (Rakousko) a je považováno za vyhovující. 

Celý design vnitřní geometrie je zobrazen na obrázku 27, mezi hlavní části patří radiální vývrt 

o průměru 3 mm určený k propojení axiálního vývrtu se snímačem tlaku v railu (RPS). Z toho 

vyplývá nutnost aplikace rozhraní pro montáž RPS, které je tvořeno radiálním otvorem opat-

řeným metrickým závitem M12x1,5. Hloubka otvoru je 13 mm, plocha umístěná na dně otvo-

ru tvoří důležitý prvek vysokotlakého elementu sloužící k těsnění prostoru mezi elementem a 

RPS. Všechny hrany montážního otvoru jsou sraženy z důvodu eliminace koncentrace napětí 

a zjednodušení montáže RPS. Průměr axiálního vývrtu v celé délce vysokotlakého zásobníku 

je  ∅10 H13. 
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Obr. 27 Vnitřní geometrie HP elementu pro RPS 

 
5.2.2. Optimalizované konstrukční řešení 

Na základě optimalizace stávajícího konstrukčního řešení firmou Bosch, je vytvořeno několik 

konstrukčních návrhů nového designu vysokotlakého elementu. Prvním krokem optimalizace 

bylo seznámení se s již existujícím konstrukčním návrhem elementu vytvořeným ve vývojo-

vém oddělení firmy Bosch ve Vénissieux (Francie). Tento návrh naznačil směr další optimali-

zace jdoucí cestou zvětšení výšky elementu a tím dosažení snížení vlivu napjatosti od montá-

že RPS na kritickou oblast přechodu radiálního a axiálního vývrtu. 

Dalším krokem pro optimalizaci designu jsou napěťové analýzy MKP a výpočty predikce 

únavové životnosti, na základě jejich výsledků byly vytvářeny jednotlivé konstrukční návrhy, 

které byly dále optimalizovány až do dosažení optimálních výsledků. Detailní popis těchto 

výpočtu je uveden v následujících kapitolách. 

Náhled vnějších geometrií jednotlivých navržených designů je uveden na obrázku 28. Původ-

ní, již upravený design firmy Bosch, byl dále optimalizován v konstrukčních variantách 1 až 6 

uvedených na obrázku. Na základě výsledků všech výše zmíněných analýz došlo v případě 

návrhu označeného jako „Design 6“ k dosažení plně vyhovujících výsledků. V tomto případě, 

jak bylo zjištěno po konzultaci s vývojovým oddělením firmy Bosch ve Francii, by muselo 

dojít ke změně technologického procesu kování vzhledem k výšce elementu. Možným řeše-

ním této situace je použití konstrukčního návrhu „Design 8“, zde je zachována optimální výš-

ka elementu, to je kompenzováno zmenšením průměru axiálního vývrtu na 9 mm. V případě 

tohoto řešení je nutné z důvodu zachování vnitřního objemu vysokotlakého zásobníku zvětšit 

jeho délku, což sebou přináší výrazný nárůst objemu materiálu. 
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Objemy materiálu vyjádřené formou hmotnosti samotné části elementu a další rozměrové 

parametry navržených řešení, mezi které patří výška elementu měřená od osy vysokotlakého 

zásobníku a vzdálenost těsnící plochy od přechodu radiálního a axiálního vývrtu, jsou uvede-

ny v tabulce 2. 

   

 

Obr. 28 Jednotlivé návrhy designu HP elementu pro RPS 
 

Model Materiál               
[g] 

Výška od osy 
[mm] 

Umístění těsnící 
plochy [mm] 

Design 1 135,6 32 14 

Design 2 127 32 14 

Design 3 125,8 33 15 

Design 4 124,6 34 16 

Design 5 125,9 32,5 14,5 

Design 6 132 33 15 

Design 7 124,2 29,5 11,5 

Design 8  127 29,5 12 

Tab. 2 Parametry jednotlivých návrhů 

 

Zvolená vnější geometrie spodní části vysokotlakého elementu je zobrazená na obr. 29. Z 

obrázku je patrné, že design vychází podobně jako u původního řešení z válcovitého tvaru 
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(průměr 31,2 mm), tečná návaznost na zbývající část vysokotlakého zásobníku je zde realizo-

vaná zploštěnou části spodní hrany elementu. Pro výhodné rozložení napjatosti je spodní část 

elementu zaoblena pomocí křivky parabolického tvaru (ρ = 0,5). Délka elementu ve směru 

osy vysokotlakého zásobníku zůstává 22 mm. 

 

 

Obr. 29 Rozměrový náčrt spodní časti HP elementu 

 

Zmíněná geometrie spodní části je totožná pro řešení Design 6 i Design 8. Design vrchní část 

vysokotlakého elementu je také změněn oproti původnímu řešení. Nová konstrukční řešení 

jsou kuželovitého tvaru. Úkos kužele vůči svislé ose elementu byl změněn u varianty 6 na 

5,81˚, tato hodnota zajišťuje značné rozšíření oblasti navazující na spodní část elementu. Pře-

chody mezi vrchní a spodní částí vysokotlakého elementu jsou realizovány zaoblením o po-

loměru 4 mm. 

Výška vysokotlakého zásobníku, měřená stejně jako v předchozím případě je 33 mm. Cílem 

zvětšení výšky vysokotlakého elementu je eliminovat vliv napjatosti způsobený montáží RPS 

na kritickou oblast vysokotlakého zásobníku (tj. přechod axiálního a radiálního vývrtu railu). 

Samotný způsob montáže RPS a hlavní rysy původního designu vnitřní geometrie zůstávají v 

tomto případě (Design 6) nezměněny.  

V případě konstrukčního návrhu označeného číslem 8 je výška elementu snížena z 33 mm na 

29,5 mm, z tohoto důvodu nemohla být plně zachována vnitřní geometrie a průměr axiálního 

vývrtu byl změněn na 9 mm. Ostatní rozměry jsou totožné s uvedenými náčrty.  
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Obr. 30 Konstrukce vnější geometrie HP elementu pro RPS  
 

5.3. Konstruk ční návrh HP elementu pro připojení vstřikovače 

Vysokotlaký element pro připojení vstřikovačů slouží k distribuci dávky paliva o systémovém 

tlaku směrem ke vstřikovačům. Z důvodu prostorového uspořádání jednotlivých komponentů 

systému Common Rail v motorovém prostoru vozidla je nutné použít vysokotlaké potrubí k 

připojení vstřikovačů. Připojení vysokotlakého potrubí je realizováno pomocí převlečné mati-

ce, jejímž dotažením na požadovaný utahovací moment vzniká axiální síla potřebná k utěsně-

ní dosedací plochy mezi vysokotlakým potrubím a vysokotlakým zásobníkem. Při konstrukci 

tohoto vysokotlakého elementu je tedy nutné počítat se závitem pro dotažení matice a kuželo-

vou dosedací plochou pro těsné dosednutí protější plochy vysokotlakého potrubí. 

Další klíčovou součástí vysokotlakého elementu je tlumič tlakových rázů, jeho funkce a způ-

soby realizace jsou již popsány v kapitolách 3.1 a 3.2. V případě vysokotlakého zásobníku 

HFR20 je použita koncepce vrtaného tlumiče. Design a uspořádání vysokotlakého elementu 

pro HFR20 jsou znázorněny na obr. 18 v kapitole 3. 

 

5.3.1. Současné konstrukční řešení 

Rozměrový náčrt současného konstrukčního řešení vnější geometrie vysokotlakého elementu 

pro připojení vstřikovače je na obr. 31.  Základ elementu tvoří těleso válcového tvaru o prů-

měru 33,4 mm.  
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Obr. 31 Rozměrový náčrt spodní časti HP elementu HFR20 [29] 

 

Na něj navazuje vrchní část elementu, jehož výška od osy railu činí 32,5 mm. Další hlavní 

rozměry jsou uvedené na výše zmíněném náčrtu. Výsledného tvaru horní části je dosaženo 

rotací náčrtu kolem osy elementu. Součástí vrchní části elementu je závit M14x1,5 určený pro 

výše zmíněnou převlečnou matici a s ním související obrobené plochy.  

