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ABSTRAKT  

ABSTRAKT  

Cílem této diplomové práce je návrh hnacího ústrojí nekonvenčního vidlicového šestiválce s 
úhlem rozevření řad válců 90 stupňů a přesazením ojničních čepů 30 stupňů. Je proveden 
rozbor vyváženosti klikového mechanismu, návrh vývažků, sestavení diskrétního modelu 
torzního systému, návrh viskózního tlumiče torzních kmitů, porovnány výsledky pevnostního 
výpočtu klikové hřídele bez tlumiče a s tlumičem. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
kliková hřídel, vyvažování, torzní kmitání, viskózní tlumič, pevnostní výpočet 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

The purpose of this thesis is design an unconventional powertrain V-6 engine with cylinder 
opening lines offset 90 degrees and 30 degrees of crank pin offset. It is an analysis of the 
balance of the crank mechanism, proposed unbalance, build a model of discrete torsion 
system, design of viscous torsional vibration damper, compares the results of the calculation 
of strength without crankshaft damper and with damper. 
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crankshaft, balancing, torsional vibration, viscous damper, strength calculation 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Tato diplomová práce se zabývá analýzou klikového mechanismu. Nejprve je proveden 
rozbor vyváženosti setrvačných sil a jejich momentů klikové hřídele. Dále jsou stanoveny 
vyvažovací hmoty pro variantu vyvážení momentů odstředivých sil a pro variantu vyvážení 
momentů odstředivých a posuvných sil I. řádu. Dle výpočtů je navrhnuto konstrukční řešení 
klikové hřídele s vývažky a vytvořen její model. 

U klikové hřídele šestiválcových motorů se vyskytuje značné torzní namáhání, které je  
obvykle mnohem vyšší než namáhání od užitečného zatížení motoru. Torzní kmity jsou často 
příčinou únavových lomů hřídele. Z tohoto důvodu je sestaven diskrétní model torzního 
systému klikového ústrojí, na němž je proveden výpočet vlastního a vynuceného kmitání bez 
torzního tlumiče a s ním. Podle získaných výsledků je následně navrhnut tlumič torzních 
kmitů, a umístěn na volném konci hřídele, kde jsou torzní výchylky největší. 

V další části je kliková hřídel bez tlumiče i s tlumičem podrobena pevnostní analýze. 
Výsledky obou variant jsou poté porovnány. 
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KINEMATIKA KLIKOVÉHO  MECHANISMU 

1 KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU  
Klikové ústrojí vychází koncepčně z vidlicového centrického čtyřdobého motoru (střed 
pístního čepu se pohybuje v přímce, jež protíná osu rotace hřídele).Výsledný pohyb klikového 
mechanismu se skládá ze dvou základních částí. Kliková hřídel koná rotační pohyb a pístní 
skupina koná translační pohyb. Ojnice, která spojuje rameno kliky s pístem, koná obecný 
rovinný pohyb. Část ojnice uložená na klikové hřídeli vykonává spolu s ojničním čepem 
klikové hřídele rotační pohyb, jenž má opačný směr než pohyb klikové hřídele. Druhý konec 
je uložen na pístním čepu, který prochází pístem a vykonává translační pohyb.  

Kinematické řešení provádíme za určitých zjednodušujících předpokladů. Uvažujeme 
konstantní jmenovité otáčky motoru (úhlová rychlost klikové hřídele je konstantní). Dráhu, 
rychlost a zrychlení pístu neurčujeme v závislosti na čase, ale na úhlu natočení klikové hřídele 
α [°], kdy nulový úhel je při poloze levého ojničního čepu klikové hřídele, tedy levého pístu, v 
horní úvrati. Čtyřdobý motor koná jeden pracovní cyklus za dvě otáčky klikové hřídele, tzn. 
α=720°.  

        Tab.1 Základní parametry 

Vrtání válce D 105 [mm] 

Zdvih pístu z 120 [mm] 

Počet válců iv 6 [-] 

Jmenovité otáčky motoru no 2200 [min/1] 

Délka ojnice l 215 [mm] 

Zdvihový objem motoru Vz 6234,5 [cm³] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obr. 1. Schéma kinematiky klikového mechanismu[2]                                
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SÍLY V KLIKOVÉM MECHANISMU  

2 SÍLY V KLIKOVÉM MECHANISMU  
Klikový mechanismus je současně namáhaný silami od tlaku plynů ve válci, silami 
setrvačnými a silami třecími. Tlak plynů ve válci se mění periodicky s časem, úhlem natočení 
klikové hřídele. Působí na stěny válce spalovacího prostoru a dno pístu. Síly tlaku plynu 
působící na píst jsou ojnicí přenášeny na klikovou hřídel. Síly setrvačné jsou klikovým 
mechanismem přenášeny na pevné části motoru.  

 Tyto silové účinky jsou proměnlivé a vyvolávají v klikovém mechanismu kmitání, které jej 
namáhá na ohyb, krut, tah i tlak. 

2.1 SÍLY OD TLAKU PLYN Ů A JEJICH MOMENTY  
Důsledkem spalování paliva ve válci vzniká tlak, jenž působí na dno pístu a stěny spalovacího 
prostoru válce. Směr síly (vyvolané tlakem plynů působící na dno pístu) je totožný s osou 
válce a lze ji vyjádřit: 

( )atmPP ppSF −⋅=  [N],                   (1) 

kde je p indikovaný tlak ve válci, patm atmosférický tlak a plocha dna pístu je označena jako 
Sp. 

Síla FP se přenáší přes píst a pístní čep na ojnici. Rozkládá se na složku normálovou FN a 
složku třecí FT. Normálová síla působí na stěnu válce a vyvolává klopný moment motoru. Síla 
třecí je zachycena hlavními ložisky. Plocha pístu SP je konstantní a tlak pod pístem se za 
běžného provozu mění jen se zanedbatelnou odchylkou od patm. Z toho nám vyplývá, že síla 
FP je závislá pouze na tlaku p, který se periodicky mění.  

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                  Obr. 2 Diagram p-α    
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SÍLY V KLIKOVÉM MECHANISMU  

Pro výpočet průběhu síly FP v závislosti na úhlu natočení klikové hřídele je tedy nutné mít 
k dispozici indikované tlaky ve válci. Ty mi byly v podkladech poskytnuty a z těch jsem také 
sestrojil příslušný indikátorový diagram. Důležité je, aby se maximální tlak nacházel až za 
horní úvratí. V opačném případě by totiž tlak působil proti využitelnému kroutícímu 
momentu.                                  

2.2 SÍLY SETRVAČNÉ 
Každá součást o určité hmotnosti vyvozuje při pohybu a jeho změně síly, které jsou závislé na 
její hmotnosti a zrychlení. Tyto síly označujeme za setrvačné a všeobecně je můžeme vyjádřit 
vztahem: 

amFS ⋅=
   [N].            (2) 

V tomto vztahu je m  hmotnost pohybujících se částí soustavy, a je zrychlení pístní skupiny. 

Jednotlivé součásti klikového mechanismu konají rozdílný druh pohybu. Tyto pohyby 
můžeme rozdělit do dvou základních skupin. Pohyb přímočarý vratný, který vykonávají píst 
s pístním čepem a kroužky. A pohyb rotační, který koná kliková hřídel. Ojnice vykonává 
nejsložitější pohyb, jenž je spojením unášivého pohybu posuvného spolu s pístem a kývavého 
pohybu kolem osy pístního čepu . Oko ojnice vykonává přímočarý vratný pohyb, hlava ojnice 
pohyb rotační a dřík pohyb obecný, prostorový. Pro stanovení setrvačných sil je tedy potřebná 
znalost hmotností a zrychlení jednotlivých částí klikového ústrojí. Setrvačné síly je 
jednoznačně potřeba zahrnout do výpočtu při návrhu klikové hřídele. Při jejich zanedbání 
bychom dosáhli zkreslených, nereálných výsledků, jež by mohli vést k havárii klikového 
mechanismu[2]. 

2.3 REDUKCE HMOTNOSTI OJNICE  

Jelikož je pohyb ojnice složitý, výpočet setrvačných sil by u ní byl velmi náročný, 
nahrazujeme ji soustavou hmotných bodů. Nahrazující soustava musí odpovídat statickým i 
dynamickým účinkům skutečné ojnice.  

Podmínky statické: 

− součet hmotností redukované soustavy musí odpovídat hmotnosti skutečné ojnice 
− redukovaná soustava hmotných bodů musí mít stejnou polohu těžiště jako skutečná 

ojnice 
 

Podmínky dynamické: 

− náhradní soustava hmotných bodů i nahrazovaná ojnice musí mít vzhledem ke 
společnému těžišti stejný moment setrvačnosti 
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SÍLY V KLIKOVÉM MECHANISMU  

       

                                Obr.3  Redukce hmotnosti ojnice do dvou bodů  

Část hmotnosti ojnice redukované do osy ojničního čepu klikové hřídele a část hmotnosti 
ojnice redukované do pístního čepu jsou vyjádřeny následujícími vztahy: 

l

l
mm r

OOP ⋅=
   [kg]          (3)   

l

l
mm p

OOR ⋅=     [kg]           (4)   

mOP [kg]  - část hmotnosti ojnice redukované do osy pístního čepu 

mOR [kg]  - část hmotnost ojnice redukované do osy ojničního čepu klikové hřídele 

mO    [kg]  - hmotnost ojnice  

lp        [m]  - vzdálenost osy pístního čepu od těžiště ojnice 

lr         [m]  - vzdálenost osy ojničního čepu klikové hřídele od těžiště ojnice 

 

2.4 HMOTNOST REDUKOVANÁ DO PÍSTNÍHO ČEPU 
Jak již bylo řečeno, do těchto hmot spadají všechny části klikového mechanismu, které konají 
přímočarý vratný pohyb. A to je tedy píst, pístní čep, pojistné kroužky na pístní čep, pístní 
kroužky těsnící, pístní kroužek stírací a část hmotnosti ojnice redukované do osy pístního 
čepu. 

 KOPČKKKPIP mmmmmmmm ⋅++++++= 2321    
[kg]     (5)    

 

mPI    [kg]  - hmotnost pístu 

mK1   [kg]  - hmotnost prvního pístního kroužku   



BRNO 2011 

 

  13 
 

SÍLY V KLIKOVÉM MECHANISMU  

mK2   [kg]  - hmotnost druhého pístního kroužku   

mK3   [kg]  - hmotnost třetího pístního kroužku   

mČ    [kg]  - hmotnost čepu   

mK    [kg]  - hmotnost pojistného kroužku čepu   

 

2.5 HMOTNOST REDUKOVANÁ DO OJNI ČNÍHO ČEPU KLIKOVÉ HŘÍDELE 
Díky složitosti pohybu klikového ústrojí jej nahrazujeme jednodušší soustavou hmotností. 
Vztahy pro takto redukovanou soustavu nekorespondují se skutečnou hmotností a platí tak jen 
pro ideální klikové ústrojí. Jak již bylo řečeno, pístní skupina vykonává jednoznačně posuvný 
vratný pohyb a hmotnost je soustředěna do osy pístního čepu. Jednoznačně rotační pohyb 
vykonávají části klikové hřídele. Jelikož osa hlavního čepu je totožná s osou otáčení klikové 
hřídele, bude výsledná setrvačná síla hlavního čepu rovna nule. Odstředivá síla ostatních částí, 
ramene kliky a ojničního čepu, se redukuje do osy ojničního čepu. Celková rotující hmotnost 
redukovaná do osy ojničního čepu je vyjádřena následujícím vztahem. [2] 

BLOR
RK

RKČR mm
r

r
mmm ++⋅+=

     [kg]        (6)      

mRK [kg]  - hmotnost ramene klikové hřídele   

mČ   [kg]  - hmotnost ojničního čepu   

rRK    [m]  - vzdálenost těžiště ramene od osy otáčení 

mBL   [kg]  - hmotnost bronzového ložiska 

r          [m]  - poloměr kliky 

 

                                        

                   

 

 

 

 

 

                            Obr. 4  Schéma redukce hmotnosti ramene kliky 
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SÍLY V KLIKOVÉM MECHANISMU  

2.6 VELIKOST A PRŮBĚH SETRVAČNÝCH SIL V KLIKOVÉM MECHANISMU  
Při výpočtu setrvačné síly rotujících hmotností vycházíme z hmotnosti redukované soustavy 
klikového ústrojí. Je dána vztahem: 

2ϖ⋅⋅= rmF RR        [N]         (7)        

Za předpokladu, že budeme uvažovat konstantní otáčky, tedy i konstantní úhlovou rychlost, 
můžeme obecně setrvačnou sílu hmotností posuvných částí, závislou na hmotnosti a 
zrychlení, vyjádřit: 

PPP amF ⋅−=
         [N]           (6)       

 

 

                                  Obr. 5 Klikový mechanismus 
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3 VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 
Vyvažování klikové hřídele znamená způsob odstranění, nebo minimalizování setrvačných 
účinků sil, potažmo momentů, které vznikají pohybem tohoto ústrojí. Vyvážením 
nejjednodušeji dosáhneme vhodným uspořádáním klikového mechanismu tak, aby se 
setrvačné síly navzájem vyloučily. V mém případě se tomu ovšem tak nestane. Proto je nutné 
na klikovou hřídel připojit protizávaží, jež působí proti účinkům setrvačných sil. Při výpočtu 
vyváženosti klikové hřídele koncipované do motoru s uspořádáním válců do V se vychází 
z filozofie výpočtu řadového motoru. V každé řadě se vypočítá výslednice setrvačných sil a 
jejich momentu separátně, pak se tyto vektory sčítají s ohledem na úhel rozevření válců. U 
klikové hřídele s přesazenými čepy a s rovnoměrnými  rozestupy vstřiků 120° (Obr. 6) se 
očekává rovnoměrnost chodu jako u řadového šestiválcového motoru. [3]  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 VYVÁŽENÍ SETRVAČNÝCH SIL ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ A JEJICH MOMENT Ů 
3.1.1 VYVÁŽENÍ SETRVAČNÝCH SIL ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ 

Jak již bylo uvedeno, výpočet vyváženosti klikové hřídele vychází z výpočtu řadového 
motoru. Pro každou řadu zvlášť, tedy pravou i levou, si vypočítáme setrvačné síly rotujících 
částí. Setrvačné síly rotačních hmot vyvolávají u všech řadových motorů volné klopné nebo 
točivé momenty. Volné podélné momenty rotujících hmot nemění svoji velikost za 
předpokladu konstantních otáček motoru, avšak jejich rovina se otáčí s hřídelí. Za 
předpokladu, že jsou hmotnosti rotujících částí levé i pravé strany shodné. Vzhledem k tomu, 
že hvězdice pro obě strany jsou symetrické (Obr. 6), pouze pootočené o úhel 30°, odstředivé 
síly jsou vyváženy, je i jejich výslednice rovna nule, jak lze vidět na Obr.8.  

