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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Cílem této práce je návrh konfigurace hvězdicového pětiválcového motoru se zaměřením na 

klikové ústrojí. Rozebírána je problematika kinematiky klikového mechanismu s vedlejší 

ojnicí, problematika silového působení a vyvažování setrvačných sil. Dále je popisován 

postup MKP analýzy a v závěrečné kapitole je stanovena bezpečnost vybraného komponentu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Hvězdicový motor, letadlový pístový motor, mechanismus s vedlejší ojnicí, klikové ústrojí, 

vyvažování motoru, MKP analýza 

ABSTRACT 

This thesis deals with configuration of radial five-cylinder engine with attention to crank 

mechanism. Covered topics are motion of crank mechanism with articulated connecting rod, 

force analysis and balancing of inertial forces. The second part discusses FEM analysis and 

calculation of safety factor of selected component. 

KEYWORDS 

Radial engine, aircraft piston engine, mechanism with articulated connecting rod, crank 

mechanism, engine balancing, FEM analysis 



BRNO 2019 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

DONUTIL, J. Zážehový pětiválcový hvězdicový letecký motor. Brno, 2019. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automobilního a 

dopravního inženýrství. 66 s. Vedoucí diplomové práce Václav Píštěk. 

 



BRNO 2019 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 

prof. Ing. Václava Píštěka, DrSc. a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne 24. května 2019 …….……..………………………………………….. 

Jan Donutil 



BRNO 2019 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu práce prof. Ing. Václavu Píštěkovi, DrSc. za věcné 

rady, připomínky a v neposlední řadě vstřícný přístup. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Pavlu 

Ramíkovi za užitečné nápady při tvorbě MKP analýzy. 



BRNO 2019 

 

 

8 
 

OBSAH 

 

OBSAH 

Úvod ......................................................................................................................................... 10 

1 Hvězdicové motory .......................................................................................................... 11 

1.1 Pořadí zážehů ............................................................................................................. 12 

1.2 Konstrukce hvězdicového motoru ............................................................................. 13 

1.3 Rozbor kinematiky ..................................................................................................... 14 

2 Kinematika ....................................................................................................................... 17 

2.1 Výpočet kompresního poměru ................................................................................... 17 

2.2 Dráhy pístů ................................................................................................................. 18 

2.3 Rychlosti a zrychlení.................................................................................................. 21 

2.3.1 Rychlosti a zrychlení posuvných částí................................................................ 21 

2.3.2 Úhlové rychlosti a zrychlení ojnic ...................................................................... 23 

3 Tvorba 3D modelů ............................................................................................................ 26 

3.1 Píst ............................................................................................................................. 26 

3.2 Hlavní ojnice .............................................................................................................. 26 

3.3 Vedlejší ojnice ........................................................................................................... 27 

3.4 Vedlejší čep ................................................................................................................ 28 

3.5 Ložisko pístního a vedlejšího čepu ............................................................................ 28 

3.6 Sestava ojnic .............................................................................................................. 29 

3.7 Kliková hřídel ............................................................................................................ 29 

4 Rozbor sil .......................................................................................................................... 31 

4.1 Setrvačné síly ............................................................................................................. 31 

4.1.1 Redukce hmotností vedlejší ojnice ..................................................................... 31 

4.1.2 Redukce hmotností hlavní ojnice ....................................................................... 32 

4.1.3 Setrvačné síly posuvných částí ........................................................................... 33 

4.1.4 Setrvačné síly rotujících částí ............................................................................. 34 

4.2 Vyvažování ................................................................................................................ 35 

4.2.1 Vyvažování setrvačných sil posuvných částí ..................................................... 35 

4.2.2 Tvorba vývažků .................................................................................................. 36 

4.3 Síla od tlaku plynů ..................................................................................................... 38 

5 Pevnostní analýza ............................................................................................................. 41 

5.1 Příprava analýzy......................................................................................................... 41 

5.1.1 Příprava modelů .................................................................................................. 41 

5.1.2 Tvorba sítě .......................................................................................................... 42 

5.1.3 Kontrolované stavy ............................................................................................. 43 

5.1.4 Zadání okrajových podmínek ............................................................................. 44 



BRNO 2019 

 

 

9 
 

OBSAH 

 
5.2 Vyhodnocení výsledků analýzy ................................................................................. 45 

5.2.1 Tlak ..................................................................................................................... 45 

5.2.2 Tah ...................................................................................................................... 47 

6 Stanovení bezpečnosti ...................................................................................................... 49 

6.1 Stanovení ekvivalentního napětí ................................................................................ 49 

6.2 Faktory ovlivňující mez únavy .................................................................................. 51 

6.2.1 Součinitel vlivu jakosti povrchu ......................................................................... 52 

6.2.2 Součinitel spolehlivosti ...................................................................................... 52 

6.2.3 Korekční součinitel ............................................................................................. 53 

6.2.4 Součinitel vrubu .................................................................................................. 53 

6.3 Stanovení únavové bezpečnosti ................................................................................. 54 

6.4 Kontrola vzpěrného namáhání ................................................................................... 54 

Závěr ......................................................................................................................................... 56 

Seznam použitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 59 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 64 



BRNO 2019 

 

 

10 
 

ÚVOD 

 

ÚVOD 
Období kolem druhé světové války bylo érou velkého rozmachu spalovacích motorů, a to nejen 

v pozemní dopravě, ale především v letectví. Dokonce i v dnešní době je čas od času představen 

nový převratný systém zlepšující výkon či emise, jež má ve skutečnosti kořeny v počátcích 

letectví. Jako příklad bych rád uvedl přímý vstřik benzínu, vstřikování vody do sacího potrubí, 

anebo oxidu dusného, který se původně používal ve vysokých nadmořských výškách, kde 

motor neměl dostatek kyslíku v okolním vzduchu. V letectví zkrátka vznikla řada zajímavých 

koncepcí a nápadů, mezi které rozhodně patří i hvězdicový motor.  

Vlastním cílem této práce je vzít běžný vozidlový řadový tříválec a přetvořit ho do podoby 

hvězdicového pětiválce při zachování parametrů válcové jednotky. V práci bude tento motor 

rozebírán zejména se zaměřením na problematiku kinematiky klikového mechanismu, jeho 

vyvažování a pevnostní kontrolu. 
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1 HVĚZDICOVÉ MOTORY 
Pístové motory stály u zrodu letectví na počátku 20. století a díky své spolehlivosti, cenové 

dostupnosti a poměrně nízké hmotnosti nacházejí uplatnění i v dnešní době zejména ve světě 

modelářství. Již u prvních letadel se vývoj motorů s vnitřním spalováním rozdělil podle způsobu 

chlazení. Řadové či vidlicové motory byly typickými zástupci využívajícími chlazení 

kapalinou, neboť chlazení vzduchem by zde bylo obtížnější vzhledem k uspořádání 

jednotlivých válců za sebou. Vznikaly proto koncepce s uspořádáním válců do hvězdice, které 

měly velkou čelní plochu značně výhodnou pro druhý zmíněný způsob chlazení. Pro ještě 

dokonalejší chlazení vznikl rotační hvězdicový motor se stacionární klikovou hřídelí – otáčely 

se tedy válce s klikovou skříní připojenou k vrtuli. 

 

Obr. 1 Rotační hvězdicový motor se stacionární klikovou hřídelí [12] 

Tato konstrukce však měla nedostatek ve vytváření gyroskopického momentu, a tak byla po 

první světové válce vytlačena hvězdicovým motorem s pevně uloženými válci a rotující 

klikovou hřídelí. 

 

Obr. 2 Dvouhvězdicový motor Pratt & Whitney R-2800 Double Wasp s 18-ti válci poháněl například 

americký stíhací letoun „Hellcat“ [13] 
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Obr. 3 Grumman F6F-5 Hellcat [14] 

Díky absenci kapalinové chladící soustavy tyto motory získaly výhodu v menší hmotnosti a 

jednodušší konstrukci, nicméně pokulhávaly za řadovými motory z hlediska aerodynamiky. 

Mezi další výhody lze zařadit absenci momentové nevyváženosti a malý rozměr pohonné 

jednotky v podélném směru díky jedinému zalomení klikové hřídele. Využívá se totiž 

klikového mechanismu s vedlejšími ojnicemi. Otevírání ventilů je řízeno z pravidla 

rozvodovým mechanismem OHV s vačkovým kotoučem společným pro všechny válce, který 

má shodnou osu otáčení jako kliková hřídel. [1] 

 

1.1 POŘADÍ ZÁŽEHŮ 

Počet válců hvězdicových čtyřdobých motorů je kvůli rovnoměrnosti chodu limitován na lichá 

čísla. Pro úhel natočení klikové hřídele mezi dvěma po sobě jdoucími zážehy platí: 

γ =   
720

𝑖𝑣
     [°], (1)  

kde iv je počet válců. 

 

 

Obr. 4 Pořadí zážehů jednohvězdicového a dvouhvězdicového motoru [1] 

Pro pětiválec tedy platí γ = 144° a pořadí zapalování 1–3–5–2–4–1.  Pro sestrojení 

hvězdicového motoru se sudým počtem válců je zapotřebí sudého počtu hvězd na několika 
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zalomeních klikové hřídele. Dalším příkladem je motor Pratt & Whitney R-4360 "Wasp Major" 

s 28 válci ve čtyřech hvězdách po sedmi a výkonem až 3210 kW. Použit byl i v jednom 

z největších letadel všech dob Convair B-36 „Peacemaker“, který měl těchto motorů celkem 6. 

 

Obr. 5 28válcový motor Pratt & Whitney R-4360 [15] 

 

1.2 KONSTRUKCE HVĚZDICOVÉHO MOTORU 

Přestože se hvězdicové motory řadí mezi motory s vnitřním spalováním, od klasických 

řadových se díky své konstrukci značně liší. Hlavním znakem jsou válce uspořádané v jedné 

svislé rovině ve hvězdě kolem osy rotace klikové hřídele. Kliková skříň je dělená a válce jsou 

k ní připojeny šroubovými spoji. Kvůli této konstrukci není možné uchytit jednotlivé ojnice za 

sebou na jediném zalomení klikového hřídele jako u vidlicových motorů. Je tedy třeba zavést 

pojem hlavní a vedlejší ojnice. Po obvodu velkého oka hlavní (neboli mateřské) ojnice se 

nacházejí čepy vedlejších ojničních klik, na kterých jsou uchyceny vedlejší (neboli pobočné) 

ojnice. Rozměry vedlejších klik se volí co nejmenší kvůli snížení hmotnosti mateřské ojnice.  
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Obr. 6 Hlavní a vedlejší ojnice motoru Pratt & Whitney [3] 

Složitost této konstrukce má za následek rozdílné pohyby pístů v hlavním a vedlejších válcích, 

což způsobuje rozdíly v kompresních poměrech, jak ukazuje vykreslení kinematiky 

v následující kapitole. Vzhledem k termomechanice a rovnoměrnosti chodu motoru je však 

důležité dosáhnout co nejmenších odchylek kompresních poměrů a vzdáleností horních úvratí 

od osy otáčení klikové hřídele. [9] 

 

1.3 ROZBOR KINEMATIKY 

Vedlejší kliky svírají s osou hlavní ojnice úhel δk, zatímco vedlejší válce svírají s válcem 

hlavním úhel δv. Tyto dva úhly však nemusí být stejné pro příslušnou kliku a válec. Úhel mezi 

dvěma po sobě jdoucími válci je určen dle vztahu: 

𝛿𝑣 =
360

𝑖𝑣
= 72°. (2)  

Další parametry klikového ústrojí jsou uvedeny na Obr. 7. 
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Obr. 7 Rozměry mechanismu s vedlejší ojnicí [2] 

Kde R, ri poloměr hlavní, vedlejší kliky [mm], 

 L, li délka hlavní, vedlejší ojnice [mm], 

 α úhel natočení klikové hřídele od osy hlavního válce [°], 

 β, βi úhel natočení hlavní, vedlejší ojnice od osy příslušného válce [°]. 