Vnitřní geometrie vysokotlakého elementu je tvořena kuželovou dosedací plochou s úhlem 

rozevření kuželu 60˚. Na tuto plochu dále navazuje radiální vývrt o průměru 4 mm přecháze-

jící v dolní části na tlumič tlakových rázů. Ten je tvořen vrtaným otvorem o průměru 0,9 mm. 

Přechod radiálního a axiálního vývrtu je v tomto případě realizován průnikem vývrtu tlumiče 

do axiálního vývrtu tlakového zásobníku. Ten je tvořen vrtanou dírou  ∅9 JS13.  

Přechod axiálního a radiálního vývrtu je podroben odjehlení, čímž je dosaženo zaoblení hrany 

přechodu o poloměru 0,2 mm. I přes toto opatření je přechod a jeho okolí při tlaku 2000 barů 

vystaveno velkým zatížením, čemuž odpovídají vysoké hodnoty napjatosti. Pro jejich elimi-

naci je nutné podrobit vnitřní geometrii vysokotlakého zásobníku nákladnému procesu au-

tofretáže. 

Autofretáž je technologický postup, při němž je na vnitřní část tělesa aplikován vysoký tlak 

(8000 barů), což způsobí zpevnění vnitřního povrchu a vznik záporných zbytkových napětí 

(obr. 32). Cílem je zvýšit životnost produktu zpevněním míst koncentrace napětí.[39] 
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Obr. 32 Průběh napětí v autofretovaném materiálu [29] 

 

5.3.2. Nová konstrukční řešení 

Záměr změnit konstrukční řešení vysokotlakých elementů pro připojení vstřikovačů přišel ve 

snaze o zlevnění a zjednodušení výroby vysokotlakého zásobníku. Jak již bylo zmíněno, pro-

ces autofretáže tvoří velkou část nákladů na výrobu railu. Cílem bylo odstranit autofretáž z 

výrobního procesu a zároveň přejít na koncepci elementu s využitím některých prvků převza-

tých z koncepce svařovaných railů. Tím by bylo možné dosáhnout výrazného snížení objemu 

materiálu v elementu a zároveň potvrdit nebo vyvrátit hypotézu možnosti využití napjatosti 

způsobené předpětím elementu k eliminaci napjatosti v kritické oblasti přechodu radiálního a 

axiálního vývrtu. 

Z důvodu snížení objemu materiálu v novém konstrukčním řešení byla zmenšena výška vyso-

kotlakého elementu. Byly navrženy 2 odlišné varianty zobrazené na obrázku 33.  

Snížení výšky vysokotlakého elementu není jediným způsobem snížení objemu materiálu. 

Ten byl dále redukován odstraněním materiálu z vnitřní části vysokotlakého elementu, tento 

design je částečně převzatý z koncepce svařovaných railů. Vzniklý prostor je pak nahrazen 

dalším vloženým dílem, na obrázku 33 označen oranžovou barvou. Výhody tohoto řešení spo-

čívají v redukci objemu materiálu v elementu a použití relativně levného vloženého dílu jako 

náhrada materiálu odebraného z vnitřní části elementu. Umístění kontaktní těsnící plochy vy-

sokotlakého potrubí a vysokotlakého elementu se nachází velmi blízko kritického místa kon-

centrace napětí – vrtaného tlumiče a jeho přechodu do axiálního vývrtu railu. Takové řešení 

může přinést pozitivní vliv vzniklé napjatosti na napjatost způsobenou systémovým tlakem v 

kritické oblasti. Potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy bude patrné z výsledků analýz. 

Konstrukce a rozměry vrtaného tlumiče tlakových rázů a těsnícího kužele pro montáž vyso-

kotlakého potrubí byly zachovány. 
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Obr. 33 Srovnání jednotlivých designů HFR20 
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6.  Vytvoření a příprava dílčích modelů 

6.1. Model geometrie 

Vytvoření 3D modelů elementů vysokotlakého zásobníku v MKP softwaru Abaqus/CAE je 

prvním krokem k vytvoření MKP simulace. Samotné modelování součásti v prostředí Aba-

qusu by bylo ovšem zbytečně časově náročné, tento software není primárně určen k tvorbě 3D 

modelů. Proto byla prostorová geometrie tělesa exportována z CAD systému Pro/ENGINEER 

Wildfire 3.0 pomocí převodového formátu IGES v podobě Surfaces. Tento formát zajišťuje 

bezproblémový import objemového modelu do systému  Abaqus/CAE, podmínkou je vybraná 

volba Solid v dialogovém okně importu. Vzhledem k symetrii úlohy lze použít čtvrtinový 

model, což povede k menší časové náročnosti na výpočet úlohy při dosažení totožných vý-

sledků jako u MKP analýzy bez zahrnutí symetrie. Aby bylo možné symetrii v analýze využít, 

musí geometrie, materiálové vlastnosti a zatížení plnit podmínky symetrie.[14] 

 

 

Obr. 34 Importovaný čtvrtinový model vysokotlakého elementu 

 
6.2. Model materiálu 

Materiálem vysokotlakého zásobníku je precipitačně vytvrzená ocel s označením 38MnVS6 + 

S podle DIN EN 10267 (starší značení také 38MnSiVS5). Její feriticko-perlitická struktura 

umožňuje použití na kované součásti zatěžované vysokým tlakem. Chemické složení materiá-

lu je uvedeno v tab. 3. Výrobce oceli zaručuje následující mechanické vlastnosti materiálu,  
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- mez pevnosti v tahu Rm = 900 až 1000 Mpa  

- mez kluzu min. Rp0,2 = 550 MPa 

- tažnost A5 min. 12% 

- poměrné zúžení (kontrakce) min. 25% 

- tvrdost 265 až 300 HB 

C Si Mn P S Cr V N 
Chemické složení 

(hmotn. podíl v 

%) 
0,36 – 

0,44 

0,45 – 

0,85 

1,14 – 

1,56 

max. 

0,03 

0,025 

– 

0,045 

max. 

0,10 

0,06 – 

0,22 

0,008 

– 

0,022 

Tab. 3 Chemické složení materiálu 

 

Pro výpočtové modely je uvažováno elastické chování materiálového modelu při zatěžování. 

Předpokládá se materiál homogenní izotropní. Aby bylo možné provést požadované výpočty, 

je třeba přiřadit materiálovému modelu následující charakteristiky, modul pružnosti v tahu 

(tzv. Youngův modul) je 210000 MPa a Poissonovo číslo 0,3. Pro určení a objektivní porov-

nání hmotností jednotlivých variant vysokotlakých elementu je třeba znát hustotu materiálu, v 

případě oceli 38MnVS6 + S je hustota 7850 kg/m3. 

Důležitou součástí návrhu a optimalizace cyklicky zatěžovaných součástí je analýza únavové-

ho namáhání a určení bezpečnosti vůči mezi únavy. Tyto výpočty vyžadují přiřazení mecha-

nických vlastností materiálového modelu. Výrobce oceli udává ovšem pouze přibližné nebo 

minimální hodnoty, na základě zkušeností firmy BOSCH DIESEL s.r.o. jsou zvoleny násle-

dující mechanické vlastnosti, 

- mez pevnosti v tahu Rm = 950 Mpa  

- mez kluzu min. Rp0,2 = 600 MPa. 

Vzhledem k charakteru výpočtů není třeba zadávat další materiálové vlastnosti a charakteris-

tiky. 

 

6.3. Model vazeb 

Jak již bylo řečeno, výpočtové modely lze označit za symetrické, v daném souřadném systé-

mu je možné docílit této skutečnosti symetrií podle osy x a y. To lze realizovat předepsáním 

nulového posuvu ve směru osy x a y. Tyto okrajové podmínky jsou předepsané na uzlové 

body ležící v rovině symetrie a zajišťují, že uzly mají nulové posunutí v normálovém směru k 

rovině symetrie.[14] Dále je nutné zabránit posunutí modelu ve směru osy z. 

