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Cílem diplomové práce je navrhnout na základě zadaných parametrů klikový hřídel 

čtyřválcového vznětového motoru s deaktivací válců. Dále provést pevnostní výpočet 

navrženého klikového hřídele s uvážením torzních kmitů. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Od vynálezu vznětového motoru uplynulo více než sto let. Za tuto dobu prošel vznětový 

motor vývojem, který neustále pokračuje. Trendem dnešní doby je vyvíjet motory,  

které budou schopny plnit stále přísnější emisní normy a uspokojí požadavky zákazníků.  

Tyto požadavky vedou k vývoji agregátů, u kterých je požadovaná vysoká účinnost  

a efektivnost. Proto jsou vývojáři spalovacích motorů nucení stále vyvíjet nová řešení 

k dosažení stanovených cílů. 

Jedním z řešení, které má přispět k ekonomičnosti provozu je technologie deaktivace válců. 

Technologie spočívá v deaktivaci válců v případě provozu motoru při částečném zatížení,  
což je efektivní z hlediska účinnosti motoru. 

Diplomová práce se zabývá hnacím ústrojím čtyřválcového vznětového motoru s deaktivací válců. 

V úvodních kapitolách diplomové práce jsou popsány vlastnosti vznětových motorů,  

samotná deaktivace válců a jednotlivé části klikového mechanismu. V práci je mimo jiné popsána 

kinematika, dynamika a vyvážení klikového mechanismu. Dále je v práci popsán návrh klikového 

hřídele na základě zadaných parametrů a pevnostní analýza s uvážením torzních kmitů. 
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VZNĚTOVÝ MOTOR 

1 VZNĚTOVÝ MOTOR 
Vznětový motor je považován za jedno z nejperspektivnějších hnacích ústrojí v dohledné 

budoucnosti vzhledem k jeho vynikající tepelné účinnosti a spolehlivosti. 

Vznětový motor je široce používán v mnoha průmyslových odvětvích. V automobilovém 

průmyslu našel uplatnění od nákladních až po osobní automobily. Moderní emisní standarty  

a požadavky zákazníků kladou stále vyšší požadavky na vývoj v oblasti pístových spalovacích 

motorů. Za účelem plnění těchto požadavků je vývoj spalovacích motorů rychle a dynamicky 

se rozvíjející disciplínou. 

1.1 CHARAKTERISTIKA A VÝZVY VÝVOJE VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 

Vznětový motor je motor s vnitřním spalováním, do válce motoru je nasáván samostatně čistý 

vzduch, který se při kompresy v důsledku nárůstu tlaku v pracovním prostoru válce zahřeje na 

teplotu v rozmezí 550–800°C. Palivo je vstřikováno do válce před dosažením HÚ a tím 

dochází ke vznícení vstřikovaného paliva. [2] 

Pochopení rozdílů a vlastnosti každé kategorie naftových motorů je důležité pro návrh 

systému s dieselovým motorem. Podle počtu otáček klikové hřídele během pracovního cyklu 

dělíme vznětové motory na čtyřtaktní vznětové motory (tzn., že motor vykoná pracovní 

cyklus během čtyř zdvihů pístu, tedy během dvou otáček klikového hřídele, pracovní cyklus 

má čtyři doby Sání – Komprese – Expanze – Výfuk) a dvoutaktní motory (jedno otočení 

klikového hřídele na cyklus). [1] 

Podle emisních norem a aplikací motorů, jsou vznětové motory klasifikovány jako na silniční, 

off-roadové a stacionární. Do kategorie silničních motorů patří nákladní vozidla, autobusy  

a osobní automobily. Do kategorie off-road patří námořní, průmyslové a stavební stroje, 

zemědělská technika a lokomotivy. [1] 

Dieselové motory dále děleny jako pomaloběžné motory (jmenovité otáčky klikového hřídele 

jsou menší než 300 min-1), středně rychloběžné motory (300-1000 min-1)  

a rychloběžné motory (otáčky klikového hřídele jsou větší než 1000 min-1). [3] 

Podle různých způsobů vstřikování paliva jsou vznětové motory dále děleny na motory  

s nepřímým a přímým vstřikováním paliva. 

Dalším kritériem dělení vznětových motorů je způsob plnění válce, motory se dělí na motory 

s přirozeným saním, mechanicky přeplňované motory a aerodynamicky přeplňované motory 

(použití turbodmychadla). [1] 

Dle použitého chladícího média rozlišujeme motory chlazené vzduchem (doména malé 

mechanizace a nákladních automobilů) a kapalinou chlazené motory. [2] 

Moderní vznětové motory jsou dnes ve většině případů motory přeplňované, kapalinou 

chlazené s přímým vstřikováním paliva.  
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1.2 CHARAKTER VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 

Nízká měrná spotřeba paliva a nízké emise CO2.  