Ve výpočtech kinematiky budou kvůli jednoduchosti zapisovány veličiny popisující hlavní 

válec písmeny bez indexu a pro veličiny vedlejších válců budou užívány indexy i = 2 až 5. 

Dráha pístu je u klasických koncepcí spalovacích motorů definována jako vzdálenost pístu od 

horní úvratě a běžně pro ni platí vztah zahrnující první dva řády harmonických složek. 

𝑠 = 𝑅 [(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼) −
𝜆

4
(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼)]   [𝑚𝑚], (3)  

kde λ je klikový poměr s obvyklými hodnotami 0,25 až 0,35. 

𝜆 =
𝑅

𝐿
   [−]. (4)  

Tento zápis je však pro další výpočty nevhodný vzhledem ke složitosti vyjádření tytéž dráhy u 

vedlejších pístů. Dále tedy budu počítat se vzdáleností pístu od osy rotace klikové hřídele. 

Pro dráhu hlavního pístu tedy platí: 

𝑠 = 𝑅 cos 𝛼 + 𝐿 cos 𝛽    [𝑚𝑚]. (5)  

Pro β platí: 
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𝛽 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑅 sin 𝛼

𝐿
)   [°]. (6)  

Pohyb i-tého vedlejšího pístu je potom popsán vztahem: 

𝑠𝑖 = 𝑅 cos 𝛼𝑖 + 𝑟𝑖 cos 𝛽 + 𝑙𝑖 cos 𝛽𝑖    [𝑚𝑚]. (7)  

kde αi je úhel mezi hlavní klikou a osou i-tého vedlejšího válce. [2] 

𝛼𝑖 =  𝛼 − 𝛿𝑣𝑖   [°]. (8)  

Úhel natočení vedlejší ojnice od osy příslušného válce βi lze rovněž popsat díky podobnosti 

trojúhelníků vztahem: 

𝛽𝑖 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑅 sin 𝛼𝑖  −  𝑟 sin 𝛽

𝑙
)   [°]. (9)  
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2 KINEMATIKA 
Než se dostaneme k samotným výpočtům a vykreslení kinematických veličin je třeba nejprve 

uvést základní technické údaje pohonné jednotky, ze které tato práce vychází. Jedná se o řadový 

motor Škoda 1,2 HTP, tedy zážehový vodou chlazený tříválec s rozvody OHC. 

Tabulka 1 Parametry motoru 1,2 HTP [16] 

Počet válců iv [-] 3 

Zdvihový objem válce VZ [cm3] 399 

Vrtání D [mm] 76,5 

Zdvih Z [mm] 86,9 

Poloměr zalomení kliky R [mm] 43,45 

Max. výkon Pe max [kW/min-1] 40 / 4750 

Max. točivý moment Mt max [Nm/min-1] 106 / 3000 

Kompresní poměr ε [-] 10,3 

Délka ojnice L [mm] 138 
 

Tyto rozměry byly použity pouze u hlavního válce. Pro vedlejší válce byla zvolena délka ojnic 

l = 89 mm a délka vedlejších klik r = 49 mm, přičemž byl zachován vztah: 

𝐿 = 𝑟 + 𝑙   [𝑚𝑚]. (10)  

Maximální otáčky v této práci budou uvažovány n = 3000 min-1 a to ze dvou důvodů. Prvním 

je, že se zde nachází maximum točivého momentu. Druhý důvod vychází z předpokladu, že 

letecká vrtule dosahuje nejvyšší účinnosti právě v nižších otáčkách. Při dosažení vyšších hodnot 

by bylo nutné použit regulátor otáček. [1] 

 

2.1 VÝPOČET KOMPRESNÍHO POMĚRU 

K výpočtu kompresních poměrů vedlejších válců je potřeba znát kompresní objem Vk. Ten se 

však mezi zadanými parametry nenacházel, a tak musel být vypočítán ze známých hodnot 

kompresního poměru ε a zdvihového objemu Vz hlavního válce. Pro kompresní poměr platí 

vztah: 

휀 =
𝑉𝑘  +  𝑉𝑧

𝑉𝑘
   [−]. (11)  
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Obr. 8 Kompresní poměry hlavního a vedlejšího válce 

Po krátké úpravě tak lze získat vztah pro kompresní objem. 

𝑉𝑘 =
𝑉𝑧

휀 −  1
   [𝑐𝑚3]. (12)  

Kvůli zjednodušení výpočtu uvažuji kompresní prostor ve tvaru válce o průměru D. Výška 

tohoto válce (kompresní výška) Hk se potom stanoví následovně. 

𝐻𝑘 =
4 𝑉𝑘

𝜋 𝐷2
   [𝑚𝑚]. (13)  

Následující rozměry spalovacího prostoru jsou myšleny jako vzdálenosti daných bodů od osy 

otáčení klikové hřídele. Výška horní úvratě je označena jako Hu a lze díky ní spočítat výšku 

hlavy válce Hh. 

𝐻𝑢 = 𝑅 + 𝐿   [𝑚𝑚], (14)  

𝐻ℎ = 𝐻𝑢 + 𝐻𝑘   [𝑚𝑚]. (15)  

Nyní již můžeme spočítat kompresní poměr i-tého vedlejšího válce: 

휀𝑖 =
𝑉𝑧𝑖

 +  𝑉𝑘𝑖

𝑉𝑘𝑖

=
(𝐻𝑢𝑖 − 𝐷𝑢𝑖

)  + (𝐻ℎ  −  𝐻𝑢𝑖
)

𝐻ℎ  −  𝐻𝑢𝑖

   [−], (16)  

kde Dui je výška dolní úvratě daného vedlejšího válce. Výšky obou úvratí byly zjištěny 

v následující podkapitole. 

 

2.2 DRÁHY PÍSTŮ 

Výpočty byly prováděny v softwaru Mathcad 15 a jejich podrobné zpracování je k dispozici 

v elektronické příloze. Pro získání průběhu veškerých veličin byl nejprve vytvořen vektor 

natočení klikové hřídele pro celý termodynamický cyklus, tedy dvě otáčky. Po jeho dosazení 

do rovnic drah pístů, jež byly vyjádřeny v rozboru kinematiky, tak můžeme získat následující 

grafy a data. 

𝛼 = 0°. .720°. (17)  
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Obr. 9 Dráhy pístů před optimalizací 

Pro vyčíslení horních a dolních úvratí byla využita funkce pro určení maxima a minima vektoru. 

𝐻𝑢𝑖 = max(𝑠𝑖)  [𝑚𝑚]. (18)  

𝐷𝑢𝑖 = min(𝑠𝑖)  [𝑚𝑚]. (19)  

Tabulka 2 Kompresní poměry před optimalizací 

Válec Hlavní Druhý Třetí Čtvrtý Pátý 

Horní úvrať Hu [mm] 181,45 178,21 180,54 180,54 178,21 

Dolní úvrať Du [mm] 94,55 90,71 90,77 90,77 90,71 

Zdvihový objem VZ [cm3] 399,42 402,15 412,63 412,63 402,15 

Kompresní poměr ε [-] 10,3 7,952 9,759 9,759 7,952 
 

Z tabulky 2 je patrné, že rozdíly v kompresních poměrech především v třetím a čtvrtém válci 

jsou opravdu výrazné a musí být tedy razantně zmenšeny. Toho lze docílit dvěma základními 

způsoby. Prvním je úprava délek jednotlivých vedlejších ojnic, při kterém není dodržen vztah 

L = r + l. Tato metoda tedy vyžaduje každou ojnici jinou, což je nevýhodné u víceválcových 

motorů. Rozumněji použitelná je u tříválce, kde by byla díky symetrii mechanismu nutná pouze 

jedna délka vedlejších ojnic. V této práci byla proto zvolena druhá metoda uvažující různé úhly 

δk a δv. Jejich rozdíl je vyjádřen úhlem ψ a s jeho použitím je nutné upravit rovnice pro dráhy 

pístů.  

𝜓𝑖 = 𝛿𝑘𝑖
− 𝛿𝑣𝑖

   [°]. (20)  

Využitím goniometrických funkcí pak můžeme poupravit původní předpis funkce úhlu βi 
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𝛽𝑖 = asin (
𝑅 𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑖)  −  𝑟 𝑠𝑖𝑛(𝛽 −  𝜓𝑖)

𝑙
)   [°]. (21)  

Pro dráhu potom platí 

𝑠𝑖 = 𝑅 cos(𝛼𝑖) + 𝑟 cos(𝛽 − 𝜓𝑖) + 𝑙 cos(𝛽𝑖)  [𝑚𝑚]. (22)  

Tabulka 3 Zvolený úhel δv 

Válec Druhý Třetí Čtvrtý Pátý 

δv [°] 72 144 216 288 

δk [°] 80,7 146,6 213,4 279,3 

ψ [°] 8,7 2,6 -2,6 -8,7 

 

 

Obr. 10 Dráhy pístů po optimalizaci 

Po úpravě geometrie mechanismu je rozptyl kompresních poměrů v jednotlivých válcích menší 

než 0,1 %. Podařilo se rovněž zmenšit rozdíly v horních úvratích, což je vidět v následující 

tabulce. 