Pro druhou část úlohy je nutné nadefinovat kontakty mezi jednotlivými tělesy simulujícími 

utěsnění styčné plochy mezi vysokotlakým potrubím a vysokotlakým elementem. Tento kon-
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takt je zajišťován dotažením převlečné matice a přenesením síly přes rozpěrný člen. Modely 

vazeb v kontaktech jsou simulovány s tečným chováním (tangential behavior) s koeficientem 

tření f = 0,12. Kontakt těles je modelován pomocí prvků ležících na kontaktních plochách 

volbou surface to surface. 

 

 
Obr. 35 Definice symetrie čtvrtinového modelu 

 

6.4. Model zatížení tělesa 

Na model vysokotlakého elementu působí několik zátěžných účinků. V případě vysokotlaké-

ho elementu pro snímač tlaku v railu (RPS) je prvním z nich síla vyvozená montáží RPS. Tato 

síla je daná utahovacím momentem (případně utahovacím úhlem) předepsaným pro daný typ 

elementu a snímače. V tomto případě se její hodnota rovná Fz = 24 kN. Účinek této síly je na 

model elementu aplikován na těsnící plochu mezi RPS a tělesem elementu, jeho reakce je 

rozložena do jednotlivých závitů. Pro zjednodušení úlohy lze zatížení závitů aplikovat na 

čtvrtkružnice nahrazující jednotlivé závity. Rozložení sil do závitů je nutné určit samostatným 

výpočtem. 

Dalším zátěžným účinkem působícím na vysokotlaký element pro RPS je systémový tlak da-

ného vysokotlakého zásobníku, v případě HFR16 je tlak na vnitřní plochy zásobníku roven 

p = 160 MPa. V důsledku působení tlaku je nutné vzít v úvahu změnu zatížení vyvozeného 

montáží RPS, tyto hodnoty je nutné určit v samostatném výpočtu. Dále je nutné výpočtem 

určit reakční sílu v místě odříznutí výpočtového modelu od zbývající části vysokotlakého zá-

sobníku. Tato síla je vyvolaná působením tlaku na komponent uzavírající axiální vývrt vyso-
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kotlakého zásobníku. Oblasti zatížení výpočtového modelu vysokotlakého zásobníku pro při-

pojení RPS jsou zobrazeny na obr. 36. 

 

 

Obr. 36 Zatížení čtvrtinového modelu HP elementu pro RPS 
 

Vytvoření výpočtového modelu vysokotlakého elementu určeného pro připojení vysokotlaké-

ho potrubí a následně vstřikovače probíhá obdobným způsobem. První zátěžný krok zde tvoří 

síla vyvozená montáží vysokotlakého potrubí (dotažením matice). Tato síla je z převlečné 

matice kontakty přenášena jednotlivé komponenty sestavy, tj. na rozpěrnou vložku, koncovku 

vysokotlakého potrubí a dále přes kuželovou těsnící plochu na vysokotlaký element. Hodnota 

této síly je Fz = 22 kN. 

V dalším zátěžném kroku je simulován systémový tlak působící na vysokotlaký element urče-

ný pro daný typ vysokotlakého zásobníku, v případě HFR20 je tlak na vnitřní plochy zásobní-

ku roven p = 200 MPa. Stejně jako v předchozím případě je nutné výpočtem určit reakční sílu 

v místě odříznutí výpočtového modelu. Pro co nejbližší přiblížení se reálným podmínkám 

zatěžování je nutné určit reakční sílu také v místě odříznutí výpočtového modelu vysokotla-

kého potrubí. Tato reakce je simulována rozložením síly na průřez potrubí a nahrazena půso-

bením tlaku na daný průřez. Zátěžné účinky výpočtového modelu HP elementu jsou zobraze-

ny na obr. 37. 
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Obr. 37 Zatížení čtvrtinového modelu HP elementu HFR20 
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7. Výpočet simulací a analýza výsledků 

7.1. MKP výpočet HP elementu pro radiální RPS 

Jak již bylo zmíněno, výpočet MKP je proveden v systému Abaqus/CAE Version 6.8. Všech-

ny kroky vedoucí k výpočtu byly provedeny právě v preprocesoru výše zmíněného MKP sys-

tému. Pouze model geometrie byl importován z CAD systému. Samotný výpočet je proveden 

v režimu batchmode, jeho prostředí provádí výpočet bez spuštěného grafického rozhraní sys-

tému. Tento způsob umožňuje úsporu systémových prostředků počítače pro samotný výpočet. 

Spuštění výpočtu probíhá pomocí dávkového souboru typu „*.bat“ . Do dávkového souboru je 

nutné zadat potřebné parametry pro výpočet a název vstupního souboru (input file - *.inp) 

umístěného v pracovním adresáři. 

Vstupní soubor programu Abaqus je textový soubor ve formátu ASCII, který může být vyge-

nerován v grafickém prostředí Abaqus/CAE, nebo přímo v textovém editoru. Ve vstupním 

souboru jsou zapsány jednotlivé podmínky výpočtu pomocí klíčových slov (Keyword). Obec-

ně lze říci, že vstupní soubor je přehledný zápis celého výpočtového modelu v textové podo-

bě. Pro zkušenější uživatele je mnohem rychlejší upravit výpočet změnou parametrů klíčo-

vých slov ve vstupním souboru, než tu samou změnu provést v grafickém prostředí Aba-

qus/CAE.[42] 

 

 

Obr. 38 Schéma kompletní analýzy [42] 
 

V případě MKP výpočtu vysokotlakého elementu pro radiální RPS je téměř kompletní vstupní 

soubor vygenerován v grafickém prostředí Abaqus/CAE, dále do něj jsou vneseny pomocí 
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textového editoru zátěžné účinky nahrazující reálné reakční síly v závitech. Ty jsou nahrazeny 

silovým zatížením působícím na uzly čtvrtkružnice nahrazující jednotlivé závity. Tento pří-

stup řešení byl zvolen z důvodu zjednodušení úlohy, jinak by bylo nutné provést časově ná-

ročnější výpočet celé sestavy s kontaktními plochami. 

Jakmile je proces simulace dokončen, výsledky jsou zpracovány postprocesorem (ABA-

QUS/CAE). Vyhodnocení je obecně dáno interaktivně, použitím vizualizačního modulu 

ABAQUS/CAE, který čte neutrální binární soubor výstupní databáze a má různé grafické 

možnosti zobrazení výsledků.[17] 

 
7.1.1. Výpočet rozložení sil v závitech 

Grafické prostředí Abaqus/CAE neumožňuje rozložení silového působení na křivku, proto je 

nutné využít textového editoru a zanést zátěžné účinky ručně do vstupního souboru. Hodnoty 

reakčních sil jsou vypočteny pomocí samostatných výpočtů uvedených dále. Tyto výpočty je 

nutné řešit jako kontaktní úlohy realizované v rovině (2D) nebo v prostoru (3D). Pro srovnání 

těchto metod bude proveden výpočet oběma způsoby. 

 
7.1.1.1. 2D výpočet rozložení sil v závitech 

První z možných způsobů výpočtu rozložení silových účinků v závitech je pomocí MKP si-

mulace v rovině (2D). Tento výpočet předpokládá osovou symetrii úlohy, což vede k výrazně 

menší náročnosti na výpočtový čas a hardware počítače, ale zároveň dochází ke zkreslení vý-

sledků v důsledku zjednodušení geometrie výpočtového modelu. 