Vysoký kompresní poměr vznětových motorů má obecně za následek vysokou účinnost 

termodynamického cyklu, i když mechanické tření ve válci se může zvyšovat s maximálním 

tlakem. [1] 

Vysoký výkon a točivý moment 

Spalování vznětového motoru není omezeno detonačním spalováním na rozdíl od zážehových 

motorů. V důsledku toho lze použít velký průměr válců a vysokou míru přeplňování, aby bylo 

dosaženo vysokého výkonu a točivého momentu v nízkých otáčkách. Přeplňování nám 

umožnuje spalovat větší množství paliva podle množství plnícího vzduchu. [1] 

Nicméně je potřeba podoktnout, že vznětové motory mají několik nedostatků v porovnání se 

zážehovými motory. Tyto nedostatky vyplývají z principu funkce samotného vznětového 

motoru [1]: 

 Produkce většího množství pevných částic a sazí v důsledku spalování nafty. 

 Obtížnější kontrola produkovaných NOx. Třícestný katalyzátor použitý pro regulaci 

emisí NOx zážehových motory nelze použít u vznětových motorů. Z důvodu toho,  

že třícestný katalyzátor pracuje se součinitelem přebytku vzduchu λ = 1 

(Stechiometrická směs), zatímco vznětový motor pracuje s proměnlivým součinitelem 

přebytku vzduchu (kvalitativní regulace výkonu).  

 Spalování příliš chudé směsi, v jehož důsledku klesá teplota výfukových plynů,  

může způsobovat problémy s regenerací filtru pevných částic. 

 Vyšší hluk pohonné jednotky. 

 Vyšší hmotnost v důsledku vyšších spalovacích tlaků a vysokého kompresního 

poměru. 

 Vyšší cena v důsledku náročnější konstrukce vstřikovačů paliva a použití filtru 

pevných částic. 

 Nižší jmenovité otáčky motoru, vzhledem k omezení rychlosti hoření heterogenní 

směsi. Jmenovité otáčky automobilových vznětových motorů se pohybují obvykle 

v rozmezí otáček 2000-4000 min-1. 

 Možné problémy se startem při nízkých okolních teplotách. 

I když jsou výše uvedené problémy ze své podstaty nepříznivé, jsou důležitými vlastnostmi 

vznětových motorů. Při konstrukci vznětového motoru, je třeba tyto nedostatky respektovat. 

Jsou důležité pro další vývoj, aby bylo možné některé nedostatky vznětových motorů 

minimalizovat nebo alespoň nezvyšovat jejich nevýhody.   
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1.3 SNÍŽENÍ EMISÍ 

Z důvodu snížení emisí oxidu dusíku (NOx) jsou motory vybaveny jednou ze dvou 

technologií, které umožňují snížení emisí výfukových plynů. Jedná se o technologie EGR  

a SCR. [1]  

Princip technologie EGR (recirkulace výfukových spalin) spočívá v ochlazení části 

výfukových plynů, které jsou po ochlazení nasávány zpět do motoru, kde se znovu účastní 

procesu spalování. To znamená, že v nasávaném vzduchu je menší podíl kyslíku, což má za 

následek spalování při nižších teplotách a tím pádem i nižší produkci oxidu dusíku,  

který vzniká především za vyšších teplot. [1] 

Hlavní nevýhodou technologie EGR je, že se jedná o proces, během kterého množství 

škodlivých pevných částic vzrůstá. Proto jsou moderní vznětové motory využívající 

technologii EGR dále opatřeny filtrem pevných částic (DPF), který se nachází ve výfukovém 

systému, kde jsou tyto částice zachytávány a průběžně spalovány. [4] 

Účelem technologie SCR je snížení produkce pevných částic, přičemž se jedná o protichůdný 

proces, jenž má za následek zvýšení NOx, které musí být následně redukovány vstřikováním 

vodního roztoku syntetické močoviny do výfukového potrubí. To má za následek, že se 

většina NOx redukuje na vodu (H2O) a na dusík (N2), avšak pouze za předpokladu 

přítomnosti požadovaného množství močoviny a dostatečné teploty. Technologii SCR se 

využívá téměř výhradně u nákladních automobilů z důvodu větších nároku na zástavbový 

prostor. [5] 

1.4 TECHNOLOGIE DEAKTIVACE VÁLCŮ 

Spotřeba paliva je jedním z hlavních parametrů při konstrukci dnešních motorů, kdy je třeba 

plnit stále přísnější emisní normy. Dalším aspektem jsou požadavky potencionálních 

zákazníků. 

