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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

  Diplomová práce se zabývá zpracováním počátečního návrhu konceptu motoru Zetor UŘ III 

se zvětšeným zdvihovým objemem a posléze provedením kontroly únosnosti hlavních a 

ojničních ložisek klikového hřídele pro tento koncept. K řešení konstrukční části práce je 

využito CAD software Creo 2, v němž jsou konstrukční změny na motoru zpracovány. 

Výpočetní část využívá multibody model klikového ústrojí se zahrnutým pružným MKP 

modelem klikového hřídele pro řešení dynamiky mechanismu a provedení analýzy kluzných 

ložisek pomocí simulací hydrodynamických výpočetních modelů v prostředí FEV Virtual 

Engine. Prezentované výsledky dokladují realizovatelnost návrhu a zároveň slouží jako 

podklady pro další nezbytné inženýrské kroky před samotnou realizací konceptu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zetor, traktorový motor, multibody systém, tribologie, kluzná ložiska, Creo 2, vznětové 

motory, FEV Virtual Engine  

ABSTRACT 

  Diploma thesis aims on mechanical design of new concept of Zetor UŘ III engine with 

displacement increase and solves calculations of main and pin hydrodynamic bearings of 

crankshaft. Creo 2 CAD software is used for preparing mechanical design of this new 

concept. For computation and analysis of hydrodynamic bearings multibody model of 

crankshaft mechanism is used with flexible FEM model of crankshaft for solving dynamics 

of mechanism and performing hydrodynamic analysis of bearings in FEV Virtual Engine. 

Results of this diploma thesis demonstrate the feasibility of new concept of engine and serve 

as a basis for next engineering tasks before realization of concept. 

KEYWORDS 

Zetor, tractor engine, multibody system, tribology, hydrodynamic bearings, Creo 2, diesel 

engines, FEV Virtual Engine 
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ÚVOD 
  Traktory tvoří jednu z nejvýznamnějších složek mechanizace v zemědělství. Krom 

nezanedbatelného podílu v dopravě slouží traktory především ve spojení s adaptéry a jinými 

zemědělskými stroji k zajištění většinového podílu agrotechnických operací v rostlinné 

výrobě. V drtivé většině případů slouží jako pohonná jednotka traktoru pístový spalovací 

vznětový motor, na nějž jsou kladeny požadavky vyplývající z podmínek provozu stroje. 

Schopnost trvalého provozu při maximálním výkonu, vysoká hodnota převýšení točivého 

momentu, práce motoru v širokém rozmezí otáček při konstantním výkonu, nízká měrná 

spotřeba paliva, splnění emisních předpisů, spolehlivost, životnost a dlouhé servisní intervaly 

jsou jen ty nejdůležitější z dlouhého souboru požadavků kladených na traktorový motor.[6] 

  Traktorový motor, jenž je předmětem této práce, je čtyřválcový přeplňovaný vznětový motor 

s přímým vstřikem paliva, který je základem pro několik modelových řad traktorů pokrývající 

výkonnostní rozpětí (55 až 108) kW. Posun výkonnostních parametrů motoru k vyšším 

hodnotám a možnost jeho použití pro koncepce traktorů vyšších výkonnostních tříd lze řešit 

několika cestami. Nicméně uvážíme-li, že všechna opatření pro zvýšení výkonu daného 

motoru beze změn jeho rozměrů jako především použití přeplňování, mají své hranice, 

naskýtá se dále pouze možnost změny základní rozměrové koncepce motoru, tedy zvětšení 

jeho zdvihového objemu. Prošetření možností navýšení zdvihového objemu motoru při 

zachování stěžejních odlitků klikové skříně a hlavy válců motoru se věnuje první část práce. 

  Navrženou a rozměrově prošetřenou zástavbu konceptu je nutno před samotnou realizací 

výpočetně zkontrolovat z mnoha hledisek. Proto se druhá část této práce věnuje výpočetní 

kontrole kluzných ložisek klikového hřídele a prošetřuje nutnost případných změn v jejich 

konstrukčních rozměrech či materiálech. 
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1 TRAKTORY A MOTORY ZETOR 
  Společnost Zetor Tractors a.s. je český výrobce traktorů a vznětových spalovacích motorů se 

sídlem v Brně. Společnost vyrábí traktory od roku 1945, kdy byl zkonstruován a vyroben 

první traktor Z 25 s dvouválcovým vznětovým motorem. Samotný název Zetor vznikl 

spojením dvou výrazů, a to „Zet“, což je foneticky vyslovené písmeno „Z“, jež je logem 

Zbrojovky Brno, kde se výroba traktorů této značky započala a „or“, tedy dvou koncových 

písmen slova traktor. Výroba traktorů Zetor byla v roce 1952 umístěna do výrobních hal 

tehdejšího podniku „Závody přesného strojírenství Brno-Líšeň“, a zde výroba traktorů této 

značky pokračuje dodnes.[1][5] 

   

  Ke zmíněnému traktoru Z 25 později v 50. letech minulého století přibyly modely Zetor 35 

Super a Zetor 50 Super oba již se čtyřválcovým vznětovým motorem. Prvenství značka Zetor 

drží v započetí výroby traktorů s bezpečnostní kabinou. Dále od roku 1960 se započala výroba 

nové řady traktorů s názvem Unifikovaná řada I, ta se započala výrobou modelů Zetor 2011, 

3011 a 4011. Tyto modely se dvou, tří a čtyřválcovými motory dosahovaly výkonů přibližně 

reprezentovaných prvním dvojčíslím označení daného modelu, myšleno v jednotce výkonu v 

koních. Tento zvyk v označení se udržel u všech modelů i nadále. Unifikovaná řada se stala 

základní filozofií pro výrobu dalších modelů, výhoda tohoto modelu výroby spočívala ve 

vysoké zaměnitelnosti dílů mezi jednotlivými modely, což přinášelo výhodu jak pro výrobce 

méně nákladnou výrobou, tak i pro spotřebitele snadno dostupnými náhradními díly a jejich 

cenovou dostupností. Unifikovaná řada I, zkráceně UŘ I, přinesla krom výše uvedených 

modelů poprvé i modely traktorů s přední hnanou nápravou (Zetor 3045 a 4045) a také verze 

pro vinice, polopásové verze a horské verze traktorů se zvětšeným rozchodem kol.[4][5] 

  UŘ I se dočkala několika modernizací, z níž postupně vznikly v létech 1968 až 1969 modely 

Zetor 2511, 3511, 4511 a 5611, dále druhou modernizací od roku 1972 modely Zetor 4712, 

5711 a 6711 a jejich modifikace s přední hnanou nápravou. Třetí modernizace z let 1977 až 

1978 zahájila výrobu modelů Zetor 4911, 5911 a 6911 a rovněž ty samé modely s hodnotou 

45 v druhém dvojčíslí modelového označení, značící verzi s hnanou přední nápravou. Za 

zásadnější změnu lze považovat čtvrtou modernizaci UŘ I, která se uskutečnila v letech 1980 

Obr. 1 Zetor 25 [1] 
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až 1981, protože nově vyráběné modely Zetor 5011, 6011, 6045, 7011 a 7045 s sebou 

přinesly především výrazně změněný design traktoru a s novou kabinou také lepší ergonomii 

a lepší podmínky pro obsluhu stroje.[3][4][5] 

 

  Dalšími modernizacemi UŘ I byly v letech 1984 pátá a šestá modernizace v roce 1986. Tyto 

modernizace daly za vznik modelům 5211 až 7745 s modifikací modelu 7245 pro horské 

použití, viniční modely 5213 a 5243 a také modifikace modelu 7745 Turbo, která na rozdíl od 

dosavadních modelů traktorů disponovala převodovkou umožňujícím maximální rychlost 30 

km.h-1 oproti předešlým modelům UŘ I, které disponovali maximální rychlostí 25 km.h-1. 

Motory takto modernizované UŘ I byly osazeny tříválcovými nebo čtyřválcovými 

vznětovými motory.[1][5] 

Obr. 2 Zetor 7045 [4] 

Obr. 3 Zetor 16045 Crystal [2] 
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  Spolu s UŘ I se od 60 let minulého století započal vývoj unifikované řady II (UŘ II), která 

byla označením pro řadu traktorů vyšších výkonů. V roce 1968 se započala výroba traktorů 

této řady modelem Zetor 8011 Crystal a dále výkonnějšími modely až po 16045 Crystal. I tato 

unifikovaná řada se dočkala modernizací a po přesunutí výroby UŘ II do slovenského závodu 

ZŤS Martin v 80 letech byla UŘ II dvakrát zmodernizována, což přineslo modely 8111 až 

16245 Crystal a později 8311 až 18345 Crystal. UŘ II pro dosažení vyšších výkonů traktorů 

používala pro silnější modely již šestiválcové vznětové motory, stejně jako v případě UŘ I se 

jednalo o vznětové motory s přímým vstřikem paliva a dodávkou paliva pomocí řadového 

vstřikovacího čerpadla. Nosná struktura traktoru byla rovněž shodná jako u UŘ I, tedy jednalo 

se o blokovou konstrukci spočívající v přírubovém spojení odlitků bloku motoru, převodové a 

rozvodové skříně a konzoly přední nápravy. Této blokové konstrukce se využívá i u traktorů 

Zetor současné produkce.[1][4] 

  Unifikovaná řada III (UŘ III) byla do sériové produkce uvedena v roce 1992, jednalo se o 7 

modelů traktorů s označením 7520/40, 8520/40, 9520/40 a 10540 se čtyřválcovými motory ve 

výkonnostním rozpětí (od 53 kW do 76) kW. Změna v produkci UŘ III byla provedena 

modernizací v roce 1998, kdy bylo zavedeno šest modelů Forterra 8621/41, 9621/41, 10641 a 

11641. Nejsilnější model byl poháněn šestiválcovým motorem s přirozeným plněním a zbylé 

modely čtyřválcovým přeplňovaným vznětovým motorem. Rok 2002 znamenal pro UŘ III 

přetvoření modelové řady Forterra na modely 8641, 9641, 10641 a 11441, všechny poháněné 

čtyřválcovým přeplňovaným vznětovým motorem. V období od roku 2006 do 2007 přibyl do 

modelové řady Forterra traktor s označením 11741, jehož pohonná jednotka s přirozeným 

plněním čítala opět šest válců a disponovala jmenovitým výkonem 88 kW. Nahrazení 

šestiválce čtyřválcovým přeplňovaným motorem UŘ III proběhlo u modelu Forterra 11741 

v roce 2007 a jmenovitý výkon nabyl hodnoty 90 kW.[1][3] 

  Zásadní změna UŘ III nastává v roce 2010, kdy je představena nová řada Forterra a 

nejsilnější model Forterra 135 poprvé používá jako pohonné jednotky čtyřválcový 

přeplňovaný motor s hlavou válců disponující  16 -ti ventily. Řada Forterra se dále v roce 

2012 rozšiřuje o modernizované modely HSX a v roce 2014 o modely HD. Model Forterra 

150 HD se stává nejsilnějším modelem značky se čtyřválcovým motorem UŘ III a 

jmenovitým výkonem 108,2 kW.[1][5] 

Obr. 4 Zetor Forterra 150 HD [5] 
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2 KONSTRUKCE A MATERIÁLY PÁNVÍ KLUZNÝCH LOŽISEK 
  Vzhledem k tématice výpočtové části této diplomové práce, jež se týká kontroly únosnosti 

ložisek klikového hřídele vznětového traktorového motoru, se bude tato rešeršní kapitola 

věnovat současnému stavu poznání v oblasti konstrukce pánví kluzných ložisek, používaných 

technologií, materiálů, požadavků kladených na tyto materiály a na strukturu povrchu jejich 

součástí a v neposlední řadě budou také uvedeny parametry charakterizující únosnost 

jednotlivých řešení pánví kluzných ložisek. Parametry únosnosti budou pochopitelně 

klíčovými údaji pro správné vyhodnocení výpočtové části této diplomové práce. 

  Požadavky kladené na materiály a konstrukci pánví kluzných ložisek jsou: 

 odolnost vůči únavovému poškození (vlivem zatížení), 

 odolnost vůči opotřebení, 

 korozní odolnost, 

 odolnost vůči kavitačním jevům, 

 dobré kluzné vlastnosti.[21] 

  Konstrukční řešení pánví kluzných ložisek používaných v konstrukci spalovacích motorů lze 

rozdělit dle počtu vrstev materiálu na pánve složené z jednoho kovového materiálu (mono-

metal), dvou kovových materiálů (bi-metal), tří kovových materiálů (tri-metal) nebo případně 

vícevrstvé pánve kluzných ložisek. Přičemž v současné produkci spalovacích motorů je 

převážně požíváno provedení se dvěma nebo třemi vrstvami kovových materiálů.[10]  

2.1 KONSTRUKCE PÁNVÍ KLUZNÝCH LOŽISEK 

  Základní možnosti konstrukčního provedení pánví kluzných ložisek jsou patrné z obr. 5. 

Jednotlivé vrstvy a jejich funkce budou dále popsány. 

 

Obr. 5 Konstrukce pánví kluzných ložisek[10] 
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  Při vícevrstevném provedení pánve kluzného ložiska se zpravidla vždy jedná o konstrukci, 

která využívá základní ocelové, nosné vrstvy pánve. Tato vrstva je základní nosnou strukturou 

ložiska a zajišťuje pánvi její dostatečnou tuhost a tím i dostatečnou odolnost vůči značně 

vysokým cyklickým silovým i teplotním zatížením, jemuž jsou například u ložiska klikového 

hřídele neustále vystavovány.[7] 

  Další vrstvou je tzv. střední nosná vrstva ložiska, jejíž tloušťka se pohybuje v rozmezí (0,2 

až 0,5) mm. Hlavním aspektem této vrstvy je její vysoká odolnost vůči únavovému 

opotřebení. Tuto vrstvu nalezneme u provedení ložisek se dvěma či více kovovými vrstvami. 

Materiály používané pro tuto vrstvu jsou povětšinou slitiny mědi jako bronzy různých složení 

a jiné materiály s měděným základem nebo slitiny na základě hliníku. Tato vrstva je na 

základní ocelový nosič ložiska povětšinou nanášena odléváním nebo pomocí procesů 

spékání.[10] 

  Povrchová vrstva ložiska vyskytující se ve většině případů konstrukčních řešení ložiskových 

pánví se nazývá vrstva kluzná. Jelikož se jedná o závěrečnou, povrchovou vrstvu, musí mezi 

její vlastnosti primárně patřit skvělé kluzné vlastnosti a rovněž se musí jednat o vrstvu 

z relativně měkkého materiálu, aby byl zajištěn dobrý tvarový kontakt pánve s čepem ložiska. 

Jinak řečeno poddajnost této vrstvy zajišťuje dostatečnou tvarovou flexibilitu kontaktu. 

Tloušťka této vrstvy se pohybuje v rozmezí (12 až 25) μm. Kluzná vrstva se na povrch ložiska 

aplikuje až po výsledném obrobení pánví. Přínos této vrstvy je dominantní především v těch 

režimech ložiska, kdy dochází k meznímu mazání. Pro případ ložisek klikového hřídele se 

tímto myslí především rozběh motoru. Materiály používané pro vytvoření kluzné vrstvy 

ložiskové pánve mohou být: 

 materiály s olověným základem, 

 materiály s cínovým základem, 

 materiály určené pro poprašování, 

 materiály na bázi polymerů.[10][11] 

  Další vrstvy ložiskových pánví, uvedené v následujících odstavcích se nachází vždy u 

konkrétního konstrukčního provedení ložiskové pánve.[10] 

  Niklová difuzní bariéra je vrstva tloušťky (1 až 1,5) μm používaná pro zabránění difuzního 

pronikání cínu z povrchové kluzné vrstvy do střední nosné vrstvy ložiska tvořené slitinou 

s měděným základem. Tomuto difuznímu jevu je vhodné zabránit, jelikož přispívá 

k ochuzování povrchové vrstvy o cín a povrchová kluzná vrstva se tak stává méně odolnou 

vůči korozi a zároveň se při obohacování střední nosné vrstvy cínem tato vrstva stává křehčí, 

což snižuje její odolnost vůči únavovému poškozování. 

  Lepící vrstva z čistého hliníku se využívá v případě použití ocelového nosiče a povrchové 

vrstvy ze slitiny hliníku a cínu, kdy vrstva hliníku zlepšuje adhezivní vazbu mezi těmito 

dvěma vrstvami pánve. Tloušťka této vrstvy se pohybuje (od 25 do 50) μm a krom hliníku se 

ke stejnému účelu někdy používá adhezní vrstva niklu. 

  Na poslední kluznou vrstvu ložiska se v některých případech galvanicky nanáší tenký film 

cínu. Tento film o tloušťce do 1 μm zlepšuje korozivní odolnost povrchové vrstvy. 

  V případě pouzdra kluzného ložiska složeného z jednoho nebo dvou kovových materiálů se 

může vyskytnout řešení bez povrchové kluzné vrstvy. Totiž většina slitin hliníku a cínu, jako 
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např. Al20Sn1Cu nebo Al12Sn3Si1Cu, vykazuje dostatečně dobré kluzné vlastnosti 

v kombinaci s dobrou únavovou pevností. Tehdy se potom mohou vyskytovat ložiskové 

pánve složené pouze z ocelového nosiče a vrstvy zmíněné slitiny hliníku a cínu, lepené k sobě 

metodou válcování za studena. Tloušťka kluzné vrstvy z těchto slitin se pohybuje (od 0,2 do 

0,4) mm.[10][11] 

2.2 ROZDĚLENÍ LOŽISEK DLE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ1 

 Materiály na bázi hliníku 

o Ložiskové pánve mono-metal (Al11Si) 

o Ložiskové pánve bi-metal 

 Slitiny s obsahem měkkého cínu (AlSn) 

 Tepelně nezpracované slitiny s obsahem cínu (AlSnSi, AlSnNiMn) 

 Tepelně zpracované slitiny s obsahem cínu (disperzně vytvrzené) 

o Ložiskové pánve tri-metal 

 Materiály s obsahem cínu (Al6Sn) 

 Kluzná vrstva z měkkého kovu 

 Materiály bez cínu (Al4Si, Al11Si, AlZnMg) 

 Kluzná vrstva z měkkého kovu 

 Kluzná vrstva na bázi polymeru 

 Kluzná vrstva nanášená poprašováním 

 Materiály na bázi mědi 

o Ložiskové pánve mono-metal 

o Ložiskové pánve bi-metal (Cu10Pb10Sn, CuAl) 

 Slévané slitiny mědi 

 Spékané slitiny mědi 

o Ložiskové pánve tri-metal (CuPbSn, CuBi) 

 Slévané slitiny mědi 

 Kluzná vrstva z měkkého kovu (PbSnCu, SnCu) 

 Kluzná vrstva nanášená poprašováním (Al20Sn, Al40Sn) 

 Spékané slitiny mědi 

 Kluzná vrstva z měkkého kovu (PbSnCu, SnCu) 

o Vícevrstvé ložiskové pánve 

 Dvě kovové kluzné vrstvy (NiSn + SnCu) 

 Vrstva měkkého kovu + vrstva na bázi polymeru. 