Tabulka 4 Kompresní poměry po optimalizaci 

Válec Hlavní Druhý Třetí Čtvrtý Pátý 

Horní úvrať Hu [mm] 181,45 180,62 180,93 180,93 180,62 

Dolní úvrať Du [mm] 94,55 86,09 89,10 89,10 86,09 

Zdvihový objem VZ [cm3] 399,42 434,49 422,06 422,06 434,49 

Kompresní poměr ε [-] 10,300 10,294 10,309 10,309 10,294 
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2.3 RYCHLOSTI A ZRYCHLENÍ 

Průběhy zrychlení jednotlivých pístů jsou potřebné k určení setrvačných sil v následující 

kapitole. Rychlost a zrychlení lze získat časovou derivací průběhu dráhy. V tomto případě však 

dráha není vyjádřena v závislosti na čase, ale na natočení klikové hřídele. Tím se výpočet 

značně komplikuje, neboť se ve vzorcích navíc objevují úhly β a βi, které jsou oba funkcí úhlu 

natočení klikové hřídele α. Tyto veličiny proto budou vyjádřeny pomocí Fourierových řad. 

Každou periodickou funkci x(t) = x(t + kT), kde k je celé číslo harmonické složky a T je základní 

perioda, která vyhovuje Dirichletovým podmínkám, můžeme rozložit ve Fourierovu řadu, jejíž 

tvar závisí na popisu harmonické funkce. V jejím originálním vyjádření (tzv. trigonometrická 

Fourierova řada), předpokládajícím rozklad na harmonické kosinové a sinové složky bez členu 

vyjadřujícího počáteční fázi v argumentu, píšeme [7] 

𝑓(𝑡) =
𝐴0

2
+ ∑[𝐴𝑘 cos(𝑘𝜔𝑡) + 𝐵𝑘 sin (𝑘𝜔𝑡)]

∞

𝑘=1

, (23)  

kde 𝜔 =
2 𝜋

𝑇
, Ak a Bk jsou Fourierovy koeficienty určené vztahem 

𝐴𝑘 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos(𝑘𝜔𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

, (24)  

𝐵𝑘 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin(𝑘𝜔𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

. (25)  

2.3.1 RYCHLOSTI A ZRYCHLENÍ POSUVNÝCH ČÁSTÍ 

Pozorovatelný vliv mají pouze první dvě harmonické složky. Ostatní jsou na výsledku nepatrné 

a lze je tedy zanedbat. Úhel α lze vyjádřit v závislosti na úhlové rychlosti otáčení klikové hřídele 

ω a čase t. 

𝛼 = 𝜔𝑡   [°]. (26)  

Základní funkcí pro výpočet Fourierových koeficientů je dráha pístů. Upravené vztahy pro 

koeficienty mají podobu:  

𝐴𝑖1 =
1

180
 ∑(𝑠𝑖 cos(𝛼))

359

0

   [𝑚𝑚], (27)  

𝐴𝑖2 =
1

180
 ∑(𝑠𝑖 cos(2𝛼))

359

0

   [𝑚𝑚], (28)  

𝐵𝑖1 =
1

180
 ∑(𝑠𝑖 sin(𝛼))

359

0

   [𝑚𝑚], (29)  
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𝐵𝑖2 =
1

180
 ∑(𝑠𝑖 sin(2𝛼)

359

0

)   [𝑚𝑚]. (30)  

Rovnice popisující dráhy pístů sice již byla vyjádřena, nicméně pro získání rovnice rychlosti 

bude vyjádřena i v podobě Fourierovy řady. Koeficient A0 bude při první derivaci eliminován, 

a tak ho není třeba počítat. [6] 

𝑠𝑖 =
𝐴0

2
+ 𝐴𝑖1cos(𝛼) + 𝐵𝑖1sin(𝛼) + 𝐴𝑖2cos(2𝛼) + 𝐵𝑖2sin(2𝛼)   [𝑚𝑚]. (31)  

Pro rychlost a zrychlení obecně platí vztahy 

𝑣 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝜔

𝑑𝑠

𝑑𝛼
   [𝑚/𝑠], (32)  

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝜔

𝑑𝑣

𝑑𝛼
   [𝑚/𝑠2]. (33)  

Po dosazení rovnice (26) lze časovými derivacemi získat předpisy funkcí pro rychlosti a 

zrychlení jednotlivých pístů. 

𝑣𝑖 = 𝜔 [𝐴𝑖1sin(𝛼) − 𝐵𝑖1cos(𝛼) + 2𝐴𝑖2sin(2𝛼) − 2𝐵𝑖2cos(2𝛼)]   [𝑚/𝑠], (34)  

𝑎𝑖 = 𝜔2[−𝐴𝑖1cos(𝛼) − 𝐵𝑖1sin(𝛼) − 4𝐴𝑖2cos(2𝛼) − 4𝐵𝑖2sin(2𝛼)]   [𝑚/𝑠2]. (35)  

Pro vyvážení posuvných setrvačných sil v podkapitole 4.1 je potřeba rozdělit zrychlení do 

jednotlivých harmonických složek ai1 a ai2. 

𝑎𝑖1 = 𝜔2[−𝐴𝑖1cos(𝛼) − 𝐵𝑖1sin(𝛼)]   [𝑚/𝑠], (36)  

𝑎𝑖2 = 𝜔2[−4𝐴𝑖2cos(2𝛼) − 4𝐵𝑖2sin(2𝛼)]   [𝑚/𝑠2]. (37)  

Úhlová rychlost ω je samozřejmě pro všechny válce stejná a pro otáčky n = 3000 min-1 lze 

spočítat její hodnotu dle vzorce: 

𝜔 = 2 𝜋 𝑛 = 314,159 
1

𝑠
. (38)  

Nyní již lze vykreslit průběhy rychlostí a zrychlení pístů. 



BRNO 2019 

 

 

23 
 

KINEMATIKA 

 

 

Obr. 11 Rychlosti pístů 

 

Obr. 12 Zrychlení pístů 

2.3.2 ÚHLOVÉ RYCHLOSTI A ZRYCHLENÍ OJNIC 

Zatímco pro vykreslení úhlové rychlosti ωo a zrychlení εo hlavní ojnice lze použít obecné 

vztahy, u ojnic vedlejších bude opět zapotřebí použít Fourierovy řady kvůli derivacím. Pro 

hlavní ojnici tedy platí: [8] 
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𝜔𝑜 =
ω λ cos(𝛼)

√1 −  𝜆2𝑠𝑖𝑛2(𝛼)
   [𝑠−1], (39)  

휀𝑜 =
−𝜔2𝜆(1 −  𝜆2) sin(𝛼)

(1 − 𝜆2𝑠𝑖𝑛2(𝛼))
2
3

   [𝑠−2]. 
(40)  

Postup pro stanovení Fourierových koeficientů bude v podstatě stejný jako v případě 

translačních veličin v přechozí podkapitole. Základní funkcí f(t) však nebude dráha pístu, nýbrž 

funkce natočení vedlejší ojnice βi příslušného vedlejšího válce. Můžeme tedy opět zapsat 

𝐴𝑖1 =
1

180
 ∑(𝛽𝑖 cos(𝛼))

359

0

   [°], (41)  

𝐴𝑖2 =
1

180
 ∑(𝛽𝑖 cos(2𝛼))

359

0

   [°], (42)  

𝐵𝑖1 =
1

180
 ∑(𝛽𝑖 sin(𝛼))

359

0

   [°], (43)  

𝐵𝑖2 =
1

180
 ∑(𝛽𝑖 sin(2𝛼)

359

0

)   [°]. (44)  

Stejně jako u posuvných veličin můžeme vyjádřit obecné vztahy pro výpočet ωo a εo. 

𝜔𝑜 =
𝑑𝛽

𝑑𝑡
= 𝜔

𝑑𝛽

𝑑𝛼
   [𝑠−1], (45)  

휀𝑜 =
𝑑𝜔𝑜

𝑑𝑡
= 𝜔

𝑑𝜔𝑜

𝑑𝛼
   [𝑠−2]. (46)  

Nyní lze obdobně získat přepis funkce úhlové rychlosti a zrychlení vedlejší ojnice. 

𝜔𝑜𝑖 = 𝜔 [𝐴𝑖1sin(𝛼) − 𝐵𝑖1cos(𝛼) + 2𝐴𝑖2sin(2𝛼) − 2𝐵𝑖2cos(2𝛼)]   [𝑠−1], (47)  

휀𝑜𝑖 = 𝜔2[−𝐴𝑖1cos(𝛼) − 𝐵𝑖1sin(𝛼) − 4𝐴𝑖2cos(2𝛼) − 4𝐵𝑖2sin(2𝛼)]   [𝑠−2]. (48)  
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Obr. 13 Úhlové rychlosti ojnic 

 

Obr. 14 Úhlová zrychlení ojnic 
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3 TVORBA 3D MODELŮ 
K vytvoření 3D modelů veškerých součástí byl používán software Creo Parametric 5.0. 

Podkladem, ze kterého jsem vycházel, byla výkresová dokumentace ojnice a pístu motoru 1,2 

HTP. 

3.1 PÍST 

U pístů, pístních a pojistných kroužků a čepu se uvažuje zachování jejich geometrie. Hmotnost 

celé pístní skupiny je známá z podkladů a má hodnotu mps = 285 g. Z výkresové dokumentace 

několik rozměrů chybí, a tak byl vytvořen pouze zjednodušený model. Pro píst nebude 

prováděna pevnostní kontrola, takže jedinými potřebnými parametry jsou hmotnost a výška 

pláště. 

 

Obr. 15 Píst 

 

3.2 HLAVNÍ OJNICE 

Geometrie hlavní ojnice musela být oproti výchozí variantě značně pozměněna. Délka ojnice a 

hlavní rozměry malého oka a hlavy však byly zachovány. Důležitou odlišností je především 

nedělená hlava ojnice. Spojení pomocí ojničních šroubů by bylo kvůli nálitkům pro vedlejší 

ojniční čepy značně složité a to jak z hlediska konstrukce tak i montáže. Osou dříku je vyvrtaný 

kanálek pro přívod oleje k hlavnímu pístnímu čepu. V hlavě ojnice je vyvrtáno dalších 8 

kanálků vedoucích olej k vedlejším čepům. Mazací kanálky jsou znázorněny v řezu na Obr. 17. 
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  Obr. 16 Hlavní ojnice                 Obr. 17 Řez hlavní ojnicí 

 

3.3 VEDLEJŠÍ OJNICE 

Vedlejší ojnice byla navržena souměrně podle příčné roviny – obě oka tedy rozměry vycházejí 

z předlohy. Délka byla stanovena v předchozí kapitole. Stejně jako u hlavní ojnice má i tato 

nedělené oko pro vedlejší ojniční čep. Do obou ok bude zalisováno kluzné ložiskové pouzdro 

a do něj vložen pístní/vedlejší čep. Osou dříku je opět vyvrtaný kanálek pro přívod oleje k pístu. 

 

Obr. 18 Vedlejší ojnice 
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3.4 VEDLEJŠÍ ČEP 

Vedlejší čep je uložen pevně v hlavní ojnici a pohyblivě v kluzném pouzdru vedlejší ojnice. Na 

povrchu má vytvořenou drážku pro přívod oleje z kanálků hlavní ojnice k ložisku vedlejšího 

čepu. Hmotnost čepu je mVcep = 41 g. 