  

 

Obr. 39 Okrajové podmínky pro výpočet rozložení sil 

 
Samotný výpočtový model je tvořen sestavou dvou těles, prvním z nich je část vysokotlakého 

elementu a dále tělesem snímače tlaku v railu (RPS). Mezi oběma tělesy je nutné nadefinovat 
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kontaktní plochy potřebné pro výpočet. Jednotlivé kontaktní plochy jsou zobrazeny na obráz-

ku 39 a jsou tvořeny jednotlivými funkčními závity a těsnící plochou. Vlastnosti přiřazené 

kontaktům jsou stejné jako v ostatních výpočtových modelech a jsou zmíněny v kapitole 6.3. 

Další okrajové podmínky jsou v tomto případě realizovány osovou symetrií, vazbami k okolí 

a zátěžnými účinky. Těleso vysokotlakého zásobníku je v místě řezu pevně vázáno s okolím 

zamezením pohybu ve směru osy y a z. Utahovací síla 24 kN mezi HP elementem a RPS je 

simulována zatížením Bolt load aplikovaným na řez nacházející se mezi závity a těsnící plo-

chou. V dalším zátěžném kroku je simulován účinek systémového tlaku uvnitř vysokotlakého 

zásobníku 1600 bar. 

Důležitou součástí výpočtového modelu pro výpočet rozložení sil v závitech je tvorba MKP 

sítě. Struktura a kvalita sítě má zásadní vliv na konvergenci úlohy a přesnost výsledků. V 

tomto případě je síť tvořena prvkem CAX8, což je osmi uzlový bikvadratický čtyřstranný 

prvek vhodná pro osově symetrické úlohy. Základní přibližná velikost prvku je 0,5 mm, ve 

sledovaných místech jsou prvky sítě zjemněny až na méně než desetinu této hodnoty, to při-

spívá ke konvergenci úlohy a zlepšení přesnosti výsledků.      

 

 

Obr. 40 MKP síť rovinného modelu 

 
Pro zjištění konkrétních číselných hodnot kontaktních sil v definovaných kontaktních plo-

chách je nutné před spuštěním simulace zadat do vstupního souboru úlohy (input file) příkaz 

Contactprint spolu s příslušnými parametry. Hodnoty kontaktních sil jsou pak po proběhnutí 

simulace vypsány v souboru „*.dat“ (viz obr. 38). Hodnoty vypsané tímto způsobem jsou 

uvedeny v tabulce 4. Zde jsou vypsané hodnoty sil působících ve směru osy z a v radiálním 

směru. Při působení vnitřního tlaku ve vysokotlakém zásobníku jsou tyto hodnoty značně 

ovlivněny. 
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  Montáž RPS Montáž RPS + tlak 

  Fz [N] Frad [N] Fz [N] Frad [N] 

Závit 1 9732 4166 10690 5084 

Závit 2 5443 2330 6051 2766 

Závit 3 3686 1578 4128 1820 

Závit 4 2904 1243 3255 1393 

Závit 5 2235 956,5 2565 1098 

∑ Závitů 24000   26689   

Těsnící plocha  24000   20884   

Tab. 4 Hodnoty rozložení sil v závitech 

 

7.1.1.2. 3D výpočet rozložení sil v závitech 

Podobným způsobem jako v předchozí situaci (rovinná úloha) je možné provést výpočet roz-

ložení silových účinků v závitech vysokotlakého elementu pomocí MKP simulace na prosto-

rovém modelu (3D). 

Tento výpočtový model nepředpokládá osovou symetrii úlohy, ale pracuje se skutečnou geo-

metrií. Při zachování kvality a struktury sítě tak lze dosáhnout přesnějších výsledků, které lze 

porovnat s předchozí 2D úlohou. Nevýhodou této simulace je vyšší náročnost na hardware 

počítače a mnohonásobně delší doba výpočtu (v tomto případě více než 300x delší).  

 

 

Obr. 41 Okrajové podmínky pro výpočet rozložení sil 
 

Prostorový výpočtový model je stejně jako v rovinné úloze tvořen sestavou dvou těles, v tom-

to případě ovšem plnohodnotnou 3D geometrií. Sestava se skládá z horní části vysokotlakého 

elementu pro RPS a snímače tlaku v railu (RPS), spojení je realizováno pomocí závitu. Mezi 
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oběma tělesy jsou definovány kontaktní plochy, které jsou vyznačeny na obrázku 41 a jsou 

tvořeny jednotlivými funkčními závity a těsnící plochou. Vlastnosti kontaktních dvojic jsou 

stejné jako v 2D výpočtu a ostatních výpočtových modelech.  

Okrajové podmínky výpočtového modelu se příliš neliší od již zmíněných v kapitole 6.3 a 6.4 

(definovaných pro vysokotlaký element RPS). V tomto případě je výpočtový model uvažován 

jako symetrický podle osy x a y. Pohybu tělesa vysokotlakého zásobníku je v místě řezu za-

mezeno stanovením nulových posuvů ve směru osy z. 

Stejně jako v předchozí úloze je utahovací síla 24 kN mezi HP elementem a RPS simulována 

zatížením Bolt load a systémový tlak uvnitř vysokotlakého zásobníku je 1600 bar. Všechny 

okrajové podmínky jsou vyznačeny na obr. 41. 

MKP síť je v rovinách symetrie výpočtového modelu tvořena podobným způsobem jako v 

rovinné úloze pro dosažení relativně porovnatelných výsledků obou simulací. Samotná síť je 

v tomto případě tvořena prvkem C3D10M, což je deseti uzlový kvadratický čtyřstěnný prvek 

(modifikovaný). Přibližná velikost globálního prvku je 1 mm, tato relativně hrubá síť je pou-

žita jen v místech, které jen minimálně ovlivňují přesnost výpočtu. Ve sledovaných místech 

kontaktních dvojic je velikost prvků zlomkem velikosti globálních, aby se síť v těchto místech 

co nejvíce přiblížila síti rovinné úlohy. 

 

 

Obr. 42 MKP síť prostorového modelu  
 

Číselné hodnoty kontaktních sil v kontaktních plochách jsou zjištěny již zmíněným způso-

bem, zápisem příkazu Contactprint do vstupního souboru a následně po proběhnutí simulace 

zpracovány ze souboru „*.dat“ . Vypočtené hodnoty sil působících ve směru osy z a v radiál-

ním směru jsou uvedeny v tabulce 5. Sledovány jsou opět síly ve stavu zatíženém tlakem a ve 

stavu bez zatížení tlakem. Při zpracování hodnot z „*.dat“  souboru je nutné provést transfor-
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maci sil z kartézského souřadného systému do válcového, tím jsou získány hodnoty kontakt-

ních sil v radiálním směru. 

 

  Montáž RPS Montáž RPS + tlak 

  Fz [N] Frad [N] Fz [N] Frad [N] 

Závit 1 9604 5717,5 10568 6536,5 

Závit 2 5440 2227,8 6028 2583,1 

Závit 3 3758 1453,2 4184 1651,7 

Závit 4 2834,4 1095,6 3166 1224,8 

Závit 5 2367,2 914,5 2670,8 1032,2 

∑ Závitů 24003,6   26616,8   

Těsnící plocha  24000   20808   

Tab. 5 Hodnoty rozložení sil v závitech 

 
Z porovnání hodnot kontaktních sil v ose z v tabulkách 4 a 5 je zřejmá nepříliš velká odchylka 

mezi rozložením sil provedeném 2D a 3D výpočtem (cca 0,3 až 0,4%), za přesnější lze pova-

žovat silové rozložení vypočtené 3D simulací. V radiálním směru jsou rozdíly výraznější, to 

je dáno ovlivněním třecí složky kontaktních sil způsobeným uvažováním stoupání závitů. 

Rovinná úloha je definována jako osově symetrická, vliv stoupání závitu zde proto neovlivňu-

je výsledné hodnoty.   

 

7.1.2. Vytvoření sítě 

Pro vytvoření MKP sítě vysokotlakého elementu pro připojení RPS byl zvolen prvek 

C3D10M, což je modifikovaný deseti uzlový kvadratický čtyřstěn. Tento prvek je vhodný pro 

všeobecné použití v široké škále úloh včetně kontaktních.  