2.2.1 MATERIÁLY NA BÁZI HLINÍKU 

  Ložiskové pánve s nosnou vrstvou ze slitin na bázi hliníku nabízí průměrnou odolnost vůči 

únavovému poškození a relativně dobré kluzné vlastnosti. Většinový podíl ložiskových pánví 

s nosnou vrstvou tohoto typu je koncepce bi-metal, tedy se jedná o spojení ocelové základní 

vrstvy s nosnou vrstvou, která zároveň slouží jako kluzný povrch. Výroba pánví tohoto typu 

povětšinou probíhá kontinuálním odléváním nosného materiálu hliníkové slitiny, jež je 

následně nalepena na základový ocelový pás.[8] 

  Maximální měrné tlaky na ložiskové pánve závisí na daném typu, konstrukci a použitých 

materiálech. V případě pánve typu bi-metal s nosnou vrstvou Al20Sn1Cu je hodnota 

maximálního měrného zatížení okolo 40 MPa. Jedná-li se o slitinu obohacenou navíc o podíl 

křemíku a mědi, posouvá se maximální měrný tlak na (50 až 60) MPa.[8] 

                                                 
1 Rozdělení dle zdroje [10] 

http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=lead_based_engine_bearing_overlays
http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=tin_based_engine_bearing_overlays
http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=lead_based_engine_bearing_overlays
http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=tin_based_engine_bearing_overlays
http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=tin_based_engine_bearing_overlays
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  Při aplikaci finální kluzné vrstvy se hodnoty dovolených měrných tlaků opět navyšují. Tyto 

provedení typu tri-metal v případě kluzné vrstvy na olověné bázi dosahují povolených 

měrných tlaků (50 až 70) MPa. Jedná-li se poprašovaný povlak, mají tyto ložiskové pánve 

povolené měrné tlaky od zatížení na hodnoty (od 100 do 120) MPa.[8] 

  Dosahované tvrdosti pánví se opět liší pro případy bez povrchové kluzné vrstvy, kdy se 

dosahuje (30 až 45) HV, a pro pánve s kluznou vrstvou, které nabývají (40 až 55) HV. 

2.2.2 MATERIÁLY NA BÁZI MĚDI 

  Ložiskové materiály na bázi mědi nabízí oproti materiálům na bázi hliníku lepší vlastnosti, 

co se týče především únavové pevnosti. Střední nosná vrstva ložiska se v tomto případě 

skládá z matrice na základě mědi, povětšinou s příměsí cínu (do 10%). Tato matrice dává 

struktuře střední nosné vrstvy dostatečnou pevnost. V této matrici jsou potom separovaně 

částečky měkčích materiálů, kterými povětšinou bývají olovo nebo bismut. Tyto částečky 

měkčího materiálu zajišťují naopak dobré kluzné vlastnosti materiálu a jejich obsah 

nepřevyšuje 25%. Trendem v poslední době je postupné nahrazování olova, jež není zcela 

neškodné vůči životnímu prostředí, bismutem, který je vůči životnímu prostředí méně 

škodlivý a má srovnatelně vynikající kluzné vlastnosti jako olovo.[9] 

  Výroba nosné vrstvy ložiskových pánví na bázi mědi může probíhat dvěma způsoby, a to 

buď odléváním, nebo spékáním. 

  Přes určitý obsah částic měkkých materiálů ve struktuře střední nosné vrstvy pánve ložiska, 

nevykazují tyto materiály v porovnání se slitinami hliníku tak dobré kluzné vlastnosti, a tudíž 

se velice zřídka používá těchto měděných slitin v provedení pánví typu mono-metal nebo bi-

metal, kdy tento materiál je i kluznou vrstvou ložiska. Mnohem častěji se používá koncepce 

pánví s ocelovým základem, střední nosnou vrstvou na základě zmíněných slitin mědi a 

povrchovou kluznou vrstvy z některého měkčího materiálu, jež byly uvedeny výše. Tato 

finální vrstva zlepšuje kluzné vlastnosti ložiska.[9] 

Obr. 6 Mikrostruktury pánví na hliníkové bázi (bi-metal)[8] 
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  Budeme-li tedy uvažovat ložiskové pánve typu tri-metal se střední nosnou vrstvou na bázi 

měděné slitiny, závisí jejich maximální měrné zatížení především na typu povrchové kluzné 

vrstvy. Potom pro provedení kluzné vrstvy na základě olova dostáváme hodnotu maximálního 

měrného tlaku na pánev v rozmezí (50 až 70) MPa, v případě kluzné vrstvy tvořené cínem (80 

až 90) MPa a v případě použití poprašovaných kluzných vrstev (100 až 120) MPa. Co se týče 

dosahovaných hodnot tvrdostí pánví, záleží opět na konkrétním složení a typu povrchové 

vrstvy, nicméně ložiskové pánve na bázi slitin mědi dosahují tvrdostí v rozmezí (55 až 145) 

HV.[9][13] 

 Pro účely vyhodnocení únosnosti ložisek klikového hřídele v závěru této práce je na obr. 8 

uvedena grafická závislost hodnoty maximálního přípustného tlaku v mazací vrstvě ložiska 

v závislosti na průměru čepu pro několik typů materiálů ložisek. 

  

Obr. 7 Struktury pánví na bázi mědi[9] 

Obr. 8 Maximální přípustné tlaky v mazacích vrstvách ložisek pro 

materiály: 1-AlSn20, 2-AlSn6, 3-AlZn4,5, 4-CuPb22Sn, 5- Poprašovaný 

AlSn20 [12] 
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3 KONCEPCE ZVĚTŠENÉHO ZDVIHOVÉHO OBJEMU MOTORU 

ZETOR  

3.1 PŮVODNÍ MOTOR UŘ III 

  Zadáním této diplomové práce je požadováno zpracování koncepce zvětšeného zdvihového 

objemu pro daný motor Zetor UŘ III. Tento čtyřtaktní čtyřválcový vznětový motor je vyráběn 

společností Zetor Tractors a.s., a to v několika výkonových provedeních (od 55 do 108) kW. 

Zadavatelem diplomové práce byly poskytnuty materiály k vypracování studie zvětšeného 

zdvihového objemu pro jednu variantu motoru této řady. 

Tab. 1 Parametry motoru UŘ III 

Počet válců  4 

Zdvihový objem [cm3] 4156 

Vrtání [mm] 105 

Zdvih [mm] 120 

Jmenovité otáčky [min-1] 2200 

Volnoběžné otáčky [min-1] 800±25 

Kompresní poměr 17 

Pořadí vstřiků 1-3-4-2 

Počet ventilů  16 

Suchá hmotnost [kg] 432 

Hmotnost s příslušenstvím a náplněmi [kg] 587 

 

  Motor, ze kterého zpracování konceptu zvětšeného zdvihového objemu vychází, disponuje 

parametry uvedenými v tab. 1. 

Obr. 9 Motor Zetor UŘ III 
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  K ucelení charakteristiky výchozího motoru je třeba mimo parametry uvedené výše v tabulce 

dále uvést, že se jedná o vznětový motor s přímým vstřikem paliva. Palivo je do spalovacího 

prostoru, umístěného v pístu, vstřikováno pomocí řadového vstřikovacího čerpadla. Motor je 

přeplňovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu a chlazení motoru je 

nepřímé kapalinové. Motor plní evropskou emisní normu stupně Stage IIIB. 

3.2 ZADÁNÍ A POŽADAVKY KONCEPCE 

  Vzhledem k problematice, jež bude touto prací řešena, je nutno uvést, že motor využívá 

konceptu mokrých vložených válců. Jak je výše uvedeno, hodnota vrtání válců motoru je 

D=105 mm. Hlavní úkol této práce je hodnotu vrtání spolu s hodnotou zdvihu Z=120 mm 

zvýšit na maximální možnou mez při dodržení několika požadavků zadání a především za 

dodržení poměrů parametrů motoru v mezích ověřených hodnot používaných v konstrukci 

dané kategorie motorů. Těmito poměry jsou myšleny především zdvihový poměr vrtání ke 

zdvihu Z/D a ojniční poměr délky ramene klikového hřídele k délce ojnice λ. Viz dále. 

  Základní požadavek na koncept zvětšeného zdvihového objemu, zmíněný v zadání práce, 

vychází z potřeby zachování dvou stěžejních odlitků motoru, a to odlitku klikové skříně 

motoru a hlavy válců motoru.  

  Počáteční představou zadavatele bylo zastavění vloženého válce o vrtání D=115 mm a 

následném prošetření zastavitelnosti zdvihu Z=136 [mm]. Tedy oproti původní hodnotě 

uvažované 16 mm zvětšení zdvihu konstrukčně znamená o 8 mm zkrácenou délku ojnice. 

Zadavatelem poskytnutá 3D konstrukční data stávajícího motoru umožnila prověření 

zastavitelnosti těchto navrhovaných parametrů. Prověření konstrukčních 3D dat bylo 

provedeno v softwaru Creo 2.0. 

3.3 NAVRHOVANÉ KONCEPTY 

3.3.1 ÚVODNÍ ROZVAHY 

  Prvním krokem ve zpracovávání konceptu zvětšeného zdvihového objemu zadaného motoru, 

bylo prošetření zastavitelnosti původního návrhu zadavatele. Již zmíněný koncept o vrtání 

D=115 mm a zdvihu Z=136 mm, byl prošetřen upravením 3D modelů původního motoru. 

Stěžejními částmi zpracování 3D dat byly především vložené válce o zvětšeném průměru 

vrtání, jejich následné zastavení do obrobku klikové skříně, jehož obrobení bylo pochopitelně 

přepracováno, dále úprava modelu klikového hřídele na vyšší hodnotu zdvihu a tomu 

odpovídající zkrácení ojnice. Takto upravené součásti byly následně sestaveny do podoby 

montážní sestavy a především bylo využito funkce sestavení funkčního mechanismu, kterou 

CAD software CREO 2.0 nabízí, to vše z důvodu prošetření možných kolizí. Jmenovitě se 

těmito kolizemi a problémy jako kritické ukázaly především: 

 kolize spodního oka ojnice a prodloužené vložky válců, 

 kolize protizávaží klikového hřídele a spodní hrany pístu, 

 kolize spodního oka ojnice se stěnami klikové skříně, 

 kolize vyvažovacích hřídelů a spodního oka ojnice, 

 kritické zmenšení průtočného průřezu chladicí kapaliny mezi válci. 

  Vzhledem k rozdílným závažnostem kolizí a rozdílným možnostem jejich řešení a 

případných dopadů těchto řešení, nezůstalo při volbě konceptu pouze u jedné navrhované 

verze. Bylo zřejmé, že dle kolizí, které u konceptu navrženého zadavatelem nastaly, již nelze 
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navrhnout větší hodnoty vrtání a zdvihu. Tyto kolize původně navrhovaného konceptu, budou 

spolu se zbylými koncepty popsány a okomentovány dále v práci.  

  Pro ucelení pohledu na možnosti, které se pro zvětšení zdvihového objemu nabízí, byly 

dodatečně domodelovány další čtyři koncepty, u kterých se postupně ustoupením hodnot na 

návrhových rozměrech zmenšovaly vlivy dopadu jednotlivých kolizí, a zjednodušovalo se 

jejich možné řešení. Pro usnadnění volby výsledného konceptu byly pro každý návrhový 

koncept provedeny základní výpočty parametrů, které poskytují pohled na přínos jednotlivých 

verzí oproti původnímu motoru. Před samotným prezentováním a komentářem jednotlivých 

výpočtů je třeba uvést předpoklady, povětšinou myšleno zjednodušující, které byly uvažovány 

při zmíněných návrhových výpočtech. 

  Krom 3D dat původního motoru byly dodány pro pozdější výpočetní kontrolu mechanismu 

také soubory indikovaných tlaků původního motoru a soubory s naměřenými otáčkovými 

charakteristikami motoru. Abychom mohli porovnat jednotlivé koncepty, co se týče 

návrhových průběhů výkonů, jmenovitých výkonů a momentových charakteristik, budeme 

předpokládat u navrhovaných konceptů zachování hodnot a průběhů mechanické účinnosti 

s otáčkami stejných jako u původního motoru. Je zřejmé, že toto zjednodušení je třeba 

považovat za zkreslující krom jiného především kvůli skutečnosti, že klikový mechanismus 

navrhovaných konceptů bude vždy přenášet větší hodnoty výkonu a se zvětšujícím se 

zatížením zřejmě dojde k mírnému poklesu mechanické účinnosti oproti původnímu motoru, 

nicméně pro počáteční návrh je toto zjednodušení přípustné. Dalším předpokladem 

k návrhovým a později i kontrolním výpočtům je fakt, že hodnoty indikovaných tlaků budou 

považovány opět stejné jako v případě původního motoru. Toto zjednodušení je uvažováno 

z důvodu, že i pro navrhované koncepty se počítá se stejným příslušenstvím motoru, tedy 

přívod paliva a přívod vzduchu s turbodmychadlem a mezichlazením stlačeného vzduchu. 

Aby byl tento předpoklad opodstatněný, je třeba dodat, že se pro zvětšený objem se 

v příslušenství motoru uvažuje jediná změna, a to navýšení dávky paliva přímo úměrné 

zvětšení zdvihového objemu. Jinými slovy je uvažována stejná měrná efektivní spotřeba jako 

u původního motoru. Tato podobnostní úvaha termodynamického chování navrhovaných 

konceptů spolu s uvažováním shodné mechanické účinnosti znamená, že celková neboli 

efektivní účinnost je rovněž uvažována nezměněná. 

  Relativním řešením otázky indikovaných tlaků a mechanické účinnosti nově navrhovaného 

motoru se nabízí použití některého z 1D simulačních softwarů pro termodynamiku 

spalovacích motorů (Lotus Engine, GT Power), nicméně pro potřeby zpracování konceptu 

v této diplomové práci, s přihlédnutím k časové náročnosti vytvoření věrohodného 

termodynamického modelu navrhované pohonné jednotky, byl zvolen zmíněný podobnostní 

přístup, zatížený výše uvedenými zjednodušeními. 

CHARAKTERISTIKY PŮVODNÍHO MOTORU 

Jak bylo uvedeno, pro vypracování konceptu byly poskytnuty indikované tlaky a vnější 

otáčková charakteristika původního motoru. Pro názornost jsou na následujících grafech 

vyobrazeny tyto průběhy. Obr. 10 zobrazuje vnější otáčkovou charakteristiku motoru, 

vyobrazena je momentová, výkonová křivka efektivního a indikovaného výkonu a rovněž 

křivka měrné efektivní spotřeby. 
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  Následující obr. 11 znázorňuje průběhy středních efektivních, středních indikovaných a 

maximálních tlaků ve válci motoru v celém průběhu provozních otáček. 

 

Obr. 11 Průběhy charakteristických tlaků v otáčkovém spektru motoru 

Obr. 10 Vnější otáčková charakteristika původního motoru 
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  Vzhledem k režimům chodu motoru, ve kterých bude provedena výpočetní kontrola hlavních 

a ojničních ložisek klikového hřídele, jež je druhou částí této diplomové práce, vyobrazuje 

následující graf průběhy spalovacích tlaků ve válci motoru pro příslušné režimy práce motoru. 

Obr. 12 znázorňuje průběh tlaku při jmenovitém výkonu motoru, tedy pro 𝑛𝑗 = 2200 𝑚𝑖𝑛−1 

modrou čarou a následně průběh spalovacího tlaku tentokrát pro oblast maximálního točivého 

momentu motoru, tedy při 𝑛𝑀𝑚𝑎𝑥 = 1250 𝑚𝑖𝑛−1 čarou červenou. 

3.3.2 NÁVRHOVÉ VÝPOČTY 

  Výpočty základních parametrů vychází ze zvolených hodnot vrtání a zdvihu jednotlivých 

konceptů. Hodnota návrhového jmenovitého výkonu byla pro každý koncept zvolena na 

základě výše uvedených předpokladů pomocí určení středního efektivního tlaku a následného 

přepočtu na jmenovitý výkon s uvažováním většího zdvihového objemu. Následující tabulka 

uvádí souhrn základních sledovaných návrhových parametrů a vztahů pro jejich výpočet. 