21 ϖ⋅⋅= rmF RR     [N]         (7)  

 
321
RRR FFF ==      [N]         (8) 

     Obr.6 Kliková hvězdice  
Obr. 7 Působení setrvačných sil a momentů[2]  
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3.1.2 VYVÁŽENÍ MOMENTŮ SETRVAČNÝCH SIL ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ 

Výslednice momentů odstředivých sil samozřejmě nulové nejsou. Stanovíme je samostatně 
pro jednotlivé řady, dle postupů pro vyvažování řadových motorů. Abych při výpočtu 
eliminoval působení jedné odstředivé síly, volím rovinu, ke které budu moment počítat, 
shodnou s osou jednoho z válců. Zvolil jsem rovinu prostředního válce (Obr. 9).  

aFM RR ⋅= 11

      [Nm]           (9)  

0022 =⋅= RR FM
  [Nm]         (10)     

armaFM RRR ⋅⋅⋅−=⋅−= 233 ϖ
   [Nm]       (11)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 8 Působení setrvačných sil rotujících součástí 

            Obr.9 Působení setrvačných sil a momentů[3]  
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Pokud bereme v úvahu, že vzdálenost a je stejná od obou krajních válců a stejná je i hmotnost 
rotačních částí, pak můžeme říct, že: 

31
RR MM =    [Nm]          (12)    

armMM RR
L
R ⋅⋅⋅⋅=°⋅⋅= 21 330cos2 ω   [Nm]      (13)     

Velikosti momentů levé i pravé strany jsou shodné, působí ovšem jiným směrem. Výslednici 
získáme jejich vektorovým sečtením. Při poloze kliky 1L v horní úvrati úhel výslednice MR se 
zápornou poloosou y bude 15°+ξ/2, přičemž úhel ξ je úhel přesazení ojničních čepů klikové 
hřídele.  

°⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 15cos32 2 armM RR ϖ     [Nm]      (14)     

Podle pravidla pravé ruky stanovíme směr působení výsledného momentu rotujících součástí 
levé i pravé strany, jak můžeme vidět na Obr.11. 

   

 

 

 

 

 Obr. 10 Průběh koncového bodu vektoru 
výslednice momentů odstředivých sil                  

                                                         Obr. 11 Výslednice dílčích výslednic momentů odstředivých sil[1] 

 

Výsledný moment setrvačných sil rotujících částí mně vyšel MR= 5267Nm. Jak můžeme vidět 
na Obr. 10, volné podélné momenty rotujících hmot nemění svoji velikost za předpokladu 
konstantních otáček motoru, avšak jejich rovina se otáčí s hřídelí. Za předpokladu že jsou 
hmotnosti rotujících částí levé i pravé strany shodné, výslednice koncového bodu vektoru 
momentů setrvačných sil rotujících částí má charakter kruhu.   
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3.1.3 VYVAŽOVACÍ MOMENT SETRVAČNÝCH SIL ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ 

Jestliže známe velikost a směr výsledného vektoru momentu setrvačných sil rotačních hmot, 
můžeme ho vyvážit. Toho docílíme vhodným umístěním vyvažujících hmot na klikové 
hřídeli. Vývažky musí mít takovou hmotnost a polohu, aby vyvolaly setrvačné síly a 
momenty, které by nám působily ve stejné rovině jako výsledný moment rotačních hmot, ale 
v opačném směru ( Obr. 11), ( Obr. 12). 

Pokud budeme uvažovat, že hmotnosti vývažků se budou rovnat, pak bude platit: 

VVV mmm == 31     [kg]           (15)     

21 ϖ⋅⋅= VVV rmF      [N]         (16)      

Zde je poloměr, na kterém leží těžiště vývažků, označen jako rV.  

Jestliže se bude rovnat i poloha vývažků směrem k těžištní rovině a, pak můžeme říct, že:   

VVV FFF == 31

      [N]          (17)      

aFM VV ⋅=1

           [Nm]         (18)       

002 =⋅= VV FM   [Nm]         (19)       

aFM VV ⋅−=3

      [Nm]         (20)        

31
VV MM =

     
[Nm]         (21)        

armMM VVV
L

V ⋅⋅⋅=⋅= 212 ω    [Nm]        (22)        

Velikosti momentů levé i pravé strany jsou shodné, působí ovšem jiným směrem. Proto 
můžeme říct: 

P
V

L
V MM =

   
[Nm]          (23)   

Jak jde vidět na Obr. 12, vývažky leží v jedné rovině, která je tečná s osou rotace. Dle zadání 
budou vývažky čtyři a mají být na prvních dvou ramenech klikové hřídele prvního a  
posledního zalomení. Celkový vyvažovací moment lze spočítat z níže uvedené rovnice. 

°⋅⋅⋅⋅⋅=°⋅⋅= 15cos415cos4 21 armMM VVVV ϖ   [Nm]    (24)   

Hmotnost jednoho vývažku této varianty vyvažování mv1 mně vyšla 2,415 kg. A to při poloze 
těžiště vývažku od osy rotace klikové hřídele rv=54,2 mm.  
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                                 Obr. 12

Polohu a tvar skutečného vývažku 
ProEngineer. Zde jsem využil funkci optimalizace ur
těžiště. Díky čemu jsem moh
vývažků tak, aby došlo k 
Obr. 14 lze vidět umístění vývažk
všech stanovených vývažků

       Obr. 13 Návrh vývažků klikové h

 

 

 

 

 

 

 

          Obr. 14 Poloha  vývažků

ŘÍDELE 

2 Vyvažovací moment, poloha vývažků [1] 

čného vývažku můžeme vidět na Obr. 14. Model jsem vytvo
ProEngineer. Zde jsem využil funkci optimalizace určitých rozměrů 

jsem mohl přesně, v návaznosti na výpočet, určit polohu t
 úplnému vyvážení momentu setrvačných sil 

ění vývažků na jednom zalomení a na Obr. 13
všech stanovených vývažků klikové hřídele. 

ů klikové hřídele pro vyvážení momentů odstředivých sil

Poloha  vývažků  jednoho zalomení pro vyvážení momentů odstř

19 

Model jsem vytvořil v softwaru 
 v závislosti na poloze 

olohu těžiště a hmotnost 
čných sil rotačních hmot. Na 

3 si můžeme všimnout 

edivých sil 

ů odstředivých sil 
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3.2 VYVÁŽENÍ SETRVA ČNÝCH SIL POSUVNÝCH SOUČÁSTÍ A JEJICH MOMENT Ů 
Výslednici setrvačných sil a momentů vyvolané posuvnými hmotami rozdělíme opět na dílčí 
výslednice v pomyslných obou řadách motoru. 

3.2.1 VYVÁŽENÍ SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH ČÁSTÍ I. ŘÁDU 

V mém zadání se vyskytuje pouze vyváženost posuvných momentů sil I. řádu, proto se 
výslednicemi sil vyšších řádů nebudu zabývat. Ze symetrického rozložení jednotlivých 
zalomení klikové hřídele pro obě řady vyplývá, že výslednice setrvačných sil posuvných částí 
I. řádu bude nulová. Stejně tak i výslednice celková.  Lze se o tom přesvědčit z výrazu pro 
výslednici jedné řady. Totožného výsledku bychom dosáhli i pro druhou řadu. 

 
( ) ( )[ ] 0240cos120coscos2 =°++°++⋅⋅⋅=∑ αααωrmF P

L
P   

[N]    
 
(25)   

Nebo se o tom můžeme přesvědčit graficky. Velikost setrvačné síly posuvné I. řádu lze také 
vyjádřit jako průmět vektoru FI, jenž působí ve směru jednotlivých klik a rotuje společně s ní 
úhlovou rychlostí ω do směru osy válce.  

  Obr. 16 Působení setrvačných sila posuvných součástí 

Obr. 15 Setrvačná síla posuvných částí I. řádu vyjádřená jako průmět rotujícího vektoru[2]                                                              

3.2.2 VYVÁŽENÍ MOMENTŮ SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH ČÁSTÍ I. ŘÁDU 

Výsledný vektor momentu setrvačných sil posuvných částí I. řádu určíme podobně jako u 
vektoru momentu setrvačných sil rotačních částí. Opět využijeme toho, že klikovou hřídel do 
V lze teoreticky složit ze dvou řadových klikových hřídelí. Každou řadu tedy řešíme zvlášť a 
jejich výslednice složíme dohromady. Momenty budou mít stejnou velikost, pouze jiný směr. 
Na Obr. 17 lze vidět znázornění těchto momentů, včetně příslušné znaménkové konvence. Při 
určování směru působení výslednic opět vycházíme z pravidla pravé ruky. Jak bylo 
vysvětleno výše, výslednice setrvačných sil posuvných částí budou nulové v obou řadách. 
Díky tomu můžeme příslušné momenty počítat k libovolnému bodu na ose rotace klikové 
hřídele. Výsledek musí být shodný při jakékoliv volbě bodu. Zvolil jsem si průsečík osy 
třetího válce s osou rotace klikové hřídele, čímž odstraním složku momentů této setrvačné 
síly.    
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21 ϖ⋅⋅= rmF PP         [N]          (26)   

 
321
PPP FFF ==          [N]          (27)   

αcos11 ⋅⋅= aFM PI     [Nm]         (28)     

( ) 00120cos22 =⋅°+⋅⋅= αPI FM    [Nm]       (29)        

( )°+⋅⋅= 240cos33 αaFM PI         [Nm]        (30)       

Výslednice momentů setrvačných sil posuvných částí I. řádu levé řady bude tedy: 

( )[ ]°+⋅⋅+⋅⋅= 120coscos1 αα aaFM P
L
I   [Nm]      (31)         

Po goniometrických úpravách nám vyjde vztah: 











⋅−⋅⋅⋅= αα

2

3
cos

2

31 aFM P
L
I

   

[Nm]       (32)         

Dílčí výslednice momentů setrvačnosti sil posuvných částí I. řádu pravé řady je obdobná, 
pouze natočená, bude tedy posunuta o součet úhlů rozevření válců o 90° a úhel přesazení čepů 
ξ. 

( ) ( )







−°−⋅−−°−⋅⋅⋅= ξαξα 90

2

3
90cos

2

31 aFM P
P
I

  

[Nm]    (33)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 17 Působení momentů setrvačných sil posuvných částí I. řádu[1] 
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Složky celkové výslednice momentů setrvačných sil posuvných částí I. řádu určíme průmětem 
výslednic od obou řad do souřadného systému. 

( ) °⋅+−= 45cosP
I

L
IIy MMM

   
[Nm]        (34)         

( ) °⋅−−= 45cosP
I

L
IIz MMM  [Nm]        (35)    

Výše uvedené vztahy byly základem pro stanovení výpočtového programu s grafickými 
výstupy. Na jejich základě se stanoví průběh výslednice moment MI. Bylo zjištěno, že u 
motorů s úhlem přesazení čepů ξ = 30° opisuje koncový bod vektoru elipsu. Poloosy této 
elipsy leží v osách souřadného systému. A může být tedy vyjádřena následujícími vztahy.  

 ( ) ( )[ ]ξχαξω IIPIy AarmM −⋅⋅⋅⋅⋅⋅= sin2

 
[Nm]      (36)         

( ) ( )[ ]ξχαξω IIPIz BarmM −⋅⋅⋅⋅⋅⋅= cos2

      [Nm]      (37)         

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 18 Průběh koncového bodu vektoru momentu setrvačných sil posuvnách částí I. řádu[1]    

                                           Tab. 2 ξ [ °]   AI(ξ)  BI(ξ)  γI(ξ) [ °]   

ξ[°] AI(ξ) BI(ξ) γI(ξ) [°] 
0 1.732 1.732 105.0 

5 1.655 1.806 107.5 

10 1.575 1.876 110.0 

15 1.491 1.943 112.5 

20 1.405 2.007 115.0 

25 1.316 2.066 117.5 

30 1.225 2.121 120.0 
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          Obr. 19 Průběh koncového bodu vektorů momentů setrvačných sil posuvných částí I. řádu[1] 

3.3 VYVÁŽENÍ SETRVA ČNÝCH SIL ROTUJÍCÍCH A POSUVNÝCH ČÁSTÍ A JEJICH 

MOMENT Ů 
V mém zadání stojí navrhnout jednu variantu vyvážení klikové hřídele vůči momentům 
odstředivých sil (Obr. 12) a druhou variantu vyvážení vůči momentům odstředivých sil a 
momentům setrvačných sil posuvných částí I. řádu, budu se tedy nadále zabývat vyvážením 
vektoru složeného z výslednic momentů setrvačných sil posuvných a rotačních částí. Lze ho 
nazývat momentem I. řádu. Toto je možné díky tomu, že oba výsledné vektory jsou funkcí 
pootočení klikové hřídele o úhel α. Vycházíme opět ze stanovení momentů setrvačných sil pro 
každou řadu samostatně, dle postupů pro vyvažování řadových motorů. Musíme ale zavést 
hmotnostní poměr rotujících a posuvných částí[1]: 

R

P
PR m

m
=µ

   
[-]           (38)        

 

( )[ ] ( )°−°−⋅°+°⋅⋅⋅+°⋅⋅⋅⋅⋅⋅=Σ 15105sin1545cos615cos322 αµω PRRyI armM [Nm] (39)         

( )[ ] ( )°−°−⋅°+°⋅⋅⋅+°⋅⋅⋅⋅⋅⋅=Σ 15105sin1545cos615cos322 αµω PRRzI armM [Nm] (40)     

Výslednice momentů bude opět jako v předchozím případě, u momentu setrvačných sil 
posuvných částí, opisovat elipsu. Z rovnic pro výslednici momentu I. řádu jdou vyjádřit 
velikosti  poloos této elipsy. I při nulovém úhlu přesazení ojničních čepů klikové hřídele, což 
odpovídá klasickému vidlicovému motoru, opisuje koncový bod výsledného vektoru I. řádu 
elipsu. S narůstajícím úhlem přesazení se svislá osa zvětšuje a vodorovná zmenšuje. Můžeme 
je vyjádřit vztahy: 

( )[ ]°+°⋅⋅⋅+°⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 1545cos615cos322
PRI mmarA ω    [-]   (41)     

( )[ ]°+°⋅⋅⋅+°⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= 1545sin615cos322
PRI mmarB ω           [-]   (42)     
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                          Obr. 20 Průběhy koncových vektorů výsledného momentu  I. řádu 

3.3.1 VYJÁDŘENÍ VÝSLEDNÉHO MOMENTU I. ŘÁDU POMOCÍ DVOU PROTIBĚŽNÝCH 
ROTUJÍCÍCH VEKTORŮ 

Vyvážení momentů I. řádu je možné vyjádřit pomocí dvou protiběžných rotujících vektorů. 
Skládáním protiběžných vektorů vzniká výslednice, která je shodná s výsledným vektorem 
momentů I. řádu. Je ovšem potřeba najít vztahy mezi velikostí poloos a délkami dvou 
protiběžných vektorů, jež budeme nazývat V a v. Nejprve vyjádříme složky obou vektorů jako 
průměty do os souřadného systému. Součtem těchto složek získáme složky výslednice:   

( ) ϕsin⋅−= vVy     [-]          (43)     

( ) ϕcos⋅+= vVz     [-]          (44)     

Umocněním obou rovnic na druhou a sečtením vyplývá následující rovnice elipsy 
v souřadném systému: 

( ) ( ) 1
22

=
+

+
− vV

z

vV

y

  
[-]          (45)    

Malá poloosa elipsy je dána rozdílem protiběžných vektorů a velká poloosa jejich součtem. 