Ačkoliv se může zdát, že technologie deaktivace válců je inovativní technologii poslední řady 

let, není tomu tak. Samotná technologie se poprvé objevila v roce 1981 ve voze Cadillac 

s motem V8, který mohl odpojit dva nebo čtyři válce z osmi. Deaktivace válců byla řízena 

pomocí řídící jednotky. Odpojení válce probíhalo mechanicky tak, že byl přerušen u rozvodu 

OHV kontakt zdvihátka s vahadlem. Z důvodu nízké spolehlivosti elektroniky byla sériová 

výroba po roce zastavena. [7] 

Jedním z moderních představitelů je koncern VW se systémem vypínání válců s označením 

ACT. Základem systému ACT je upravená vačková hřídel s přidanou vačkou s nulovým 

zdvihovým profilem, následkem toho se zdvihátko pohybuje pouze po kruhové dráze a ventil 

tak zůstává zavřený. Na upraveném vačkovém hřídeli jsou mimo nulových vaček uložena také 

válcová pouzdra, která mají na vnějším povrchu ve spirále vedené drážky. Aby bylo možné 

takto upravený váčkový hřídel využít k deaktivaci válců, bylo za potřebí do hlavy válců 

integrovat členy s kovovými kolíky, které jsou vysunovány do drážek válcových pouzder. 

Tím dochází k axiálnímu posuvu rotující vačkové hřídele, v jejímž důsledku kladka 

rozvodové paky ventilu přechází z excentru na vačku s nulovým zdvihovým profilem.  

Celý proces trvá od 13 do 36 milisekund v závislosti na otáčkách motoru. [6] 
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Technologie deaktivace válců je jednou z dalších technologií, která má za úkol snížit spotřebu 

paliva a tím také emise spalovacího motoru, který je v provozu při částečném zatížení.  

Při částečném zatížení je využíváno v průměru pouze 30 % maximálního výkonu, který může 

motor produkovat.  Při deaktivaci válců dojde k jejích odpojení, čím dochází k uzavření 

sacích a výfukových kanálů a také k odstávce paliva. V deaktivovaných válcích tak, 

neprobíhá spalování a pohon automobilu zajišťují zbývající válce, které tak pracují s větším 

zatížením, což je z hlediska účinnosti efektivnější. [6], [7] 

1.4.1 CHARAKTERISTIKA VZNĚTOVÉHO MOTORU S TECHNOLOGIÍ DEAKTIVACE VÁLCŮ [1] 

 Optimální způsob deaktivace válců je přerušit dodávku nafty a zavřít všechny sací  

a výfukové ventily deaktivovaných válců. 

 Zavřením ventilu pak deaktivovaný válec získává funkci vzduchové pružiny. 

 Při podmínkách částečného zatížení motoru klesá měrná efektivní spotřeba paliva. 

 Optimální počet deaktivovaných válců do značné míry závisí na poměru vzdušného 

součinitele a plnících ztrát. Optimální počet deaktivovaných válců je dále ovlivněn 

ztrátami v důsledku přestupu tepla a třecími ztrátami pístních kroužků. Deaktivace 

poloviny válců nemusí být vždy optimální pro dosažení nejnižší měrné spotřeby paliva. 

 Snížení měrné spotřeby paliva v důsledku deaktivace válců závisí na následujících 

faktorech: počtu deaktivovaných válců, změně časování ventilů, velikosti turbíny 

(proměnná geometrie lopatek a pevná geometrie lopatek), činnosti obtokového ventilu, 

přenosu tepla ve válci, tření pístních kroužků. 

 Deaktivace válců způsobuje snížení frekvence vibrací klikového hřídele a zvyšuje jejich 

amplitudy, které mohou být nebezpečné z hlediska životnosti motoru nebo nemusí být 

přijatelné z hlediska hluku, vibrací a pohodlí posádky vozidla. Zlepšení lze dosáhnout 

konstrukční úpravou uložení motoru, případně aplikací torzního tlumiče. 

 Při deaktivaci válců dochází ke změnám tlakových vln, které mají za následek změnu 

zvukové charakteristiky výfukového potrubí.

Obr. 1 Mechanismus vypínání válců [6] 
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2 KLIKOVÝ MECHANISMUS 

 

Klikový mechanismus umožňuje přeměnu přímočarého vratného pohybu pístu na pohyb 

rotační, který vykonává kliková hřídel. Skládá se z klikového hřídele, pístu a ojnice,  

která spojuje klikový hřídel přes ojniční čep s pístem, kde je ojnice zavěšena na pístním čepu. 

Klikový mechanismus může být centrický nebo excentrický. Centrický klikový mechanismus 

se charakterizován tím, že se střed pístního čepu pohybuje po přímce, která protíná osu 

hlavních čepů klikového hřídele (osu hřídele). 