Tab. 2 Souhrn parametrů a vztahů návrhového výpočtu [14][16] 

Parametr Značka [jednotka] Vztah 

Zdvihový poměr 𝐾 [−] 𝐾 =
𝑍

𝐷
 

Délka ramena kliky 𝑟 [𝑚𝑚] 𝑟 =
𝑍

2
 

Ojniční poměr 𝜆 [−] 𝜆 =
𝑟

𝑙
 

 

Obr. 12 Indikované tlaky ve válci původního motoru
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Zdvihový objem 𝑉𝑧 [𝑐𝑚3] 𝑉𝑧 =
𝜋𝐷2

4
𝑍𝑖 

Střední efektivní tlak 𝑝𝑚𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 𝑝𝑚𝑒 =
𝑃𝑒

𝑛𝑗𝑉𝑧𝜏
 

Střední pístová rychlost 𝑐𝑠  [𝑚. 𝑠−1] 𝑐𝑠 = 2𝑍𝑛𝑗  

Efektivní výkon 𝑃𝑒  [𝑘𝑊] 𝑃𝑒 = 𝑝𝑚𝑒𝑉𝑧𝑛𝑗𝜏 

 

  K výše uvedeným vztahům je třeba dodat, že: 

 𝐷[𝑚𝑚] je vrtání válce, 

 𝑍 [𝑚𝑚] je zdvih, 

 𝑙 [𝑚𝑚] je účinná délka ojnice, 

 𝑖 [−] je počet válců motoru, 

 𝑛𝑗  [𝑚𝑖𝑛−1] jsou jmenovité otáčky motoru, 

 𝜏 [−] je koeficient určující dvoudobý (𝜏 = 1) nebo čtyřdobý (𝜏 = 0,5) motor.[14] 

  Soubor těchto parametrů byl vypočítán pro každý návrhový koncept a následující tabulka 

uvádí tento ucelený přehled. Výpočty předcházející této tabulce jsou obsaženy v příloze 

diplomové práce. 

Tab. 3 Hodnoty návrhových parametrů jednotlivých konceptů 

Parametr 
Zetor UŘ 

III 
Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 

𝐷[𝑚𝑚] 105 115 112 112 112 110 

𝑍 [𝑚𝑚] 120 136 134 130 128 126 

𝐾 [−] 1,143 1,183 1,196 1,161 1,143 1,145 

𝑟 [𝑚𝑚] 60 68 67 65 64 63 

𝑙 [𝑚𝑚] 215 207 208 210 211 212 

𝜆 [−] 0,279 0.329 0,322 0,310 0,303 0,297 

𝑉𝑧 [𝑐𝑚3] 4156,3 5650,5 5280,7 5123,1 5044,2 4789,7 

𝑐𝑠  [𝑚. 𝑠−1] 8,8 9,973 9,827 9,533 9.387 9,24 

𝑝𝑚𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 1,269 1,269 1,269 1,269 1,269 1,269 

𝑃𝑒 [𝑘𝑊] 96,7 131,5 122,9 119,2 117,4 111,4 

 

  Výše uvedené parametry ukazují jak přínos jednotlivých konceptů k vizi zvětšeného 

zdvihového objemu (zdvihový objem a efektivní výkon), tak rovněž slouží ke kontrole 

realizovatelnosti (střední pístová rychlost, 𝐾, 𝜆).  
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  Z hodnoty ojničního poměru 𝜆 lze predikovat, že koncepty s vyšší hodnotou zdvihu a tudíž 

kratší ojnicí (důvodem je zachování odlitku klikové skříně) budou očekávatelně více zatíženy 

vyšší hodnotou boční síly na píst a tedy v důsledku větší hodnoty třecí síly se dá očekávat 

snížení mechanické účinnosti. Názorně vztah pro výpočet normálové síly na píst pro případ 

centrického klikového mechanismu a vliv poměru 𝜆  na úhel odklonu 𝛽  s následným 

znázorněním na obr. 13.[16][22] 

𝑁𝑝 = 𝑃𝑝 tan 𝛽 (1)  

sin 𝛽 =
𝑟

𝑙
sin 𝛼 = 𝜆 sin 𝛼 →   𝛽 = sin−1(𝜆 sin 𝛼) (2)  

 

  V literatuře uváděné doporučené meze pro hodnotu ojničního poměru se nachází v rozmezí 

hodnot  𝜆𝜖(0,25; 0,35). Všechny zpracovávané koncepty to těchto mezí spadají, nicméně 

platí uvedené tvrzení, že s vyšší hodnotou zdvihu pro daný motor a tím zkrácenou ojnicí bude 

růst dopad normálové síly pístu na mechanickou účinnost. Musí se tedy pro navržené 

koncepty s tímto počítat a možný krok k eliminování nárůstu normálových sil na píst je 

zvětšení hodnot excentricity klikového mechanismu. Původní motor Zetor používá 

excentrický klikový mechanismus s hodnotou excentricity 𝑒 = 0,5 𝑚𝑚  realizovanou 

vyosením pístního čepu v pístu vůči ose klikového hřídele a ose válců. Je tedy dobré zvážit 

zvětšení této excentricity o určitou hodnotu.[22] 

Obr. 13 Schéma klikového mechanismu- rozbor sil [22] 
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  Budeme-li komentovat hodnoty zdvihových poměrů všech konceptů, musíme vyzdvihnout 

tendenci, která při jejich navrhování byla zohledňována. Touto byla, již zadavatelem 

v počátečním zadání zmíněná skutečnost, že v konstrukci dieselových motorů pro použití 

k pohonu zemědělských a jiných užitkových a pracovních strojů, se v současné době prosazují 

především konstrukce značně nadčtvercové, tedy i s vysokou hodnotou zdvihového poměru 

K. V literatuře se meze pro hodnotu zdvihového poměru uvádí 𝐾𝜖(0,75; 1,25), nicméně je 

třeba dodat, že uvedené rozmezí je pouze orientační oblast platná pro všechny typy 

spalovacích motorů. Volba zdvihového poměru není pro žádný případ spalovacího motoru 

jednoznačná a má mnoho dopadů. [16] 

  S vyšší hodnotou zdvihu se zvyšuje hodnota střední pístové rychlosti, což však v případě 

aktuálního motoru vzhledem k provozní otáčkám nepůsobí posun ke kritickým hodnotám. Jak 

je zřejmé z přehledu v tab. 3, pohybují se hodnoty střední pístové rychlosti těsně pod hranicí 

10 𝑚𝑠−1 . Přihlédneme-li k hodnotám doporučeným literaturou, např. [15] 2  uvádí pro 

rychloběžné naftové motory (myšleno dělení rychloběžné vs. stacionární) hodnoty v rozpětí 

𝑐𝑠 𝜖(7,5; 12) 𝑚. 𝑠−1 s dodatkem, že právě na hodnotě okolo 9,5 𝑚. 𝑠−1 se pohybuje největší 

procento motorů. S přihlédnutím k méně aktuálnímu datu publikace tohoto zdroje, lze 

prohlásit, že u žádného ze zamýšlených konceptů nehrozí nebezpečí překročení doporučených 

hodnot střední pístové rychlosti. Nicméně pro jistotu v tomto prohlášení bude uvedeno 

několik příkladů motorů konkurenční produkce pro porovnání. 

  Ze současné produkce vznětových motorů určených pro aplikace v zemědělských strojích a 

obdobné technice jmenujme tři zástupce, jejichž příklady budou sloužit jako referenční 

k dodatečnému obhájení parametrů navržených konceptů. 

 

Obr. 14 Motory (zleva) Caterpillar, Deutz a John Deere [17][18][19] 

  Těmito motory jsou zástupci z produkce firem Caterpillar, Deutz a John Deere. Jmenovitě 

modely Caterpillar C7.1 ACERT Tier 4, dále motor německé produkce DEUTZ TCD 4.1 a 

motor americké společnosti John Deere 4045HFC09. Parametry vhodné pro porovnání se 

zpracovávanými koncepty jsou pro všechny tři zástupce uvedeny v následující tab. 4. 

                                                 
2 [15] Kolektiv VÚNM a ČKD. Naftové motory čtyřdobé, 1 díl. SNTL–Státní nakladatelství technické literatury, 

Druhé vydání, Praha, 1962. L123-B3-IV-41/2490 
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Tab. 4 Parametry motorů konkurenční produkce [17][18][19] 

Parametr John Deere 4045HFC09 DEUTZ TCD 4.1 Caterpillar C 7.1 ACERT 

𝐷[𝑚𝑚] 106 101 105 

𝑍 [𝑚𝑚] 127 126 135 

𝐾 [−] 1,143 1,248 1,286 

𝑟 [𝑚𝑚] 60 63,5 67,5 

𝑉𝑧 [𝑐𝑚3] 4483 4038 7014 

𝑐𝑠  [𝑚. 𝑠−1] 9,313 9,66 9,9 

𝑝𝑚𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 1,448 1,486 1,75 

𝑖 [−] 4 4 6 

𝑃𝑒 [𝑘𝑊] 119 115 225 

 

  Uvedený přehled parametrů motorů současné produkce pro dané použití ukazuje, že ve 

všech uvedených případech se hodnota střední pístové rychlosti rovněž blíží hodnotě těsně 

pod 10 𝑚𝑠−1. Je tedy zřejmé, že žádný z navrhovaných konceptů se hodnotou střední pístové 

rychlosti nevymyká povoleným hodnotám, ačkoliv pro konstrukci pláště pístu navrhovaného 

konceptu je vhodné počítat s použitím některé z technologií povlakování materiály 

zlepšujícími kluzné vlastnosti pláště.  Stávající píst motoru tuto technologii rovněž využívá.      

  Dle vnější otáčkové charakteristiky původního motoru byly stejným podobnostním 

způsobem dopočítány průběhy předpokládaných vnějších otáčkových charakteristik 

navrhovaných konceptů. Na obr. 15 se nachází graf porovnávající výkonové křivky a dále 

obr. 16 porovnává křivky momentové. 

Obr. 15 Porovnání výkonových křivek 
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3.3.3 KOLIZE A JEJICH ŘEŠENÍ 

  Všechny návrhové koncepty uvedené výše v kapitole byly v prostředí CAD systému Creo 2 

vymodelovány jejich konstrukční sestavy klikových mechanismů byly podrobeny kontrole 

možných kolizí. 

  Závažnou komplikací, která se projevila již při vymodelování konceptu 1, tedy verzi 

s největší zamýšlenou hodnotou vrtání, se ukázalo zmenšení průtočného průřezu chladicí 

kapaliny mezi jednotlivými válci. Totiž při navrhování nového obrobení klikové skříně bylo 

stanoveno, že minimální tloušťka materiálu po obrobení mezi dvěma válci musí být 3 mm. 

Tato skutečnost dále s faktem, že tloušťka nově navržených vložených válců byla zachována, 

vedla v případě nově navrhovaných obrobení klikové skříně se zachováním roztečí válců 

Obr. 16 Porovnání momentových křivek 

Obr. 17 Analýza chladicího pláště 
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k více či méně kritickému zmenšení průtočného průřezu chladicí kapaliny, dle konkrétního 

zpracovaného konceptu. Pro zhodnocení kritičnosti tohoto nedostatku a určení 

realizovatelnosti jednotlivých konceptů bylo zjištěno procentuální zmenšení zmíněného 

průtočného průřezu pro všechny navrhované hodnoty vrtání. 

  Samotné provedení analýzy chladicího pláště je zřejmé z obr. 17, kde obrobený blok motoru 

s umístěnými vloženými válci má umístěný řez osami válců. Z obrysu průtočného průřezu je 

vytažením domodelován tvar průtočného průřezu, z jehož čelní plochy odměřený obsah slouží 

k následujícímu porovnání jednotlivých konceptů, uvedeného v tab.5. 

Tab. 5 Analýza obsahů průtočného průřezu chladicího pláště 

Vrtání vloženého válce [mm] Průtočná plocha [mm2] 
Podíl průtočné plochy vůči 

původní zástavbě [%] 

105 672,4 100 

115 168,9 25 

112 349,2 52 

110 465,8 69 

 

  Z tab. 5 můžeme prohlásit, že především u značně ambiciózního konceptu 1 s průměrem 

vrtání 115 mm dochází ke skutečně kritickému zmenšení průřezu pro průtok chladicí 

kapaliny. Jako následky této změny v konstrukci motoru by se zcela jistě daly očekávat 

kriticky nedostatečné odvádění tepla z inkriminované oblasti mezi vloženými válci, dále 

možný vznik kavitace v důsledku vysoké teploty, tepelná deformace vložených válců a 

konečně i možné zadření motoru. Toto zjištění bylo při zpracovávání konceptu prvním 

impulzem k domodelování dodatečných řešení s menšími hodnotami rozměru vrtání válce, 

jelikož už v této fázi bylo zřejmé, že koncept 1 nebude možné zrealizovat. 

 

  Další z prošetřovaných kolizí byla kolize spodní části pístu s protizávažím klikového hřídele 

o poloměru R98 [mm] při pozici pístu v dolní úvrati. Závažnost této kolize pochopitelně roste 

s větší hodnotou zdvihu. Řešení této kolize je zřejmé z obr.18, kdy je uvažována bezpečná 

vůle mezi součástmi 2 mm, tedy ve spodní části pístu je provedeno vyfrézování soustředné 

s osou klikového hřídele a hodnotou poloměru R100 mm. Konkrétní případ vyobrazený na 

obr. 18 je provedení konceptu 5, tedy zdvih 𝑍 = 126 mm a vrtání 𝐷 = 110 mm. 

  Stejně jako je řešena kolize protizávaží se spodní hranou pístu, nabízí se kontrola kolize 

protizávaží se samotným prodlouženým vloženým válcem, nicméně tuto kolizi není nutné 

kontrolovat, neboť délka vloženého válce byla zredukována při kontrole závažnější kolize, o 

kteréžto bude pojednáno v následujících odstavcích.  
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Obr. 19 Obálka pohybu ojnice v prostoru klikové skříně 

Obr. 18 Frézování spodní hrany pístu- koncept 5 
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  Při zvětšeném zdvihu opisuje spodní oko trajektorii po větší kružnici, což pochopitelně 

přineslo riziko možných kolizí se samotnou klikovou skříní, vyvažovací jednotkou a také 

vloženými válci. Ilustrovány jsou tyto kolize na obr. 19, kde můžeme vidět vizualizovanou 

obálku pohybu ojnice instalovanou do klikové skříně v příčném řezu. Pro názornost je zde 

vyobrazen opět koncept 1, jehož kolize jsou pochopitelně neznatelnější. 

  Z obr. 19 je zřejmé, že kolize ojnice s vloženým válcem lze řešit pro daný zdvih příslušným 

zkrácením vloženého válce. Tento postup byl v návrhu vložených válců uplatněn a řešení této 

kolize se ukázalo jako proveditelné pro všechny koncepty. Extrémní případ konceptu 1 je 

možné pozorovat na obr. 20, kde je patrné vysunutí části pláště pístu z vloženého válce při 

poloze pístu v dolní úvrati. 

  Kolize rotujícího dolního oka ojnice s klikovou skříní, jež je rovněž patrné z obr. 19, je pro 

všechny z navržených konceptů řešitelné obrobením vybrání ve stěně klikové skříně. Tímto 

řešením pochopitelně dojde k lokálnímu ztenčení stěny klikové skříně, avšak opět ani 

v extrémním případě konceptu 1 nenabývá nijak kritických hodnot. 

  Na rozdíl od výše popsaných, a také snadno řešitelných kolizí ojnice s klikovou skříní a 

vloženými válci, se kolize dolního oka ojnice s vyvažovacími hřídeli ukázala pro většinu 

návrhových konceptů jako značně kritická. Před samotným komentářem řešení tohoto 

problému je třeba uvést několik podstatných úvah, které byly pro návrh konceptu zvětšeného 

zdvihového objemu ve věci vyvažovací jednotky setrvačných sil posuvných hmot druhého 

řádu promyšleny. Předem ač se v zadání diplomové práce výslovně neuvádí, že celá 

Obr. 20 Vysunutí pláště pístu z válce v dolní úvrati- koncept 1 
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vyvažovací jednotka musí být jako sériově vyráběný konstrukční celek pro nově navržený 

koncept motoru zachována, bylo na jeho zachování od začátku návrhu nahlíženo jako na 

realizovatelné. Důvody k zachování původní vyvažovací jednotky jsou následující. Přestože 

se v návrhu nového konceptu uvažuje píst o větším průměru, nepočítá se s nárůstem 

hmotnosti posuvných hmot přímo úměrné zvětšení zdvihového objemu. Jak bude blíže 

popsáno v závěrečné shrnující části konstrukčního návrhu, bylo při překonstruování pístu 

přihlédnuto k posledním trendům v konstrukci pístů pro vznětové motory obdobného použití. 

Na těchto základech potom při zachování kompresní výšky i výšky pístu vychází nově 

navržený píst jako píst moderní nižší konstrukce a tedy se hmotnost posuvných hmot 

nezvyšuje nijak dramaticky. Jako důkaz lze v této části práce uvést porovnání hmotností 

původního a nově navrženého pístu například opět pro nejextrémnější případ konceptu 1 a 

naopak pro nejméně ambiciózní koncept 5, viz tab.6. 

Tab. 6 Hmotnosti pístů 

 Hmotnost pístu [kg] 

Koncept 1 1,745 

Koncept 5 1,668 

Původní motor UŘ III 1,496 

 

  Zároveň lze také dodat, že při adekvátním zkrácení ojnice u všech navržených konceptů 

(vyplývající ze zachování klikové skříně) lze počítat s faktem, že díky menší hmotnosti ojnice 

bude tímto přispěno ke snížení jejího redukovaného podílu v hmotnosti posuvných hmot. 

  Na základě těchto skutečností a následné konzultaci se zadavatelem práce bylo rozhodnuto, 

že bude preferován postup vyhýbající se nové konstrukci vyvažovací jednotky. 

Z následujícího přehledu kolize dolního oka ojnice s vyvažovacími hřídeli, bude zřejmé, že 

aplikace vyvažovací jednotky původního motoru není pro většinu konceptů snadné 

zrealizovat. 

Tab. 7 Hodnoty průniků při kolizi vyvažovacích hřídelů 

Koncept 1 2 3 4 5 

Kolize [mm] 4 3 1 0,2 -0,4 

 

  Jelikož vyvažovací hřídele nejsou symetrickou součástí, a jejich otáčky jsou dvojnásobné 

oproti klikovému hřídeli, nelze považovat kolizi na základě analýzy z obr. 19 za plně platnou. 

Pro prošetření vzájemné polohy vyvažovacího hřídele a dolního oka ojnice byl v CAD 

softwaru Creo 2 sestaven mechanismus klikového ústrojí, na němž se sfázováním klikového a 

vyvažovacích hřídelů, dle reálného pohybu, prošetřily všechny body polohy mechanismu, při 

kterých potenciálně může kolize nastat a případně jak závažná nastane. 