 

Obr. 19 Vedlejší čep 

 

3.5 LOŽISKO PÍSTNÍHO A VEDLEJŠÍHO ČEPU 

Kluzné ložisko pístního čepu bylo vytvořeno na základě podkladů výchozího motoru. Jelikož 

jsou oka vedlejší ojnice symetrická, lze totéž ložisko požít i pro vedlejší čep. Hmotnost ložiska 

je mVloz = 9 g. 

 

Obr. 20 Ložisko pístního a vedlejšího čepu 
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3.6 SESTAVA OJNIC 

Ve vedlejších okách hlavní ojnice jsou pevně nalisovány čepy a na nich pohyblivě uchyceny 

vedlejší ojnice s ložiskovými pouzdry. 

 

Obr. 21 Sestava ojnic 

3.7 KLIKOVÁ HŘÍDEL 

U klikové hřídele je z původního motoru zachován pouze jediný rozměr – poloměr ramene R. 

Vzhledem k tomu, že je hlavní ojnice nedělená, je nutné rozdělit klikovou hřídel. Dělící rovina 

je na straně ojničního čepu u stěny ramene. Jednotlivé části jsou do sebe zalisovány a pojištěny 

šroubem s vnitřním šestihranem M10. 

 

Obr. 22 Kliková hřídel bez vývažků 
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Mazací kanály od hlavních čepů nejsou vrtány v podélné rovině hřídele, ale šikmo ze strany 

tak, aby se vrták vyhnul pojistnému šroubu. Hřídel je v této fázi práce modelovaná bez vývažků, 

které budou navrženy v následující kapitole. 

 

Obr. 23 Podélný řez klikovou hřídelí 

Kompletní sestava klikového ústrojí i s finální podobou hřídele je zobrazena v příloze. 



BRNO 2019 

 

 

31 
 

ROZBOR SIL 

 

4 ROZBOR SIL 
Na klikové ústrojí působí dva základní druhy sil – setrvačné síly pohybujících se součástí a síly 

vznikající na základě proměnného tlaku ve spalovacím prostoru. 

4.1 SETRVAČNÉ SÍLY 

V klikovém mechanismu se vyskytují dvě složky setrvačných sil rozdělené podle pohybu, který 

daná součást vykonává, na posuvné a rotační. Jednoduchý posuvný pohyb vykonává pístní 

skupina, zatímco jednoduchý rotační pohyb vykonává pouze kliková hřídel. Určení setrvačných 

sil ojnice je o něco obtížnější, neboť koná kývavý a zároveň posuvný pohyb. Je tedy potřeba 

sestavit náhradní model ojnice redukovaný do dvou hmotných bodů, pro které lze jednoznačně 

určit, o jaký pohyb se u nich jedná. Těmito body jsou středy ok. [10] 

4.1.1 REDUKCE HMOTNOSTÍ VEDLEJŠÍ OJNICE 

K určení hmotnosti vedlejší ojnice mV a poloze těžiště lT byl použit software Creo. 

𝑚𝑉 = 148,8 𝑔, (49)  

𝑙𝑇 = 44,415 𝑚𝑚. (50)  

 

Obr. 24 Redukované body vedlejší ojnice 

Pro redukci musí platit momentová rovnováha: 

𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑟𝑙𝑇 = 𝑚𝑟𝑒𝑑𝑝
(𝑙 − 𝑙𝑇)  [𝑔], (51)  

kde mred_r a mred_p jsou redukované hmotné body vedlejší ojnice konající rotační a posuvný 

pohyb a platí pro ně vztah: 

𝑚𝑉 = 𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑟 + 𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑝   [𝑔]. (52)  

Po dosazení do rovnice (51) lze získat jejich hodnoty. 

𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑟 = 𝑚𝑉

𝑙𝑇

𝑙
= 74,258 𝑔, (53)  

𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑝 = 𝑚𝑉

𝑙 −  𝑙𝑇

𝑙
= 74,542 𝑔. (54)  
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Přestože byla vedlejší ojnice modelována symetricky podle příčné roviny, nejsou redukované 

hmotnosti zcela stejné. Je to zapříčiněno nutností provrtat jedno oko skrz z technologických 

důvodů. 

4.1.2 REDUKCE HMOTNOSTÍ HLAVNÍ OJNICE 

Postup je v podstatě stejný jako u vedlejší ojnice, jen se musí k hmotnosti samotné ojnice přičíst 

hmotnost skupiny vedlejšího čepu mVsk. Ta je dána součtem hmotnosti mred_r a hmotností 

vedlejšího čepu mVcep a jeho ložiska mVloz. 

𝑚𝑉𝑠𝑘 = 𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑟 + 𝑚𝑉𝑐𝑒𝑝 + 𝑚𝑉𝑙𝑜𝑧 = 124,5 𝑔. (55)  

Po přičtení této hmotnosti je důležité neopomenout posuv těžiště samotné hlavní ojnice. Její 

hmotnost mH a polohu těžiště LT určíme opět z CAD systému. 

𝑚𝐻 = 1316,7 𝑔, (56)  

𝐿𝑇 = 11,24 𝑚𝑚. (57)  

 

Obr. 25 Redukované body hlavní ojnice 

Dle schématu na Obr. 23 byla sestavena momentová rovnováha: 

𝑚𝐻𝑥 − 2𝑚𝑉𝑠𝑘(𝐿25 − 𝑥) − 2𝑚𝑉𝑠𝑘(𝐿34 − 𝑥) = 0, (58)  

kde L25 a L34 jsou vzdálenosti jednotlivých vedlejších čepů od těžiště ve směru osy hlavní 

ojnice. Po vyjádření získáme posuv těžiště x a jeho novou vzdálenost od středu velkého oka L’
T. 
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𝑥 =
2𝑚𝑉𝑠𝑘(𝐿25  +  𝐿34)

𝑚𝐻  +  4𝑚𝑉𝑠𝑘
     [𝑚𝑚], (59)  

𝐿𝑇
′ = 𝐿𝑇 − 𝑥. (60)  

Nyní lze vyjádřit vztahy pro redukované hmotnosti částí rotujících mred_R a posuvných mred_P. 

𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑅 =
𝑚𝐻

′ (𝐿 −  𝐿𝑇
′ )

𝐿
= 1766,2 𝑔, (61)  

𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑃 =
𝑚𝐻

′ 𝐿𝑇
′

𝐿
= 48,4 𝑔, (62)  

kde hmotnost m’
H je popsána vztahem: 

𝑚𝐻
′ = 𝑚𝐻 + 4𝑚𝑉𝑠𝑘 = 1814,7 𝑔. (63)  

4.1.3 SETRVAČNÉ SÍLY POSUVNÝCH ČÁSTÍ 

Ze získaných hodnot jednotlivých redukovaných hmotností lze vypočítat výsledné hmotnosti 

posuvných částí ve válci hlavním mPH a vedlejším mPV. 

𝑚𝑃𝐻 = 𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑃 + 𝑚𝑝𝑠 = 333,4 𝑔, (64)  

𝑚𝑃𝑉 = 𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑝 + 𝑚𝑝𝑠 = 359,3 𝑔. (65)  

Posuvné setrvačné síly působí v ose příslušného válce, a protože se jedná o síly posuvné, mají 

opačný směr než zrychlení pístu a jsou tedy vyjádřeny se záporným znamínkem. Stejně jako u 

zrychlení lze rozdělit síly do první FsPi1 a druhé FsPi2 harmonické složky, přičemž výsledná síla 

FsPi je dána jejich součtem. K vyvážení druhé harmonické složky je zapotřebí přidání 

vyvažovací jednotky. To by ovšem znamenalo zvětšení hmotnosti a navíc značné problémy 

z hlediska zástavby motoru. U hvězdicových motorů se tedy druhý řád nevyvažuje a pro další 

výpočty tak nebude uvažován.  

Pro hlavní válec platí: 

𝐹𝑠𝑃1 = −𝑚𝑃𝐻𝑎   [𝑁], (66)  

𝐹𝑠𝑃11 = −𝑚𝑃𝐻𝑎11   [𝑁]. (67)  

Pro i-tý vedlejší válec podobně platí: 

𝐹𝑠𝑃𝑖 = −𝑚𝑃𝑉𝑎𝑖   [𝑁], (68)  

𝐹𝑠𝑃𝑖1 = −𝑚𝑃𝑉𝑎𝑖1   [𝑁]. (69)  

Pro získání silové výslednice je nutné rozdělit síly do jednotlivých os x a y. Pro zjednodušení 

budou tyto síly označovány jako XPi1 a YPi1. 

𝑋𝑃𝑖1 = 𝐹𝑠𝑝𝑖1 sin(𝛿𝑣𝑖)  [𝑁], (70)  

𝑌𝑃𝑖1 = 𝐹𝑠𝑝𝑖1 cos(𝛿𝑣𝑖)  [𝑁]. (71)  

Silová výslednice prvního řádu v jednotlivých osách je dána součtem sil ve všech válcích. 
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𝑋𝑃1 = ∑ 𝑋𝑃𝑖1

5

𝑖=1

   [𝑁], (72)  

𝑌𝑃1 = ∑ 𝑌𝑃𝑖1

5

𝑖=1

   [𝑁]. (73)  

 

Obr. 26 Průběh výslednice setrvačných sil posuvných částí prvního řádu 

Jak je patrné z grafu průběh výslednice sil nemá tvar kružnice, nýbrž elipsy. Maximální hodnoty 

sil v jednotlivých osách jsou určeny funkcí pro hledání maxima vektoru. 

𝑋𝑃1_𝑚𝑎𝑥 = max(𝑋𝑃1) = 4,110 𝑘𝑁, (74)  

𝑌𝑃1_𝑚𝑎𝑥 = max(𝑌𝑃1) = 3,779 𝑘𝑁. (75)  

 

4.1.4 SETRVAČNÉ SÍLY ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ 

Jelikož se rotující části pohybují po kružnicové trajektorii konstantní úhlovou rychlostí, má tato 

síla konstantní velikost působící ve směru zalomení kliky. Mezi rotující části se řadí dříve 

určené redukované hmotnosti hlavní a vedlejších ojnic, ale také zalomení klikové hřídele. 

Z CAD modelu zalomení opět získáme hmotnost mZ a vzdálenost těžiště rZ od osy otáčení 

hřídele. 

𝑚𝑍 = 790,4 𝑔, (76)  

𝑟𝑍 = 41 𝑚𝑚. (77)  
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Vzhledem k tomu, že redukované rotační hmotnosti ojnic se nachází v ose ojničním čepu, je 

třeba redukovat i hmotnost zalomení do tohoto poloměru. Postup je v podstatě stejný jako 

v předešlých případech. 