IAvV =−    [-]           (46)    

IBvV =+      [-]           (47)   
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Při znalosti velikosti poloos můžeme vyjádřit velikost rotujících vektorů: 

2
II BA

V
+=

  
[-]           (48)    

2
II AB

v
−=

    
[-]           (49)    

3.3.2 VARIANTA ČÁSTEČNÉHO VYVÁŽENÍ VÝSLEDNÉHO MOMENTU I. ŘÁDU POUŽITÍM 
VÝVAŽKŮ NA HŘÍDELI 

Jak již bylo řečeno, složením vektorů V a v nahradíme výsledný vektor momentu I. řádu. 
Máme na výběr tři varianty částečného vyvážení. První variantou je připojení vektoru 
vývažků Mv=V+v. Vzniká vektor zbytkové nevyváženosti, jenž leží ve vodorovné ose y. 
Tento vektor osciluje mezi hodnotami ±2v. Druhá varianta spočívá v připojení vektoru 
vývažků Mv=V-v. Zbytkový vektor nevyváženosti pak leží ve svislé ose z. Vektor tohoto 
vektoru opět osciluje mezi hodnotami ±2v. Při třetí variantě připojíme vektor vývažků Mv=V. 
Zbytková nevyváženost je pak vektor M ⃰ = v, který má konstantní otáčky a délku. Otáčí se 
proti směru klikové hřídele.  

Z výše uvedených variant nelze bez přihlédnutí k dalším kritériím a charakteristikám označit 
některou (z výše uvedených) variant za výhodnější. Volba by měla zohlednit například 
uložení motoru ve vozidle atd. Protože jsou mi tyto údaje neznámé, poradil jsem se o variantě 
následujícího výpočtu s vedoucím mé diplomové práce. Na doporučení jsem vybral variantu 
třetí podle Obr. 21. 

                                       

Obr. 21 Vyjádření výslednice momentu I. řádu MIΣ  pomocí dvou  protiběžných vektorů V a v [1]   
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Můžeme využít toho, že známe velikost výsledného vyvažovacího momentu Mv=V. Vyvážení 
docílíme vhodným umístěním vyvažovacích hmot na klikové hřídeli. Vývažky musí mít 
takovou hmotnost a polohu, aby vyvolaly setrvačné síly a momenty takové, které budou 
působit ve stejné rovině jako výsledný vektor V, ale v opačném směru ( Obr. 21), ( Obr. 22). 
Vektorem v jsem se nezabýval, jelikož mám provést pouze částečné vyvážení momentu 
setrvačných sil I. řádu. 

Jestliže budeme uvažovat, že hmotnosti vývažků se budou rovnat,  pak bude platit: 

VVV mmm == 31     [kg]           (50)    

21 ϖ⋅⋅= VVV rmF    [N]         (51)      

Pokud se bude rovnat i poloha vývažků směrem k těžištní rovině a, pak můžeme říct, že:   

VVV FFF == 31

     [N]            (52)                                 

aFM VV ⋅=1

           [Nm]         (53)       

002 =⋅= VV FM    [Nm]           (54)      

aFM VV ⋅−=3

   [Nm]           (55)      

31
VV MM =

   
[Nm]          (56)       

armMM VVV
L

V ⋅⋅⋅=⋅= 212 ω    [Nm]       (57)       

Velikosti momentů levé i pravé strany jsou shodné, působí ovšem jiným směrem. Proto 
můžeme říct: 

P
V

L
V MM =

    
[Nm]           (58)     

 

Jak jde vidět na Obr. 22 vývažky leží v jedné rovině, která je tečná s osou rotace. Dle zadání 
budou vývažky čtyři a mají být na prvních dvou ramenech klikové hřídele prvního a 
posledního zalomení, jako v předchozí variantě vyvážení. Pak tedy celkový vyvažovací 
moment lze spočítat z níže uvedené rovnice. 

°⋅⋅⋅⋅⋅=°⋅⋅== 15cos415cos4 21 armMVM VVVV ϖ   [Nm]   (59)      

Hmotnost každého vývažku této varianty vyvažování mv2 vyšla 3,53 kg. A to při poloze 
těžiště vývažku od osy rotace klikové hřídele rv=53,5 mm. Jak si můžeme všimnout, při 
vyvažování momentů setrvačných sil I. řádu vyšla vyvažovací hmotnost o dost větší než ve 
variantě předchozí. Úplnějšího vyvážení jsem tedy dosáhli na úkor zvýšení hmotnosti klikové 
hřídele, tedy i jejího momentu setrvačnosti. 
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Stejně jako v předchozí variant
jsem využil funkci optimalizace ur
mohl přesně, v návaznosti na výpo
k částečnému vyvážení momentu setrva

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 23 Návrh vývažků klikové h

 

Obr. 22 Vyjádření výslednice moment

ŘÍDELE 

edchozí variantě vyvážení jsem vytvořil model v softwaru ProEngineer. Zde 
jsem využil funkci optimalizace určitých rozměrů v závislosti na poloze tě

návaznosti na výpočtu, určit polohu těžiště a hmotnost vývažku tak
nému vyvážení momentu setrvačných sil I. řádu. 

 klikové hřídele pro vyvážení momentů odstředivých sil I. ř

ení výslednice momentů I. řádu MIΣ  pomocí dvou  protiběžných vektor

27 

softwaru ProEngineer. Zde 
závislosti na poloze těžiště. Díky ní jsem 

 a hmotnost vývažku tak, aby došlo 

edivých sil I. řádu 

ěžných vektorů V a v [1] 
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Pokud obě dvě varianty zkonfrontujeme, zjistíme
tedy i hmotnější. Na Obr.23
můžeme všimnout všech stanovených vývažk

 

   Obr. 24 Návrh vývažků klikové h

Při návrhu vývažků, včetně
čepy, jsem čerpal z poskytnuté literatury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍDELE 

 varianty zkonfrontujeme, zjistíme, že vývažky této varianty jsou rozm
Obr.23 jde vidět umístění vývažků na jednom zalomení a na 

žeme všimnout všech stanovených vývažků klikové hřídele. 

ů klikové hřídele pro vyvážení momentů odstředivých sil I. 

četně celé metodiky výpočtu vyvažování klikové hř
poskytnuté literatury[1]. 

28 

že vývažky této varianty jsou rozměrnější, 
 na jednom zalomení a na Obr.24  si 

edivých sil I. řádu 

klikové hřídele s přesazenými 
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4 MODÁLNÍ ANALÝZA KLIKOVÉ H ŘÍDELE  
Kliková hřídel je dynamicky značně namáhaná součást. K tomu je nutno přihlédnout hlavně 
z hlediska únavy, vibrací a hluku. Zásadní vliv na to mají rezonance systému, které jsou dány 
tuhostí, hmotností a tlumením. K rezonancím dochází, pokud jsou totožné vlastní frekvence 
s budícími frekvencemi. Tento stav nazýváme jako kritický. Výsledkem modální analýzy 
mohou být vlastní frekvence, vlastní tvary nebo tlumení. Pro nás budou nejdůležitějším 
výstupem vlastní frekvence. Při jejich znalosti se můžeme vyvarovat kritického pásma 
budících frekvencí, tedy otáček motoru, nebo se přiklonit k jiným konstrukčním řešením, 
popřípadě připojit tlumící činitel. 

Analýze podrobím obě varianty klikových hřídelí. Tedy hřídel vyváženou proti momentu 
odstředivých sil a hřídel vyváženou proti momentu setrvačných sil I. řádu. Pro výpočet je 
samozřejmě nutná znalost vlastností a charakteristik materiálu. Modul pružnosti pro ocel je 
E=2,1.105 MPa, Poissonova konstanta µ=0,3 a hustota oceli je ρ=7850.10-12 t/mm3. 

4.1 MODÁLNÍ ANALÝZA H ŘÍDELE VYVÁŽENÉ PROTI MOMENTU 

ODSTŘEDIVÝCH SIL  
 

                                Obr. 25 Vysíťovaný model klikové hřídele 

                                                Obr. 26 Tvar kmitů ( 298 Hz) 
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                                               Obr. 27 Tvar kmitů ( 304.63 Hz) 

4.2 MODÁLNÍ ANALÝZA H ŘÍDELE VYVÁŽENÉ PROTI MOMENTU SETRVA ČNÝCH 

SIL I.  ŘÁDU 

                                       

                                                Obr. 29 Tvar kmitů ( 284.55Hz) 

                                     Obr. 28 Vysíťovaný model klikové hřídele 
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                                             Obr. 30 Tvar kmitů ( 291.63Hz) 

Jak si můžeme všimnout v Tab. 3, hřídel vyvážená proti momentům setrvačnosti I. řádu, tedy 
hmotnější, má vlastní frekvence nižší než hřídel druhé varianty. To znamená, že se s největší 
pravděpodobností může shodovat s frekvencí budící. 

 

Tab. 3 Vlastní frekvence 1 

  

Hřídel vyvážená proti 
momentu odstředivých sil [Hz] 

Hřídel vyvážená proti momentu 
setrvačných sil I. řádu [Hz] 

1. 298.00 284.55 

2. 304.63 291.63 

3. 471.54 420.16 

4. 570.82 505.22 

5. 624.74 573.27 
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5 TORZNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÉHO MECHANISMU  
Každé mechanické kmitání je projevem periodického, časově proměnného, silového působení 
(potažmo krouticího momentu), jež působí na soustavu spojenou pružnou vazbou. U 
klikového mechanismu, který navrhuju, jsou uváděny jako posuvné hmoty pístní skupina, 
ojnice, setrvačník. Pružnou vazbu mezi těmito členy tvoří kliková hřídel. Přičemž s narůstající 
délkou a pružností vzrůstá také tendence ke kmitání. U klikových hřídelí víceválcových 
motorů dochází při provozu k těmto druhům kmitání:  

a) Kmitání podélné 
b) Kmitání ohybové ve směru kolmém na osu klikové hřídele 
c) Kmitání torzní kolem osy hřídele 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obr. 31 Síly vyvozující určité druhy kmitání[2] 

Jako nejnebezpečnější u klikových hřídelí se ukazuje kmitání torzní, které vzniká 
proměnlivým zkrucováním hřídele ve vysoké frekvenci. Toto nakroucení je projevem 
tangenciálních sil na ojničních čepech a kýváním klikové hřídele, jež je způsobeno 
nerovnoměrností chodu. Pokud se frekvence sil, potažmo momentů budících kmitání, shoduje 
s vlastní frekvencí soustavy, dochází k rezonancím. Tyto otáčky označujeme za kritické, 
projevují se zvýšeným hlukem a chvěním celé motorové zástavby. Delší provoz při těchto 
otáčkám může vest k únavovým lomům. Torzní kmitání se samozřejmě přenáší i na ostatní 
části spojené s klikovým mechanismem, těmi jsou například rozvody[2]. 

5.1 NÁHRADNÍ SOUSTAVA KLIKOVÉHO MECHANISMU  
    Výpočet torzního kmitání klikového mechanismu jde řešit jen za určitých zjednodušujících 
předpokladů. Reálný mechanismus se redukuje na náhradní soustavu, která by měla 
s dostatečnou přesností simulovat  tu skutečnou. Je samozřejmé, že výstupní hodnoty budou 
adekvátní vstupním. Proto jsem se snažil o přesné stanovení náhradní soustavy. Tvoří ji tuhé 
kotouče s příslušným momentem setrvačnosti. Tyto kotouče jsou spojeny nehmotnou hřídelí 
s určitou tuhostí o průměru, který se zpravidla volí roven průměru hlavního ložiska. 

5.1.1 REDUKCE HMOTNOSTÍ 

   Při redukci hmotností se vztahují momenty setrvačnosti k ose otáčení klikové hřídele. 
Základem redukovaných hmot byly modely ze softwaru ProEngineer, z něhož jsem zjistil 
momenty setrvačnosti jednotlivých částí. V případě zalomení se musí vztáhnout na poloměr 
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klikové hřídele ještě hmotnosti konající rota
čepu a ložisko. Násobek dvě
hmoty, neboť jde o klikovou h
čepu hřídele zde nahrazuje 

( ) 2
2 Klorrot rmmJ ⋅+⋅=        

Dále je také nutné připojit hmotnost 
zahrnuta hmotnost pístní skupiny a 

2

82

1
2 ppos rmJ ⋅
















+⋅⋅= λ

Jak již bylo řečeno, redukovaný moment setrva
ozubeného kola, řemenice, válcového klínu 
z jistil ze softwaru ProEngineer. Toho
Stejně tak i momenty setrvač
krajních zalomení jsou větší než 
nejsou vývažky. 

rotposZ JJJJ ++= 11

rotposZ JJJJ ++= 22

rotposZ JJJJ ++= 33

Redukovaný moment setrvač
označen jako J4. 