  Závažná kolize vyvažovací jednotky s dolním okem ojnice je opět pro všechny koncepty 

shrnuta tab.7. Záporná hodnota v jediném případě konceptu 5 znamená, že pouze pro tento 

případ nenastává kolize součástí. Tedy pouze v případě konceptu 5 je možné uvažovat o 
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zachování stávající vyvažovací jednotky. Nicméně jak je patrné z tab. 7, je hodnota vůle mezi 

dolním okem ojnice a levou vyvažovací hřídelí pouze 0,4 mm, což je samo o sobě 

nedostačující hodnota. Bylo rozhodnuto, že optimální vůle mezi zmíněnými součástmi 

mechanismu by měla nabývat hodnoty alespoň 2 mm. Řešením tohoto problému bylo zvoleno 

kontrolní vysoustružení vyvažovacího hřídele v inkriminovaném místě. Toto obrobení bylo 

zahrnuto do návrhových 3D modelů konceptu.      

3.4 ZVOLENÝ KONCEPT MOTORU 

  Je zřejmé, že vzhledem k požadavku zachování původní vyvažovací jednotky motoru, byl 

jako výsledný koncept motoru zvolen ten s pořadovým číslem 5. Jedná se tedy o koncept 

motoru s hodnotou zdvihu 𝑍 = 126 𝑚𝑚 a hodnotou vrtání 𝐷 = 110 𝑚𝑚. Přestože analýza 

kolizí v předchozí části kapitoly ukázala, že ani v případě tohoto nejméně ambiciózního 

konceptu nelze původní vyvažovací jednotku zachovat v naprosto původním stavu. Ačkoliv 

bylo navrženo řešení v podobě výše zmíněného osoustružení, stále je vhodné brát v potaz 

možnost nově zkonstruované vyvažovací jednotky, přesně odpovídající novým hodnotám 

hmotností setrvačných hmot posuvných částí nového konceptu.     

 Výstupem první části této diplomové práce jsou 3D modely součástí a konstrukční sestavy 

klikové skříně a klikového ústrojí. V následující části kapitoly budou konstrukční úpravy 

každé součásti ve stručnosti popsány. 

3.4.1 PÍST A PÍSTNÍ ČEP 

  Na základě zadavatelem poskytnutých 3D konstrukčních dat byl namodelován nový píst pro 

koncept s vrtáním 𝐷 = 110 𝑚𝑚, u něhož byla zachována stejná kompresní výška jako u pístu 

původního motoru. Takto bylo rozhodnuto na základě trendů v konstrukci pístů vznětových 

motorů, kdy se oproti současné produkci Zetor stále častěji objevují konstrukce s nižší 

kompresní výškou. 

  Píst byl upraven způsobem, kdy výškové rozměry nebyly změněny a průměrové rozměry 

nabyly o hodnotu adekvátní zvětšenému průměru vrtání. Změnou prošel průměr otvoru 

pístního čepu, jelikož byl navržen pístní čep o větším průměru 46 mm oproti původní hodnotě 

40 mm u současné série Zetor UŘ III. Tato hodnota byla navržena s přihlédnutím k použití 

Obr. 21 Upravený píst 



BRNO 2016 

 

 

34 
 

KONCEPCE ZVĚTŠENÉHO ZDVIHOVÉHO OBJEMU MOTORU ZETOR 

 
pístního čepu tohoto průměru u motorů pro komerční aplikace o obdobném zdvihovém 

objemu jako je navržený koncept, nicméně jedná se o předběžnou hodnotu návrhovou, kterou 

je stejně jako ostatní dimenzování navrženého konceptu třeba zkontrolovat pevnostním 

výpočtem. Rovněž také před samotným prohlášením návrhu pístu za výsledný by byla vhodná 

bližší analýza tvaru a objemu spalovacího prostoru v pístu, jehož hloubka byla zachována a 

rovněž pouze průměrové rozměry byly navýšeny o adekvátní hodnotu. Analýza by se měla 

týkat především kontroly hodnoty kompresního objemu, aby byl zachován kompresní poměr 

motoru na původní hodnotě. Tato podrobnější analýza je nad rámec této diplomové práce, 

která se věnuje pouze zpracování návrhu zmíněného konceptu motoru. 

3.4.2 OJNICE 

  Ojnice byla z důvodu zachování odlitku klikové skříně adekvátně zkrácena o hodnotu 

odpovídající polovině hodnoty zvětšení zdvihu, tedy zkrácení ojnice o 3 mm z původní 

hodnoty 215 mm na současnou 212 mm.  Úprava proběhla upravením modelu výkovku ojnice 

a následného upravení návrhu obrobení. 

  Výkovek rovněž prošel změnou v oblasti horního oka ojnice, kdy se průměr prstence oka 

zvětšil adekvátně ke zvětšení hodnoty průměru nově navrženého pístního čepu o průměru 

46 𝑚𝑚. Při zachování tloušťky pouzdra kluzného ložiska pístního čepu je průměr obrobení 

horního oka ojnice 50 𝑚𝑚. 

3.4.3 KLIKOVÝ HŘÍDEL 

  Klikový hřídel byl přizpůsoben pro zdvih o hodnotě 126 mm. Upraven byl předně výkovek 

klikového hřídele, na němž bylo dle původního hřídele navrženo adekvátní obrobení. 

Dimenze ramen klikového hřídele, co se týče jejich průřezu, zůstaly nezměněny. Stejně tak 

jak bylo již zmíněno, počítá se (alespoň před kontrolním výpočtem) se zachováním rozměrů 

ložisek klikového hřídele, proto i rozměry hlavních i ojničních čepů zůstaly nezměněny. 

Upravený výkovek klikového hřídele spolu s nově navrženým obrobkem o zdvihu 126 mm 

lze spatřit na obr. 23. 

Obr. 22 Upravená ojnice a výkovek ojnice 
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3.4.4 VLOŽENÉ VÁLCE 

  Vložené válce o zvětšeném průměru vrtání byly navrženy dle původních vložených válců se 

zachováním tloušťky stěny a adekvátním zvětšením průměrových rozměrů. Při počátečním 

návrhu vložených válců bylo uvažováno prodloužení délky vloženého válce o hodnotu 

odpovídající polovině hodnoty zvětšení zdvihu, jelikož právě o tuto hodnotu níže se bude 

spodní hrana pístu nacházet v dolní úvrati pro  případ zvětšeného zdvihu motoru. Nicméně jak 

bylo zmíněno v části věnované prošetřování kolizí, bylo nutné délku vloženého válce snížit o 

1 mm. Původní hodnota 230 mm s prodloužením zdvihu o 6 mm by měla čítat 236 mm pro 

nový koncept 5, řešením možné kolize ojnice s vloženým válcem je konečná délka vloženého 

válce 235 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Klikový hřídel- upravený výkovek a nové obrobení 

Obr. 24 Frézování límců vložených válců 
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  Úpravou rovněž musely projít límce dosedacích ploch vložených válců, kdy u sousedních 

válců došlo ke frézování ploch tak, aby mohly být vložené válce vedle sebe umístěny. Situaci 

z půdorysu ilustruje obr. 24, avšak detailní specifikaci udává 3D model součásti. 

3.4.5 OBROBENÍ KLIKOVÉ SKŘÍNĚ 

  Změny v obrobení klikové skříně jsou jmenovitě především nové obrobení otvorů a 

dosedacích ploch pro vložené válce, kdy je z obr. 25 patrné obrobení stěn mezi válci pro 

zajištění dostatečného prostoru pro obtékání vloženého válce chladicí kapalinou. Krom 

zmíněného přibylo frézování pro ztenčení stěny klikové skříně ve spodní části, kde pro 1. a 2. 

válec byla nedostatečná vzdálenost mezi trajektorií pohybu dolního oka ojnice a stěny klikové 

skříně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 VYVAŽOVACÍ JEDNOTKA 

  V části práce věnované řešení kolizí součástí bylo uvedeno, že ačkoliv pro případ konceptu 5 

při analýze kolizí se průnik dolního oka a vyvažovacího hřídele nevyskytl, byla vůle mezi 

součástmi o hodnotě 0,4 mm shledána značně nedostatečnou. Bylo tedy předesláno, že 

řešením může pro tento případ být kontrolní soustružení výkovků vyvažovacích hřídelů 

v inkriminovaných oblastech s ubráním přibližně 1 mm průměrového rozměru. Na obr. 26 je 

vyobrazen 3D model vyvažovací jednotky s navrženým obrobením v místech vybrání pro 

průchod ojnice. Přesný tvar vybrání udává 3D model a pro kontrolu únavové životnosti 

hřídelů je nutno doporučit pevnostní analýzu. 

Obr. 25 Nové obrobení klikové skříně 
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3.4.7 SOUHRN PARAMETRŮ NAVRŽENÉHO KONCEPTU 

  Koncept zpracovaný skrze výše popsané konstrukční úpravy disponuje parametry, které 

shrnuje a porovnává s původním motorem tab. 8, a tento koncept bude v další části práce 

podroben kontrole únosnosti kluzných ložisek klikového hřídele. 

Tab. 8 Souhrn parametrů navrženého konceptu- porovnání 

Parametr Značka [jednotka] Zetor UŘ III Koncept zvětšeného Vz 

Vrtání 𝐷[𝑚𝑚] 105 110 

Zdvih 𝑍 [𝑚𝑚] 120 126 

Zdvihový poměr 𝐾 [−] 1,143 1,145 

Poloměr ramena 

kliky 
𝑟 [𝑚𝑚] 60 63 

Délka ojnice 𝑙 [𝑚𝑚] 215 212 

Ojniční poměr 𝜆 [−] 0,279 0,297 

Zdvihový objem 𝑉𝑧 [𝑐𝑚3] 4156,3 4789,7 

Střední pístová 

rychlost 
𝑐𝑠  [𝑚. 𝑠−1] 8,8 9,24 

Střední efektivní 

tlak 
𝑝𝑚𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 1,269 1,269 

Efektivní výkon 𝑃𝑒  [𝑘𝑊] 96,7 111,4 

Obr. 26 Soustružení vyvažovacích hřídelů 
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4 VÝPOČETNÍ MODEL PRO KONTROLU ÚNOSNOSTI 

HLAVNÍCH A OJNIČNÍCH LOŽISEK 

4.1 TEORIE HYDRODYNAMICKÉHO MAZÁNÍ 

4.1.1 REŽIMY MAZÁNÍ 

  Pro všechny případy kluzných uložení ve strojírenství rozeznáváme několik režimů mazání. 

V zásadě se jedná o tři základní režimy, neuvažujeme-li stav, kdy nedochází ke kontaktu 

povrchů ani prostřednictvím olejového filmu a režim kluzné dvojice je pak naprosto bez 

mazání. Těmito režimy jsou mazání hydrodynamické, při kterém kluzné povrchy vlivem tlaku 

vzniklého v mazací vrstvě kapaliny nejsou v mechanickém kontaktu. Režim smíšeného 

mazání, který je jistým přechodovým stavem, kdy již dochází k občasnému kontaktu vrcholků 

nerovností a drsností obou kluzných povrchů. Třetím stavem je mazání mezní, při kterém již 

dochází k přímému kontaktu nerovností obou kluzných povrchů. Režimu mezního mazání je 

v konstrukci kluzných ložisek, vyjma rozběhových a doběhových fází chodu ložiska, nutno 

předejít, jelikož nastoupení tohoto režimu mazání při chodu kluzného ložiska je zpravidla 

následováno jeho zadřením.[20] 

  Hydrodynamické mazání je režim mazání, jehož výskyt je v případě kluzných ložisek 

alespoň pro většinu provozních režimů ložiska považován za přímo žádoucí. Jak je 

znázorněno na obr. 27, v režimu hydrodynamického mazání se kontaktní dvojice nachází 

tehdy, je-li minimální mezera olejového filmu menší, než minimální tloušťka olejového filmu 

a zároveň je poměr minimální mezery olejového filmu ke střední aritmetické drsnosti 

Obr. 27 Režimy mazání [20] 
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hodnotou větší než 3,5. Tehdy se předpokládá, že nedochází k žádnému mechanickému 

kontaktu mezi strukturami obou kluzných povrchů.[20] 

  Kontrola režimu mazání se prakticky provádí za pomoci tzv. parametru mazání Δ: 

𝛥 =
ℎ𝑚𝑖𝑛

√𝑅𝑎1
2 + 𝑅𝑎2

2
 (3)  

  Kde hmin je minimální tloušťka mazacího filmu v μm a Ra1 resp. Ra2 je střední aritmetická 

drsnost čepu resp. pánve ložiska. [26] 

  Speciálním případem hydrodynamického mazání je mazání elastohydrodynamické (EHD, 

EHL). Jedná se o režim hydrodynamického mazání, při kterém dochází vlivem tlaku v mazací 

vrstvě k elastickým deformacím kontaktních povrchů. Povětšinou se jedná o nekonformně 

zakřivené povrchy zatížené a v relativním pohybu. Tyto elastické deformace kontaktních 

povrchů při EHD mazání jsou hodnotami řádově stejně velké jako tloušťka mazacího 

olejového filmu a jeho vznik a především rozložení tlaku v mazací vrstvě značně ovlivňují, 

což vede k rozdílným výsledkům při výpočtovém řešení rozložení tlaku například jako 

v našem případě u kluzných ložisek. Na základě ověřených aplikací výpočtových modelů 

kluzných ložisek dle hydrodynamické (HD) a elastohydrodynamické (EHD) teorie mazání a 

jejich vzájemného porovnání, jak uvádí např. [23]3, lze konstatovat, že uvažování elastických 

deformací konktrétně pro případ kluzného ložiska má za následek tyto efekty: 

 maximální tlaky v olejové mazací vrstvě nabývají nižších hodnot, 

 oblast působení tlaku se rozšiřuje. 

  Oba tyto efekty názorně demonstruje obr. 28 grafického znázornění rozložení kontaktního 

tlaku v mazací vrstvě vysoce zatíženého kluzného ložiska vznětového motoru.[21][23] 

    Jak bylo výše uvedeno, dominantně se vliv elastických deformací projevuje při kontaktu 

nekonformně zakřivených povrchů. Což také napovídá, že primární uplatnění teorie EHD 

mazání a její aplikace do výpočtových modelů se v současné době nachází v oblasti 

problematiky valivých ložisek. Povrchy konformně zakřivené, mezi něž kluzná ložiska patří, 

                                                 
3 [23] GULWADI, S., SHRIMPLING G. Journal bearing analysis in Engines using Simulation Techniques. 2003 

Obr. 28 Rozložení tlaku v mazací vrstvě dle HD a EHD teorie mazání[21] 
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jsou vlivem elastických deformací ovlivňovány sice nezanedbatelnou, ale rozhodně menší 

měrou. Z tohoto důvodu a především ze značné složitosti a výpočtové náročnosti EHD 

výpočtového modelu kluzného ložiska, je ve většině případů pro kontrolu únosnosti kluzných 

ložisek v současné době použito modelů založených na teorii HD mazání. A jinak tomu není 

ani v případě této diplomové práce, jak bude uvedeno dále. 

  Použijeme-li tedy pro kontrolu únosnosti kluzných ložisek výpočtový model založený na 

teorii HD mazání, můžeme prezentované výsledky, především myšleno maximální tlaky 

v olejové vrstvě, považovat za jistou měrou konzervativní, jak je zřejmé z výše 

prezentovaných rozdílů oproti zahrnutí vlivu elastických deformací. 

  Dále je třeba také uvést skutečnost, že hydrodynamické mazání nemůže nastat bez jeho dvou 

základních předpokladů. Těmito jsou: 

 relativní pohyb mezi dvěma povrchy mazací mezery, 

 zužující se mezera vytváří klín.[20] 

  Máme-li definované základní předpoklady pro vytvoření tlaku v mazací vrstvě kluzného 

ložiska, je dále třeba zmínit, dle jakých zákonitostí se tlak v olejové vrstvě hydrodynamického 

ložiska utváří. Na začátku této teoretické kapitoly bylo uvedeno, že pro popis mazání 

uvažujeme jako model tekutiny, v našem případě motorového oleje, reálnou viskosní tekutinu. 

V hydrodynamice se pro popis proudění tekutiny využívá třech zákonů zachování. Je zřejmé, 

že se jedná o zákony zachování hmotnosti, hybnosti resp. energie. Speciálně pro případ reálné 

viskosní tekutiny jsou tyto zákony vyjádřeny pomocí rovnice kontinuity skutečné tekutiny, 

Navier-Stokesových rovnic resp. Bernoulliho rovnice pro ideální tekutinu. Tyto základní 

rovnice jsou zde uvedeny proto, že právě Navier-Stokesova rovnice je podkladem pro jeden 

z možných způsobů odvození Reynoldsovy rovnice, která přímo slouží pro popis utváření 

tlaku v mazací vrstvě.[20][24] 

4.1.2 REYNOLDSOVA ROVNICE 

 Reynoldsovu rovnici publikoval v roce 1886 Osborne Reynolds, který se zabýval teorií 

hydrodynamického mazání a toho času ověřil svoji teoreticky odvozenou rovnici pomocí 

měření, která provedl velmi šťastnou náhodou ve stejné době inženýr Beuchamp Tower. Ten 

svá měření realizoval poté, co si všiml, že z otvoru v kluzném ložisku, určeném pro přívod 

oleje, olej naopak vytéká a že je ven vytlačován pod určitým tlakem, jehož vznik neměl do té 

doby žádné fyzikální vysvětlení.[24] 

Obr. 29 Klínová mezera a relativní pohyb dvou kluzných povrchů [24] 
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  Reynoldsovu rovnici lze odvodit buď výše uvedeným způsobem z Navier-Stokesovy rovnice 

zákona zachování hybnosti pro reálnou kapalinu, a to zanedbáním několika jejích členů 

(setrvačných a vnějších sil), nebo pomocí uvolnění elementárního objemového prvku kapaliny 

vystaveného smykovému napětí. Druhý způsob odvození Reynoldsovy rovnice bude v další 

části kapitoly ve stručnosti popsán. Předem však je nezbytné uvést soubor zjednodušujících 

předpokladů, které jsou při odvozování Reynoldsovy rovnice uvažovány. Těchto základních 

předpokladů je osm a uvádí je např. [24]4, viz tab. 9. 