 

Obr. 27 Redukce zalomení kliky 

Obecný vztah pro odstředivou sílu má podobu 

𝐹𝑜𝑑 =
𝑚𝑣2

𝑟
= 𝑚𝑟𝜔2   [𝑁]. (78)  

Redukovanou hmotnost zalomení mred_Z lze vyjádřit pomocí silové rovnováhy: odstředivá síla 

redukované hmotnosti v poloměru zalomení r se rovná odstředivé síle skutečné hmotnosti 

v těžišti. 

 𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑍𝑅𝜔2 = 𝑚𝑍𝑟𝑍𝜔2. (79)  

Po vyjádření 

𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑍 = 𝑚𝑍

𝑟𝑍

𝑅
= 745,6 𝑔. (80)  

Nyní lze vypočítat výslednou setrvačnou sílu rotujících částí. 

𝐹𝑠𝑅 = −𝑅𝜔2(𝑚𝑟𝑒𝑑𝑍
+ 𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑅 + 𝑚𝐻𝑙𝑜𝑧) = 11,190 𝑘𝑁. (81)  

kde hmotnost ojničního ložiska je mHloz = 97,9 g. 

 

4.2 VYVAŽOVÁNÍ 

Setrvačné síly vzniklé pohybem klikového mechanismu jsou zdrojem hluku a vibrací. 

Hvězdicová konfigurace není přirozeně vyvážená a musí se tak použít vývažků na klikové 

hřídeli pro zjemnění chodu motoru a snížení zatížení ložisek hlavních čepů. 

4.2.1 VYVAŽOVÁNÍ SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH ČÁSTÍ 

Vzhledem k tomu, že posuvná setrvačná síla nemá konstantní velikost, není možné ji zcela 

vyvážit. Nabízejí se tedy tři možnosti – vyvážení jejího maxima, minima nebo průměrné 
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hodnoty. Zvolena byla poslední jmenovaná varianta. Vyvažovaná síla posuvných části FVP je 

tedy průměrem mezi maximálními silami v jednotlivých osách. 

Tuto sílu můžeme opět rozložit do os x a y v závislosti na úhlu natočení hřídele. 

Potom lze získat zbylou nevyváženou sílu FNPx a FNPy. 

 

Obr. 28 Nevyvážená síla 

Nevyvážená síla má tvar kružnice a hodnotu: 

 

4.2.2 TVORBA VÝVAŽKŮ 

Na rozdíl od posuvných částí mají odstředivé síly rotujících částí konstantní velikost, což 

znamená že je lze zcela vyvážit. Celková vyvažovaná síla Fvyv je tedy součtem setrvačné rotační 

síly a vyvažované síly posuvných částí určené v předchozí podkapitole. 

Vytvořena bude dvojice vývažků na klikové hřídeli symetricky umístěna podle příčné roviny 

procházející středem zalomení kliky, tak aby nebyl vytvářen dodatečný moment. Na jeden 

𝐹𝑉𝑃 =
−𝑋𝑃1_𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑃1_𝑚𝑎𝑥

2
= −3,945 𝑘𝑁. (82)  

𝐹𝑉𝑃𝑥 = 𝐹𝑉𝑃 sin(𝛼)  [𝑁], (83)  

𝐹𝑉𝑃𝑦 = 𝐹𝑉𝑃 cos(𝛼) [𝑁]. (84)  

𝐹𝑁𝑃𝑥 = 𝑋𝑃1 + 𝐹𝑉𝑃𝑥  [𝑁], (85)  

𝐹𝑁𝑃𝑦 = 𝑌𝑃1 + 𝐹𝑉𝑃𝑦  [𝑁]. (86)  

𝐹𝑁𝑃𝑥 = 165,6 𝑁. (87)  

𝐹𝑣𝑦𝑣 = −(𝐹𝑠𝑅 + 𝐹𝑉𝑃) = 15,134 𝑘𝑁. (88)  
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vývažek tak připadá pouze polovina vyvažované síly. Parametry vymodelovaného vývažku 

jsou hmotnost mvyv a poloměr těžiště rvyv. 

Reálná vyvažovací odstředivá síla má tedy hodnotu: 

Odchylka skutečné a teoretické vyvažované síly tak bude přijatelných 0,093 %. 

Jelikož je vyvažovaná síla poměrně velká, nastává zde problém se zástavbou klikového 

mechanismu. Vytvořený vývažek musí mít takové rozměry, že by docházelo ke kolizi s pístem, 

pokud by byl umístěn obvyklým způsobem v rovině ramena kliky.  

 

Obr. 29 Kolize vývažku s pístem 

Aby ke kolizi nedošlo, musely být vývažky posunuty až za hlavní čepy klikové hřídele, kde 

budou rotovat mimo válce. 

𝑚𝑣𝑦𝑣 = 1,531 𝑘𝑔, (89)  

𝑟𝑣𝑦𝑣 = 50,02 𝑚𝑚. (90)  

𝐹𝑅𝑣𝑦𝑣 = 2 𝑚𝑣𝑦𝑣𝑟𝑣𝑦𝑣𝜔2 = 15,120 𝑘𝑁. (91)  



BRNO 2019 

 

 

38 
 

ROZBOR SIL 

 

 

Obr. 30 Finální podoba klikové hřídele 

 

4.3 SÍLA OD TLAKU PLYNŮ 

Síla od tlaku plynů bude počítána ze zadaného průběhu tlaků ve spalovacím prostoru motoru 

1,2 HTP pro otáčky 3000 min-1, který lze beze změn použít pro hlavní válec. Díky stejnému 

kompresnímu poměru vedlejších válců se předpokládá, že i maximální tlak bude pro všechny 

stejný. Samotný průběh však bylo nutné upravit s ohledem na rozdílné dráhy pístů, a tudíž i 

jejich rozdílné délky komprese a expanze. Zde by se ovšem mělo upozornit, že zvolená úprava 

je pouze orientační a průběhy sil skutečného motoru se mohou mírně lišit. 

 

Obr. 31 Upravené tlaky ve válcích 

Píst s kroužky odděluje dva prostory s různými tlaky působícími proti sobě. Spalovací prostor 

nad pístem má proměnný tlak i-tého válce pi, zatímco u prostoru klikové skříně pod pístem se 
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uvažuje konstantní atmosférický tlak patm = 0,1 MPa shodný pro všechny válce. Síla vyvolaná 

tlakem plynů je pak rovna rozdílu těchto tlaků vynásobeného plochou dna pístu Sp. 

Výsledná síla Fvi působící na píst zahrnuje i setrvačnou sílu působící proti směru Fpi.  

 

Obr. 32 Výslednice sil působících na píst 

Následně byla na základě schématu na Obr. 30 vypočítána síla působící v ose ojnice Foi, která 

bude v další kapitole používána k určení bezpečnosti. 

𝐹𝑝𝑖 = 𝑆𝑝(𝑝𝑖 − 𝑝𝑎𝑡𝑚) [𝑁]. (92)  

𝐹𝑣𝑖 = 𝐹𝑝𝑖 − 𝐹𝑠𝑝𝑖  [𝑁]. (93)  

𝐹𝑜𝑖 =
𝐹𝑣𝑖

cos (𝛽𝑖)
  [𝑁]. (94)  
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Obr. 33 Působení sil na klikové ústrojí 

Tlakové a tahové extrémy sil působících v ose ojnice jsou shrnuty v Tabulce 5. 

Tabulka 5 Maximální a minimální síly Fo 

  
Hlavní Druhý Třetí Čtvrtý Pátý 

Maximální síla [kN] 25,669 25,253 25,009 25,893 26,134 

Minimální síla [kN] -1,893 -2,153 -3,091 -3,02 -2,083 
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5 PEVNOSTNÍ ANALÝZA 
Pevnostní analýza bude kvůli časové náročnosti problému prováděna pouze u vedlejších ojnic. 

Kontrolované budou z hlediska dvou druhů namáhání. Prvním je střídavé namáhání tah/tlak, 

které bude řešeno pomocí metody konečných prvků (s využitím programu ANSYS Workbench) 

a druhým je vzpěr počítaný analyticky. 

5.1 PŘÍPRAVA ANALÝZY 

Před spuštěním analýzy je třeba definovat geometrii, zvolit typy kontaktů, vytvořit vhodnou síť 

(tzv. Mesh) a nastavit okrajové podmínky. 

5.1.1 PŘÍPRAVA MODELŮ 

V softwaru ANSYS Workbench je zvolena analýza Static structural, do které je importována 

geometrie sestavy ve formátu STEP. Ta byla vytvořena stejně jako všechny modely v programu 

Creo a skládá se z vedlejší ojnice, zjednodušených modelů ložisek a také pístního a vedlejšího 

čepu, na kterých budou aplikovány okrajové podmínky. Ložiska v obou okách byla 

vymodelována s přesahem 0,05 mm, kvůli odstranění výpočetní chyby v kontaktu ložiska 

s okem ojnice. 

 

Obr. 34 Importovaná geometrie do softwaru ANSYS Workbench 

U importované sestavy je nutné upravit kontakty jednotlivých komponent. Ložiska jsou v ojnici 

uložena nepohyblivě s přesahem a je tedy ponechán programem automaticky přednastavený 
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typ kontaktu Bonded. Kontakty ložisek s oběma čepy jsou naopak pohyblivé, a proto byla 

zvolena možnost Frictional. Hodnoty součinitelů tření kluzných ložisek se běžně pohybují 

v rozmezí od 0,05 do 0,15. Zvolená hodnota je 0,1. Materiál byl ponechaný výchozí Structural 

Steel, tedy ocel. 

5.1.2 TVORBA SÍTĚ 

Geometrie modelu je na základě metody konečných prvků rozložena do jednotlivých elementů 

určených velikostí a tvarem. Se zmenšujícími se rozměry prvků se zvyšuje přesnost výpočtu, 

zároveň se ale prodlužuje doba výpočtu. Proto je rozumné volit jistý kompromis a síť zjemnit 

(zmenšit prvky) pouze v oblastech, kde se předpokládá hledaný extrém napětí. 

K vytvoření sítě modelů ložisek a čepů je nejvhodnější metoda Sweep určená počtem sekcí 

v podélné ose. Ve směru os tak byla ložiska rozdělena na 14 sekcí, vedlejší čep na 18 sekcí a 

pístní čep na 26 sekcí. Rozměry prvků v příčné ploše byly definovány funkcí Edge Sizing, 

přičemž čelní hrany pístního čepu a ložisek byly rozděleny na 40 prvků, čelní hrany vedlejšího 

čepu na 32 prvků. Protože zjišťuji pouze napětí v ojnici, není u těchto komponent nutné žádné 

lokální zjemnění sítě. 