 

                    

 

 

        Obr. 32 Modely jednotlivých komponent

VÉ HŘÍDELE 

ě hmotnosti konající rotační pohyb, část ojnice redukovaná do ojni
epu a ložisko. Násobek dvěma je ve vzorci proto, že na každé zalomení p

 jde o klikovou hřídel do vidlicového motoru. Hmotnost ojnice redukovanou do 
 mor a ml je hmotnost ložiska. 

           [kg.m2]        

řipojit hmotnost částí konajících posuvný pohyb. Ve hmotnosti 
zahrnuta hmotnost pístní skupiny a část hmotnosti ojnice redukované do pístního 

2

Kr   [kg.m2]      

eno, redukovaný moment setrvačnosti předního válcového konce h
řemenice, válcového klínu řemenice a šroubů tento klín upev

jistil ze softwaru ProEngineer. Toho si můžeme všimnout na Obr. 33
 tak i momenty setrvačnosti jednotlivých zalomení. Redukované momenty setrva

větší než zalomení prostředního, protože na prost

rot    
[kg.m2]     

rot   
[kg.m2]     

rot   
[kg.m2]      

Redukovaný moment setrvačnosti setrvačníku jsem zjistil stejně jako předchozí momenty a je 

Modely jednotlivých komponentů klikové hřídele 

33 

ást ojnice redukovaná do ojničního 
ma je ve vzorci proto, že na každé zalomení připadají dvě tyto 

ídel do vidlicového motoru. Hmotnost ojnice redukovanou do 

   (60)                  

posuvný pohyb. Ve hmotnosti mp je 
ást hmotnosti ojnice redukované do pístního čepu. 

   (61)      

edního válcového konce hřídele, 
ů tento klín upevňující, jsem 

33 a je označen jako J0. 
nosti jednotlivých zalomení. Redukované momenty setrvačnosti 

rotože na prostředním zalomení 

   (62)        

   (63)        

   (64)       

ě jako předchozí momenty a je 
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                              Obr. 33 Náhradní soustava klikového mechanismu 

                     Tab. 4 Momenty setrvačnosti 

           Momenty setrvačnonsti náhradních kotoučů [kg.m2]                

J0 J1 J2 J3 J4 
0,0315 0,0583 0,0158 0,0583 1,0041 

 

5.1.2 REDUKCE DÉLEK  

Redukce délek se provádí tak, aby torzní tuhost hřídele náhradní soustavy o průměru Dred byla 
stejně tuhá jako skutečná část klikové hřídele. Takže při působení stejného krouticího 
mementu, se musí zkroutit obě hřídele o shodný úhel. Samozřejmě je nutné redukovat celou 
délku klikové hřídele. To znamená i přední válcový konec hřídele, kde nám l1t označuje 
vzdálenost od ložiska do poloviny délky svěrného spoje válcového klínu a l2t polovinu délky 
ložiska. Průměr Dred je totožný s průměrem ložiska. A průměr válcového konce hřídele je 
označen jako d1t. Hodnotu ς jsem zjistil z doporučené literatury[3].   

( ) ( ) redz
t

red
tt

t

red
titredt l

d

D
dl

d

D
dll ⋅+⋅⋅−+⋅⋅+=

2

1
4

2

4

124
1

4

1 ςς
   

[m]
    

 (65)       

Obdobně i zadní část klikové hřídele s přírubou na setrvačník, kde nám l2s označuje šířku 
příruby na setrvačník a l1s polovinu délky ložiska. Průměr Dred je totožný s průměrem ložiska. 
A průměr příruby je označen jako d1t.  

( ) ( ) redz
s

red
ss

s

red
sisreds l

d

D
dl

d

D
dll ⋅+⋅⋅−+⋅⋅+=

2

1
4

2

4

124
1

4

1 ςς
 
[m]

    
 (66)  

Redukce délky zalomení už je mnohem komplikovanější kvůli tvarové náročnosti. Hlavní a 
ojniční čepy se částečně překrývají, ramena mají těžko definovatelný eliptický tvar. Pro 
výpočet redukované délky zalomení je experimentálně vyvozeno několik vzorců, které se od 
sebe liší hlavně určitými zpřesňujícími koeficienty. Pro následující výpočet jsem dle 
doporučení vedoucího mé diplomové práce vybral výpočet dle Ker Wilsona. V tomto výpočtu 
ovšem nejsou zpřesňující koeficienty pro přesazené ojniční čepy klikové hřídele. Proto jsem 
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musel takový koeficient pro mé rozměry a přesazení čepů vypočítat. Tento výpočet jsem 
prováděl v systému využívajícím metodu konečných prvků Ansys.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                      

        Obr. 34 Nepřesazené čepy           

 

 

 

                                                                             

 

                                          

                         

 

                                              
Obr. 35 Přesazené čepy    

 

Výpočet spočíval v analýze změny polohy několika desítek uzlů, jež leží v rovině simulující 
konec ojničních čepů (Obr. 34). Tuto analýzu jsem provedl s přesazenými i nepřesazenými 
čepy. Z těchto hodnot jsem vypočítal poměrné zkroucení pro obě varianty a porovnal je mezi 
sebou. Tím jsem získal poměr zkroucení varianty s přesazenými a nepřesazenými čepy. Obě 
varianty byly na jednom konci zatíženy stejným silovým účinkem a uzlům na druhém konci 
byly odebrány všechny stupně volnosti. 
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Tab. 5 Torzní zkroucení u nepřesazených čepů 

Nepřesazené čepy 
ROVINA 1 ROVINA 2 

  Číslo uzlu ϕ  [˚]   Číslo uzlu ϕ  [˚] 

1 443 0,0097335 1 14 0,013202 

2 463 0,0097356 2 34 0,013205 

3 466 0,0097317 3 37 0,013206 

4 469 0,0097321 4 40 0,013208 

5 472 0,0097323 5 43 0,013206 

6 625 0,0097321 6 207 0,013205 

7 628 0,0097315 7 210 0,013208 

8 631 0,0097333 8 213 0,013205 

Průměrná hodnota ϕ N1  [˚] 0,009732763 Průměrná hodnota ϕ N2  [˚] 0,013205625 

 

Tab. 6 Torzní zkroucení u přesazených čepů 

Přesazené čepy 
ROVINA 1 ROVINA 2 

  Číslo uzlu ϕ  [˚]   Číslo uzlu ϕ  [˚] 

1 733 0,0098226 1 14 0,028589 

2 755 0,0097302 2 36 0,0060295 

3 758 0,0097412 3 39 0,024262 

4 762 0,009698 4 43 0,014348 

5 765 0,0097681 5 46 0,0079432 

6 969 0,0096852 6 260 0,010429 

7 972 0,0097192 7 264 0,020377 

8 976 0,009784 8 267 0,026715 

Průměrná hodnota ϕ P1 [˚] 0,009743563 Průměrná hodnota ϕ P2 [˚] 0,017336588 

Průměrné torzní zkroucení jsem pak vypočítal ze následujícího vztahu.  

21

21

NN

PP
C ϕϕ

ϕϕϕ
+
+

=
  
[˚]      

    
 (67)

 

Hodnotu jsem početně zkontroloval viz. Příloha. Analitický výpočet natočení příčných 

průřezů čepů v i-té rovině jsem spočítal ze vztahu: 

Pc

ikc
i IG

lM

⋅
⋅

=ϕ
       

[˚]      
    

 (68)
 

Hodnoty vypočítaného natočení se slabě liší od výsledků získaných z Ansys. Tato nepřesnost 

pramení nejspíš z nedostatečně hrubého vysíťování zkušebního modelu. Ale poměr zkroucení 
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mezi první a druhou měřící rovinou vyšel stejně, což je velice důležité pro ověření správnosti 

hodnot poměrného zkroucení z prostředí Ansys. Výsledkem je doplňkový převodový 

koeficient φC=1.18, který jsem použil ve formuli podle Ker Wilsona. 
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 (69) 

Kde Ll a Dl jsou šířka a průměr hlavního ložiska. Šířka a průměr ojničních čepů jsou označeny 
jako Lc a Dc, šířky ramene jsou označeny b a B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obr. 36 Přesazené čepy s ramínkem 

Výsledky jsem mohl porovnat s klikovou hřídelí s přesazenými čepy a spojovacím raménkem 
Obr. 36, kde vyšla hodnota poměrného torzního zkroucení φC=1,1. Hodnota je nižší díky 
tomu, že spojovací raménko mezi čepy zvyšuje tuhost zalomení. 

5.1.3 TORZNÍ TUHOSTI 

Jak lze z Obr. 33 vidět, je nutné znát jednotlivé torzní tuhosti. Ty jsou jedním ze základních 
parametrů náhradní redukované hřídele, aby se zachovaly podmínky totožného zkroucení 
obou hřídelí. Pro stanovení torzní tuhosti je potřeba znát velikost polárního momentu průřezu 
redukované hřídele v krutu, který se spočítá: 
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Mezi tuhostí ci a redukovanou délkou lred,i , jež odpovídají i-té části, platí vztah: 
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 (71) 

kde G je modul pružnosti ve smyku. 

Tab.7 Torzní tuhosti 

Tuhosti redukovaných hřídelů [Nm.rad-1.106]                

c0 c1 c2 c3 
0,331 1,014 1,014 1,637 

 

5.2 VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ  
Vlastním kmitáním označujeme takový harmonický pohyb, který se po silovém impulzu z 
vnější v soustavě udrží, za předpokladu, že soustava nebude dále narušena vnějšími silami 
nebo odpory. Každá soustava má vlastní frekvence kmitání jiné. Ale vždy jsou definovány 
hmotností, které jsou zastoupeny redukovanými momenty setrvačnosti. A tuhostmi mezi 
vazbami, jež jsou závislé na redukovaných délkách. Kmitání tedy probíhá s určitými 
frekvencemi a velikostmi výkmitů. Což je rozhodující pro posouzení vhodnosti motor při 
určitých provozních otáčkách. 

Vlastní kmitání je nezávislé na pohybu klikové hřídele. Kmitavý pohyb je určen frekvencí 
kmitání a maximální amplitudamy jednotlivých hmot. Při výpočtu torzního kmitání vycházím 
z Lagrangeovy pohybové rovnice. Předpokladem je, že na soustavu nepůsobí žádné vnější síly 
Q=0 a jde o volné netlumené kmitání, tedy K=0 [3]. 

QCqqKqM =++ &&&         
    

 (72)
 

0=+ CqqM &&             (73)
 

Kde M je čtvercová matice hmotností, které nám reprezentují momenty setrvačnosti 
jednotlivých kotoučů na hlavní diagonále. 
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Čtvercová matice torzních tuhostí je označena jako C. 

 

 

                 (75) 

 

 

Vektor zobecněných souřadnic mající předpokládaný tvar řešení je označen q. 

tieq Ω⋅=γ              (76) 

Kde γ je vektor vlastních tvarů,  po derivací a dosazením do pohybové rovnice dostáváme 
tvar:  

( ) 02 =⋅Ω− γMC            (77) 

Vlastní úhlová rychlost je zde reprezentovaná Ω. Převedením na problém vlastních čísel se 
získá tvar: 

( ) 0=⋅− γχIA   ,            (78) 

kde je χ  příslušné vlastní číslo a I je jednotková matice, A je modální matice. 

1−= MCA                
(79)

 

 
2Ω=χ
               

(80) 

Výsledkem jsou vektory vlastních tvarů a vlastní úhlové frekvence, jež jim přísluší. Protože 
jsou vlastní tvary poměrnými hodnotami, zvolíme první člen vektoru vlastních tvarů jako 
jednotkový a další budou jeho násobky. 

0γ
γ i

ia =
            

(81)
 

Propojením hodnot poměrných velikostí amplitud vzniká křivka, která popisuje kmitání 
v příslušné vlastní frekvenci. Pro výpočet je potřeba znát pouze první dvě vlastní frekvence, 
jelikož další vlastní frekvence vznikají (zpravidla) až vysoko nad provozními otáčkami 
motoru.  
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          Obr. 37 První vlastní tvar kmitání                                Obr. 38 Druhý  vlastní tvar kmitání                  

Vlastní frekvence otáček se vypočítá z vlastní úhlové frekvence vztahem: 

π⋅
Ω=

2tN
 

[Hz]
          

(82)
 

Pro vlastní kmitání klikové hřídele s tlumičem vyšly vlastní frekvence jednouzlového a 

dvouzlového kmitání: 

Tab. 8 Frekvence vlastních otáček  

První vlastní frekvence Druhá vlastní frekvence 
N1[Hz]   N2[Hz]   

276,6 600,9 
 

Výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů jsem porovnal s výsledky z programu  
HOLV3G, který mi byl zapůjčen od vedoucího diplomové práce. Hodnoty jsou totožné. 

5.3 VYNUCENÉ TORZNÍ KMITÁNÍ  
Vlastní kmitání soustavy po krátkém čase ustane vlivem tlumících odporů. V reálných 
podmínkách periodicky proměnný krouticí (budicí) moment na jednotlivých klikách způsobí  
vynucené kmitání klikové hřídele. 

5.3.1 HARMONICKÁ ANALÝZA BUDÍCÍHO MOMENTU  

Průběh budicího momentu je periodickou funkcí, jež je závislá na úhlu pootočení klikové 
hřídele. Tato perioda odpovídá dvěma otočením klikové hřídele, tedy hodnotě 4π. Díky tomu 
můžeme budicí moment rozložit na nekonečně velké množství sinusoid, které mají různé 
frekvence a amplitudy. Toto rozložení provedeme pomocí Furierovy řady. Opětovným 
složením jednotlivých harmonických složek dostaneme budicí moment. Pro rozklad na 
harmonické složky v oboru komplexních čísel použijeme rovnici: 
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           (83) 

 

V této rovnici je ℎ� amplituda momentu odpovídající harmonické složce �, ���  je diskrétní 

hodnota točivého momentu �-tého vzorku, � je imaginární jednotka, 	
  je počet diskrétních 
vzorků. 