Tab. 9 Zjednodušující předpoklady pro odvození Reynoldsovy rovnice [20][24] 

Předpoklad Komentář 

Objemové síly jsou zanedbány 

v porovnání s viskózními silami  

Platí vždy, pokud nejsou přítomny vnější 

silové pole s výjimkou 

magnetohydrodynamických kapalin  

Konstantní tlak po výšce mazací 

vrstvy 

V případě tenkých mazacích filmů v řádu 

setin mm platí vždy 

Kapalina ulpívá na površích  Vždy platí, že rychlost kapaliny na povrchu 

je shodná s rychlostí povrchu 

Kapalina je newtonovská Platí vždy krom např. polymerních přísad 

Proudění je laminární  Obvykle platí s výjimkou např. velkých 

ložisek 

Setrvačné síly jsou zanedbatelné 

v porovnání s viskózními silami 

Obvykle platí pro nízké rychlosti. Výjimkou 

mohou být ložiska turbodmychadel. 

Hustota kapaliny je konstantní   Obvykle platí pro kapaliny s malou tepelnou 

roztažností. Neplatí pro plyny. 

Viskosita kapaliny je konstantní Zásadní podmínka pro odvození, avšak 

obecně neplatí. Viskosita je proměnná. 

 

  Při respektování výše uvedených předpokladů a uvědomění si dopadů těchto zjednodušení 

na výpočtový model, můžeme přistoupit k nastínění způsobu odvození Reynoldsovy rovnice 

uvolněním elementárního objemového elementu kapaliny. Takový prvek, umístěný 

v souřadném systému a silově uvolněný můžeme spatřit na obr. 30. 

                                                 
4 [24] Stachowiak G.W., Batchelor, A.W. Engineering Tribology. Third Edition. Elsevier Butterworth-

Heinemann. 2005. ISBN 0-7506-7836-4  

Obr. 30 Uvolněný elementární objemový prvek kapaliny[24] 
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  Na takto uvolněný prvek působí tlak p a smykové napětí δx, působící ve smyslu osy x. 

Uvažujeme-li rovnováhu v ose x, získáme: 

𝑝𝑑𝑦𝑑𝑧 + (𝜏𝑥 +
𝜕𝜏𝑥

𝜕𝑧
𝑑𝑧) 𝑑𝑥𝑑𝑦 = (𝑝 +

𝜕𝑝

𝜕𝑥
𝑑𝑥) 𝑑𝑦𝑑𝑧 + 𝜏𝑥𝑑𝑥𝑑𝑦 (4)  

čímž po zjednodušení dostáváme: 

𝜕𝜏𝑥

𝜕𝑧
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 =

𝜕𝑝

𝜕𝑥
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 (5)  

  A dále s uvážením, že infinitezimální objem dxdydz je nenulový, a smíme tedy jím celou 

rovnici podělit, získáme rovnici (5). 

𝜕𝜏𝑥

𝜕𝑧
=

𝜕𝑝

𝜕𝑥
 (6)  

  Obdobně lze vyjádřit také rovnováhu sil v ose y, čímž získáme ekvivalent rovnici (6). 

𝜕𝜏𝑦

𝜕𝑧
=

𝜕𝑝

𝜕𝑦
 (7)  

  S uvážením druhého předpokladu pro odvození Reynoldsovy rovnice, že tlak v mazací 

vrstvě se podél osy z nemění, platí pro osu z rovnice (7). 

𝜕𝑝

𝜕𝑧
= 0 (8)  

K dalšímu postupu bude využito vztahu pro dynamickou viskositu Newtonské kapaliny (9), 

mezi které motorový olej patří. 

𝜏𝑥 = 𝜂
𝜕𝑢

𝜕𝑧
 (9)  

V tomto vztahu je η [Pa.s] dynamická viskosita, a člen 
𝜕𝑢

𝜕𝑧
 vyjadřuje smykovou rychlost, viz 

obrázek. 

Obr. 31 Znázornění smykové rychlosti mezi kluznými povrchy[20] 
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   Dosazením Newtonova vztahu (9) do rovnice (5) získáváme vztah: 

𝜕𝑝

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑧
(𝜂

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) (10)  

  Tento nyní můžeme upravit do tvaru: 

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
=

1

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
 (11)  

a následně provést dvakrát integraci pro dosažení výsledku: 

𝑢 =
1

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥

𝑧2

2
+ 𝐶1𝑧 + 𝐶2 (12)  

  Kde 𝐶1a 𝐶2  jsou integrační konstanty, jejichž hodnotu určíme z následujících okrajových 

podmínek: 

𝑢 = 𝑈1    𝑝𝑟𝑜   𝑧 = ℎ (13)  

𝑢 = 𝑈1    𝑝𝑟𝑜   𝑧 = ℎ (14)  

  K objasnění a znázornění významu okrajových podmínek slouží obr. 32. 

  Okrajové podmínky pro smysl pohybu kluzných povrchů jsou v případě kluzného ložiska 

reprezentovány rozdílem úhlových rychlostí pánve a čepu. Pro získání obecné Reynoldsovy 

rovnice pro 2D případ bychom, stejně jako pro rychlost u (smysl osy x), provedli určení 

Obr. 32 Obr. 33 Označení pohybů pro případ kluzného ložiska [24] 

Obr. 33 Obr. 32 Rychlosti vzájemného pohybu kluzných povrchů [20] 
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okrajových podmínek pro rychlost v (smysl osy y). Oba tyto pohyby jsou vyobrazeny na obr. 

33, na kterém je jejich smysl na schématu kluzného ložiska vyznačen. 

  Jelikož je v případě kluzných ložisek klikového hřídele axiálnímu pohybu (pohyb oz. v) 

zamezeno (axiálním ložiskem hlavních ložisek nebo vedením ojnice u ojničních ložisek), 

můžeme uvažovat zjednodušení, že při určování integračních konstant pro tento smysl pohybu 

bereme zmíněné rychlosti jako nulové. Pro smysl pohybu u nyní pokračujme v určení 

integračních konstant. 

  Dosazení okrajové podmínky (13) do původní rovnice (12): 

𝑈1 =
1

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥

ℎ2

2
+ 𝐶1ℎ + 𝑈2 (15)  

  Po úpravě potom (15) přinese vyjádření první integrační konstanty 𝐶1: 

𝐶1 =
𝑈1 − 𝑈2

ℎ
−

1

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥

ℎ

2
 (16)  

  Obdobně potom integrační konstanta 𝐶2: 

𝐶2 = 𝑈2 (17)  

  Následuje dosazení obou integračních konstant do (12), čímž získáme vztah popisující 

rychlostní profil mazacího filmu ve smyslu osy x. 

𝑢 =
𝜕𝑝

2𝜂𝜕𝑥
(𝑧2 − 𝑧ℎ) + (𝑈1 − 𝑈2)

𝑧

ℎ
+ 𝑈2 (18)  

  Pro smysl pohybu v ose y potom s uvažováním výše uvedeného zjednodušení získáváme 

vztah pro rychlostní profil: 

𝑣 =
𝜕𝑝

2𝜂𝜕𝑦
(𝑧2 − 𝑧ℎ) (19)  

  Takto získané rychlostní profily nyní použijeme pro vyjádření objemových toků kapaliny 

v příslušných směrech. Přesněji by bylo vhodné uvažovat tok hmotnostní na rozdíl od 

objemového, nicméně sedmý zjednodušující předpoklad uvedený na počátku odvození říká, 

že hustota kapaliny se považuje za konstantní, proto je uvažován objemový tok.[20] 

   Do vztahu pro objemový tok kapaliny potom pro příslušné směry dosadíme (18) resp. (19) a 

po integraci získáváme objemové toky v příslušných směrech: 

𝑞𝑥 = ∫ 𝑢𝑑𝑧 = −
ℎ3

12𝜂
 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ (𝑈1 + 𝑈2)

ℎ

2

ℎ

0

 (20)  

𝑞𝑦 = ∫ 𝑣𝑑𝑧 = −
ℎ3

12𝜂
 
𝜕𝑝

𝜕𝑦

ℎ

0

 (21)  
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  Budeme-li dále uvažovat rovnici kontinuity pro náš dvoudimenzionální případ toku kapaliny 

ve tvaru: 

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
+ (𝑤1 − 𝑤2) = 0 (22)  

  Kde rozdíl rychlostí pohybu kluzných povrchů (𝑤1 − 𝑤2) lze rovněž vyjádřit jako časovou 

změnu tloušťky mazací mezery 
𝜕ℎ

𝜕𝑡
. A kdy po dosazení výsledných tvarů objemových toků 

(20) a (21) a vyjádřením součtu rychlostí ve směru x jako 𝑈 = (𝑈1 + 𝑈2), získáváme 

Reynoldsovu parciální diferenciální rovnici zahrnující směr pohybu ve smyslu pohybu u: 

𝜕

𝜕𝑥
(

ℎ3

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(

ℎ3

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6𝑈

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+ 12

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 (23)  

  Pro doplnění a ucelení přehledu můžeme nyní uvést některé další tvary Reynoldsovy 

rovnice. Předně tvar (24) vyjadřuje Reynoldsovu rovnici v obecném tvaru se zahrnutím 

rychlostí pohybu ve dvou již zmíněných a definovaných směrech u a v, tedy tvar, ke kterému 

bychom dospěli tehdy, neuvažovali bychom zmíněné zamezení axiálního pohybu kluzného 

ložiska. Dále tvar (25) reprezentující zjednodušení předpokladem ustáleného stavu (tloušťka 

olejové mezery se nemění, tedy 
𝜕ℎ

𝜕𝑡
= 0) a rovněž tvar (26), kdy se krom ustáleného stavu 

navíc předpokládá konstantní viskosita kapaliny, tedy se jedná o isoviskósní tvar 

Reynoldsovy rovnice v ustáleném stavu. 

𝜕

𝜕𝑥
(

ℎ3

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(

ℎ3

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6(𝑈

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+ 𝑉

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) + 12

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 (24)  

𝜕

𝜕𝑥
(

ℎ3

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(

ℎ3

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6𝑈

𝜕ℎ

𝜕𝑥
 (25)  

𝜕

𝜕𝑥
(ℎ3

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(ℎ3

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6𝜂𝑈

𝜕ℎ

𝜕𝑥
 (26)  

 

4.1.3 HYDRODYNAMICKÝ VÝPOČET KLUZNÉHO LOŽISKA 

  Pro Reynoldsovu rovnici, tedy parciální diferenciální rovnici, nelze určit přesné analytické 

řešení. Možnými přístupy, nabízejícími se k řešení Reynoldsovy rovnice (řešení rozložení 

hydrodynamického tlaku na definované oblasti), mohou být buď přístupy uvažující jisté 

zjednodušující předpoklady, nebo použití numerických metod k určení přesnějších řešení, ač 

s vyšší složitostí výpočtového modelu a především nutností použití výpočetní techniky. 

  Mezi přístupy uvažující zjednodušující předpoklady lze zařadit například řešení pomocí 

výpočtového modelu nekonečně dlouhého ložiska resp. nekonečně krátkého ložiska. Oba tyto 

přístupy jsou založeny na předpokladech, že vždy je uvažována změna v tlaku v jedné 

souřadnici (x po obvodu, y po šířce ložiska) zanedbatelně malá oproti změně tlaku 

v souřadnici druhé. A proto se pro souřadnici s uvažovanou zanedbatelnou změnou uvažuje, 
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pro ten daný konkrétní případ, tato tlaková změna přímo nulová, což ve vyjádření 

Reynoldsovy rovnice přinese eliminaci některých členů a umožní tak její zjednodušené řešení. 

Je zřejmé, že chyba těchto modelů se snižuje s tím, jak se řešené ložisko blíží některému 

z těchto idealizovaných modelů. Pro případ ložisek klikového hřídele by bylo možné použít 

model nekonečně krátkého ložiska, jelikož povětšinou platí pro tato ložiska, že jejich průměr 

je větší než jejich šířka. Pro idealizovaný model nekonečně krátkého ložiska totiž platí, že 

vhodný poměr šířky ložiska 𝐵𝐿 a jeho průměru 𝐷𝐿, pro který je tento výpočtový model dobře 

použitelný, se nachází v rozmezí hodnot 
𝐵𝐿

𝐷𝐿
𝜖(0,25; 2).[21] 

  Sofistikovanější podoba výpočtového modelu kluzného ložiska je například ta, kterou 

publikoval Butenschön5. Podoba algoritmu tohoto výpočetního modelu je zřejmá z obr. 34.  

Do výpočtu předně vstupuje vnější silové zatížení ložiska, (např. řešení dynamiky pomocí 

multibody systému) které slouží jako vstup do řešení rozložení tlaku po ložisku pomocí 

Sommerfeldových bezrozměrných čísel a celý výpočet je iteračně zpřesňován výpočtem 

oteplení olejové vrstvy a aktualizováním hodnoty dynamické viskosity oleje závislé na 

teplotě. Viz schéma na obr. 34. 

 

Obr. 34 Schéma algoritmu výpočtu kluzného ložiska dle Butenschöna [21] 

4.2 VOLBA VÝPOČETNÍHO MODELU 

4.2.1 PŘÍSTUPY ŘEŠENÍ DYNAMIKY KLIKOVÉHO MECHANISMU 

                                                 
5 [25] BUTENSCHÖN, H.,J. Das hydrodynamische, zylindrische Gleitlagerendlicher Breiteunterinstationärer 

Belastung. Ph.D.Thesis. Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 1976 
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  K hydrodynamickému řešení kluzných ložisek klikového hřídele jsou zapotřebí mimo jiné 

především vnější zátěžné síly. Jak bylo uvedeno v předešlé části kapitoly, řadíme kluzná 

ložiska klikových hřídelí spalovacích motorů mezi ložiska dynamicky zatížená. Uvažujeme-li 

jako v našem případě čtyřdobý vznětový motor, lze předpokládat, že zatížení ložisek bude mít 

charakter časově proměnného periodického zatížení, jehož perioda má hodnotu dvou otáček 

klikového hřídele, tedy jeden cyklus čtyřdobého motoru.  

  Jedním z možných přístupů k řešení dynamiky klikového mechanismu je zpracování 

kinematiky daného mechanismu v prostředí jednoho z dostupných výpočetních či 

programovacích software (MatLab) a na jejichž základě poté po doplnění hodnot hmotností 

posuvných částí a hodnot spalovacích tlaků určit silové poměry v klikovém mechanismu, 

které lze dále použít jako vstupy do výpočtového algoritmu kluzných ložisek. Pokročilejší 

alternativa k řešení dynamiky složitých mechanismů je použití multibody softwaru, například 

produkt MSC Software ADAMS. Značná výhoda použití dostupného komerčního software je 

především ta, že se jedná o výpočtový program, který jakožto v praxi používaný a řadu let 

stále vyvíjený, je již mnoha léty aplikací v průmyslové sféře dostatečně verifikovaný a 

odzkoušený. Avšak nejen z tohoto důvodu byl jako výpočtový prostředek k řešení dynamiky 

klikového mechanismu v této práci zvolen multibody systém ADAMS. Společnost FEV již 

řadu let vyvíjí specializovaný nadstavbový modul tohoto multibody softwaru (MBS) 

s názvem Virtual Engine, který se specializuje na výpočtové modelování pohonných jednotek 

a pro hydrodynamické řešení kluzných ložisek obsahuje jejich integrované výpočetní modely. 

  Výpočetní model použitý pro prošetření únosnosti ložisek klikového hřídele v této práci se 

zakládá na zmíněném MBS software, přičemž je využito možnosti importu MKP modelu 

klikového hřídele pro zahrnutí vlivu elastických deformací. Možnosti a způsob použití 

importovaných pružných těles v MBS bude nyní popsán. 

  Standartní prostředí každého multibody softwaru (dále jen MBS) pracuje primárně s tuhými 

tělesy. Tedy nejsou uvažovány žádné elastické deformace a zjednodušení takového modelu 

oproti realitě je potom zjevné. Nicméně v současné době jsou již možnosti MBS na úrovni 

umožňující zahrnutí modelů pružných těles. Základ výpočtového modelování pružných těles 

v současné době pochopitelně stojí na teorii metody konečných prvků (MKP). Model součásti 

v MKP softwaru však s ohledem na dostupnou výpočetní techniku může mít dle velikosti a 

složitosti modelované součásti řádově až miliony stupňů volnosti. Takto složitý model 

pochopitelně nelze zaimplementovat do multibody modelu, jelikož by řešení dynamiky 

takovéhoto mechanismu nabylo mimořádně dlouhých výpočetních časů. Řešení tohoto 

problému lze nalézt v redukci počtu stupňů volnosti daného systému (pro nás diskretizované 

MKP součásti). Metod redukce mechanických soustav je několik typů. Z vybraných typů 

můžeme jmenovat: 

 Přímá redukce, 

 fyzikální redukce, 

 Guyanova redukce, 

 modální redukce, 
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 redukce ve frekvenční oblasti 

 Craig-Bamptnova redukce.[20] 

  V případě redukce stupňů volnosti MKP modelu se používá poslední zmíněné, tedy Craig-

Bamptnovy redukce. 