 

 

 Obr. 43 Použité MKP prvky [11] 
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Aproximovaná velikost globálního prvku je 1,3 mm. Takto relativně hrubá síť je použita v 

oblastech výpočtového modelu, kde prvky větší velikosti nemají zásadní vliv na přesnost vý-

sledků, ale pozitivně ovlivňují celkový počet prvků a tím i náročnost výpočtu.   

 

 

Obr. 44 MKP síť HP elementu pro RPS 

 

V místech zátěžných účinků, případně požadavkem na vysokou přesnost výpočtu, je použito 

jemnější dělení zajišťující dobrou konvergenci úlohy a jí odpovídající přesnost výsledků, viz 

obr 44. Pro další zpřesnění výsledků a pro odečítání výsledných hodnot napjatosti je použit 

submodel, který oproti globálnímu modelu používá mnohem jemnější síť pro další zvýšení 

přesnosti výpočtu. 

Submodel je tvořen hranicemi, které nejsou externí hranicemi globálního modelu, ale jsou 

řeznými plochami oddělujícími submodel od globálního modelu. Na plochy vzniklé vyříznu-

tím submodelu jsou aplikovány výsledné stupně volnosti z globálního modelu jako okrajové 

podmínky.[34] 

Pro vytvoření MKP sítě submodelu byl použit prvek C3D20, to je dvaceti uzlový kvadratický 

kvádr. Tento prvek je určen především pro lineárně elastické výpočty a vzhledem k umístění 

integračních bodů jsou dobře zachycena koncentrace napětí na povrchu modelu.[11] 

Základní velikost prvku C3D20 byla zvolena 0,3 mm, v místě očekávané koncentrace napětí 

jsou prvky zjemněny až na velikost přibližně 0,04 mm. Tyto hodnoty se ukázaly být dobrým 

kompromisem mezi přesností výsledků a náročností výpočtu. Výsledný počet prvků submo-

delu je 20670 (89408 uzlů). 
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Posledním krokem vytvoření MKP sítě je ověření její kvality pomocí nástroje označeném v 

MKP systému Abaqus jako „Verify Mesh“. Zborcené prvky sítě jsou vyznačeny žlutou bar-

vou. Nepřípustně zdeformované prvky by byly zvýrazněny fialovou barvou, takové prvky se v 

síti nenacházejí. Počet zborcených prvků submodelu se blíží 1%, ale jejich umístění nepřed-

stavuje nebezpečí ovlivnění výsledků ve sledované oblasti (obr. 45). 

 

 

Obr. 45 Ověření kvality sítě  

 
7.1.3. Deformačně – napjatostní analýza 

Statická deformačně – napjatostní analýza slouží ke zjištění velikosti napětí v kritických mís-

tech koncentrace napětí a zároveň k přesnému nalezení těchto míst na základě proběhnuté 

MKP simulace. Ke zjištění těchto parametru je nutné provést vyhodnocení výsledků MKP 

simulace pomocí tzv. postprocesoru. Výsledky výpočtu (pro statiku stav deformace a napja-

tosti) jsou zobrazeny přímo na geometrii součásti, a sice jako barevné isoplochy vypočteného 

napětí.[18] 

V případě optimalizace vysokotlakého zásobníku jsou hodnoty a rozložení napjatosti v mís-

tech koncentrace napětí a jeho umístění využity jako výchozí hodnoty pro návrh dalších lépe 

optimalizovaných variant vysokotlakých elementů. Na základě těchto dílčích výsledku je dále 

optimalizována geometrie jednotlivých konstrukčních variant až do dosažení vyhovujícího 

stavu. 

 

7.1.3.1. Analýza současného řešení 

Prvním krokem pro optimalizaci je zjištění napjatosti v současném konstrukčním řešení HP 

elementu pro montáž RPS, které, jak již bylo uvedeno, není vyhovující. Tento design byl pro-
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to podroben deformačně – napjatostní analýze (obr. 46). Pro další vzájemnou porovnatelnost 

výsledků je nutné používat u všech konstrukčních variant stejnou metodiku.  

 

 

 Obr. 46 Misesovo napětí čtvrtinového modelu (tlak +montáž) 

 

V tomto případě je odečtena hodnota maximálního Misesova napětí na submodelu při zatížení 

vysokotlakého elementu montáží RPS a systémovým tlakem současně (celkové zatížení) a 

lokalizováno umístění maximální hodnoty napjatosti. Pro další porovnání je potom v tomto 

místě odečtena hodnota Misesova napětí vyvozeného pouze montáží RPS a hodnota cyklické-

ho napětí. Ta je aproximována rozdílem napětí při celkovém zatížení a napětí vyvozeném 

montáží RPS. Pro zjištění směru napětí je zjišťován ve všech případech také průběh radiální a 

tečné napjatosti. Grafická ukázka průběhů bude uvedena v další kapitole.  

Další z analyzovaných konstrukčních řešení je optimalizovaný design navržený ve firmě 

Bosch (obr. 47). Tento design jde cestou zvětšení vzdálenosti těsnící plochy od osy railu, tím 

je dosaženo snížení vlivu napětí od montáže RPS. Takové řešení je výhodné použít jako vý-

chozí bod pro další optimalizaci. 

Ve všech případech deformačně – napjatostní analýzy byly odečteny hodnoty Misesova, ma-

ximálního, středního a minimálního napětí (viz tabulka 6). 

Z porovnání hodnot jednotlivých napětí lze usoudit, že zvětšení vzdálenosti těsnící plochy 

RPS od osy vysokotlakého zásobníku (railu) se pozitivně projevilo v relativně výrazném sní-

žení napjatosti vyvozené montáží RPS a tím také napjatostí při celkovém zatížení. Nebezpeč-
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né cyklické napětí bylo zredukováno o 1,6%, vzhledem k nárůstu objemu materiálu HP ele-

mentu o 16,6% není tento pokles příliš výrazný. 

 

 

Obr. 47 Misesovo napětí čtvrtinového modelu (tlak +montáž) 

 

V dalších krocích optimalizace budou na základě těchto konstrukčních řešení navrženy nové 

varianty, jež budou dále optimalizovány na základě nových výsledků deformačně – napjatost-

ních analýz. Na vývoj nových konstrukčních řešení mají nezanedbatelný vliv také hodnoty 

bezpečnosti vůči mezi únavy, ty budou uvedeny v některé z dalších kapitol. 

 

Model Zatížení σmises 

[MPa] 
σmax 

[MPa] 
σmid 

[MPa] 
σmin 

[MPa] 

Montáž RPS 74,4 77,9 6,3 0,9 

Cyklické  687,6 537,6 -128,6 -152,7 
Aktuální 
design 

Montáž RPS + tlak 752,8 615,4 -123,4 -150,6 

Montáž RPS 38 38,7 1,2 0,2 

Cyklické  676,3 526,7 -138,1 -160,5 
Optimalizace 

(Bosch) 
Montáž RPS + tlak 714,3 565,4 -138,9 -160,3 

Tab. 6 Hodnoty napětí stávajících řešení 
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7.1.3.2. Analýza navržených konstrukčních variant 

Dalším krokem pro optimalizaci vysokotlakého elementu pro RPS bylo postupné provedení 

deformačně – napjatostních analýz návrhů nových konstrukčních řešení. Na základě výsledků 

těchto analýz bylo postupně vypracováno 8 návrhů, které byly popsány v kapitole 5.2.2. 

Ve všech případech byly stejně jako v předchozí kapitole zjišťovány hodnoty maximálního 

Misesova napětí (podmínka plasticity HMH) v kritickém místě při zatížení HP elementu mon-

táží RPS a systémovým tlakem současně (celkové zatížení), pří zatížení pouze montáží RPS a 

při cyklickém zatížení od pulsujícího tlaku. Hodnoty těchto napětí, včetně maximálních, 

středních a minimálních, jsou uvedeny v tabulce 7. Všechny výpočty byly prováděny stejnou 

metodikou (stejná MKP síť, okrajové podmínky, atd.) a výsledné hodnoty jsou porovnatelné. 