 

Obr. 35 Vytvořená síť celé sestavy (vlevo) a ojnice se zvírazněním zjemněných ploch (vpravo) 

Síť ojnice byla vytvořena metodou Hex Dominant se základní velikostí prvku 2 mm. Zjemnění 

na 1 mm bylo aplikováno funkcí Face Sizing v místech zaoblení ok, přechodech dříku v oka a 

také v zaobleních vybrání dříku. 
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Tabulka 6 Počty prvků a uzlů vytvořené sítě 

 

5.1.3 KONTROLOVANÉ STAVY 

Během každého pracovního cyklu na ojnici působí široké rozmezí tlaků a stejně tak i její 

kinematické veličiny jsou velmi proměnlivé. Proto by bylo ideální počítat napětí pro každý 

stupeň natočení klikové hřídele. Takový výpočet ale není z časových důvodů možný, a tak 

budou uvažovány pouze zvolené stavy, ve kterých lze předpokládat maxima/minima napětí – 

tedy poloha ojnice s nejvyšší a nejnižší hodnotou síly působící v ose ojnice Foi.  

Pro simulování vyšetřovaných stavů ojnic byly kromě síly zadány i hodnoty zrychlení pístního 

čepu a úhlové rychlosti a úhlová zrychlení ojnic. Translační zrychlení bylo v podkapitole 2.3.1 

vypočítané v ose válce a před zadáním do výpočtu je nutné rozložit ho do složky působící ve 

směru osy ojnice a ve směru její kolmice. S ohledem na souřadný systém vytvořený v 3D 

modelu se tak v ose ojnice nachází zrychlení az a na něj je kolmé zrychlení s označením ax. 

 

Obr. 36 Zrychlení v souřadném systému 3D modelu 

Veškeré hodnoty dosazené do výpočtu jsou sepsané v Tabulce 7. 

Ojnice Ložisko Pístní čep Vedlejší čep Celkem

Počet prvků 19275 560 2080 1728 24203

Počet uzlů 60589 4120 11760 8992 89581

𝑎𝑧𝑖 = 𝑎𝑖 cos(𝛽𝑖)   [𝑚/𝑠2], (95)  

𝑎𝑥𝑖 = 𝑎𝑖  sin(𝛽𝑖)  [𝑚/𝑠2]. (96)  
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Tabulka 7 Uvažované hodnoty kontrolovaných stavů

 

 

5.1.4 ZADÁNÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK 

Zadáním okrajových podmínek se snažím co nejblíže nasimulovat pohyb a zatížení stavu, ve 

kterém se zrovna ojnice nachází. S ohledem na přesnost výpočtu je ojnice zavazbená nepřímo 

přes čepy. Čelním plochám vedlejšího čepu byl zamezen posuv ve všech směrech vazbou Fixed 

Support. Čelní plochy pístního čepu se mohou pohybovat pouze ve svislé ose z díky vazbě 

Displacement. 

Zátěžná síla Foi byla pomocí funkce Force umístěna na plochu pístního čepu se směrem osy 

ojnice. Zrychlení je ve dvou směrech aplikováno na celou sestavu s využitím funkce 

Acceleration. Obě úhlové veličiny mají osu rotace shodnou s osou pístního čepu a byly zadány 

funkcemi Rotatinal Velocity a Rotatinal Acceleration. 

Druhá Třetí Čtvrtá Pátá

Natočení hřídele α [°] 96 532 236 669

Úhel odklonu ojnice βi [°] 6,2 13,3 16,6 13,1

Síla v ojnici Foi [kN] 25,253 25,009 25,893 26,134

Zrychlení v ose z az [m/s2] -5645 -7197 -5830 -4454

Zrychlení v ose x ax [m/s
2
] -609 -1701 -1743 -1040

Úhlová rychlost ωoi [s
-1

] 151,4 202,3 183,7 108,3

Úhlové zrychlení εoi [s-2] 82 -20630 -33360 -31880

Natočení hřídele α [°] 442 154 573 286

Úhel odklonu ojnice βi [°] -0,3 1,9 2,5 3,9

Síla v ojnici Foi [kN] -2,153 -3,091 -3,020 -2,083

Zrychlení v ose z az [m/s
2
] -5959 -8561 -8449 -5830

Zrychlení v ose x ax [m/s2] 34,5 -287,8 -373,5 -399,2

Úhlová rychlost ωoi [s-1] 146,8 212,6 210,9 140,4

Úhlové zrychlení εoi [s
-2

] 11480 307 -8463 -17500

Tlak

Tah

Ojnice
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Obr. 37 Vazby a zatížení čtvrté ojnice 

 

5.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY 

Výsledkem MKP analýzy je redukované napětí dle podmínky plasticity HMH (podle autorů 

hypotézy Huber, von Mises, Hencky) v programu ANSYS označené jako Equivalent Stress 

(von-Mises). Pro každou ojnici byl proveden jeden výpočet na tlak a jeden na tah. Kvůli zjištění 

znaménka ekvivalentního napětí je rovněž zvolen výpočet hlavních napětí v softwaru 

označovaných jako Minimum Principal Stress a Maximum Principal Stress. 

5.2.1 TLAK 

Z vypočítaného rozložení napětí lze určit několik kritických míst, která budou nadále 

kontrolována. Jelikož má napětí na jednotlivých ojnicích prakticky stejný charakter, bude 

posuzováno celkem 6 zvolených uzlů shodných pro všechny ojnice. Maxima napětí ojnic se 

pohybují v rozmezí od 267 MPa do 280 MPa. 
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Obr. 38 Výsledek pevnostní analýzy tlakového zatížení čtvrté ojnice 

Jak je vidět na Obr. 33 k vybraným kritickým místům patří vnitřní hrany ok, zaoblené přechody 

mezi dříkem a oky a také vnitřní zaoblení ve vybrání dříku. Každému vyšetřovanému uzlu bylo 

přiřazeno číslo, kterým bude popisován. 
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Obr. 39 Detaily kritických oblastí čtvrté ojnice 

 

5.2.2 TAH 

Maximum tahového napětí se nachází v ploše vyvrtaného mazacího kanálu. Vzhledem k tomu, 

že jeho hodnota třetí (tahově nejzatíženější) ojnice je 41,54 MPa a tlakové napětí ve stejném 

uzlu nepřesahuje 30 MPa, je rozdíl napětí poměrně malý. Tento bod tak nebude považován za 

kritický.  

 

Obr. 40 Detail maxima napětí v tahu třetí ojnice 
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Obr. 41 Výsledek pevnostní analýzy tahového zatížení třetí ojnice 
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6 STANOVENÍ BEZPEČNOSTI 
Ojnice spalovacího motoru je vysokocyklicky namáhaná součást, a proto bude její bezpečnost 

posuzována s ohledem na trvalou únavovou pevnost. Ke stanovení koeficientu bezpečnosti 

budou využity hodnoty napětí získané z MKP analýzy a zjednodušený výpočet vzpěrné 

pevnosti. Počet cyklů součásti do jeho porušení je vyjádřen Wöhlerovou křivkou. 

 

Obr. 42 Wöhlerova křivka [5] 

 

6.1 STANOVENÍ EKVIVALENTNÍHO NAPĚTÍ 

U únavové bezpečnosti je třeba nejprve určit druh zátěžného cyklu, který je popsaný veličinami 

středního napětí a amplitudou napětí. Pro tyto parametry je nutné určit maximum σemax a 

minimum σemin ekvivalentního napětí. Ekvivalentní napětí lze vyjádřit pomocí hodnoty 

redukovaného napětí v tlaku σHMH_tlak či tahu σHMH_tah a znaménka hlavního napětí σ1/ σ3 s větší 

absolutní hodnotou.  
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Tabulka 8 Redukovaná a hlavní napětí vyšetřovaných bodů 

 

Pro posouzení bezpečnosti je vhodné vyjádřit rozdíly mezi redukovanými napětími v tlaku a 

tahu ΔσHMH a tím určit pouze jeden nejkritičtější bod, který bude uvažován pro další výpočty. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

σHMH [Mpa] 270,01 252,07 245,23 265,55 251,27 243,51 4,27 24,20 16,02 16,87 17,72 3,03

σ1 [Mpa] 99,58 1,32 -3,06 -1,27 2,61 94,87 0,87 25,01 18,81 19,47 18,96 0,48
σ3 [Mpa] -210,59 -261,15 -264,88 -287,79 -262,47 -183,79 -3,72 -0,09 0,47 0,14 -0,14 -2,74

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
σHMH [Mpa] 267,66 249,18 243,13 263,64 249,56 242,09 6,00 35,02 23,00 23,94 29,41 4,04

σ1 [Mpa] 98,67 1,33 -3,03 -1,26 0,80 94,36 1,34 36,22 26,98 27,63 31,13 0,42
σ3 [Mpa] -208,69 -258,34 -262,53 -286,04 -261,58 -182,70 -5,15 -0,13 0,67 0,19 0,01 -3,77

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
σHMH [Mpa] 277,28 257,67 251,79 272,74 258,41 249,57 5,81 34,37 22,48 23,40 28,67 3,85

σ1 [Mpa] 102,41 1,37 -3,14 -1,30 0,83 96,99 1,36 35,56 26,36 27,00 30,30 0,31
σ3 [Mpa] -216,09 -267,13 -271,90 -295,90 -270,85 -188,59 -4,93 -0,13 0,66 0,18 0,01 -3,64

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
σHMH [Mpa] 279,85 260,10 254,09 274,53 259,86 250,41 3,93 23,91 15,54 16,38 20,08 2,63

σ1 [Mpa] 103,45 1,38 -3,17 -1,30 0,84 92,27 1,01 24,75 18,21 18,89 21,17 0,15
σ3 [Mpa] -217,88 -269,65 -274,37 -297,80 -272,42 -189,29 -3,29 -0,09 0,46 0,12 0,00 -2,54

Tah

Bod

Druhá ojnice

Zatížení

Třetí ojnice

Tlak Tah
Bod

Zatížení Tlak Tah

Bod

Čtvrtá ojnice

Zatížení Tlak Tah

Bod

Pátá ojnice

Zatížení Tlak

𝜎ℎ = 𝑚𝑎𝑥(|𝜎1|, |𝜎3|)  [𝑀𝑃𝑎], (97)  

𝜎𝑒𝑚𝑖𝑛 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎ℎ) 𝜎𝐻𝑀𝐻_𝑡𝑙𝑎𝑘  [𝑀𝑃𝑎], (98)  

𝜎𝑒𝑚𝑎𝑥 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎ℎ) 𝜎𝐻𝑀𝐻_𝑡𝑎ℎ  [𝑀𝑃𝑎]. (99)  

∆𝜎𝑒 = 𝜎𝑒𝑚𝑖𝑛 − 𝜎𝑒𝑚𝑎𝑥  [𝑀𝑃𝑎]. (100)  
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Tabulka 9 Rozdíly redukovaných napětí se zvýrazněním nejkritičtějšího bodu 

 

Jak je vidět z Tabulky 8, nejvíc namáhaný je pro všechny ojnice bod číslo 4. Největšího rozdílu 

napětí dosahuje konkrétně čtvrtá ojnice, s jejíž hodnotami tak bude počítáno v následujícím 

stanovení bezpečnosti. Nyní pro tento bod můžeme stanovit střední napětí σm a amplitudu σa. 