  Při redukci MKP modelu pružného tělesa pomocí Craig-Bamptnovy metody dochází 

k rozdělení stupňů volnosti tělesa na stupně volnosti uzlů rozhraní a stupně volnosti vnitřních 

uzlů. Rozdíl mezi vnitřními a vazebnými uzly spočívá v tom, že pouze na vazebné uzly 

mohou být u výsledného redukovaného tělesa aplikovány síly a vazby. [21] 

  Craig-Bamptnova redukce dynamického systému je založena na lineární superpozici 

vlastních tvarů tělesa (angl. Component Mode Synthesis- CMS) a je podmíněna 

předpokladem malých deformací pružného tělesa.[27] 

  Prakticky byla příprava MKP modelu klikového hřídele provedena v MKP software ANSYS 

Mechanical APDL, který posloužil k vytvoření MKP sítě klikového hřídele, definování 

vazebných uzlů i samé redukci stupňů volnosti MKP modelu, která v tomto software vedena 

jako funkce export pro ADAMS. Podoba MKP modelu klikového hřídele pro použití ve FEV 

Virtual Engine je přesně definována a názorně ji lze vysvětlit na obr. 35, kde je zřejmé, že pro 

každý hlavní a ojniční čep klikového hřídele musí být definovány 3 vazebné uzly polohou 

náležící do osy daného čepu, jeden ve středu čepu a dva okrajové definující délku čepu. Dále 

musí být definován vazebný uzel pro každou sekci obou konců klikového hřídele.  

  Takto připravený model klikového hřídele je použitelný se všemi modely kluzných ložisek 

v daném software obsažených, nicméně pro případ jednotlivých čepů není definování všech 

třech vazebných uzlů naprosto nezbytné. Tato podoba je nezbytná pouze pro použití 

nejpokročilejších modelů ložisek, jejichž použití je opodstatněné pouze v případě spojení 

Obr. 35 Systém definování vazebných uzlů [27] 
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dvou pružných součástí, např. pružný klikový hřídel a pružný blok motoru. Jelikož se 

z důvodu výpočetní a časové náročnosti pro potřeby této diplomové práce uvažuje výpočtový 

model s klikovým hřídelem jako jedinou pružnou součástí, není naprosto nezbytné definování 

všech výše uvedených vazebných uzlů. Podrobnosti o volbě počtu vazebných uzlů a samotné 

přípravě modelu pružného klikového hřídele budou dále v práci detailně zmíněny. 

4.2.2 MODELY KLUZNÝCH LOŽISEK VE FEV VIRTUAL ENGINE 

  Modely kluzných ložisek v prostředí FEV Virtual Engine lze rozdělit z několika hledisek. 

Předně lze modely ložisek rozdělit dle použití na 3 základní skupiny. Těmito jsou v pořadí od 

nejjednoduššího po nejsložitější model následující: 

 vazebné ložisko („constraint bearing“), 

 hydrodynamické ložisko („hydrodynamic bearing rigid“), 

 pružné hydrodynamické ložisko („hydrodynamic bearing flex“).[27] 

  Základní typ modelu ložiska je pouze vazbou a výstupy tohoto modelu jsou pouze silové 

poměry mezi součástmi, pro tuto práci nemá opodstatnění jej blíže specifikovat. 

  Model na úrovni hydrodynamického ložiska má široké možnosti uplatnění jak v případě 

mechanismu s tuhými tělesy, tak v případě modelu se zahrnutým alespoň jedním pružným 

tělesem a nabízí několik variant použití s různou přesností výsledků a různou náročností na 

výpočetní čas. Zásadní hledisko rozdělení modelů typu hydrodynamické ložisko je dle 

způsobu řešení Reynoldsovy rovnice. V předchozí části této práce již byly uvedeny způsoby, 

jak lze získat řešení této parciální diferenciální rovnice a pochopitelně i v případě modelů 

ložisek ve zmíněném MBS jsou právě tyto způsoby použity. Obecně lze dle řešení 

Reynoldsovy rovnice tyto modely rozdělit na: 

 2D přístup, 

 3D přístup užívající předem řešených hydrodynamických databází, 

 3D přístup s přímým řešením Reynoldsovy rovnice. 

   Přístup 2D je nejjednodušší a časově nejefektivnější způsob výpočtu Reynoldsovy rovnice 

využívající k výpočtu analyticko-empirické rovnice. V případě tohoto modelu je rovněž 

uvažována rovnoběžnost válcových ploch čepu a pouzdra ložiska a přenos zatížení mezi 

modelem ložiska a příslušnými součástmi mechanismu je realizován pouze přes jeden uzel. 

Z těchto vlastností modelu vyplývá, že rozložení tlaku po ložisku je vůči středové rovině 

symetrické a obecně zanedbává vlivy mnoha jevů, které se u reálných ložisek vyskytují. Tento 

přístup je doporučen pro případ simulací chování ojničních ložisek a také jeho bylo pro 

ojniční ložiska prošetřovaného klikového mechanismu použito i v této práci.[27] 

  Další dva uvedené přístupy, označené jako 3D, se od předchozího přístupu liší především 

tím, že řeší Reynoldsovu rovnici numerickým výpočtem bez zjednodušení, a je tedy těmito 

přístupy možné zahrnout i vliv momentů působících na ložisko a v důsledku toho vliv 

naklopení čepu ložiska v pouzdře na utváření hydrodynamického tlaku. Rozdíl mezi dvěma 

uvedenými přístupy spočívá v tom, že druhá uvedená metoda po definování rozměrů ložisek 

předem vypočítá bezrozměrné řešení pro několik excentricit a úhlů natočení čepu a uloží je do 

tzv. hydrodynamických databází, do kterých následně během probíhajícího výpočtu vstupuje 

a provádí kroky vedoucí k přepočtu na konkrétní situaci jako transformace souřadnic apod. 

Třetí jmenovaná metoda řeší Reynoldsovu rovnici rovněž numericky, nicméně nikoli za 
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pomoci hydrodynamických databází, ale přímo numerickým výpočtem probíhajícím zároveň 

s výpočtem dynamiky mechanismu. Daň za přesnější a realitě bližší výpočet 

hydrodynamického ložiska je pochopitelně vyšší výpočetní čas.[27][28] 

  3D přístup má opodstatněné použití, jsou-li do výpočetního modelu zahrnuty pružné 

součásti. Jelikož se pro výpočetní model klikového mechanismu v této práci uvažuje zahrnutí 

pružného klikového hřídele, byly pro jeho hlavní ložiska zvoleny modely právě na základě 3D 

přístupu, aby bylo možné zohlednit do jejich výpočtu naklopení hlavních čepů vyvolané 

možnými elastickými deformacemi klikového hřídele. 

  Pro úplnost přehledu modelů ložisek, dostupných v FEV Virtual Engine je vhodné doplnit 

charakteristiku nejpokročilejších modelů pružných hydrodynamických ložisek. Těmito jsou 

tzv. hydrodynamická ložiska pružná („hydrodynamic bearing flex“), určená pro modelování 

kluzného ložiska mezi dvěma pružnými součástmi (myšleno součást čepu a pánve). Jedná se o 

pokročilejší model kluzného ložiska, který je schopen zohlednit vliv elastické deformace a 

tedy vzájemného naklápění jak čepu, tak pánve ložiska. Tohoto je dosaženo vhodnou vazbou 

mezi modelem ložiska a oběma pružnými součástmi v MBS software. Tato vazba na rozdíl od 

standartního modelu hydrodynamického ložiska je realizována nikoli v jedné, nýbrž ve třech 

rovinách. 

  Z obr. 36 je zjevné, že interakce mezi modelem ložiska a pružnými modely součástí 

ložiskové pánve a čepu probíhají ve třech rovinách, přičemž v každé z nich se nachází 4 

vazebné uzly pro součást pánve a jeden pro součást čepu. Měli-li bychom tedy pružný blok 

motoru a pružnou klikovou skříň, bylo by nutné pro každé hlavní ložisko definovat 12 

vazebných uzlů na bloku motoru a tři na čepu klikového hřídele. Právě pro hlavní ložiska je 

tento typ modelu kluzného ložiska často používán, ovšem opodstatněné je jeho použití pouze 

tehdy, je-li v MBS modelu zahrnut jak pružný model bloku motoru a pružný model klikového 

hřídele opatřen patřičnými vazebnými uzly. Jelikož se pro sestavovaný model klikového 

ústrojí v této práci uvažuje pouze zahrnutí pružného klikového hřídele, bude pro případ 

Obr. 36 Schéma modelu pružného ložiska [27] 
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hlavních ložisek použit model základního hydrodynamického ložiska s 3D přístupem řešení 

Reynoldsovy rovnice. 

4.3 SESTAVENÍ VÝPOČETNÍHO MODELU 

  V modulu FEV Virtual Engine, který jak bylo uvedeno je nadstavbou MBS software 

ADAMS, byl poupraven předpřipravený model čtyřválcového řadového klikového 

mechanismu tak, aby představoval přesný model konceptu výpočtem kontrolovaného motoru. 

Jmenovitě se předpřipravená šablona (v systému označováno jako „template“) lišila ve 

způsobu uchycení pístního čepu v pístu, kdy bylo třeba upravit MBS model („template“) na 

případ plovoucího pístního čepu. Modelu byla nastavena kladná excentrita klikového 

mechanismu o hodnotě 𝑒 = 0,5 𝑚𝑚, která byla pro nově navržený koncept motoru zachována 

dle motoru původního. Rozměry, hmotnosti a tenzory setrvačností byly poté do MBS modelu 

každé součásti přiřazeny dle informací z CAD modelů zpracovaného konceptu motoru. 

  Do takto připraveného MBS modelu klikového mechanismu byl následně zahrnut 

redukovaný MKP model klikového hřídele. Jehož příprava bude v následující části kapitoly 

blíže popsána. 

4.3.1 PŘÍPRAVA MKP MODELU KLIKOVÉHO HŘÍDELE 

  Volba typu MKP sítě, její struktury a detailnosti je pro každý případ analýzy ovlivněna 

zkoumanou problematikou. Jinak řečeno detailní síť se zjemněnými prvky v oblastech rádiusů 

má opodstatnění tehdy, řešíme-li únavovou životnost. Naopak však v případě, kdy MKP 

model klikového hřídele slouží pouze jako prostředek pro zahrnutí vlivů jeho elastických 

deformací do výpočtových modelů kluzných ložisek, je detailní síťování zejména zmíněných 

rádiusů zcela zbytečné. Je pravdou, že samotné realizaci konceptu motoru bude muset i 

v tomto případě předcházet kontrola únavové životnosti součástí nově navrženého klikového 

ústrojí, nicméně pro případ klikového hřídele se musí počítat s možnými úpravami rozměrů 

ojničních a hlavních čepů klikového hřídele na základě analýz únosnosti ložisek, a tudíž 

výsledně navržený klikový hřídel může být geometricky poněkud jiný než současně navržená 

geometrie. Z tohoto důvodu není vytvářená MKP síť klikového hřídele připravena detailně 

pro použití v řešení únavové životnosti. 

Obr. 37 MKP model klikového hřídele 
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  Jelikož byl na základě výše uvedených důvodů zvolen způsob vytváření sítě bez detailů, jako 

jsou rádiusy a sražení, byly tyto detaily odstraněny již při přípravě CAD modelu v Creo 2. 

Odtud byla geometrie vyexportována do prostředí již uvedeného MKP software ANSYS 

Mechanical APDL, jež je primárně určený jako MKP řešič, nicméně obsahuje rovněž i 

základní prostředí pro tvorbu sítě. Vzhledem k zamýšlenému zjednodušenému síťování 

modelu klikového hřídele bylo toto prostředí shledáno jako dostačující. 

  V preprocesorové části systému ANSYS APDL byly definovány typy prvků, jež byly pro 

tvorbu sítě použity. Těmito byly prvky typu SOLID 185 a MPC 184. První zmíněný, tedy 

SOLID 185 se sestává z osmi uzlů a jeho doporučené použití je především ve formě 

šestistěnu. Tento typ prvku byl použit k vytvoření prvků materiálu klikového hřídele 

s přiřazenými materiálovými charakteristikami oceli. Druhý zmíněný prvek MPC 184 je 

vazebným typem prvku, který posloužil k vytvoření tzv. vazebných „ježků“, viz dále. Prvkům 

tohoto typu byly rovněž přiřazeny materiálové charakteristiky oceli, vyjma hustoty, která byla 

pro tyto vazebné prvky volena nulová s cílem co nejmenšího ovlivnění modelu. 

  Co se týče vytváření objemové sítě samotného materiálu klikového hřídele, byl klikový 

hřídel před síťováním rozdělen na více objemových částí, především s cílem oddělení 

nepravidelných částí jako jsou ramena od rotačně symetrických částí, tedy hlavních a 

ojničních čepů. Čepy byly navíc rozděleny do 4 osově symetrických objemů z důvodu 

symetrické tvorby prvků vůči vlastním osám při použití metody síťování tažením („sweep“). 

Použité prvky měly tvar šestistěnů. Nepravidelné tvary ramen a ostatních přechodových částí 

byly síťovány metodou volného síťování čtyřstěny, objemy každého z ramen byly rovněž 

rozděleny na dva dle roviny symetrie. 

  Podstatnou částí přípravy MKP modelu pro redukci do MBS je definování vazebných uzlů a 

především způsob jejich interakce s materiálovou sítí součásti. Za nejvhodnější způsob 

přípravy vazebných uzlů u MKP modelu je považováno propojení daného vazebného uzlu 

s materiálem pomocí prutových elementů. Těmito jsou v prostředí ANSYS již zmíněné prvky 

typu MPC 184. Jednotlivé pruty jsou jedním koncem uchyceny na daný vazebný uzel, který je 

umístěn vždy v ose čepu, a druhým uchyceny za uzly, náležící materiálu, většinou z povrchu 

čepu nebo několik vrstev pod povrchem čepu. 

  Riziko při vytváření vazebných uzlů tímto způsobem spočívá v možném vyztužení modelu 

klikového hřídele vytvořenými pruty, tedy i zvýšení tuhosti MKP modelu a následnému 

posunu vlastních frekvencí součásti k vyšším hodnotám. Z tohoto důvodu je vhodné vždy 

před redukcí počtu stupňů volnosti MKP součásti provést kontrolu porovnáním modálních 

analýz součásti s vazebnými prvky a bez vazebných prvků. 

  Frekvenční rozsah, v němž byla modální analýza provedena, byl určen z maximálních otáček 

motoru a nejvyššího uvažovaného řádu harmonické složky možného buzení dle vztahu (27). 

Přestože uváděné maximální otáčky původního motoru jsou 2800 min-1, byly uvažovány 

otáčky 3000 min-1. Nejvyšší uvažovaný řád harmonické složky možného buzení byl zvolen 

𝜅𝑚𝑎𝑥 = 12. Potom je maximální uvažovaná frekvence: 
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𝑓𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑚𝑎𝑥

60
. 𝜅𝑚𝑎𝑥 =

3000

60
. 12 = 600𝐻𝑧 (27)  

 Modální analýza klikového hřídele odhalila pro dané frekvenční rozpětí krom prvních šesti 

vlastních statických tvarů především 7. 8. a 9. vlastní tvar, jež jsou všechny ohybové a 

znázorněné na obr. 38. Uvedené vlastní frekvence náleží MKP modelu klikového hřídele bez 

vazebných uzlů. 

  Na obr. 39 je možné vidět tři verze realizace uchycení vazebných uzlů v MKP modelu. 

Označení těchto způsobů uchycení vazebných uzlů A, B a C je dále respektováno i v tabulce, 

kde jsou uvedeny výsledky modální analýzy pro každý zmíněný případ. Pro přehlednost a 

lepší zhodnocení je v tab. 10 rovněž uveden přepočet na procentuální posuv hodnoty vlastní 

frekvence pro všechny sledované vlastní tvary. 

Obr. 38 Vlastní tvary kmitání klikového hřídele ve zkoumaném frekvenčním spektru 
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  První dva způsoby uchycení vazebných prutů jsou realizovány vazbou prutových prvků na 

uzly nacházející se na povrchu čepů. Z tab. 10 je zřejmé, že první verze, označená jako A, 

vedla k silnému vyztužení modelu. Posuv hodnoty vlastní frekvence druhého ohybového 

tvaru je až 28,5%, a použití tohoto typu uchycení je tedy nepřípustné. Redukce počtu 

vazebných prutů, případ B, nevedla k výraznému zmenšení posuvu hodnot vlastních 

frekvencí, a tudíž bylo použito postupu standardně používaného v automobilní průmyslové 

praxi. Tímto je uchycení vazebných prutů několik vrstev pod povrch čepu, čímž se zmenší 

oblast vyztužení modelu. Rovněž jak bylo uvedeno v části popisu modelů hydrodynamických 

ložisek, bylo využito vlastnosti 2D hydrodynamických ložisek, jejichž použití se doporučuje 

pro ojniční ložiska, které pro uchycení na model čepu využívají pouze jednoho prostředního 

vazebného uzlu. Tedy pro ojniční čepy byl definován vždy pouze středový vazebný uzel a 

výsledná podoba systému uchycení vazebných uzlů je vyobrazena jako třetí případ, označený 

C, kdy se pro všechny vlastní tvary kmitání posouvá hodnota vlastní frekvence vždy do 1,2%, 

což lze považovat za přípustné vyztužení modelu. 

 

Obr. 39 Způsoby připojení vazebných uzlů klikového hřídele 
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Tab. 10 Přehled frekvenčních posuvů vlastních tvarů kmitání pro jednotlivé verze připojení uzlů 

 
Bez vazebných 

uzlů 
A B C 

7. vl. tvar [Hz] 236,46 274,47 249,97 236,95 

7. vl. tvar- 

posun vl. fr. [%] 
- 16 5,7 0,2 

8. vl. tvar [Hz] 319,61 410,70 354,45 323,46 

8. vl. tvar- 

posun vl. fr. [%] 
- 28,5 11 1,2 

9. vl. tvar [Hz] 551,17 654,98 588,73 556,56 

9. vl. tvar- 

posun vl. fr. [%] 
- 18,8 6,8 0,98 

 

  Výsledná podoba MKP modelu klikového hřídele tedy používá způsob uchycení vazebných 

uzlů dle varianty C na obr. 39. Model obsahuje 59 070 prvků a 16 873 uzlů. 