Harmonická složka krouticího momentu u čtyřdobých motorů je násobkem jeho period. Řád 
harmonické složky rozeznáváme podle toho, kolik má period během jedné otáčky klikové 
hřídele. V našem případě je určíme lehce, jelikož máme motor s pravidelnými rozestupy 
zážehů °=120δ . Jsou celočíselným násobkem jedné poloviny. Jedná se tedy o řády k=3, 6, 
9,12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Obr. 39 Harmonická analýza točivého momentu                  

5.3.2 REZONANČNÍ OTÁČKY 

Každá harmonická složka točivého momentu vyvolává, nezávisle na ostatních složkách,  
vynucené kmitání s frekvencí odpovídající samotné složce. Složky řádu κ vyvolají při 
otáčkách motoru n vynucené kmitání s frekvencí κn. Každý motor má řadu kritických otáček, 
při, nichž harmonická složka způsobí vynucené kmitání, které odpovídá frekvenci vlastního 
kmitání jednouzlového nebo dvojuzlového [2]. 

Hodnota rezonančních otáček pro první vlastní frekvenci se spočítá: 

κ
1

1

N
nkr =

 
[Hz]

          
(84) 

A hodnota rezonančních otáček pro druhou vlastní frekvenci se počítá obdobně: 
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κ
2

2

N
nkr =

     
[Hz]           (85)

 

              Tab. 9 Rrezonanční otáčky   

Řád harmonické 
složky 

Rezonanční otáčky první 
vlastní frekvence 

Rezonanční otáčky druhé 
vlastní frekvence 

κ nkr1 [min-1] nkr2 [min-1] 

0.5 33191 72119 

1 16595 36060 

1.5 11064 24040 

2 8298 18030 

2.5 6638 14424 

3 5532 12020 

3.5 4742 10303 

4 4149 9015 

4.5 3688 8013 

5 3319 7212 

5.5 3017 6556 

6 2766 6010 

6.5 2553 5548 

7 2371 5151 

7.5 2213 4808 

8 2074 4507 

8.5 1952 4242 

9 1844 4007 

9.5 1747 3796 

10 1660 3606 

10.5 1581 3434 

11 1509 3278 

11.5 1443 3136 

12 1383 3005 

 

Všechny rezonanční otáčky v našem případě nejsou nebezpečné, protože rezonanční výchylky 
závisí na řádu harmonických složek a na vydatnosti rezonancí, které těmto složkám přísluší. 
Jmenovité otáčky motoru jsou 2200 min-1 a maximální otáčky jsou 2500 min-1. Jak můžeme 
vidět v Tab. 9, kde jsem modrou barvou zvýraznil otáčky, jež zasahují do rozmezí pracovních 
otáček motoru. Ostatní otáčky jsou mimo rozsah. Pro navrhovanou klikovou hřídel připadají 
v úvahu rezonance jednouzlového kmitání od řádu κ=6,5 a vyšší. Rezonance dvouuzlového 
kmitání jsou zcela mimo rozsah provozních otáček. 

5.3.3 VYDATNOST REZONANCÍ  

Při rezonanci je tvar výkmitové čáry velmi podobný jako při vlastním torzním kmitání. 
Z podmínky rovnosti prací jednotlivých harmonických složek a práce tlumících odporů 
určíme rezonanční výchylky. Budicí momenty mají stejnou amplitudu, ale různou fázi. Ta se 
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mění s každým řádem harmonických složek. Jelikož ještě neznáme skutečné amplitudy 
torzních výchylek, budeme počítat s poměrnými výkmity ai. Jednotlivé výkmity hmot mají 
různou amplitudu, ale stejnou fázi, protože svého maxima dosahují současně.[3] 

 Pro stanovení vydatnosti rezonancí nám pomohou směrové hvězdice (Obr. 6), které  slouží 
pro představu o poloze poměrných amplitud, jež odpovídají řádům harmonických složek. Při 
výpočtu nahradíme složky momentů složkami poměrných amplitud vlastních tvarů. Vydatnost 
rezonancí je pak dána součtem poměrných amplitud[3].  

( ) ( )( )[ ] ( ) ( )( )[ ]22 sinsincoscos PiiiLiiiPiiiLiiii aaaa δκδκδκδκε ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= [-]  (86) 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Obr. 40 Směrové hvězdice v závislosti na κ 

Jako optimální pořadí zážehů válců u mé klikové hřídele s přesazenými čepy vychází varianta 
1L-1P-2L-2P-3L-3P. Úhel natočení ve stupních mezi prvním a i-tým ramenem levé řady 
klikové hřídele je zde označeno jako δL, obdobně je to u pravé strany δP. 

 

  [˚]                        (87) 

 

  [˚]                        (88) 
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Obr. 41 Vydatnost rezonancí při první a druhé vlastní frekvenci   

Na Obr. 41 jsou graficky zaznamenány vydatnosti rezonancí v závislosti na řádu harmonické 
složky pro první a druhou vlastní frekvenci. Můžeme si všimnout, že vydatnosti jsou nejvyšší 
u hlavních řádů. 

5.3.4 TORZNÍ VÝCHYLKY V  REZONANCI 

Velikost torzních výchylek v rezonanci je dána velikostí tlumicích odporů. Předpokládáme, že 
tvar vlastních frekvencí odpovídá tvaru vynuceného kmitání v rezonanci. Nadále budeme 
počítat s poměrnými výchylkami ai. Při výpočtu uvažujeme, že tlumíme jen kmitání klikové 
hřídele a netlumíme jiné hmoty ke hřídeli připojené. Z podmínky, při niž je práce 
momentových prvků v rezonanci spotřebována na přemáhání tlumicích odporu, nám vyplívá: 

∑∑
==

⋅Ω⋅⋅=⋅⋅
4

0

2
4

0 i
i

i
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(89) 

Pokud do tohoto vztahu dosadíme za poměrnou torzní výchylku ai skutečnou torzní výchylku 
i-té hmotnosti soustavy: 

1φφ ⋅= ii a
 [˚]            (90) 

Kde ϕ1 je amplituda torzních kmitů první hmoty, tedy volného konce klikové hřídele. Po 
dosazení dostaneme vztah pro skutečné torzní výchylky volného konce.[3]  
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(91) 

V tomto vztahu je budicí moment, který odpovídá i-té složce označen jako Mhi. Velikost 
tlumících odporů ζ mně byla zadána vedoucím diplomové práce. 

ζ = 2,2   [N·m·s·rad-1]           (92) 
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  Tab. 10 Torzní výchylky volného konce  

  К [-] ϕ1  [˚] nkr1[min-1]]  К [-] ϕ1  [˚] nkr1[min-1] 
0.5 4.53 33191 6.5 1.065 2553 

1 3.296 16595 7 0.455 2371 

1.5 0 11064 7.5 0 2213 

2 4.107 8298 8 0.233 2074 

2.5 0.267 6638 8.5 0.274 1952 

3 15.022 5532 9 0.555 1844 

3.5 1.968 4742 9.5 0.112 1747 

4 2.145 4149 10 0.044 1660 

4.5 0 3688 10.5 0 1581 

5 1.331 3319 11 0.002 1509 

5.5 1.866 3017 11.5 0.019 1443 

6 3.918 2766 12 0.144 1383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42 Torzní výchylky volného konce 

Nejvyšší torzní výchylka pro první vlastní frekvenci ϕ 1=15.022̊ odpovídá řádu К=3. Jak si 
můžeme všimnout, tento řád je vysoce nad pracovním rozsahem otáček motoru. Relativně 
vyšší torzní výchylky ϕ max=1,065˚  harmonického řádu К=6, 9 jsou taky v rozmezí otáček 
nkr1=1383 až 2553, které zasahují do pracovního rozsahu motoru. Proto je nutné klikovou 
hřídel opatřit tlumičem torzních kmitů. Torzní výchylky, jež odpovídají druhé vlastní 
frekvenci jsem do tabulky ani nezanesl. Jelikož rezonanční otáčky jí odpovídající jsou daleko 
nad pracovními otáčkami motoru.
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6 NÁVRH TLUMI ČE TORZNÍCH KMIT Ů 
Kmitání klikových hřídelí je dnes již teoreticky i prakticky zvládnutá problematika. I přesto 
však mohou být vážnou příčinou poruch motorů. Rezonancím, které jsou v provozu 
nebezpečné, se lze vyvarovat změnou otáček motoru. Vysoce nebezpečné otáčky musí být 
alespoň o 15% vyšší než provozní. U některých motorů s velkým rozsahem otáček se nelze 
v provozu vyvarovat silnějším rezonancím. V případech, kdy se kritické otáčky nachází 
v pracovním rozsahu otáček motoru, je možné některé otáčky z provozu vyloučit a to jejich 
rychlým přechodem. Ovšem pouze za předpokladu, že namáhaní hřídele nepřekročí přípustné 
hodnoty. Šířka nebezpečného pásma bývá 7 až 10% n.   

Pokud nelze změnit otáčky motoru, lze se vyvarovat nebezpečným rezonancím změnou torzní 
soustavy. Vyšších frekvencí vlastního kmitání docílíme zvýšením tuhosti klikové hřídele, 
například zesílením čepů, nebo odlehčením všech kmitajících hmot. Snížení torzní tuhosti 
nebo zvýšení rotující hmotnosti klikové hřídeli, naopak zapříčiní snížení frekvence vlastního 
kmitání. Nejvyšší účinek má hmota v nejvzdálenějším místě od vibračního uzlu. Hmota 
umístěná přímo v uzlu vibrací nemá na torzní kmitání soustavy žádný vliv. Nejpoužívanějším 
systémem pro změnu torzní soustavy jsou tlumiče torzních kmitů. 

6.1 TLUMI ČE TORZNÍCH KMIT Ů 
Torzní kmitání může mít rozhodující vliv na bezpečnost a provozuschopnost klikové hřídele, 
potažmo motoru. Obvykle je torzní namáhání mnohem vyšší než namáhání od užitečného 
zatížení motoru. Torzní kmity jsou často příčinou únavových lomů hřídele. Z toho důvodu je 
na volném konci hřídele umístěn tlumič torzních kmitů, tedy na místě s největšími torzními 
výchylkami. 

Pracuje na základě přídavného torzního systému, který se skládá obecně z pružného členu a 
z hmoty, jejíž pohyb je tlumen pružným členem. Podle principu přeměny energie rozdělujeme 
torzní tlumiče do tří základních skupin: 

• Třecí tlumič: energie, která vznikne torzním kmitáním se prostřednictvím tlumících    
odporů přemění na energii tepelnou. 

• Rezonanční tlumiče: torzní kmitání klikové hřídele se z části utlumí rezonančním 
tlumičem, zbytek se přemění v energii tepelnou. 

• Dynamické tlumiče: u těchto tlumičů se kmitová energie nemaří, ale kompenzuje 
pomocným torzním systémem. 

 

6.2 NÁVRH TLUMI ČE TORZNÍCH KMIT Ů 
Tlumič torzních kmitů bude umístěn na řemenici, jež je pomocí válcového klínu pevně 
spojena s volným koncem klikové hřídele. Tlumič se umísťuje zde, protože právě v této části 
hřídele jsou torzní výchylky kmitání nejvyšší. Z následujících výpočtů a znalosti hodnoty 
poměrné velikosti µt, která mně byla doporučena vedoucím diplomové práce, jsem získal 
optimální hodnotu momentu setrvačnosti tlumiče. Model tlumiče torzních kmitů byl opět 
proveden v softwaru ProEngineer, a to tak, aby odpovídal vypočítanému momentu 
setrvačnosti. Základem viskózního tlumiče je skříň-na Obr. 46 má šedou barvu. V praxi se 
skříň skládá ze dvou vystřižených a vylisovaných dílců: ze samotné skříně a jejího víka. Obě 
části musí bát jemně opracovány a broušeny. Do skříně se nalisují kluzné ložiska z bronzu (na 
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Obr. 46 mají červenou barvu), na ně se osadí prstenec (na Obr. 46 má modrou barvu barvu). 
Poté se skříň s jejím víkem svaří, nebo spojí jiným způsobem tak, aby uvnitř vznikl 
hermeticky uzavřený prostor. Po spojení vznikne ve vnitřním prostoru skříně, mezi jejími 
stěnami a prstencem, mezera velká několik desetin milimetru. Tento prostor je pod tlakem 
vyplněn olejem (na Obr. 46 má žlutou barvu). To je možné díky dvěma otvorům, které jsou 
na víku. Jeden je pro napuštění oleje a druhý slouží pro odvzdušnění komory. Jako mazivo se 
nejčastěji používají silikonové oleje, jež mají vysokou viskozitu a vysokou odolnost proti 
změnám teplot. Pokud je však mazací vrstva příliš malá a působí v ní velké smykové 
rychlosti, olej ztrácí mazivost [3]. 

Při výpočtu optimálního momentu setrvačnosti je potřeba znát efektivní setrvačný moment 
soustavy bez tlumiče: 

( )∑
=

⋅=
4

0

2

i
iief aJJ

   
[kg·m2] 

        
 (93) 

Kde Ji je i-tý moment setrvačnosti. Při znalosti optimálního poměru velikostí µt (Obr. 43) 
můžeme stanovit moment setrvačnosti prstence tlumiče, který by měl nejlépe vyhovovat 
našim požadavkům: 

teft JJ µ⋅=
   [kg·m2] 

        
 (94) 

 

                           

                        

 

 

 

Obr. 43 Závislost poměrné velikosti a optimálního tlumení[6] 

Na Obr. 43 nás zajímá křivka označena číslem 2, jelikož ta se týká viskózních tlumičů. 
Křivka 1 popisuje pryžové tlumiče torzních kmitů. Doporučená hodnota poměrné velikosti je 
µt=0,35. Moment setrvačnosti prstence tlumiče má je Jt=0,032kg·m2 a moment setrvačnosti 
skříně tlumiče je Js=0,0089kg·m2. 