Střední napětí je menší než amplituda a zároveň není rovno nule, což potvrzuje předpoklad, že 

se jedná o zátěžný cyklus střídavý nesouměrný. 

 

6.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MEZ ÚNAVY 

Mezi součinitele ovlivňující bezpečnost součásti se obecně řadí několik faktorů závislých na 

rozměrech součásti, volbě materiálu, úpravě povrchu, okolních vlivech, způsobu zatěžování a 

požadované spolehlivosti. Ne všechny faktory však mají vliv na tuto konkrétní úlohu, a proto 

budou dále popsány pouze ty relevantní. Zvolený materiál je nízkolegovaná ušlechtilá ocel 

15 142 (ČSN 41 5142) s příměsí chromu a molybdenu. Potřebné materiálové konstanty jsou 

vypsány v následující tabulce. 

1 2 3 4 5 6

σ emin [Mpa] -270,01 -252,07 -245,23 -265,55 -251,27 -243,51

σ emax [Mpa] -4,27 24,20 16,02 16,87 17,72 -3,03

Δσe [Mpa] -265,74 -276,27 -261,25 -282,42 -268,99 -240,48

1 2 3 4 5 6

σ emin [Mpa] -267,66 -249,18 -243,13 -263,64 -249,56 -242,09

σ emax [Mpa] -6,00 35,02 23,00 23,94 29,41 -4,04

Δσe [Mpa] -261,66 -284,20 -266,13 -287,58 -278,97 -238,05

1 2 3 4 5 6

σ emin [Mpa] -277,28 -257,67 -251,79 -272,74 -258,41 -249,57

σ emax [Mpa] -5,81 34,37 22,48 23,40 28,67 -3,85

Δσe [Mpa] -271,47 -292,04 -274,27 -296,14 -287,08 -245,72

1 2 3 4 5 6

σ emin [Mpa] -279,85 -260,10 -254,09 -274,53 -259,86 -250,41

σ emax [Mpa] -3,93 23,91 15,54 16,38 20,08 -2,63

Δσe [Mpa] -275,92 -284,01 -269,63 -290,91 -279,94 -247,78

Bod

Bod

Pátá ojnice

Třetí ojnice

Bod

Čtvrtá ojnice

Druhá ojnice

Bod

𝜎𝑚 =
𝜎𝑒𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑒𝑚𝑖𝑛

2
= −124,67 𝑀𝑃𝑎, (101)  

𝜎𝑎 =
𝜎𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑒𝑚𝑖𝑛

2
= 148,07 𝑀𝑃𝑎. (102)  
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Tabulka 10 Materiálové konstanty [17] 

15 142 

Mez kluzu Mez únavy 
Mez únavy  

Ohyb Tah/Tlak 

Re [Mpa] Rm [Mpa] σCO [Mpa] σC [Mpa] 

883 1080 500 410 

 

6.2.1 SOUČINITEL VLIVU JAKOSTI POVRCHU 

Součinitel vlivu jakosti povrchu ka závisí na způsobu opracování povrchu a mezi pevnosti 

materiálu Rm. Popsaný je Mischkeho vztahem zahrnujícím parametry a a b stanovených 

experimentem. 

Tabulka 11 Parametry Mischkeho vztahu [4] 

 

Konečná úprava povrchu všech ojnic byla zvolena broušením, jejíž parametry byly dosazeny 

do Mischkeho vztahu. 

 

6.2.2 SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI 

Součinitel spolehlivosti klesá s rostoucím požadavkem na spolehlivost dle následující tabulky. 

Tabulka 12 Součinitel spolehlivosti pro variační koeficient meze únavy 0,08 [4] 

 

součinitel exponent

a [-] b [-]

Broušením 1,58 -0,085

Obráběním/tažením za studena 4,51 -0,265

Válcováním za tepla 57,70 -0,718

Kováním 272 -0,995

Povrch dokončený

Spolehlivost
Normovaná náhodná 

veličina z

Součinitel 

spolehlivosti ke

[%] [-] [-]

50 0 1,000

90 1,288 0,897

95 1,645 0,868

99 2,326 0,814

99,9 3,091 0,753

99,99 3,719 0,702

99,999 4,265 0,659

99,9999 4,753 0,620

𝑘𝑎 = 𝑎𝑏𝑟𝑅𝑚
𝑏𝑏𝑟 = 0,873. (103)  
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Pro vybranou spolehlivost 99,99 % a variační koeficient mezí únavy menší než 0,08 se 

součinitel rovná 

 

6.2.3 KOREKČNÍ SOUČINITEL 

K určení korekčního součinitele a součinitele vrubu je nutné nejprve vypočítat relativní gradient 

χR, jenž udává míru úbytku napětí ve vrubu v kolmém směru k rovině povrchu. K jeho vyjádření 

je potřeba již známé napětí prověřovaného uzlu A na povrchu σmin, dále napětí uzlu B kolmo 

pod povrchem σminB a vzdálenost těchto dvou bodů xAB. Všechny hledané hodnoty byly zjištěny 

v programu ANSYS. [11] 

Korekční součinitel vyjadřuje způsob namáhání tělesa s použitím mezí únavy, relativního 

gradientu a zkušebního vzorku s průměrem dvz = 7,5 mm. 

 

6.2.4 SOUČINITEL VRUBU 

Přítomnost tvarových nepravidelností jako jsou díry, drážky nebo vruby vede k výraznému 

zvýšení napětí. Jelikož se prověřované kritické místo nachází v zaobleném vybrání dříku, musí 

se do výpočtu zahrnout i poměrný součinitel vrubu kf. Ten lze vyjádřit pomocí relativního 

gradientu napětí a meze kluzu. [11] 

 

𝑘𝑒 = 1 − 0,08𝑧 = 0,702. (104)  

𝜎𝑚𝑖𝑛𝐵 = −175,79 𝑀𝑃𝑎, (105)  

𝑥𝐴𝐵 = 0,539 𝑚𝑚, (106)  

𝜒𝑅 =
1

𝜎𝑒𝑚𝑖𝑛
(

𝜎𝑒𝑚𝑖𝑛−𝜎𝑚𝑖𝑛𝐵

𝑥𝐴𝐵
)   [𝑚−1]. (107)  

𝑘𝑐 = 1 +

𝜎𝐶𝑜

𝜎𝐶
− 1

2
𝑑𝑣𝑧

𝜒𝑅   [−]. (108)  

𝑘𝑓 = 1 + √𝜒𝑅 10−(0,35+
𝑅𝑒

810)   [−]. 
(109)  
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6.3 STANOVENÍ ÚNAVOVÉ BEZPEČNOSTI 

 

Obr. 43 Haighovy diagramy pro různá kritéria únavového porušení [8] 

Součinitel bezpečnosti bude počítán dle Goodmanova kritéria. 

kde σC
‘ je mez únavy roznásobená jednotlivými součiniteli. Po vyjádření má tedy výsledná 

bezpečnost hodnotu 

 

6.4 KONTROLA VZPĚRNÉHO NAMÁHÁNÍ 

Pevnostní kontrola vzpěru byla provedena podle metody Tetmayer-Jasiňskyj. Z CAD systému 

byla zjištěna plocha příčného průřezu dříku Sstr = 138,697 mm2 a minimální hodnota osového 

kvadratického momentu Ix = 882,960 mm4. Z těchto dvou parametrů je vyjádřen poloměr 

setrvačnosti průřezu ir. [18] 

𝑘 =
1

𝜎𝑎

𝜎𝑐
′ +

𝜎𝑚

𝑅𝑚

   [−]. 
(110)  

𝑘 =
1

𝑘𝑓𝜎𝑎

𝜎𝐶𝑘𝑎𝑘𝑐𝑘𝑒
+

𝜎𝑚

𝑅𝑚

= 1,607. 
(111)  
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Obr. 44 Příčný průřez dříku 

Kritické napětí určíme z rovnice: 

kde l je délka ojnice, avz a bvz jsou materiálové konstanty nabývající hodnot pro nízkolegovanou 

ocel avz = 329 MPa, bvz = 0,61 MPa. 

Tlakové napětí σtl je počítáno pro pátou ojnici, jelikož dosahuje nejvyšší tlakové síly v ose 

ojnice. 

Nyní lze vyjádřit součinitel bezpečnosti: 

 

 

 

𝑖𝑟 = √
𝐼𝑥

𝑆𝑠𝑡𝑟
= 2,523 𝑚𝑚. (112)  

𝜎𝐾𝑅 = 𝑎𝑣𝑧 − 𝑏𝑣𝑧

𝑙

𝑖𝑟
= 307,483 𝑀𝑃𝑎, (113)  

𝜎𝑡𝑙 =
max (𝐹𝑜5)

𝑆𝑠𝑡𝑟
= 188,422 𝑀𝑃𝑎. (114)  

𝑘𝑣𝑧 =
𝜎𝐾𝑅

𝜎𝑡𝑙
= 1,632. (115)  
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ZÁVĚR 
Při návrhu klikového mechanismu hvězdicového motoru byly nejprve zvoleny délky vedlejší 

kliky a vedlejší ojnice, od kterých se odvíjely veškeré výpočty. Z výchozího motoru jsou 

zachovány důležité parametry zejména u hlavního válce, zatímco u válců vedlejších pak byly 

ponechány v podstatě jen rozměry 3D modelů pístní skupiny a ojničního oka pro pístní čep. 

Při rozboru kinematiky jsem využil Fourierovy řady a při návrhu geometrie jsem musel brát 

ohled především na zachování kompresního poměru v jednotlivých válcích. Toho bylo 

dosaženo s odchylkou 0,058 % pro druhý a pátý válec a 0,087 % pro třetí a čtvrtý válec. Díky 

symetrické geometrii stačilo navrhnout pouze dva úhly vedlejší kliky. 

Hmotnosti součástí použité k vyvážení motoru jsem získal z CAD softwaru Creo Parametric. 

Vymodelované vývažky mají dohromady hmotnost 3,062 kg a splňují tak teoretickou 

vyvažovanou sílu na 99,907 %. S ohledem na rozměry masivních vývažků bylo jejich umístění 

posunuto za hlavní čepy klikové hřídele. Přesto zde zůstává nevyvážená zbytková síla prvního 

řádu o velikosti 165,6 N a celá setrvačná síla druhého řádu posuvných částí. Tyto síly by bylo 

možné vyvážit pouze přídavnou vyvažovací jednotkou. 