4.3.2 EXPORT PRUŽNÉHO KLIKOVÉHO HŘÍDELE DO MBS A DEFINOVÁNÍ TLUMENÍ 

Obr. 40 Sestavený výpočetní model ve FEV Virtual Engine 
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  Připravený MKP model klikového hřídele byl dále exportován pro použití v MBS, při tomto 

kroku se provádí zmiňovaná redukce stupňů volnosti. V prostředí MBS systému FEV Virtual 

Engine bylo provedeno připojení pružného klikového hřídele pomocí definovaných vazebních 

uzlů. Výpočetní model klikového ústrojí je možné spatřit na obr. 40.  

  Tlumení lze pro pružná tělesa v prostředí MBS definovat pomocí poměrného útlumu, jež je 

v základním nastavení definován různě pro jednotlivé frekvenční rozsahy, ve kterých se dané 

vlastní tvary nachází. Konkrétně je základně nastaveno 1% poměrného útlumu pro vlastní 

tvary o nízkých frekvencích (do 100Hz), dále 10% útlumu pro frekvence (10-100)Hz a 

konečně pro vlastní tvary o frekvenci nad 100Hz je nastaveno 100% útlumu. Praktické 

zkušenosti s MBS výpočetními modely ukázaly, že toto nastavení ne zcela odpovídá realitě a 

na základě doporučení bylo ve výpočtovém modelu nastaveno klikovému hřídeli pro 

zkoumaný frekvenční rozsah vlastních tvarů jednotný poměrný útlum o hodnotě 2%.        

4.3.3 VSTUPNÍ DATA A PODMÍNKY SIMULACÍ 

  Výše popsaný a připravený výpočtový model byl doplněn o průběhy spalovacích tlaků 

získaných měřením z původního motoru. Tyto jak bylo popsáno v úvodu práce, jsou použity 

na základě předpokladu obdobného termodynamického chování motoru se zvětšeným 

zdvihovým objemem. Dostupná data indikace původního motoru obsahují průběhy tlaků pro 

vnější otáčkovou charakteristiku s rozestupem 50 min-1, viz obr. 41. Nicméně simulace byly 

provedeny především v režimech, kdy dochází k nejextrémnějším podmínkám a kdy je tedy 

nutné kontrolu provést. Těmito jsou oblast maximálního točivého momentu při 1250 min-1 a 

oblast maximálního výkonu při jmenovitých otáčkách 2200 min-1. Průběhy tlaků byly 

přiřazeny každé válcové jednotce modelu pro definici síly od tlaků plynů. 

 

Obr. 41 Import indikovaných tlaků do výpočetního modelu v prostředí FEV Virtual Engine 
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  Rozměry hlavních a ojničních ložisek klikového hřídele uvádí tab. 11, kde jsou uvedeny 

šířky ložisek bez zápichů a zaoblení tak, jak jsou odečtem zadány ve výpočetním modelu a 

přiřazeny modelům ložisek. 

Tab. 11 Rozměry ložisek klikového hřídele 

Ložisko Průměr ložiska [mm]   Šířka ložiska [mm] 

Hlavní 80 32 

5. hlavní- axiální 80 36 

Ojniční 66 29,5 

 

  Dalšími charakteristikami, které jsou důležité především jako vstupní veličiny pro modely 

hydrodynamických ložisek, jsou konstrukční vůle ložisek a vstupní tlak oleje, tedy hodnota 

tlaku v mazací soustavě motoru. Tento byl zadán dle tlaku za pojistným ventilem mazací 

soustavy současného motoru, tedy 0,45 MPa. Přípustné konstrukční vůle byly rovněž převzaty 

z technické dokumentace sériově produkovaného původního motoru UŘ III a jejich krajní 

hodnoty pro ložiska klikového hřídele uvádí tab. 12. 

Tab. 12 Rozpětí konstrukčních vůlí ložisek klikového hřídele UŘ III 

Ložisko Minimální vůle [mm]  Maximální vůle [mm] 

Hlavní 0,070 0,131 

Ojniční 0,050 0,102 

 

  Jelikož se v případě analýzy prováděné v této práci nejedná o nalezení optimální hodnoty 

ložiskové vůle, nýbrž o kontrolu únosnosti stávající podoby ložisek, byly simulace provedeny 

pouze pro okrajové extrémní hodnoty vůlí. 

  Nedílnou součástí modelů hydrodynamických ložisek je i model motorového oleje, jež byl 

v daném software zvolen z obsažené databáze. Olej určený pro použití v motorech Zetor je 

dle SAE6 viskosní třídy 15W40, a právě model oleje této viskosní třídy byl pro simulace 

zvolen. Model oleje má podobu textového souboru obsahující hlavičku s údaji o použitých 

veličinách, jednotkách a dále obsahuje především informaci o hodnotě hustoty oleje a soubor 

hodnot dynamické viskosity oleje v závislosti na jeho teplotě od 0 ̊C po 200 ̊C. 

  Simulace pracovních režimů proběhla pro dva pracovní cykly motoru, tedy čtyři otočení 

klikového hřídele po 1441 krocích. Pro vyhodnocení byly použity z každé simulace data od 

kroku 720 po krok 1441 simulace, tedy druhý simulovaný pracovní cyklus, to z důvodu 

ustálení hodnot výpočtů 3D modelů hlavních ložisek klikového hřídele. Režimy zvolené pro 

kontrolu ložisek jsou tedy zmíněná oblast maximálního točivého momentu (1250 min-1) a 

oblast maximálního výkonu (2200 min-1). Výstupní veličiny simulací a jejich vybrané 

průběhy budou prezentovány v další části práce. 

                                                 
6  SAE: Society of Automotive Engineers. Profesní sdružení odborníků z oblasti leteckého, automobilního a 

dopravního průmyslu. Standardizační organizace pro danou oblast. 
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5 PREZENTACE VÝSLEDKŮ SIMULACÍ 
  V části práce věnující se podobě výpočtových modelů hydrodynamických ložisek bylo 

nastíněno, které veličiny jsou vstupy do výpočtu ložiska a které jsou naopak sledovanými a 

hodnocenými výstupy. Souhrnně lze zopakovat, že do hydrodynamických výpočtů kluzných 

ložisek jako vstupy slouží v předchozí kapitole popsané parametry oleje, jeho vstupního tlaku 

do ložiska, konstrukční vůle ložisek. Zatížení je do výpočtu ložisek dodáno na základě řešení 

dynamiky klikového mechanismu pomocí MBS. Výstupní veličiny hydrodynamických 

výpočtů či jejich další výpočtové použití jsou: 

 relativní excentricity ložisek ε, 

 velikost silového zatížení ložiska F pro výpočet měrného tlaku pro kontrolu únosnosti 

pánve, 

 maximální tlak v mazací vrstvě pmax pro kontrolu únosnosti pánve, 

 minimální tloušťka mazacího filmu hmin pro kontrolu režimu mazání, 

 velikost třecího momentu ložiska Mfric pro výpočet oteplení oleje, 

 velikost průtoku oleje ložiskem pro výpočet oteplení oleje, 

 velikost hydrodynamicky účinné úhlové rychlosti ω pro výpočet oteplení oleje. 

  Výpočet průměrného oteplení olejové vrstvy probíhá dle vztahu: 

𝛥𝑇 =
𝑀𝑓𝑟𝑖𝑐.𝜔

𝑉𝑜𝑙.𝑐𝑜𝑙𝜌𝑜𝑙
 [K] (28)  

 Kde Vol [mm3.s-1] je objemový tok oleje, col [J.kg-1.K-1] měrná tepelná kapacita oleje a ρol 

[kg.m-3] je hustota oleje.  

  Veškeré výpočty vedoucí k hodnotám oteplení olejových vrstev jsou podrobně uvedeny ve 

výpočtové příloze diplomové práce. 

  Výsledky simulací budou prezentovány nejdříve pro hlavní a následně ojniční ložiska 

klikového hřídele. Ve dvou následujících podkapitolách jsou uvedeny pro každou 

kontrolovanou veličinu povětšinou pouze ty pracovní režimy či podmínky, při kterých se daná 

veličina nachází v nejkritičtějších hodnotách. Ucelený přehled všech výsledků simulací je 

obsažen v příloze diplomové práce. 

5.1 HLAVNÍ LOŽISKA KLIKOVÉHO HŘÍDELE 

5.1.1 VELIKOST SILOVÉHO ZATÍŽENÍ, RELATIVNÍ EXCENTRICITY A MĚRNÉ TLAKY NA 

HLAVNÍCH LOŽISCÍCH 

  Silové zatížení klikového mechanismu se dle očekávání projevilo dominantní v oblasti 

maximálního točivého momentu. Následujících 5 dvojic polárních grafů, tedy znázorňuje 

průběh silového zatížení pro každé hlavní ložisko pro režim motoru v plném zatížení a při 

otáčkách n=1250 min-1 spolu s odpovídajícím průběhem relativní excentricity. Ačkoliv je vliv 

konstrukční vůle ložiska na dynamiku klikového mechanismu a rozložení sil na jednotlivá 

ložiska téměř zanedbatelný, bylo možné pozorovat menší odchylky v průběhu silového 

zatížení pro případy maximální a minimální konstrukční vůle ložisek, a proto jsou pro 

zajímavost tyto dvě varianty graficky znázorněny v jednom grafu, kdy červeně je v určitých 

částech průběhu patrný rozdíl maximální konstrukční vůle oproti modře znázorněnému 

průběhu případu s minimální konstrukční vůlí. 
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Obr. 42 Obr. 44 Velikost silového zatížení [kN] a relativní excentricity pro 3. hlavní ložisko 

Obr. 43 Obr. 42 Velikost silového zatížení [kN] a relativní excentricity pro 1. hlavní ložisko 

Obr. 44 Obr. 43 Velikost silového zatížení [kN] a relativní excentricity pro 2. hlavní ložisko 
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  Na základě výše znázorněných průběhů silového zatížení byly přepočítány na rozměry 

pracovní plochy pánve kluzného ložiska extrémní hodnoty měrných tlaků na hlavní ložiska 

klikového hřídele. Tyto hodnoty pro zmíněný režim maximálního točivého momentu 

souhrnně uvádí pro všechna ložiska tab. 13 s rozlišením případů maximálních a minimálních 

konstrukčních vůlí, přestože je zřejmé, že vliv konstrukční vůle na měrné zatížení je 

neznatelný a na úrovni výpočtového modelu jej ovlivňuje pouze rozložení zatížení skrze 

pružný klikový hřídel na jednotlivá hlavní ložiska. 

Tab. 13 Extrémní hodnoty měrných zatížení pro hlavní ložiska 

Hlavní ložisko 1 2 3 4 5 

p-max. vůle [MPa] 22,25 32,49 24,26 32,58 19,96 

p-min. vůle [MPa] 22,04 33,33 24,34 32,54 19,59 

 

 

 

Obr. 46 Velikost silového zatížení [kN] a relativní excentricity pro 5. hlavní ložisko 

Obr. 45 Velikost silového zatížení [kN] a relativní excentricity pro 4. hlavní ložisko 
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5.1.2 MAXIMÁLNÍ TLAKY V MAZACÍ VRSTVĚ HLAVNÍCH LOŽISEK 

  Dalším parametrem užitým ke kontrole únosnosti ložiskových pánví je hodnota 

maximálního tlaku v hydrodynamické olejové vrstvě. Průběhy prezentované na obr. 47 opět 

přísluší režimu, při němž se tato veličina projevila nejextrémnějšími hodnotami. Tímto 

režimem je opět oblast maximálního točivého momentu, avšak v případě maximálních 

konstrukčních vůlí ložisek. Dominantní zatížení druhého a čtvrtého ložiska je z průběhů 

zřejmé. 

  Tab. 14 pak uvádí extrémní hodnoty z průběhů maximálních tlaků pro jednotlivá ložiska. 

Zde lze navíc sledovat porovnání případů s maximálními a minimálními konstrukčními 

vůlemi. 

Tab. 14 Extrémní hodnoty maximálních tlaků v mazacích vrstvách hlavních ložisek 

Hlavní ložisko 1 2 3 4 5 

pmax: max. vůle 

[MPa] 
243 501 311 673 224 

pmax: min. vůle 

[MPa] 
195 377 241 449 166 

 

  Rozdíl v hodnotách maximálních tlaků je způsoben skutečností, že při větší konstrukční vůli 

ložiska je umožněno větší naklopení čepu v ložiskové pánvi, způsobené vlivem elastických 

deformací klikového hřídele. Větší naklopení čepu totiž způsobuje méně rovnoměrné 

rozložení tlaku po hydrodynamické mazací vrstvě a dává za vznik vyšším špičkovým tlakům. 

Obr. 47: Průběhy maximálních tlaků v olejových vrstvách hlavních ložisek 
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Tento jev je použitý výpočtový model schopný zachytit a zde jsou jeho důsledky 

demonstrovány, nicméně při analýze výsledků maximálních tlaků v mazací vrstvě ložiska je 

třeba si uvědomovat dopady použití hydrodynamického modelu ložiska, jež nezahrnují vlivy 

elastických deformací kluzných povrchů součástí ložisek, tudíž reálné hodnoty maximálních 

tlaků nabývají zcela jistě nižších hodnot7. 

5.1.3 MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA MAZACÍ OLEJOVÉ VRSTVY HLAVNÍCH LOŽISEK 

  Minimální tloušťka mazací vrstvy je parametrem, sloužícím ke kontrole režimu mazání 

ložiska. Jeho porovnáním se středními aritmetickými drsnostmi povrchů pánve a čepu ložiska 

získáme tzv. parametr mazání, jehož hodnota slouží k určení režimu mazání, v němž se 

ložisko nachází. Průběhy minimálních tlouštěk olejových vrstev jednotlivých hlavních ložisek 

na obr. 48 přísluší extrémnímu případu, jímž je stále oblast maximálního točivého momentu a 

maximálních konstrukčních vůlí. 

 

Obr. 48 Průběhy minimálních tlouštěk mazacích vrstev hlavních ložisek 

  Parametr mazání Δ dle vztahu (3) v kap. 4 byl vypočítán pro všechna ložiska pro uvedený 

režim a všechny hodnoty reprezentuje tab. 15, která je oproti grafickému vyjádření na obr. 47 

opět doplněna o porovnání s případem minimální konstrukční vůle ložiska. Hodnoty drsností 

Ra čepu a pánve ložiska dosazované do vztahu (3) z kap. 4 vychází z hodnot dosahovaných 

v současné sériové produkci Zetor. Těmito jsou Ra 0,2 pro hlavní čep klikového hřídele a Ra 

0,4 pro pánev hlavního kluzného ložiska. Shodné hodnoty se pak vyskytují i u ojničních 

ložisek. 

                                                 
7 Viz kapitola 4.1 Teorie hydrodynamického mazání: Rozdíl HD a EHD mazání. 
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Tab. 15 Minimální tloušťky mazacích vrstev a parametry mazání hlavních ložisek 

Hlavní ložisko 1 2 3 4 5 

hmin: max. vůle 

[μm] 
6,2 3,1 5,5 3,4 8,2 

Δ max. vůle [-] 13,9 6,9 12,4 7,5 18,3 

hmin: min. vůle 

[μm] 
7,8 3,8 6,1 3,9 9,0 

Δ min. vůle [-] 17,4 8,5 13,7 8,8 20,2 

 

5.1.4 OTEPLENÍ OLEJOVÉ VRSTVY HLAVNÍCH LOŽISEK 

  Poslední veličinou, vyhodnocovanou při analýze únosnosti kluzných ložisek, je oteplení 

olejové vrstvy. Na rozdíl od ostatních prezentovaných veličin se oteplení olejové vrstvy jako 

jediné projevuje extrémně v režimu maximálního výkonu motoru. Za povšimnutí stojí značný 

vliv konstrukční vůle na hodnotu oteplení oleje. Viz tab. 16. 

Tab. 16 Hodnoty oteplení olejové vrstvy hlavních ložisek 

Hlavní ložisko 1 2 3 4 5 

ΔT- max. vůle [K] 4,8 4,9 5,2 4,4 5 

ΔT- min. vůle [K] 29,8 26,7 29,6 23,7 29,2 

 

5.2 OJNIČNÍ LOŽISKA KLIKOVÉHO HŘÍDELE 

5.2.1 VELIKOST SILOVÉHO ZATÍŽENÍ, RELATIVNÍ EXCENTRICITY A MĚRNÉ TLAKY NA 

OJNIČNÍCH LOŽISCÍCH 

 

Obr. 49 Velikost silového zatížení [kN] a relativní excentricity pro 1. ojniční ložisko 
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Obr. 51 Obr. 52 Velikost silového zatížení [kN] a relativní excentricity pro 4. ojniční ložisko 

Obr. 52 Obr. 51 Velikost silového zatížení [kN] a relativní excentricity pro 3. ojniční ložisko 

Obr. 50 Obr. 50 Velikost silového zatížení [kN] a relativní excentricity pro 2. ojniční ložisko 



BRNO 2016 

 

 

65 
 

PREZENTACE VÝSLEDKŮ SIMULACÍ 

 
  Veškeré prezentované průběhy silových zatížení opět přísluší režimu maximálního točivého 

momentu, přičemž konstrukční vůle ložisek se projevují pouze v průbězích relativních 

excentricit, kde červená křivka opět prezentuje případ maximální konstrukční vůle, načež 

modrá případ minimální konstrukční vůle. Přepočet extrémních hodnot silových zatížení na 

měrné tlaky na ložiska pak prezentuje tab. 17. 

Tab. 17 Extrémní hodnoty měrných zatížení ojničních ložisek 

Ojniční ložisko 1 2 3 4 

p [MPa] 65,8 65,7 66,8 66,4 

 

5.2.2 MAXIMÁLNÍ TLAKY V MAZACÍ VRSTVĚ OJNIČNÍCH LOŽISEK 

  Stejně jako pro případ hlavních ložisek jsou výsledné hodnoty maximálních tlaků 

v mazacích vrstvách ojničních ložisek prezentovány pro oblast maximálního točivého 

momentu a maximálních konstrukčních vůlí. 

 

Obr. 53 Průběhy maximálních tlaků v mazacích vrstvách ojničních ložisek 

  Výčet extrémních hodnot doplněných o případ minimálních konstrukčních vůlí představuje 

následující tab. 18. 