Řemenice bude na hřídeli zajištěna pomocí válcového klínu, s kuželovým osazením (na Obr. 
44 má zelenou barvu). Klín bude k řemenici přišroubován šesti šrouby M6. Tlumič torzních 
kmitů bude na řemenici upevněn šesti šrouby M8. Všechny šrouby by měly být zajištěny proti 
povolení perovými podložkami nebo zajištěny jiným způsobem. 
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6.3 VÝPOČET TLUMI ČE TORZNÍCH KMIT Ů 
Pro následující výpočet si převedu torzní soustavu klikové hřídele na jednoduchou torzní 
soustavu o jednom stupni volnosti, jak je naznačeno na Obr. 45. Kmitání základního systému 
je tlumeno dynamickým tlumičem o jednom stupni volnosti a momentem setrvačnosti Jt. 
Efektivní  moment setrvačnosti klikového mechanismu, na nehož působí periodicky 
proměnný krouticí moment Mk, je označen jako Jef. Vazba mezi jednotlivými kotouči je pouze 
tlumicí kapalinou, v mém případě silikonovým olejem se součinitelem tlumení ko. Kotouč Jef  
je na hřídeli, která má tuhost c a jejíž konec má odebrané všechny stupně volnosti. 

                                               

 

 

 

 

 

 

Obr. 45 Základní systém o jednom stupni volnosti 

               Obr. 44  Viskózní tlumič torzních kmitů 
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Jako další hodnotu, kterou potřebujeme pro stanovení tlumení je ladění tlumiče: 

t

w
µ+

=
1

1
   [-]           (95)

 

Poměrný útlum tlumiče vypočítám ze vztahu: 

( ) ( )[ ]tt
t µµ

γ
+⋅+⋅

=
212

1

  
[-]         (96)

 

Poměr úhlové rychlosti vynuceného kmitání 

t
t µ

η
+

=
2

2

 
[-]           (97)

 

Ze znalostí první vlastní úhlové frekvence a poměru úhlových rychlostí stanovíme vlastní 
úhlovou frekvenci soustavy s tlumičem v rezonanci: 

titl η⋅Ω=Ω
  [s

 -1]           (98) 

Nejdůležitější parametr, jenž charakterizuje vlastnosti tlumiče je jeho součinitel tlumení: 

12 tttt Jk Ω⋅⋅⋅= γ
  [N·m·s·rad-1]          (99) 

                                    Obr. 46 Viskózní tlumič torzních kmitů 
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7 TORZNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÉHO MECHANISMU S TLUMI ČEM 
7.1 NÁHRADNÍ SOUSTAVA KLIKOVÉHO MECHANISMU  
Náhradní soustava klikového mechanismu se liší od předchozí náhradní soustavy přídavným 
tlumícím členem s momentem setrvačnosti Jt a Js. Moment setrvačnosti prvního kotouče tedy 
spočítám ze vztahu: 

tst JJJJ ⋅++=
2

1
00   [kg·m2]         (100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Obr. 47 Náhradní soustava klikového mechanismu s tlumičem 

7.2 VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ SOUSTAVY S  TLUMI ČEM 
Při výpočtu vlastního torzního kmitání se postupuje stejně jako u soustavy bez tlumiče. 
Změna je ve zvýšení momentu setrvačnosti prvního kotouče o moment setrvačnosti tlumiče Jt. 
Při výpočtu torzního kmitání vycházím opět z Lagrangeovy pohybové rovnice. Předpokladem 
je, že na soustavu nepůsobí žádné vnější síly Q=0 a jde o volné netlumené kmitání, tedy K=0. 

QCqqKqM =++ &&&           (101)
 

0=+ CqqM &&            (102)
 

Kde M je čtvercová matice hmotností, které nám reprezentují momenty setrvačnosti 
jednotlivých kotoučů na hlavní diagonále. 

 

(103) 
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Matice tuhostí včetně tlumiče je CT: 

 

 

(104) 

 

 

Opět se dostaneme k výsledku, kterým jsou vektory vlastních tvarů a vlastní úhlové 
frekvence, jež jim přísluší. Protože jsou vlastní tvary poměrnými hodnotami, zvolím první 
člen vektoru vlastních tvarů jako jednotkový a další budou jeho násobky. 

0t

ti
tia

γ
γ

=
               

(105) 

Propojením hodnot poměrných amplitud vzniká křivka, popisující kmitání v příslušném 
vlastním tvaru.  

 

Obr. 48  První vlastní tvar kmitání                    Obr. 49 Druhý vlastní tvar kmitání  

Vlastní frekvence otáček se vypočítá z vlastní úhlové frekvence vztahem: 

π⋅
Ω=

2tN
 

[Hz]          (106)
 

Pro vlastní kmitání klikové hřídele s tlumičem jsem výpočítal vlastní frekvence 

jednouzlového a dvouzlového kmitání: 
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Tab. 11 První a druhá vlastní frekvence  

První vlastní frekvence Druhá vlastní frekvence 

N1t [Hz]   N2t [Hz]   

243 522 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50  První vlastní tvar kmitání  soustavy s tlumičem               
 

7.3 VYNUCENÉ TORZNÍ KMITÁNÍ S  TLUMI ČEM TORZNÍCH KMIT Ů 
Rozložení budícího momentu pomocí Furierovy řady je totožné jako u vynuceného torzního 
kmitání bez tlumiče. 

7.3.1 REZONANČNÍ OTÁČKY SOUSTAVY S TLUMIČEM 

Hodnota rezonančních otáček pro první vlastní frekvenci se spočítá: 

κ
1

1
t

krt

N
n =

   
[Hz]          (107) 

A hodnota rezonančních otáček pro druhou vlastní frekvenci se spočítá obdobně: 

κ
2

2
t

krt

N
n =

   
[Hz]          (108)
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Tab. 12  Rezonanční otáčky tlumené soustavy 

Řád harmonické 
složky 

1. vlastní 
frekvence 

Řád harmonické 
složky 

1. vlastní 
frekvence 

Κ [-] nkrt1 [min-1] Κ [-] nkrt1 [min-1] 

0.5 29242 6.5 2249 

1 14621 7 2089 

1.5 9747 7.5 1949 

2 7311 8 1828 

2.5 5848 8.5 1720 

3 4874 9 1625 

3.5 4177 9.5 1539 

4 3655 10 1462 

4.5 3249 10.5 1392 

5 2924 11 1329 

5.5 2658 11.5 1271 

6 2437 12 1218 

 

Maximální otáčky motoru  jsou 2500 min-1. Jak můžeme vidět v Tab. 6, kde jsem modrou 

barvou zvýraznil kritické otáčky, které zasahují do rozmezí pracovních otáček motoru. Pro 

navrhovanou klikovou hřídel připadají v úvahu rezonance jednouzlového kmitání od řádu κ=6 

a vyšší.U dvouuzlového kmitání jsou kritické otáčky zcela mimo pracovní rozsah motoru, 

proto jsem ho tabulkově ani neuváděl. 

 

7.3.2 VYDATNOST REZONANCÍ  

Obdobně jako vydatnost rezonancí netlumené soustavy vypočítáme i vydatnost rezonancí 

soustavy tlumené. Při výpočtu nahradíme složky momentů složkami poměrných amplitud 

vlastních tvarů tlumené soustavy. Vydatnost rezonancí je pak dána součtem poměrných 

amplitud ati. 

( ) ( )( )[ ] ( ) ( )( )[ ]22 sinsincoscos PiitiLiitiPiitiLiititi aaaa δκδκδκδκε ⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅= [-]  (108)
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               Obr. 51 Vydatnost rezonancí při první a druhé vlastní frekvenci tlumené soustavy                  

Na Obr. 51 jsou graficky zaznamenány vydatnosti rezonancí v závislosti na řádu harmonické 
složky pro první a druhou vlastní frekvenci. Můžeme si všimnout, že vydatnosti jsou nejvyšší 
u hlavních řádů a že vydatnosti pro druhou vlastní frekvenci jsou mnohem vyšší než pro 
první. 

 

7.3.3 TORZNÍ VÝCHYLKY V  REZONANCI 

Velikost torzních výchylek v rezonanci je dána velikostí tlumících odporů. Předpokládáme, že 
tvar vlastních frekvencí odpovídá tvaru vynuceného kmitání v rezonanci. Nadále budeme 
počítat s poměrnými výchylkami, tentokrát ovšem musíme do výpočtu zanést i tlumící 
vlastnosti tlumiče.  
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Tab. 13 Torzní výchylky volného konce v rezonanci 

  К [-] ϕ 1t  [˚] nkrt1[min-1]  К [-] ϕ 1t  [˚] nkrt1[min-1 
0.5 0.348 29242 6.5 0.0818 2249 

1 0.2532 14621 7 0.035 2089 

1.5 0 9747 7.5 0 1949 

2 0.3155 7311 8 0.0179 1828 

2.5 0.0205 5848 8.5 0.021 1720 

3 1.0495 4874 9 0.0388 1625 

3.5 0.1511 4177 9.5 0.0086 1539 

4 0.1648 3655 10 0.0034 1462 

4.5 0 3249 10.5 0 1392 

5 0.1023 2924 11 0.0002 1329 

5.5 0.1434 2658 11.5 0.0014 1271 

6 0.2737 2437 12 0.0101 1218 

 

Nejvyšší torzní výchylka volného konce pro první vlastní frekvenci soustavy s tlumičem je 
ϕ1=1,049˚, odpovídá řádu К=3. Je patrné, že tento řád je v nkr1=4875 min-1, tedy mimo 
pracovní rozsah otáček motoru. Relativně vyšší torzní výchylky harmonického řádu К=6 až 
К=12 jsou v rozmezí otáček nkr1=1218 až 2437min-1, které zasahují do pracovního rozsahu 
motoru. Ve srovnání s torzními výchylkami volného konce bez tlumiče jsou minimální            
ϕ 1max=0,2737˚. 

Obr. 52 Torzní výchylky volného konce v rezonanci 
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8 POROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů VÝPOČTŮ TLUMENÉ A 
NETLUMENÉ NÁHRADNÍ SOUSTAVY  

Jestliže srovnáme velikosti vlastních torzních výchylek, vidíme lehký pokles poměrných 
amplitud soustavy s tlumičem při první vlastní frekvenci (Obr. 53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Obr. 53 Srovnáni prvních vlastních tvarů 

Opačný případ nastal při druhé vlastní frekvenci, kdy poměrné amplitudy vzrůstají. Největší 
zvýšení jsem zaznamenal v intervalu 0-1. Je to způsobené nízkou tuhostí volného konce 
klikové hřídele  c0 a velkým momentem setrvačnosti J0t  (Obr. 54). 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                     

                               Obr. 54 Srovnání druhých vlastních tvarů 

Jelikož se snížila vlastní úhlová rychlost, poklesla i vlastní úhlová frekvence viz. Tab.14. 
Zapříčinila to zvýšená tlumící schopnost pružné vazby a zvýšená hmotnost soustavy, které 
jsou obsaženy ve čtvercové matici z niž se vychází při výpočtu vlastních frekvencí a tvarů.  
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Tab.14  Vlastní frekvence  

Soustava bez tlumiče Soustava s tlumičem 

1. vlastní frekvence 2. vlastní frekvence 1. vlastní frekvence 2. vlastní frekvence 

N1[Hz]   N2[Hz]   N1t[Hz]   N2t[Hz]   

276 600 243 522 
 

Protože vydatnost rezonancí závisí na velikosti poměrných amplitud ai, je zřejmé, že snížení 
bude obdobně u první vlastní frekvence a u druhé naopak zvýšení (Obr. 55, Obr. 56) 
Vydatnost je závislá také na rozestupů zážehů  δi a na řádu harmonických složek К, jež 
zůstávají u tlumené i netlumené soustavy stejné. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 55 Srovnání vydatností rezonancí pro první vlastní frekvenci 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                        Obr. 56 Srovnání vydatností rezonancí pro druhou vlastní frekvenci 
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Nejvýznamnější porovnání dostáváme u torzních výchylek volného konce, které reprezentují 
nejvyšší výchylky celé soustavy. U první i druhé vlastní frekvence se podařilo snížit torzní 
výchylky, což bude mít pozitivní následek na pokles torzního napětí klikové hřídele. Snížení 
torzních výchylek připojením torzního tlumiče přinese zvýšení únavové bezpečnosti.   

 

Obr. 57 Srovnání torzních výchylek v rezonanci při první vlastní frekvenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58 Srovnání torzních výchylek v rezonanci při druhé vlastní frekvenci 

Ze získaných výsledků, můžu konstatovat, že aplikace viskózního tlumiče kmitů má na torzní 
soustavu pozitivní vliv. 
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9 PEVNOSTNÍ ANALÝZA KLIKOVÉ H ŘÍDELE  
K analýze napjatosti jsem použil software ANSYS, který pracuje na základě metody 
konečných prvků, nadále ji budu nazývat MKP. Její princip spočívá v nahrazení spojitého 
prostředí vytvořeného modelu na určitý konečný počet prvků. Zjišťované parametry jsou 
určovány v jednotlivých uzlových bodech náhradních prvků.  