Pro účely pevnostní analýzy jsem musel upravit výchozí průběh tlaku ve spalovacím prostoru 

pro všechny vedlejší válce tak, aby co nejlépe odpovídal dráze příslušného pístu. Samotná 

pevnostní analýza byla s ohledem na časovou náročnost úlohy provedena pouze pro vedlejší 

ojnice. Využito bylo softwaru ANSYS Workbench, kde jsem získal hodnoty rozložení napětí 

při maximálním tlakovém a tahovém zatížení každé vedlejší ojnice. 

Výsledná bezpečnosti byla stanovena pro střídavé tlakové a tahové namáhání a také pro vzpěrné 

namáhání. Koeficient únavové bezpečnosti dle Goodmanova kritéria má přijatelnou hodnotu  

k = 1,607 s uvažovanou povrchovou úpravou broušením. Orientační kontrola na vzpěr byla 

počítána zjednodušeným analytickým vztahem a její součinitel bezpečnosti má výslednou 

hodnotu kvz = 1,632. Obě tyto hodnoty tedy splňují minimální požadovanou bezpečnost 1,5. 

Případným dalším rozšířením práce by mohlo být zpracování úlohy z pohledu termodynamiky 

pro získání přesnějších průběhů tlaku v jednotlivých vedlejších válcích nebo z pohledu 

pevnostní kontroly klikové hřídele, která je značně ohybově namáhána kvůli neobvyklému 

umístění vývažků. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

HTP  High Torque Performance 

OHC  Over Head Camshaft 

MKP  Metoda konečných prvků 

HMH  Huber, von Mises, Hencky 

 

a [m/s2] Zrychlení hlavního pístu 

abr [-] Součinitel Mischkeho vztahu pro povrchovou úpravu broušením 

ai [m/s2] Zrychlení i-tého vedlejšího pístu 

Ai1 [mm],[°] Fourierův koeficient i-tého válce 

Ai2 [mm],[°] Fourierův koeficient i-tého válce 

Ao [mm],[°] Fourierův koeficient 

avz [MPa] Materiálová konstanta 

axi [m/s2] Zrychlení pístu v ose x 

azi [m/s2] Zrychlení pístu v ose z 

bbr [-] Exponent Mischkeho vztahu pro povrchovou úpravu broušením 

Bi1 [mm],[°] Fourierův koeficient i-tého válce 

Bi2 [mm],[°] Fourierův koeficient i-tého válce 

bvz [MPa] Materiálová konstanta 

D [mm] Vrtání válce 

Du [mm] Vzdálenost dolní úvratě hlavního válce od osy klikové hřídele 

Dui [mm] Vzdálenost dolní úvratě i-tého vedlejšího válce od osy klikové hřídele 

dvz [mm] Průměr zkušebního vzorku 

FNPx [kN] Nevyvážená síla posuvných částí působící v ose x 

FNPy [kN] Nevyvážená síla posuvných částí působící v ose y 

Fod [kN] Odstředivá síla 

Foi [kN] Síla působící v ose ojnice i-tého válce 

Fpí [kN] Síla od tlaku plynů i-tého válce 

FRvyv [kN] Reálná vyvažovací síla 

FsPi [kN] Setrvačná síla posuvných částí i-tého válce  

FsPi1 [kN] Setrvačná síla posuvných částí i-tého válce 

FsPi2 [kN] Setrvačná síla posuvných částí i-tého válce 
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FsR [kN] Setrvačná síla rotujících částí 

Fvi [kN] Výsledná síla působící na píst i-tého válce 

FVP [kN] Vyvažovaná síla posuvných částí 

FVPx [kN] Vyvažovaná síla posuvných částí působící v ose x 

FVPy [kN] Vyvažovaná síla posuvných částí působící v ose y 

Fvyv [kN] Celková vyvažovaná síla 

Hh [mm] Vzdálenost hlavy válce od osy klikové hřídele 

Hk [mm] Kompresní výška hlavního válce 

Hki [mm] Kompresní výška i-tého vedlejšího válce 

Hu [mm] Vzdálenost horní úvratě hlavního válce od osy klikové hřídele 

Hui [mm] Vzdálenost horní úvratě i-tého vedlejšího válce od osy klikové hřídele 

i [-] Pořadí i-tého válce 

ir [mm] Poloměr setrvačnosti příčného průřezu dříku vedlejší ojnice 

iv [-] Počet válců 

Ix [mm4] Osový kvadratický moment příčného průřezu dříku vedlejší ojnice 

k [-] Součinitel bezpečnosti 

ka [-] Součinitel vlivu jakosti povrchu 

kc [-] Korekční součinitel 

ke [-] Součinitel spolehlivosti 

kf [-] Součinitel vrubu 

kvz [-] Součinitel bezpečnosti při kontrole na vzpěr 

L [mm] Délka hlavní ojnice 

L‘
T [mm] Posunutá poloha těžiště hlavní ojnice 

L25 [mm] Vzdálenost druhého a pátého vedlejšího čepu od těžiště ojnice 

L34 [mm] Vzdálenost třetího a čtvrtého vedlejšího čepu od těžiště ojnice 

Li [mm] Délka vedlejší ojnice 

lT [mm] Poloha těžiště vedlejší ojnice 

LT [mm] Poloha těžiště Hlavní ojnice 

m‘
H [g] Součet hmotností hlavní ojnice a všech skupin vedlejších čepů 

mH [g] Hmotnost hlavní ojnice 

mHloz [g] Hmotnost ojničního ložiska 

mPH [g] Výsledná hmotnost posuvných částí hlavního válce 

mps [g] Hmotnost pístní skupiny 
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mPV [g] Výsledná hmotnost posuvných částí vedlejšího válce 

mred_p [g] Redukovaná hmotnost posuvných částí vedlejší ojnice 

mred_P [g] Redukovaná hmotnost posuvných částí hlavní ojnice 

mred_r [g] Redukovaná hmotnost rotujících částí vedlejší ojnice 

mred_R [g] Redukovaná hmotnost rotujících částí hlavní ojnice 

mred_Z [g] Redukovaná hmotnost zalomení klikové hřídele  

Mt max [Nm] Maximální točivý moment 

mV [g] Hmotnost vedlejší ojnice 

mVcep [g] Hmotnost vedlejšího čepu 

mVloz [g] Hmotnost ložiska vedlejšího čepu 

mVsk [g] Hmotnost skupiny vedlejšího čepu 

mvyv [g] Hmotnost vývažku 

mZ [g] Hmotnost zalomení klikové hřídele 

n [min-1] Jmenovité otáčky 

patm [MPa] Atmosférický tlak 

Pe max [kW] Maximální výkon 

pi [MPa] Tlak v i-tém válci 

R [mm] Poloměr hlavní kliky 

Re [MPa] Mez kluzu 

ri [mm] Poloměr vedlejší kliky 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

rvyv [mm] Poloměr těžiště vývažku 

rZ [mm] Poloměr těžiště zalomení klikové hřídele 

s [mm] Dráha hlavního pístu 

si [mm] Dráha i-tého vedlejšího pístu 

Sp [mm2] Plocha dna pístu 

Sstr [mm2] Plocha příčného průřezu dříku vedlejší ojnice  

t [s] Čas 

v [m/s] Rychlost hlavního pístu 

vi [m/s] Rychlost i-tého vedlejšího pístu 

Vk [cm3] Kompresní objem hlavního válce 

Vki [cm3] Kompresní objem i-tého vedlejšího válce 

VZ [cm3] Zdvihový objem válce 
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VZi [cm3] Zdvihový objem i-tého vedlejšího válce 

x [mm] Posuv těžiště hlavní ojnice 

xab [mm] Vzdálenost uzlů A a B 

XP1 [kN] Výsledná setrvačná síla posuvných částí prvního řádu působící v ose x 

XP1_max [kN] 

Maximální hodnota výsledné setrvačné síly posuvných částí prvního 

řádu působící v ose x 

XPi1 [kN] 

Setrvačná síla posuvných částí prvního řádu i-tého válce působící  

v ose x 

YP1 [kN] Výsledná setrvačná síla posuvných částí prvního řádu působící v ose y 

YP1_max [kN] 

Maximální hodnota výsledné setrvačné síly posuvných částí prvního 

řádu působící v ose y 

YPi1 [kN] 

Setrvačná síla posuvných částí prvního řádu i-tého válce působící  

v ose y 

Z [mm] Zdvih 

α [°] Úhel natočení klikové hřídele 

αi [°] Úhel odklonu klikové hřídele od osy i-tého vedlejšího válce  

β [°] Úhel odklonu hlavní ojnice od osy hlavního válce 

βi [°] Úhel odklonu i-té vedlejší ojnice od osy příslušného válce 

γ [°] Úhel natočení klikové hřídele mezi dvěma po sobě jdoucími zážehy 

δki [°] Úhel mezi osou hlavní ojnice a ramenem i-té vedlejší ojnice 

δvi [°] Úhel mezi osou hlavního a i-tého vedlejšího válce 

Δσe [MPa] Rozdíl redukovaných napětí při tlakovém a tahovém zatížení 

ε [-] Kompresní poměr hlavního válce 

εi [-] Kompresní poměr i-tého vedlejšího válce 

εo [s-1] Úhlové zrychlení hlavní ojnice 

εoi s-1] Úhlové zrychlení i-té vedlejší ojnice 

λ [-] Klikový poměr 

σ1 [MPa] První hlavní napětí 

σ3 [MPa] Druhé hlavní napětí 

σa [MPa] Amplituda napětí 

σC [MPa] Mez únavy v tahu/tlaku 

σCO [MPa] Mez únavy v ohybu 

σemax [MPa] Maximum ekvivalentního napětí 

σemin [MPa] Minimum ekvivalentního napětí 

σh [MPa] Maximum absolutních hodnot hlavních napětí 
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σHMH_tah [MPa] Redukované napětí při tahovém zatížení 

σHMH_tlak [MPa] Redukované napětí při tlakovém zatížení 

σKR [MPa] Kritické napětí v dříku ojnice 

σm [MPa] Střední napětí 

σminB [MPa] Napětí v uzlu kolmo pod povrchem  

σtl [MPa] Tlakové napětí v dříku vedlejší ojnice 

χR [m-1] Relativní gradient napětí 

ψi [°] Rozdíl úhlů δki a δvi 

ω [s-1] Úhlová rychlost klikové hřídele 

ωo [s-1] Úhlová rychlost hlavní ojnice 

ωoi [s-1] Úhlová rychlost i-té vedlejší ojnice 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha 1 – Kompletní sestava klikového mechanismu 

Příloha 2 – Podélný řez sestavou klikového mechanismu 

Samostatně tištěné přílohy: 

 1) Výkres hlavní ojnice 

 2) Výkres vedlejší ojnice 

 3) Výkres sestavy klikového mechanismu 

Elektronické přílohy: 

 1) Výkres hlavní ojnice 

 2) Výkres vedlejší ojnice 

 3) Výkres sestavy klikového mechanismu 

 4) 3D model sestavy ve formátu STEP 

 5) Výpočtový dokument ve formátu PDF 
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