Tab. 18 Extrémní hodnoty maximálních tlaků v mazacích vrstvách ojničních ložisek 

Ojniční ložisko 1 2 3 4 

pmax: max. vůle [MPa] 403 392,5 424,4 400,4 

pmax: min. vůle [MPa] 270 267 284,4 269,7 
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5.2.3 MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA MAZACÍ OLEJOVÉ VRSTVY OJNIČNÍCH LOŽISEK 

  Obr. 54 znázorňuje extrémní průběhy minimálních tlouštěk mazacích vrstev ojničních 

ložisek, tedy režim maximálního točivého momentu a maximálních konstrukčních vůlí. Tab. 

19 shrnuje z těchto průběhů extrémní hodnoty s doplněním o případ minimálních 

konstrukčních vůlí ložisek. Hodnoty drsností pro výpočet parametru mazání jsou shodné 

s případem hlavních ložisek, tedy Ra 0,2 resp. Ra 0,4 pro čep resp. pánev ložiska. 

Tab. 19 Minimální tloušťky mazacích vrstev a parametry mazání ojničních ložisek 

Ojniční ložisko 1 2 3 4 

hmin: max. vůle [μm] 1,16 1,22 0,98 1,17 

Δ max. vůle [-] 2,6 2,73 2,2 2,6 

hmin: min. vůle [μm] 1,99 2,07 1,77 2,05 

Δ min. vůle [-] 4,5 4,6 3,9 4,5 

 

5.2.4 OTEPLENÍ OLEJOVÉ VRSTVY OJNIČNÍCH LOŽISEK 

 Tab. 20 uvádí opět oblast maximálního výkonu, jež je pro oteplení oleje kritická.  

Tab. 20 Hodnoty oteplení olejové vrstvy ojničních ložisek 

Ojniční ložisko 1 2 3 4 

ΔT- max. vůle [K] 7,4 7,4 7,4 7,4 

ΔT- min. vůle [K] 35,6 35,6 35,5 35,7 

Obr. 54 Průběhy minimálních tlouštěk mazacích vrstev ojničních ložisek 
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6 DISKUSE VÝSLEDKŮ ANALÝZY LOŽISEK 
  Předchozí kapitola prezentuje souhrn výsledků simulací výpočtového modelu ložisek 

klikového hřídele skrze soubor sledovaných veličin. Jak bylo zmíněno, prezentované 

výsledky jsou pro každou sledovanou veličinu uvedeny pouze pro ten režim, kdy daná 

veličina vzhledem ke kontrole únosnosti ložisek nabývá nejextrémnějších hodnot. Bylo tedy 

snadné vypozorovat, že pro většinu sledovaných veličin, vyjma oteplení olejové vrstvy, je 

extrémní režim provozu oblast maximálního točivého momentu. Pro hodnoty průměrného 

oteplení oleje v ložisku se jako pro jedinou veličinu ukázala extrémní oblast maximálního 

výkonu, kdy třecí výkony ložisek spolu s vysokými úhlovými rychlostmi vytváří nejvyšší 

hodnoty středních ztrátových výkonů ložisek, které posléze vedou logicky k nejznatelnějšímu 

střednímu oteplení olejové vrstvy ložiska. 

  Před samotným komentářem výsledků simulací je vhodné doplnit k rozměrovým 

parametrům ložisek, uvedeným v kap. 4.3.3 také typ a materiál ložiskové pánve současné 

konfigurace motoru. Pro připomenutí, výpočetně kontrolovaný koncept zvětšeného 

zdvihového objemu veškeré parametry ložisek klikového hřídele zachovává. Současně 

používaná pánev je shodně pro ojniční i hlavní ložiska, co se týče konstrukce, typu bi-metal, 

kdy se sestává z ocelového základu s nosnou vrstvou ze slitiny AlSn20. Toto současné 

provedení pánve nabízí pouze základní únosnost, a tudíž možnosti navýšení únosnosti ložiska 

výměnou typu pánve jsou skutečně široké. 

6.1 MĚRNÉ TLAKY A MAXIMÁLNÍ TLAKY V MAZACÍCH VRSTVÁCH LOŽISEK 

  V rámci komentáře měrných tlaků na ložiska a maximálních tlaků v mazacích vrstvách 

ložisek je vhodné se odkazovat na rešeršní část práce, konkrétně kap. 2, kde jsou orientační 

hodnoty těchto veličin pro běžně dostupné typy ložiskových pánví shrnuty.  

  Hodnotou měrného zatížení, nepřesahujícího 33 MPa, pro případ hlavních ložisek se 

výsledky simulací pohybují v rámci povolených hodnot pro stávající ložiskové pánve (do 40 

MPa). Nikoliv však v případě ložisek ojničních, kdy s hodnotou okolo 66 MPa je únosnost 

stávajících pánví překročena.  

  Co se týče hodnot maximálních tlaků v mazacích vrstvách ložisek, je třeba při 

vyhodnocování těchto výsledků brát v potaz skutečnost zmíněnou již dříve, týkající se hodnot 

maximálních tlaků a rozložení tlaku po ložisku při použití hydrodynamického modelu ložiska. 

A přesně dle očekávání, dosáhly výsledky simulací nepřiměřeně vysoké špičkové tlaky 

v mazacích vrstvách ložisek. Především v případě dominantně zatíženého 2. a 4. hlavního 

ložiska dosáhly špičkové tlaky hodnot až 501 MPa a 673 MPa. Vlivem elastických deformací 

pánve a čepu ložiska při reálném provozu ložiska však dojde k rozšíření oblasti působení 

tlaku a špičkové hodnoty nabývají podstatně nižších hodnot, viz 4. kapitola. Proto je třeba 

brát uvedené hodnoty pouze jako orientační a nepřiřazovat těmto špičkovým hodnotám 

přílišnou váhu. Stejně tak v případě shodně zatížených ojničních ložisek dosahuje ve 

výsledcích simulací hodnota maximálního tlaku v mazacích vrstvách většinou přes 400 MPa. 

Je pravdou, že i pro tyto hodnoty tlaků by bylo možné přiřadit adekvátní typ pánve 

s příslušnou únosností stále beze změny rozměrů ložiska, nicméně návrhová volba typu pánve 

se bude převážně opírat o hodnoty tlaků měrných, komentovaných předchozím odstavcem.8 

                                                 
8  Poznámka: Grafické znázornění doporučených hodnot maximálních tlaků v mazacích vrstvách ložisek lze 

dohledat na obr. 8 ve 2. kapitole, která se rešeršně tématu věnuje. 
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6.2 KONTROLA REŽIMU MAZÁNÍ 

  Režim mazání ložisek lze provést pomocí porovnání výsledných hodnot parametrů mazání Δ 

s hodnotou, jenž se považuje za hraniční pro režim hydrodynamického mazání. O této 

problematice opět blíže pojednává úvodní část kapitoly 4, kde je mimo jiné uvedeno, že 

hraniční hodnota parametru mazání je Δ=3,5. S hodnotou nižší potom ložisko přechází do 

režimu smíšeného mazání, které je pro jeho provoz nežádoucí. 

  Pohlédneme-li na výsledky simulací hlavních ložisek, nachází se parametry mazání extrémní 

hodnotou pro případ 2. hlavního ložiska na hodnotě Δ=3,1 a 4. ložiska na hodnotě Δ=3,4. 

Tyto hodnoty lze považovat vzhledem k použitému konzervativnímu výpočetnímu modelu za 

bezpečné. 

  V případě ložisek ojničních se příčinou použití jednoduššího 2D modelu ložisek vyskytla 

minimální hodnota parametru mazání až Δ=2,2. Tyto hodnoty byly konzultovány a na základě 

zkušeností s danými výpočetními modely bylo doporučeno považovat výsledky v rámci 

ojničních ložisek za dostačující. K podpoření tohoto tvrzení lze uvést, že přiměřená hodnota 

minimální tloušťky mazací vrstvy ložisek klikového hřídele uváděná pro moderní spalovací 

motory je hmin=1 μm. Tuto hodnotu uvádí [13]9 a v porovnání s nejnižší hodnotou z výsledků 

simulací, tedy 3. ojničního ložiska s hmin=0,98 μm, lze potvrdit, že se nacházíme na hraniční 

hodnotě. Pochopitelně však nelze prohlašovat verdikt ohledně režimu mazání bez zohlednění 

drsností kluzných povrchů a tudíž navržená změna pro konstrukci pánve je dosažení nižší 

hodnoty drsnosti povrchu pánve, kdy by při shodné drsnosti čepu i pánve Ra 0,2 vycházel 

parametr mazání pro nejextrémnější hodnotu ojničního ložiska na bezpečných Δ=3,5. 

6.3 KONTROLA PRŮMĚRNÉHO OTEPLENÍ OLEJOVÉ VRSTVY LOŽISEK 

  Hodnoty průměrného oteplení olejové vrstvy pro hlavní ložiska s extrémní hodnotou 

ΔT=29,2 K, tedy o 29,2 ̊C lze považovat za optimální, jelikož přípustné hodnoty uváděné pro 

tuto veličinu jsou oteplení okolo ΔT=30 K.[21] Dále je třeba upozornit, že uvedená extrémní 

hodnota je platná pouze pro případ minimální konstrukční vůle ložiska, tedy případ 

nejtěsnějšího uložení, který se vyskytne v produkci jen zřídkakdy pro více ložisek zároveň 

v jednom motoru. Stejně tak v případě ojničních ložisek s extrémní hodnotou oteplení 

ΔT=35,7 platí stejná prohlášení a závěry jako pro ložiska hlavní. 

6.4 NAVRHOVANÉ ZMĚNY V KONSTRUKCI LOŽISEK 

  Kontrola únosnosti ložisek ukázala, že pro ložiskové pánve je vhodné, na základě výše 

uvedeného zhodnocení simulací, navrhnout následující změny. Vzhledem ke skutečnosti, že 

na dané úrovni výpočetního modelu se všechna ložiska nachází i v nejextrémnějších režimech 

chodu motoru na bezpečné straně ve věci režimu mazání, ale nikoliv ve věci měrných 

zatížení, navrhuje se pro nový koncept motoru o zvětšeném zdvihovém objemu náhrada 

stávajících ložiskových pánví za pánve s vyšší únosností, a to pánve typu tri-metal na bázi 

slitin mědi (CuPbSn) s galvanicky nanášenou povrchovou vrstvou cínu (oblast přípustného 

měrného zatížení až do 80 MPa). Pánve tohoto typu zaručí dostatečnou rezervu únosnosti jak 

pro hlavní, tak především ojniční ložiska, vše při současném zachování stávajících rozměrů 

ložisek, které je na základě vyhodnocení simulací navrženo zachovat. 

                                                 
9 [13] Lang O., Steinhilper W.: Engine Glaeitlager.Springer- Verlag, Berlin 1978  



BRNO 2016 

 

 

69 
 

DISKUSE VÝSLEDKŮ ANALÝZY LOŽISEK 

 
  Spolu s uvedenou změnou typu ložiskových pánví je vhodné uvažovat při zavedení nových 

ložiskových pánví o snížení jejich hodnoty střední aritmetické drsnosti Ra, ideálně na hodnotu 

drsnosti čepů ložisek, tedy Ra 0,2. Toto snížení drsnosti by nejen zvýšilo životnost ložisek 

(viz kontrola režimu mazání) ale rovněž přispělo, ač malou měrou, ke snížení třecích výkonů 

ložisek a tím zvýšení mechanické účinnosti motoru. 

  Poslední otázkou, jež je vhodné se v rámci kontroly únosnosti ložisek věnovat, jsou hodnoty 

konstrukčních vůlí ložisek. Jelikož v této práci se v rámci výpočetních analýz jednalo o 

kontrolu, nikoliv návrh, počítalo se s mezemi vůlí ložisek jako danou věcí. Nicméně nyní 

v závěru po návrhu nového typu pánví je vhodné připomenout, že na základě výpočetního 

modelu lze v případě realizace konceptu uskutečnit optimalizaci hodnot přípustných 

konstrukčních vůlí ložisek. Tato optimalizace nebyla v rámci diplomové práce uskutečněna 

z důvodu rozsahu práce, nicméně spolu se zohledněním nákladů na přesnost výroby by taková 

analýza mohla dopomoci určit meze konstrukčních vůlí ložisek, které by vedly k vhodnějším 

provozním podmínkám ložisek klikového hřídele. 
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ZÁVĚR 
  V rámci zpracování počátečního návrhu koncepce zvětšeného zdvihového objemu pro 

čtyřválcový motor Zetor bylo navrženo 5 možných variant konceptu s rozdílnými hodnotami 

navýšení parametrů motoru, ale také s rozdílnými obtížnostmi realizace. Dodržen byl 

požadavek zachování odlitků klikové skříně a hlavy válců motoru, nicméně o volbě 

výsledného konceptu velkou měrou rozhodlo splnění dodatečného požadavku, tedy zachování 

stávající vyvažovací jednotky motoru. Tento požadavek bylo možné splnit pouze při volbě 

konceptu s nejnižším nárůstem zdvihového objemu, avšak rovněž s nejméně problematickými 

úpravami v obrobení stěžejních odlitků motoru. I tak ale navržený koncept o hodnotě vrtání 

D=110 mm a zdvihu Z=126 mm přináší 15% navýšení hodnoty zdvihového objemu z hodnoty 

4 156 cm3 na 4 790 cm3. Hlavním výstupem této části práce je především kompletní 3D 

modelová dokumentace konceptu obsahující upravené součásti klikového ústrojí a především 

nově navržené vložené válce a jejich zastavění díky adekvátnímu návrhu obrobení klikové 

skříně. 

  Následující výpočetní kontrola únosnosti ložisek pro zvolenou podobu konceptu obsahuje 

sestavený výpočetní model na základě MBS modelu ve FEV Virtual Engine, s obsaženými 

hydrodynamickými modely ložisek a redukovaným pružným modelem klikového hřídele. Na 

tomto modelu byly provedeny příslušné simulace, a jejich vyhodnocením bylo navrženo, že 

lze zachovat rozměrové parametry veškerých ložisek klikového hřídele, nicméně je nutná 

změna v konstrukci a materiálu pánví hlavních i ojničních ložisek. Jedná se o záměnu 

původních pánví na bázi cínových slitin za pánve na bázi slitin mědi s povrchovou úpravou 

pro adekvátní hodnoty měrných zatížení.  

  Vhodnost použitého výpočetního modelu lze po jeho aplikaci na problém z pohledu řešitele 

hodnotit jako vyhovující. Při mírné úpravě MKP modelu klikového hřídele lze sestaveného 

modelu dále použít k řešení např. únavové životnosti nově navrženého hřídele, která je nad 

rámec této práce. Dále k dané úrovni použitých hydrodynamických modelů ložisek je nutné 

podotknout, že vzhledem k omezením těchto modelů, která byla v práci několikrát 

komentována, je jejich využití výhodné především v oblasti optimalizace a porovnávání 

nových návrhů ložisek a nikoliv už tak v případě výpočetní kontroly jediné verze, kdy 

požadujeme realitě co nejbližší výsledky. V této práci zmíněné hydrodynamické modely 

posloužily sice i k tomuto účelu, avšak bez konzultací a uplatnění předešlých zkušeností 

odborníků v dané oblasti, by jejich vyhodnocení nebylo snadné. Pro další vývoj řešení 

problematiky tribologie ložisek však lze počítat s vývojem modelů ložisek zahrnujících jevy 

elastohydrodynamické teorie mazání a posun výpočetních modelů stále blíže reálným 

podmínkám. 

  K navrženému konceptu lze dále dodat, že k v současné podobě návrhu je dále nutné provést 

pevnostní kontroly navržené ojnice, klikového hřídele, obrobených vyvažovacích hřídelů a 

rovněž pevnostní a funkční kontroly navrženého pístu, jehož podoba je pouze návrhová. Pro 

tyto budoucí inženýrské úkony jsou výsledky této práce základními podklady.  
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BL [mm] šířka ložiska 

col [J.kg-1.K-1] měrná tepelná kapacita oleje 

cs [m.s-1] střední pístová rychlost 

D [mm] vrtání válce 

DL [mm] délka ložiska 

e [mm] excentricita 

F [N] silové zatížení ložiska 

fmax [Hz] maximální frekvence 

h [mm] tloušťka olejového filmu 

hmin [mm] minimální tloušťka olejového filmu 

HV [-] tvrdost dle Vickerse 

i [-] počet válců 

K [-] zdvihový poměr 

Mfric [N.m] třecí moment ložiska 

nj [min-1] jmenovité otáčky 

nmax [min-1] maximální otáčky 

nMmax [min-1] otáčky maximálního točivého momentu 

Np [N] normálová síla na píst 

p [MPa] tlak 

Pe [kW] efektivní výkon 

pmax [MPa] maximální tlak v mazací vrstvě ložiska 

pme [MPa] střední efektivní tlak 

qx [mm3.s-1] objemový tok kapaliny ve smyslu x 

qy [mm3.s-1] objemový tok kapaliny ve smyslu y 

r [mm] délka ramena kliky 

Ra1 [μm] střední aritmetická drsnost čepu ložiska 

Ra2 [μm] střední aritmetická drsnost pánve ložiska 

u [m.s-1] rychlostní profil mazacího filmu ve smyslu x 

v [m.s-1] rychlostní profil mazacího filmu ve smyslu y 

Vol [mm3.s-1] objemový tok oleje ložiskem 

VZ [cm3] zdvihový objem 

Z [mm] zdvih 
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α [°] úhel natočení klikového hřídele 

β [°] úhel odklonu ojnice 

Δ [-] parametr mazání 

ΔT [K] oteplení olejové vrstvy 

ε [-] relativní excentricita 

η [Pa.s] dynamická viskosita 

κ [-] řád harmonické složky 

κmax [-] maximální uvažovaný řád harmonické složky 

λ [-] klikový poměr 

ρol [kg.m-3] hustota oleje 

τ [-] koeficient taktnosti motoru 

τx [MPa] smykové napětí ve směru osy x 

τy [MPa] smykové napětí ve směru osy y 

ω [s-1] hydrodynamicky účinná úhlová rychlost 
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