9.1 VYTVOŘENÍ NÁHRADNÍ SÍT Ě  MODELU KLIKOVÉ H ŘÍDELE  
Základem analýzy napjatosti byl vytvořený model klikové hřídele v softwaru Pro Engineer. 
Tento model jsem převedl do prostředí softwaru ICEM CFD, jež je příhodné na tvorbu 
náhradní sítě hřídele. Nejprve jsem vytvořil síť pouze ploch hřídele, na kterou naváže síť 
objemová. To znamená, že plošná síť musí být precizně vytvořena, protože z její kvality se do 
jisté míry odvíjí kvalita celkové sítě. Nejpřesnějších výsledku bych dosáhl, kdyby objemovou 
síť tvořilo několik miliónů elementů, jak je tomu na Obr. 58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obr. 59 Povrchová síť klikové hřídele 

Výpočet by pak byl tak náročný, že by na to můj počítač hardwarově nestačil. Proto bylo 
nutné vytvořit hustou síť jen na místech, kde potřebujeme nejpřesnější výsledky, zatímco 
v ostatních částech vytvořit síť hrubou. Uzel kmitů, tedy nejvyšší torzní zatížení, je na třetím 
zalomení, proto jsem nejkvalitněji vysíťoval právě tuto část jak lze vidět na Obr. 60. Celkový 
počet elementů je 163641, přičemž uzlů, v nichž je pak napětí zjišťováno je 203763. 
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                                        Obr. 60 Objemová síť klikové hřídele 

9.2 TVORBA PRUTOVÝCH NÁHRAD  
V prostředí softwaru ICEM CFD jsem vytvořil i prutové náhrady hlavních čepů, které mi 
pomůžou při simulaci uložení klikové hřídele v ložiscích.  K tomu jsem požil prvek Beam, 
kterému jsem přiřadil materiálové charakteristiky, Youngův modul pružnosti je E=1·105 MPa, 
Poissonovou konstantu µ=0,3. Jsou to prostorové prvky se dvěma krajními uzly, které mají 
šest stupňů volnosti. Tyto náhrady jsem vytvořil, v návaznosti na povrchovou a objemovou 
síť, mezi jednotlivými uzly vnějších ploch ložisek a středovým uzlem Obr.6. Takto upravenou 
konečnou síť klikové hřídele jsem převedl do MKP softwaru Ansys, kde ji podrobím 
analýzou napjatosti. 
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                                        Obr. 61 Prutové náhrady hlavních čepů (Beam)  

 

9.3 PEVNOSTNÍ ANALÝZA KLIKOVÉ H ŘÍDELE BEZ TLUMI ČE V ANSYS 
Do softwaru ANSYS jsem si převedl náhradní objemovou síť z ICEM CFD, která je složená 
z elementů Solid 187. Tyto elementy jsou deseti uzlové prostorové prvky. Každý uzel má tři 
stupně volnosti. Prvek jsem vybral protože je vhodný pro tvorbu nepravidelné tvarově složité 
sítě. Elementům jsem přidělil materiálové charakteristiky, modul pružnosti E=2,1·105MPa, 
Poissonovu konstantu µ=0,3 a hustotu ρ=7,85·10-9 t·m-2. 

9.3.1 ÚPRAVA NÁHRADNÍ SÍT Ě 

Náhrady hlavních čepů jsem převedl z Beam na element MPC 184, protože díky tomuto 
prvku budu schopný simulovat uložení v ložisku. Je to dvou uzlový prvek, který má jeden 
stupeň volnosti a to relativní rotační pohyb kolem osy rotace klikové hřídele. Prvek MPC 184 
ukládá takové kinematické omezení, že uzly elementů mají po zatížení stejné zkroucení jako 
on. Ostatní stupně volnosti jsou mu odebrány. Materiálové charakteristiky prvku MPC 184 
zůstávají shodné s Beami. 

Dalším prvkem který je pro výpočet potřeba vytvořit  je Combin14. Tento element je dvou 
uzlový a při zatížení simuluje pružinu a tlumič. Jedním koncovým uzlem je spojen se 
středovým uzlem prutových náhrad MPC 184. A druhým je spojen uzlem v místním 
souřadném systému, kterému jsou odebrány všechny stupně volnosti. Při stanovování tuhosti 
prvku se vychází z myšlenky, že stlačení středového uzlu nesmí být vyšší než 0,8·cl. Pro 
výpočet tuhosti pak použiju vztah:  
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5,0
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⋅
⋅

=
l
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c
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K

   
      (110) 

Na Obr. 62 a Obr. 36 jsou červenou barvou označeny prvky Combin 14 a žlutou barvou MPC 
184. 
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          Obr. 62 Tuhost prvku Combin 14        Obr. 63 Prvky MPC 184 a Combin 14 

9.3.2 ZATÍŽENÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

Před samotným zatížení klikové hřídele jsem nejdřív odebral všechny stupně volnosti 
jednomu uzlu na volném konci hřídele. Při prvním zatížení působí maximální síla od tlaku 
plynů Fpmax na několik desítek uzlů pravého čepu a tím simuluju silové působení přenášené 
ojnicí v pěti stupních za horní úvratí pravého válce (Obr.66, Obr. 64). Levý čep je zatížen 
sílou  působící ve směru ojnice Foj a to ve sto dvaceti pěti stupních za svou horní úvratí 
(Obr.65). Silové účinky obou sil namáhají hřídel na ohyb. Maximálním torzním momentem 
klikové hřídele, obdrženým od vedoucího diplomové práce jsem zatížil hřídel na krut Obr. 6. 
A to silovou dvojicí na několika uzlech příruby pro setrvačník. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                Obr. 64 Síla od tlaku plynů                     
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                                       Obr. 65 Síla působící ve směru ojnice       

Maximální hodnota síly od tlaku plynů je Fpmax=84670 N. A síla působící ve směru ojnice, má 
hodnotu Foj=11900 N.   

               

                                         

                                             Obr. 66 Zatížení klikové hřídele                     

Při druhém zatížení nepůsobí na klikové čepy žádné síly namáhající hřídel na ohyb. 
Minimální torzním momentem klikové hřídele, obdrženým od vedoucího diplomové práce 
jsem zatížil hřídel na krut (Obr. 66). A to silovou dvojicí na několika uzlech příruby pro 
setrvačník. 
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Obr. 67 Torzní momenty 

Červenou barvou jsou na Obr. 67 znázorněny hodnoty kladného torzního momentu soustavy 
bez tlumiče, maximální hodnota je Mmaxn=3997 Nm. Záporné hodnoty torzního momentu jsou 
znázorněny modrou barvou, jehož maximální hodnota je Mminn=-2359 Nm.  

9.3.3 STANOVENÍ BEZPEČNOSTI 

LOKÁLNÍ NAP ĚTÍ STANOVENÉ POMOCÍ MKP  

Výsledkem napjatostní analýzy jsou lokální redukované napětí podle pevnostní hypotézy 
“von Mises“ σVM. Je to ekvivalentní napětí odpovídající tříosé napjatosti, které je potřeba pro 
stanovení bezpečnosti hřídele k mezi únavy materiálu kb.  

Hodnoty všech napětí budeme vyhodnocovat na místě, kde se koncentruje nejvyšší napětí jak 
lze vidět na Obr. 68. Podle očekávání nejnebezpečnější místo je v přesazení čepů. Pro snížení 
koncentrátoru napětí by bylo potřeba konstrukčně vyřešit toto přesazení, například vhodným 
řešením zaoblení přechodových křivek atd.   
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Obr. 68 Lokální napětí klikové hřídele bez tlumiče stanovené pomocí MKP 

O důležitosti konstrukčně zvládnutého zaoblení jsem se přesvědčil při konfrontaci výsledků 
MKP modelu klikové hřídele, jenž rádiusy neměla. Maximální redukované napětí u této 
varianty vyšlo σVM=1300 MPa a bezpečnost kb=0,345.  

Tab. 15 Redukované napětí 

  První zatížení Druhé zatížení 

  σVM [MPa] σ1a [MPa] σVM [MPa] σ1a [MPa] 

Vrchní koncentrátor napětí 745 776 552 553 

Spodní koncentrátor napětí 723 870 548 552 

 

Protože nebezpečnějším místem je vrchní přechodová hrana přesazení čepů, nadále se budu 
zabývat pouze touto oblastí. 

Stanovení poměrného gradientu, korekčního součinitele (vlivu na mez únavy) a poměru α/β: 

�� ≅ �
��� ∙ �

��������
|��������| �		������	                                                      (111) 
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Hodnoty redukovaného napětí σeX a σeX1 jsem zjistil v prostředí softwaru Ansys. Určoval jsem 
je na jednom elementu z pásma maximálního napětí. Hodnota |xx�| je příčná vzdálenost dvou 
krajních uzlů tohoto elementu a zároveň vzdálenost na které jsem zjišťoval úbytek napětí, jak 
jde vidět na Obr. 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 69 Element z pásma maximálního redukovaného napětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 70 Úbytek napětí měřené jednom na elementu 

Jak lze vidět z Obr. 68 a Obr. 70  hodnota redukovaného napětí  σVM  je rovna σeX=745,8 MPa 
a redukované napětí σeX1=517,5 MPa, měřeno na vzdálenosti |���|=0,926 mm. 
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Korekční součin vypočítám ze vztahu: 

 ! = 1 +
%&'()*

%&+,(/+.,/��
0

12345�6
∙ ��	�−�                   (112) 

V tomto vztahu je dvzorek=7,5mm průměr zkušebního vzorku hladké tyče namáhané střídavým 
ohybem. Mez únavy v ohybu je označena jako σcOHYB=525MPa a mez únavy v tahu 
σcTAH/TLAK=495 MPa. Mez kluzu Re=900MPa a mez pevnosti je Rm=1238MPa. Tyto 
materiálové charakteristiky odpovídají materiálu klikové hřídele 42CrMo4 .Což je ocel s 
vyšší prokalitelností pro vysoce zatížené  součásti. Po zakalení dosahuje tvrdosti  přibližně 58 
HRC. Do průměru přibližně 100 mm lze po zušlechtění docílit pevnosti nad 1000 MPa a 
současné zachovat dostatečnou houževnatost. Patří k nejčastěji používané oceli k 
zušlechťování[5]. 

Poměr β/α vypočítám ze vztahu: 

8
9 = 1 + :�� ∙ 10��<,>?@

�A
B�<�		�−�          

(113) 

Stanovení amplitudy a střední hodnoty ekvivalentního napětí podle pevnostní hypotézy “von 
Mises“: 

CADE� = F�G	HC�EI ∙ CJKE	��LM�,          
(114) 

CADNO = F�G	HC�PI ∙ CJKP	��LM�,          
(115) 

CAE = CADE� − CADNO
2 		��LM�,          

(116) 

CAD = CADE� + CADNO
2 		��LM�,          

(117) 

Kde maximální ekvivalentní napětí je σemax=745MPa, minimální ekvivalentní napětí 
σemin=552MPa. Amplituda ekvivalentního napětí vyšla σea=96,5MPa a střední hodnota 
ekvivalentního napětí je σem=648,5MPa. 

STANOVENÍ BEZPEČNOSTI 

Samotnou bezpečnost pak vypočítám ze vztahu: 

] [-   
-1









+

⋅⋅⋅
⋅=

m

em

GcOHXYB

ea
b Rf

k
σ

νησ
σ

β
α

σσ
                         (118) 

Po zakalení rádiusů se bezpečnost ještě zvýší kkaleno≈1,3·kb. Pokud tedy budu počítat s tím, že 
rádiusy budou kaleny pak mně vychází bezpečnost kkaleno=1,74. 
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9.4 PEVNOSTNÍ ANALÝZA KLIKOVÉ H ŘÍDELE S TLUMI ČE V ANSYS 
Pro analýzu napjatosti zůstává stejně upravený model jako u předchozí varianty s totožnými 
materiálovými charakteristikami.  

9.4.1 ZATÍŽENÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

Síly namáhající klikovou hřídel na ohyb zůstávají stejné jako u soustavy bez tlumiče. 
Maximálním torzním momentem klikové hřídele s tlumičem torzních kmitů, obdrženým od 
vedoucího diplomové práce jsem zatížil hřídel na krut (Obr. 66). A to silovou dvojicí na 
několika uzlech příruby pro setrvačník. Zelenou a černou barvou jsou na Obr. 67 znázorněny 
kladné a záporné torzní momenty tlumené soustavy. Jejich maximální hodnoty jsou 
Mmaxt=2909 Nm a Mmint=-974 Nm. 

9.4.2 STANOVENÍ BEZPEČNOSTI 

LOKÁLNÍ NAP ĚTÍ STANOVENÉ POMOCÍ MKP 

Stejně jako v předchozím případě zatížení hodnoty všech napětí budu vyhodnocovat na místě, 
kde se koncentruje nejvyšší napětí (Obr. 71). Podle očekávání nejnebezpečnější místo je opět 
v přesazení čepů. 

 

Obr. 71 Lokální napětí klikové hřídele s tlumičem stanovené pomocí MKP 
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Tab. 16 Redukované napětí soustavy s tlumičem 

  První zatížení Druhé zatížení 

  σVM [MPa] σ1a [MPa] σVM [MPa] σ1a [MPa] 

Vrchní koncentrátor napětí 426 458 125 123 

Spodní koncentrátor napětí 425 455 123 121 

 

Protože nebezpečnějším místem je vrchní přechodová hrana přesazení čepů, nadále se budu 
zabývat pouze touto oblastí. 

Opět stanovím poměrný gradient, korekční součinitel (vlivu na mez únavy) a poměru α/β: 

�� ≅ 1
CAR ∙ S

CAR − CAR�
|��������| T		������	                                          (119) 

Hodnoty redukovaného napětí σeX a σeX1 jsem zjistil v prostředí softwaru Ansys. Určoval jsem 
je na jednom elementu z pásma maximálního napětí. Hodnota |���| je příčná vzdálenost dvou 
krajních uzlů tohoto elementu a zároveň vzdálenost na které jsem zjišťoval úbytek napětí, jak 
jde vidět na Obr. 72. 

 

 

 

 

Obr. 72 Element z pásma 
maximálního redukovaného 

napětí 

 

 

 

 

                      
   

 Obr. 73 Úbytek napětí měřený na jednom elementu 
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Z Obr. 73 a Obr.71 lze vidět, že hodnota redukovaných napětí  σVM  je rovna σeX=426,8MPa a 
σeX1=308,6 MPa, měřeno na vzdálenosti |���|=0,821mm. 

Korekční součinitel  fG a poměr α/β vypočítám obdobně jako u předchozí varianty. Obdobně i 
maximální ekvivalentní napětí, které vyšlo σemax=426MPa, minimální ekvivalentní napětí 
σemin=125MPa. Amplituda ekvivalentního napětí vyšla σea=150,5MPa a střední hodnota 
ekvivalentního napětí je σem=275,5MPa. 

STANOVENÍ BEZPEČNOSTI 

Samotnou bezpečnost pak vypočítám opět ze vztahu: 
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Po zakalení rádiusů se bezpečnost ještě zvýší kkaleno≈1,3·kb. Pokud tedy budu počítat s tím, že 
rádiusy budou kaleny pak mně vychází bezpečnost kkaleno=2,196. 

Po připojení tlumiče torzních kmitů se podstatně zmenšily torzní momenty stejně tak i 
redukované napětí klikové hřídele. To má za pozitivní následek zvýšení bezpečnosti. 