Grafické výstupy zobrazení napjatosti pomocí isoploch jsou zobrazeny na obrázcích 48 až 54. 

Cílem těchto zobrazení je vyjádření průběhů napjatosti v tělese HP elementu a porovnání vý-

sledků napjatosti při celkovém a cyklickém zatížení pro zjištění vlivu montáže RPS na napja-

tost v kritickém místě přechodu radiálního a axiálního vývrtu. Pro zjištění jednotlivých složek 

napětí a jejich významnost bylo po transformaci do válcových souřadnic vykresleno napětí v 

radiálním a tangenciálním směru (obr. 51 až 54). 

Všechny grafické výstupy jsou pro názornost zobrazeny na modelu konstrukčního návrhu 

označeného jako „Design 6“. Při optimalizaci byly postupně vypracovány pro všechna navr-

hovaná řešení. 

 

 

Obr. 48 Misesovo napětí (tlak + montáž) 
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Obr. 49 Misesovo napětí (cyklické) 

 

 

 

Obr. 50 Misesovo napětí (montáž) 
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Obr. 51 Napětí v tečném směru (tlak + montáž) 

 

 

 

Obr. 52 Napětí v tečném směru (cyklické) 
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Obr. 53 Napětí v radiálním směru (tlak + montáž) 

 

 

Obr. 54 Napětí v radiálním směru (cyklické) 
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Model Zatížení σmises 

[MPa] 
σmax 

[MPa] 
σmid 

[MPa] 
σmin 

[MPa] 

Montáž RPS 37,5 38,1 1,7 -0,4 

Cyklické  673,9 525,7 -135,8 -159,9 Design 1 

Montáž RPS + tlak 711,1 560,9 -137,6 -162,1 

Montáž RPS 39,1 39,8 1,2 0,1 

Cyklické  680,2 531,1 -137,8 -159,7 Design 2 

Montáž RPS + tlak 719,3 570,9 -136,6 -159,6 

Montáž RPS 33,2 33,8 1 0,1 

Cyklické  687,1 537,8 -137,7 -160,3 Design 3 

Montáž RPS + tlak 720,4 571,6 -136,6 -160,3 

Montáž RPS 26,4 26,8 0,8 0,1 

Cyklické  684,1 534,9 -137,7 -160,1 Design 4 

Montáž RPS + tlak 710,5 561,8 -136,8 -160 

Montáž RPS 32,2 32,8 1 0,2 

Cyklické  674,1 524,5 -138,6 -159,9 Design 5 

Montáž RPS + tlak 706,2 557,3 -137,6 -159,7 

Montáž RPS 28,8 29,4 0,9 0,2 

Cyklické  668,6 519,5 -138,8 -159,1 Design 6 

Montáž RPS + tlak 697,5 548,8 -137,9 -158,9 

Montáž RPS 64,5 65,9 3,2 -0,4 

Cyklické  670 473,1 -182,2 -161,6 Design 7 

Montáž RPS + tlak 734,3 538,9 -180,2 -161,2 

Montáž RPS 48,9 49,8 1,6 0,2 

Cyklické  643,9 493,8 -139,4 -160,2 Design 8 

Montáž RPS + tlak 692,7 543,6 -137,7 -160 

Tab. 7 Hodnoty napětí navržených variant 

 

7.1.4. Predikce únavové životnosti 

Vysokotlaký zásobník systému Common rail je dimenzován na bezpečný únavový život (sa-

fe-life) vycházející z požadavku, že během projektované životnosti nesmí vzniknout únavová 

porucha části (resp. pravděpodobnost jejího vzniku je krajně malá). Tento postup je užíván 

zejména u částí, které nelze za provozu pravidelně kontrolovat a jejich případné porušení by 

ohrozilo bezpečnost provozu.[25]  
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Predikce únavové životnosti patří mezi metody postprocesingu a může být dalším srovnáva-

cím kritériem pro objektivní porovnání původních a nově navržených konstrukčních řešení 

vysokotlakých elementů. Jak již bylo zmíněno, prvotní konstrukční řešení HP elementu pro 

radiální RPS se potýkalo s problémy vzniku trhlin při pulzních zkouškách. Využitím predikce 

únavové životnosti lze takové riziko účinně snížit. K tomuto účelu je určen systém FEMFAT-

Basic využívající přístup pomocí lokálních elastických napětí (LESA – Local Elastic Stress 

Approach), tato metoda pracuje s lokálním elastickým napětím získaným z MKP.[25] 

 

 

Obr. 55 Materiálový model v systému FEMFAT-Basic 

 

 

Obr. 56 σσσσ - ε křivka materiálu 

 



                       
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta strojního inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE   

       

 Brno 2009 70  David Klepetko 

Z dřívějších zkušeností firmy Bosch lze porovnat výsledky predikce únavové životnosti sys-

témem FEMFAT-Basic a skutečné únavové pulzní zkoušky. Při zachování používané metodi-

ky se výsledky liší o 3,75%, přičemž reálná zkouška udává bezpečnější výsledek, metodu 

FEMFAT postprocesingu lze tedy považovat za vyhovující. 

Pro samotný výpočet byl zadán materiálový model uvedený v kapitole 6.2. Jeho definice v 

systému FEMFAT-Basic je zobrazena na obrázku 55 včetně vizualizace elasto-plastického 

chování materiálu pomocí křivky závislosti napětí-přetvoření (obr. 56). 

Pro posuzování mezního stavu únavové životnosti slouží únavové křivky udávající závislost 

amplitudy napětí na počtu kmitů do lomu. Únavová křivka napětí (tj. Wöhlerova křivka, S-N 

křivka) je v případě této metodiky získávána pro napětí určené na hladké (nevrubované) zku-

šební tyči daného materiálu. Dále je pro každé kontrolované místo v uzlu sítě přiřazena odpo-

vídající fiktivní únavová křivka tohoto místa.[8];[25]  

Na obrázku 57 jsou vyznačeny obě únavové křivky. Křivka pro hladký nevrubovaný vzorek je 

vyznačena modrými body a mez únavy odpovídá hodnotě σc = 380 MPa. Lokálnímu místu 

koncentrace napětí (uzel 149) skutečné součásti odpovídá křivka vymezená zelenými body 

(mez únavy σc = 372,5 MPa).   

 

 

Obr. 57 Wöhlerova křivka 
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Je všeobecně známo, že při pulzujícím zatěžování se únavová odolnost liší oproti namáhání se 

stejnou amplitudou napětí symetricky střídavého kmitu. Jedním ze způsobů vyjádření vlivu 

středního napětí (symetrie kmitu) je využití Haighova diagramu.[35]  

Pro nahrazení více-osé napjatosti ekvivalentním napětím byla použita metoda kritické roviny 

řezu (Modified equivalent stress of the critical cutting plane), která pro danou historii zatěžo-

vání nalezne v každém uzlu výpočtového MKP modelu rovinu s nejkritičtějším průběhem 

napětí. Tomuto průběhu odpovídá zátěžný bod v Haighově diagramu. Haighovy diagramy 

hladkého nevrubovaného vzorku (modré body) a kritického místa analyzovaného tělesa (tyr-

kysové body) jsou zobrazeny na obrázku 58. Pomocí těchto diagramů je možné určit velikost 

mezní amplitudy napětí (svislá osa) pro dané střední napětí.[27] 

 

 

Obr. 58 Haighův diagram 

 

Výpočet koeficientu bezpečnosti v každé rovině řezu je proveden porovnáním zátěžného bodu 

v Haighově diagramu s mezí pevnosti. Rovina s nejnižším koeficientem bezpečnosti je hleda-

nou kritickou rovinou.[27] Výpočet koeficientu bezpečnosti (Sf – Safety factor) byl proveden 

pro všechna původní i nově navržená konstrukční řešení. Místo s nejnižší bezpečností je zob-

razeno v grafickém výstupu sytému FEMFAT-Basic, názorná ukázka jednoho z řešení je zob-

razena na obr. 59. V místě nejnižší bezpečnosti byl také zjišťován gradient napětí. Tyto hod-

noty jsou pro všechna řešení uvedeny v tabulce 8. Porovnáním hodnot lze potvrdit, že návrhy 

s nevyšší bezpečností se shodují s návrhy s nejpříznivějšími výsledky napjatosti z předchozích 

kapitol. 

  



                       
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta strojního inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE   

       

 Brno 2009 72  David Klepetko 

 

 Obr. 59 Vizualizace bezpečnosti  
 

σmises [MPa] 
Model 

Cyklické zat. Celkové zat. 
Sf [-] gradient [-] 

Aktuální 
design 687,6 752,8 1,081 1,23 

Optimalizace 
(Bosch) 676,3 714,3 1,112 1,54 

Design 1 673,9 711,1 1,119 1,9 

Design 2 680,2 719,3 1,097 1,13 

Design 3 687,1 720,4 1,091 1,14 

Design 4 684,1 710,5 1,103 1,13 

Design 5 674,1 706,2 1,118 1,87 

Design 6 668,6 697,5 1,129 1,88 

Design 7 670 734,3 1,096 1,67 

Design 8 643,9 692,7 1,179 1,08 

Tab. 8 Hodnoty napětí a bezpečnosti 
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7.2. MKP výpočet HP elementu pro připojení vstřikovače 

7.2.1. Vytvoření sítě 

MKP síť výpočtového modelu vysokotlakého elementu pro připojení vysokotlakého potrubí 

ke vstřikovači i jeho submodelu je realizována pomocí MKP prvků shodných jako v předcho-

zím případě (C3D10M). Jak již bylo uvedeno, tento prvek je vhodný také pro kontaktní úlohy. 

Výpočtový model je tvořen sestavou čtyř těles vázanými kontaktními dvojicemi, hustota 

MKP sítě je velmi rozmanitá (obr. 60) a je volena z hlediska snížení výpočtové náročnosti na 

hardware počítače (a zkrácení doby výpočtu), ale na druhou stranu také pro zpřesnění výpočtu 

v kontaktních dvojicích a místech koncentrace napětí. 

Prvek pro vytvoření MKP sítě submodelu je opět shodný s předchozím případem (C3D20). 

Struktura samotné MKP sítě použitého submodelu je vzhledem ke jeho velikosti a průměru 

radiálního vývrtu tlumiče (pouze 0,9 mm) volena zvolena velmi jemná, velikost základního 

prvku sítě je 0,15 mm. 

 

 

Obr. 60 MKP síť HP elementu HFR20 

 

V místě očekávané koncentrace napětí jsou použity prvky o velikosti přibližně 0,03 mm. Tak 

jemné rozdělení sítě sebou přináší dobrou konvergenci úlohy, a zároveň také zvýšení času 
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potřebného pro výpočet. Výsledné hodnoty napjatosti ve sledovaných místech lze ale považo-

vat za velmi přesné. Konečný počet prvků submodelu je 34815 (150304 uzlů). 

Opět bylo nutné také prověřit kvalitu MKP sítě a tím předem odhalit případné problémy s 

konvergencí, které by mohly nastat. Po použití nástroje „Verify Mesh“ bylo zjištěno 0,63% 

zborcených prvků. Jak je zřejmé z obrázku 61, tyto prvky se nenacházejí v místech předpo-

kládané koncentrace napětí a neovlivní tedy přesnost výpočtu.  

 

Obr. 61 Ověření kvality sítě 

 

7.2.2. Deformačně – napjatostní analýza 

Cílem této analýzy bylo potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, zda mohou nově vzniklá řešení 

přinést pozitivní vliv napjatosti vzniklé montáží na napjatost způsobenou systémovým tlakem 

v kritické oblasti. Tímto způsobem by mohlo dojít k odstranění autofretáže z výrobního pro-

cesu při zachování dalších výhod v podobě snížení množství materiálu. 

Jak již bylo uvedeno, byly navrženy dvě různé varianty řešení tohoto problému. První z nich 

velmi radikálně snižuje množství použitého materiálu a těsnící kužel posouvá do blízkosti 

kritického místa tlumiče hydraulických rázů. Po provedení deformačně – napjatostní analýzy 

byla navržena druhá varianta označovaná jako „Koncept 2“, kde byl těsnící kužel umístěn 

dále od tlumiče. Na základě výsledků deformačně – napjatostních analýz uvedených v tabulce 

9 bylo zjištěno, že hodnoty napětí jsou v kritickém místě přiblížením těsnícího kužele ovliv-

něny negativně a nelze tedy pozitivně využít napjatost vzniklou montáží konstrukčního celku.  
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Obr. 62 Koncept 1 – Misesovo napětí (tlak + montáž) 

 

Po zhodnocení výsledků uvedených v tabulce 9 a grafických výstupů průběhů napjatosti na 

obrázcích 62 až 67 je patrné, že hodnoty napětí jsou příliš vysoké pro realizaci tohoto řešení 

bez použití autofretáže. Pro úspěšnou realizaci tohoto řešení bez použití autofretáže by musely 

být hodnoty napětí nižší přibližně o 40%. 

V případě použití autofretáže by pravděpodobně bylo možné použít jedno z těchto řešení s 

efektem snížení objemu použitého materiálu. Tato domněnka nemohla být výpočtem v da-

ných podmínkách ověřena z důvodu nemožnosti výpočtu tohoto typu úlohy (tlak až 8000, 

zbytková napětí), pro který je nutná výpočetní stanice s odpovídajícím hardwarem a soft-

warem.  

 Zobrazené grafické výstupy představují ukázku průběhu Misesova napětí na modelu „Kon-

cept 1“ při celkovém zatížení (obr. 62), cyklickém zatížení (obr. 63) a při samotné montáži 

konstrukčního celku bez zatížení tlakem (obr. 64). Misesovo napětí při celkovém zatížení lze 

porovnat se stejně zatíženým modelem „Koncept 2“ na obr. 67. Průběhy napětí v tangenciál-

ním a radiálním směru jsou zobrazeny na obrazcích 65 a 66.  

Vzhledem k vysokým hodnotám vypočtených napětí není nutné v těchto případech provádět 

predikci únavové životnosti. Její výsledky by s vysokou pravděpodobností nebyly vyhovující.  

 



                       
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta strojního inženýrství DIPLOMOVÁ PRÁCE   

       

 Brno 2009 76  David Klepetko 

 

Obr. 63 Koncept 1 – Misesovo napětí (cyklické) 

 

 

Obr. 64 Koncept 1 – Misesovo napětí (montáž) 
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Obr. 65 Koncept 1 – Napětí v tečném směru (tlak + montáž) 

 

 

Obr. 66 Koncept 1 – Napětí v radiálním směru (tlak + montáž) 
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Obr. 67 Koncept 2 – Misesovo napětí (tlak + montáž) 

 

Model Zatížení σmises 

[MPa] 
σmax 

[MPa] 
σmid 

[MPa] 
σmin 

[MPa] 

Montáž 155 160 11 0 

Cyklické  1088,5 938,3 -103,6 -191,5 Koncept 1 

Montáž + tlak 1235,1 1090,8 -92,7 -190,3 

Montáž 67 70 8 0 

Cyklické  1080,8 896,6 -175,7 -192,4 Koncept 2 

Montáž + tlak 1165,5 982,5 -173,9 -191,8 

Tab. 9 Hodnoty napětí navržených konceptů 

 

7.3. Zhodnocení výsledků 

Vzhledem k velkému množství různých veličin zjištěných v průběhu celé práce a rozepsaných 

do různých kapitol jsou jejich hodnoty sepsány a zhodnoceny v této kapitole. Pozornost je zde 

věnována hlavně primárnímu úkolu, optimalizaci vysokotlakého elementu pro připojení radi-

álního RPS. 