Při analýze napjatosti, včetně celé metodiky výpočtu bezpečnosti klikové hřídele jsem čerpal 
z poskytnuté literatury [5]. 
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10 POROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů PEVNOSTNÍ ANALÝZY KLIKOVÉ 
HŘÍDELE S TLUMI ČEM TORZNÍCH KMIT Ů A BEZ TLUMI ČE 

 

Tab. 17 Výsledky pevnostní analýzy  

VÝSLEDKY PEVNOSTNÍ ANALÝZY KLIKOVÉ HŘÍDELE BEZ TLUMIČE 

  
První zatížení Druhé zatížení Bezpečnost Bezpečnost s 

kalenými rádiusy 

  
σVM 

[MPa] 
σ1a 

[MPa] 
σVM 

[MPa] 
σ1a 

[MPa] kb  [-] kkal  [-] 

Vrchní koncentrátor 
napětí 745 776 552 553 1,327 1,725 

Spodní koncentrátor 
napětí 723 870 548 552 1,401 1,821 

 

Tab. 18. Výsledky pevnostní analýzy 

VÝSLEDKY PEVNOSTNÍ ANALÝZY KLIKOVÉ HŘÍDELE S TLUMIČEM 

  
První zatížení Druhé zatížení Bezpečnost Bezpečnost s 

kalenými rádiusy 

  
σVM 

[MPa] 
σ1a 

[MPa] 
σVM 

[MPa] 
σ1a 

[MPa] 
kb  [-] kkal  [-] 

Vrchní koncentrátor 
napětí 426 458 125 123 1,686 2,192 

Spodní koncentrátor 
napětí 425 455 123 121 1,687 2,193 

 

Výsledkem napjatostní analýzy jsou lokální redukovaná napětí podle pevnostní hypotézy 
“von Mises“ σVM. V Tab. 17 jsou uvedeny výsledné hodnoty klikové hřídele bez tlumiče a 
v Tab. 18 výsledné hodnoty hřídele s tlumičem. Můžeme si všimnout, že redukované napětí 
soustavy s tlumičem jsou nižší. 

Nejdůležitějším porovnávacím parametrem je bezpečnost hřídele k mezi únavy materiálu k. 
Do výpočtu bezpečnosti jsem zahrnul nejvíce namáhaná místa. Koncentrátory napětí jsou ve 
vrchním a spodním spojení přesazených čepů (Obr. 71). Proto je pro hodnotu bezpečnosti 
rozhodující vhodně konstrukčně vyřešit toto přesazení, například zaoblením přechodových 
křivek atd. Dle očekávání se bezpečnost po použití tlumiče zvýšila (Tab. 17, Tab. 18).    

.   
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
V první části diplomové práce jsem se zaměřil na rozbor vyváženosti klikového mechanismu. 
Navrhl jsem dvě varianty vyvážení klikové hřídele. U první varianty jsem navrhoval 
vyvažovací hmoty na vyvážení momentů odstředivých sil. Druhá varianta byla koncipována 
pro vyvážení výsledného momentu setrvačných sil rotujících částí a posuvných částí I. řádu. 
Toto vyvážení je možné pouze s podstatně vyšší vyvažovací hmotou než u první varianty. 

V dalším kroku návrhu jsem se zabýval torzním kmitáním. U tohoto výpočtu jsem pracoval 
pouze s hmotnější variantou klikové hřídele, protože její vlastní frekvence bude s větší 
pravděpodobností rezonovat s budicí frekvencí. Jelikož výpočet torzního kmitání lze řešit jen 
za určitých zjednodušujících parametrů, bylo třeba sestavit náhradní soustavu. Spočítal jsem 
její vlastní frekvence a tvary. U vynuceného torzního kmitání bylo nutné rozložit budicí 
moment na harmonické složky a spočítat rezonanční otáčky motoru a také vydatnost 
rezonancí v příslušných harmonických řádech. Nejdůležitějším faktorem pro určení torzního 
kmitání byly torzní výchylky volného konce. Maximální torzní výchylka klikové hřídele bez 
tlumiče, spadající do provozního rozsahu otáček motoru, vyšla ϕmax=1,065˚. 

Jelikož výchylky volného konce klikové hřídele bez tlumiče jsou relativně vysoké, zabýval 
jsem se návrhem viskózního tlumiče torzních kmitů. Ze znalosti hodnoty poměrné velikosti µt, 
která mně byla doporučena vedoucím diplomové práce, jsem získal hodnotu momentu 
setrvačnosti tlumiče. Hodnotu momentu setrvačnosti prstence tlumiče jsem se snažil 
optimalizovat tak, abych dosáhl požadovaného tlumícího účinku. 

Vlastní a vynucené kmitání jsem spočítal i pro klikovou hřídel s tlumičem. Výsledky torzních 
výchylek jsem porovnal. Maximální hodnota, jež spadá do oblasti pracovních otáček motoru, 
je rovna ϕ 1max=0,2737˚. Můžu tedy říct, že viskózní tlumič zmenšil torzní výchylky volného 
konce zhruba na čtvrtinu předešlé hodnoty. 

V závěru diplomové práce jsem provedl pevnostní analýzu klikové hřídele s tlumičem i bez 
tlumiče. Výsledkem pevnostní analýzy jsou lokální redukovaná napětí podle pevnostní 
hypotézy “von Mises“. Jsou to ekvivalentní napětí, jež odpovídají tříosé napjatosti, které je 
potřeba pro stanovení bezpečnosti hřídele k mezi únavy materiálu. Pokud budu počítat s tím, 
že rádiusy klikové hřídele budou kaleny, pak mně bezpečnost u varianty bez tlumiče vyšla 
k=1,72 a u varianty s tlumičem je pak hodnota pozitivnější k=2,192. 

V závěru musím zdůraznit, že viskózní tlumič torzních kmitů má jednoznačně pozitivní vliv 
na torzní výchylky volného konce a torzní napětí, a tedy i na bezpečnost hřídele proti 
únavovému poškození.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
a [m.s-2] zrychlení pístu 
ahk [N·m] reálná složka kroutícího momentu 
ai [-] poměrná amplituda 
A I [-] poloosa elipsy výsledného momentu I. řádu 
av [mm] rozteč válců motoru 
b [mm] vzdálenost mezi prvním a posledním zalomením 
bhk [N·m] imaginární složka krouticího momentu 
BI [-] poloosa elipsy výsledného momentu I. řádu 
boj [mm] šířka obou ojničních čepů 
bzal [mm] šířka ramen zalomení 
ci [N·m·rad-1] tuhost nehmotného hřídele 
cs [m·s-1] pístová rychlost 
Dhc [mm] průměr hlavního čepu 
Doc [mm] průměr ojničního čepu 
Dred [mm] redukovaný průměr 
dvzorku [mm] průměr zkušebního vzorku 
E [MPa] modul pružnosti v tahu 
Fb [N] boční síly působící na píst 
Fc [N] celková síla působící na píst 
fG [-] korekční součinitel 
Foc [N] celková síla působící na ojniční čep 
Fod [N] odstředivá síla redukované rotační hmoty 
Foj [N] síla v ojnici 
Fp [N] síla od tlaků plynů na dno pístu 
Fr [N] síla radiální 
Fs [N] setrvačná síla pístní skupiny 
Fsc [N] celková setrvačná síla posuvných hmot 
Ft [N] síla tangenciální 
G [MPa] modul pružnosti ve smyku 
Inc [m4] polární moment zkušebního čepu 
Ip [m4] polární moment 
iv [-] počet válců 
xx [mm] délka cesty napětí 
J0t [kg·m2 ] ekvivalentí moment setrvačnosti kotouče 0 
Jef [kg·m2 ] efektivní moment setrvačnosti soustavy bez tlumiče 
Ji [kg·m2 ] moment setrvačnosti i-tého náhradního kotouče 
Jpos [kg·m2 ] redukovaný moment setrvačnosti posuvných částí 
Jrot [kg·m2 ] redukovaný moment setrvačnosti rotačních částí 
Js [kg·m2 ] moment setrvačnosti skříně tlumiče 
Jset [kg·m2 ] moment setrvačnosti setrvačníku 
JT [kg·m2 ] moment setrvačnosti tlumiče torzních kmitů 
Jt [kg·m2 ] moment setrvačnosti prstence tlumiče 
Jzi [kg·m2 ] moment setrvačnosti jednotlivých zalomení 
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k [-] počet diskrétních vzorků 
kb [-] koeficient bezpečnosti 
kkaleno [-] koeficient bezpečnosti s kalenými rádiusy 
kt [N·m·s·rad-1] součinitel tlumení 
l1 [mm] zbývající délka hlavního čepu u setrvačníku 
l3 [mm] zbývající délka hlavního čepu u řemenice 
l3 [mm] délka příruby setrvačníku 
lhc [mm] šířka hlavního čepu 
ln1 [m] vzdálenost první měřící roviny 
ln2 [m] vzdálenost druhé měřící roviny 
loc [mm] šířka ojničního čepu 
lr_rem [mm] redukovaná délka na straně řemenice 
lred [mm] redukovaná délka 
lrs [mm] redukovaná délka na straně setrvačníku 
lrz [mm] redukovaná délka jednoho zalomení podle Ker – Wilsona 
Mhk [N·m] absolutní hodnota kroutícího momentu 
M IP [N·m] moment setrvačnosti posuvných hmot 
M IPy [N·m] složka momentu setrvačnosti posuvných hmot v ose y 
M IPz [N·m] složka momentu setrvačnosti posuvných hmot v ose z 
M iy [N·m] výsledný moment I. řádu 
M iz [N·m] výsledný moment I. řádu 
Mk [N·m] krouticí moment motoru 
moč [kg] hmotnost ojničního čepu 
mol [kg] hmotnost ojničního ložiska 
mop [kg] hmotnost posuvných částí ojnice 
mor [kg] hmotnost rotační částí ojnice 
MP [N·m] moment setrvačných sil posuvných 
mP [kg] hmotností součástí konajících translační pohyb 
mpo [kg] posuvná hmotnost ojnice 
mpsk [kg] hmotnost pístní skupiny 
mr [kg] hmotnost jednoho zalomení redukovaná do ojničního čepu 
MR [N·m] moment setrvačných sil rotačních 
mrk [kg] hmotnost ramene kliky 
MRy [N·m] moment setrvačných sil rotačních v ose y 
Mry [N·m] složka momentu setrvačných sil rotujících částí 
MRz [N·m] moment setrvačných sil rotačních v ose z 
Mrz [N·m] složka momentu setrvačných sil rotujících částí 
M t [N·m] střídavý krouticí moment torzního napětí 
M tj  [N·m] hodnota točivého mementu vzorku 
M tmax- [N·m] maximální záporný torzní moment 
M tmax+ [N·m] maximální kladný torzní moment 
MV [N·m] vyvažovací moment setrvačných sil rotačních 
mv [kg] hmotnost vývažku momentu rotačních hmot 
mv1 [kg] hmotnost vývažku setrvačných sil I. řádu 
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mzi [kg] hmotnost zalomení i-tého zalomení 
N1 [Hz] kritické otáčky první frekvence 
n1rez [Hz] rezonanční otáčky 1. vlastní frekvence 
N2 [Hz] kritické otáčky druhé frekvence 
n2rez [Hz] resonanční otáčky 2. vlastní frekvence 
nmax [min-1] maximální pracovní otáčky 
np [-] počet vzorků 
pa [MPa] atmosférický tlak 
pe [MPa] střední efektivní tlak 
Pe [kW] efektivní výkon motoru 
pi [MPa] indikovaný tlak ve válci 
Re [MPa] mez kluzu 
rk [mm] poloměr kliky 
rk [mm] poloměr zalomení kliky 
rtz [mm] vzdálenost těžiště zalomení od osy rotace 
S [mm2] plocha dna pístu 
s [mm] dráha pístu 
v [m.s-1] rychlost pístu 
V [N ·m] protiběžný vektor 
v [N·m] protiběžný vektor 
Vz [cm3] zdvihový objem válce 
w [-] optimální ladění tlumiče 
α [°] úhel natočení klikového hřídele 
β/α [-] poměr β/α 
γt [-] poměrný útlum 
δL [°] úhel rozestupu zápalů levé strany válců 
δP [°] úhel rozestupu zápalů pravé strany válců 
εi [-] vydatnost rezonancí i-tého řádu 
εrv [-] relativní vydatnost rezonancí i-tého řádu 
ζ  [N·m·s·rad-1] velikost tlumících odporů 
ησ [-] vliv velikosti 
κ [-] řád harmonické složky 
λ [-] klikový poměr 
µ [-] Poissonova konstanta 
µPR [-] poměr hmotností posuvných a rotačních částí 
µtl [-] poměrná velikost tlumiče 
νσ [-] vliv pravděpodobnosti přežití 
ρoc [kg·m-3] hustota oceli 
σ(cTAH/TLAK)  [MPa] mez únavy v tahu/tlaku 
σ1a [MPa] první hlavní napětí  
σ3a [MPa] třetí hlavní napětí 
σcOHYB [MPa] mez únavy v ohybu 

σea [MPa] amplituda ekvivalentního napětí 
σem [MPa] střední hodnota ekvivalentního napětí 
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σemax [MPa] maximální ekvivalentní napětí 
σemin [MPa] minimální ekvivalentní napětí 
σeX [MPa] maximální hodnota napětí měřeného elementu 
σeX1 [MPa] minimální hodnota  napětí měřeného elementu 
σVM [MPa] napětí von Mises 
φ [rad] torzní výchylky volného konce hřídele soustavy bez tlumiče 
ϕa1 [rad] torzní zkroucení v první rovině z MKP 
ϕan [rad] poměrné zkroucení z MKP 
ϕc [-] poměrný koeficient zkroucení 
ϕn2 [rad] torzní zkroucení v druhé rovině z MKP 
ϕn [rad] poměrné zkroucení 
ϕn1 [rad] torzní zkroucení v první rovině 
ϕn2 [rad] torzní zkroucení v druhé rovině 
φt [rad] torzní výchylky volného konce hřídele soustavy s tlumiče 
χR [mm-1] poměrný gradient 
Ω [rad·s-1] vlastní úhlová frekvence 
ω [s-1] úhlová rychlost otáčení klikového hřídele 
Ωt [rad·s-1] úhlová rychlost kmitání soustavy s tlumičem 
Ωtl [rad·s-1] vlastní úhlová frekvence soustavy s tlumičem v rezonanci 
η t [-] poměr úhlové rychlosti vynuceného kmitání 
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