V tabulce 10 je uvedeno shrnutí všech důležitých hodnot spojených s HP elementem pro radi-

ální RPS, všechny hodnoty byly získány stejnou metodikou a jsou spolehlivě srovnatelné. 
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Cílem je porovnat hodnoty nově navržených konstrukčních řešení navzájem a dále je srovnat 

s hodnotami již hotových konstrukčních řešení firmy Bosch. 

 

σmises [MPa] 
Model Materiál         

[g] 
Výška od 
osy [mm] 

Montáž RPS Cyklické zat. Celkové zat. 
Sf [-] gradient       

[-] 

Aktuální 
design 108,9 28 74,4 687,6 752,8 1,081 1,23 

Optimaliz. 
(Bosch) 127 32 38 676,3 714,3 1,112 1,54 

Design 1 135,6 32 37,5 673,9 711,1 1,119 1,9 

Design 2 127 32 39,1 680,2 719,3 1,097 1,13 

Design 3 125,8 33 33,2 687,1 720,4 1,091 1,14 

Design 4 124,6 34 26,4 684,1 710,5 1,103 1,13 

Design 5 125,9 32,5 32,2 674,1 706,2 1,118 1,87 

Design 6 132 33 28,8 668,6 697,5 1,129 1,88 

Design 7 124,2 29,5 64,5 670 734,3 1,096 1,67 

Design 8 127 29,5 48,9 643,9 692,7 1,179 1,08 

Tab. 10 Srovnání klíčových hodnot 

 
První ze srovnávaných hodnot je hmotnost samostatného HP elementu, v tomto případě byl 

směr vývoje udán optimalizovaným řešením firmy Bosch, kdy byl výrazně navýšen objem 

materiálu oproti původnímu nevyhovujícímu řešení. Dalším ovlivňujícím faktorem je výška 

vysokotlakého elementu, resp. vzdálenost těsnící plochy od kritického místa, zvětšením této 

vzdálenosti lze výrazně ovlivnit vliv napjatosti od montáže RPS. V dalších sloupcích tabulky 

jsou uvedené hodnoty napětí v kritickém místě, hodnoty související s predikcí únavové život-

nosti. 

Zhodnocením všech těchto kriterií byly z 8 navržených konstrukčních řešení vybrané 3, které 

lze považovat za řešení prvotního problému a je možné je použít pro výrobu vysokotlakého 

zásobníku a dále ověřit pulzními zkouškami. Závěrečná volba jednoho z těchto tří designů 

není pokryta rozsahem této práce, připadá spíše k zhodnocení po technologické a ekonomické 

stránce. 
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Ke stručnému zhodnocení vybraných konstrukčních řešení, Design 5 zachovává přibližně 

objem materiálu původního optimalizovaného řešení a menší úsporou (cca -1%). Z klíčových 

hodnot lze uvést snížení napětí v kritickém místě při celkovém zatížení oproti nevyhovující-

mu řešení o 6,6%, v případě cyklického zatížení snížení o 2%. Bezpečnost vůči únavové trhli-

ně byla v tomto případě zvýšena o 3,4%. 

Další z vybraných řešení je Design 6, v tomto případě byl lehce navýšen objem materiálu pro 

dosažení co nejlepších výsledků napjatosti a bezpečnosti. Při stejném způsobu porovnání 

hodnot jako v předchozím případě byl materiál navýšen o cca 2%. Z dalších výsledků, napětí 

při celkovém zatížení kleslo o 7,9% a při cyklickém zatížení nastal pokles o 2,8%. Nárůst 

bezpečnosti je v tomto případě 4,4%. 

Nevýhodou výše zmíněných dvou konstrukčních řešení je větší výška elementu a s tím spoje-

né problémy s kováním, které mohou nastat a bylo by nutné je dále řešit z technologického 

hlediska. Tyto možné problémy řeší konstrukční návrh označený jako Design 8, kde došlo ke 

snížení elementu na optimální hodnotu. Snížení výšky je zde vykompenzováno změnou prů-

měru axiálního vývrtu. Tento krok sebou přináší výrazné snížení hodnot napětí a zvýšení bez-

pečnosti, ale také snížení vnitřního objemu vysokotlakého zásobníku, který musí být nahrazen 

zvětšením délky zásobníku a tím výrazným nárůstem materiálu. Nelze tedy říci, že by přinášel 

výrazné výhody vzhledem k předchozím řešení. Pokles napětí je v tomto případě 8,8% resp. 

6,8%. Nárůst bezpečnosti se rovná hodnotě přibližně 9%. 
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8. Závěr 

Předmětem této diplomové práce byla optimalizace kovaných vysokotlakých elementů zásob-

níku paliva (tzv. Railu) systému Common Rail.  

Primárním cílem diplomové práce byla optimalizace vysokotlakého (HP) elementu pro připo-

jení radiálního snímače tlaku paliva v zásobníku pro tlak 1600 barů. Současné řešení nebylo 

po provedení únavových zkoušek shledáno vyhovujícím. 

Druhým, pomyslně vedlejším cílem, byl návrh konceptu HP elementu pro připojení vyso-

kotlakého potrubí ke vstřikovači pro tlak 2000 barů. Úkolem bylo nalézt řešení použitelné bez 

drahého procesu autofretáže, případně vyvrátit hypotézu o proveditelnosti takového řešení. 

V obou případech bylo nutné se ve spolupráci s firmou Bosch Diesel s.r.o. důkladné seznámit 

se současně existujícím konstrukčním řešením a navrhnout příslušné HP elementy v CAD 

systému. Tyto konstrukční návrhy byly poté podrobeny deformačně-napjatostním analýzám 

MKP, případně predikci únavové životnosti v systému FEMFAT-Basic. 

V případě optimalizace vysokotlakého elementu pro připojení radiálního snímače tlaku lze po 

zhodnocení všech výsledků vybrat 3 vyhovující konstrukční varianty, které jsou řešením pr-

votního problému. Mezi vybrané tři konstrukční návrhy patří Design 5, Design 6 a Design 8. 

Po provedení všech simulací prokázaly tyto návrhy velmi dobré hodnoty sledovaných veličin. 

Z klíčových hodnot lze uvést snížení napětí v kritickém místě při celkovém zatížení až o 

8,8%, v případě cyklického zatížení snížení až o 6,8%. Bezpečnost vůči únavové trhlině byla 

zvýšena až o 9% (detailnější informace jsou uvedeny v kapitole 7.3 Zhodnocení výsledků). V 

oblasti výpočtů vysokotlakých elementů se jedná o velmi pozitivní výsledky. Tyto návrhy je 

tedy možné použít pro výrobu vysokotlakého zásobníku a dále ověřit pulzními zkouškami. 

Finální volba jednoho z vyhovujících designů nespadá do zaměření této diplomové práce, 

náleží k zhodnocení po technologické a ekonomické stránce. 

Koncepční návrhy spojené se sekundárním úkolem práce byly po provedení simulací shledány 

za použitelné pouze po aplikaci autofretáže. Hypotéza o možném vyřazení autofretáže z vý-

robního procesu při použití těchto konceptů byla tedy vyvrácena. Příčinou je konstrukce vrta-

ného tlumiče tlakových rázů, který je realizován vývrtem o průměru pouze 0,9 mm a je tedy 

značným koncentrátorem napětí. 

Na základě výpočtového modelování byl v této práci splněn cíl optimalizace vysokotlakého 

elementu pro připojení radiálního snímače tlaku. Výsledky provedených analýz je nutné dále 

ověřit experimentálně formou pulzních únavových zkoušek. Pokud by byl jejich výsledek 

pozitivní, může přistoupit firma Bosch Diesel k výrobě optimalizovaného řešení. Vzhledem k 

mnoha-tisícovým sériím výrobků, běžných v automobilovém průmyslu, by byl v takovém 

případě přínos této práce doveden až do žádoucí praktické realizace.    
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