Osa válce excentrického klikového mechanismu osu klikového hřídele neprotíná, osy jsou 

mimoběžné. Vzdálenost mezi osou válce a osou klikového hřídele se nazývá excentricita. 

 

2.1 HLAVNÍ KOMPONENTY KLIKOVÉHO MECHANISMU 

2.1.1 PÍSTNÍ SKUPINA 

Pístní skupina je tvořena pístem, pístním čepem, pojistnými kroužky a pístními kroužky. 

Pístní kroužky jsou dvojího typu těsnící a stírací. Na pístní skupinu jako celek je kladena celá 

řada požadavků. Zejména přenos síly od tlaku plynů na ojnici, zachycení boční síly 

v důsledku rotačního pohybu klikového mechanismu a její přenos na stěnu válce.  

Dalším požadavkem je utěsnění spalovacího prostoru od klikové skříně, tak aby nedocházelo 

k úniku spalin. [8] 

 

Samotný píst spalovacího motoru je zatěžován mechanicky, tepelně a silově v důsledku 

působení sil od tlaku plynů a setrvačných sil, které jsou vyvolány vratným pohybem pístu. 

Píst je zatěžován prudkým nárůstem tlaku a teploty ve spalovacím prostoru a cyklickým 

zatěžováním, které je způsobeno změnou zatěžujících sil. Uvedené zatěžování vede 

k únavovému namáhání materiálu. [8] 

 

Píst vznětových motoru v důsledku působení vyšších spalovacích tlaku a teplot má vyšší 

celkovou výšku, větší tloušťku stěn a větší průměr pístního čepu v porovnání s pístem 

zážehových motorů. Dalším na první pohled viditelným rozdílem je vybrání ve dně pístu, 

které u dnešních moderních vznětových motorů s přímým vstřikováním paliva slouží jako 

spalovacího prostor. [2] 

Při současném trendu přeplňování je třeba zabezpečit, aby teplota v drážce prvního pístního 

kroužku nepřesáhla 240°C. Chlazení pístu je realizováno u méně zatížených motoru nástřikem 

dna pístu olejem, kdy dochází ke snížení teploty v drážce prvního pístního kroužku až o 20°C. 

Účinnější chlazeni zajišťuje chladící kanál, který bývá u více zatížených motorů vytvořen 

v hlavě pístu, chladící kanál zajišťuje snížení teploty až o 40°C. [2] 

 

2.1.2 OJNICE 

Ojnice je součást, která spojuje klikovou hřídel s pístem a převádí přímočarý pohyb pístu na 

rotační pohyb klikového hřídele. Zajišťuje přenos sil od tlaku plynů, které působící na dno 

pístu, na klikový hřídel, kde vytváří točivý moment. Mezi základní požadavky na konstrukci 

ojnice patří zpravidla nízká hmotnost a malý moment setrvačnosti, přičemž musí být zajištěna 

vysoká pevnost a tuhost. [9] 
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Ojnice je při provozu současně namáhána několika silami, které se mění periodicky v průběhu 

otáčení klikového hřídele, mění se také se zatížením motoru a otáčkami klikového hřídele. 

Síly zatěžující ojnici nepůsobí pouze v podélné ose ojnice, ale také ve směrech k její ose 

skloněných. Na ojnici působí zejména tyto síly [10]:  

 

 Síly od tlaku plynů působící v podélné ose 

 Setrvačné sily posuvných hmot, které vznikají následkem pohybu pístu 

 Setrvačné síly hmot, způsobené torzním kmitáním klikového hřídele 

 Odstředivé síly hmoty ojnice 

 Síly způsobené třením  

 Síly o momenty vzniklé nepřesnou výrobou ojnice  

 

Ojnice má tři hlavní části. Oko ojnice pro uložení pístního čepu, hlavu ojnice pro spojení 

s ojničním čepem klikové hřídele a poslední častí je dřík ojnice, který spojuje oko ojnice 

s hlavou ojnice. Z pevnostních důvodu má dřík ojnice nejčastěji příčný profil ve tvaru I,  

jedná se o profil nejodolnější vůči namáhání tlakem, ohybem a vzpěrem. [9] 

2.1.3 KLIKOVÝ HŘÍDEL 

Klikový hřídel slouží k převodu přímočarého vratného pohybu pístu na pohyb rotační. 

Konstrukce klikového hřídele současně zajišťuje částečné vyvážení setrvačných sil  

a momentů posuvných a rotujících částí pomocí vývažků, které jsou součásti klikového 

hřídele. Mezi další funkce klikového hřídele patří pohon rozvodu, příslušenství, pomocných 

agregátu motoru a rozvod mazacího oleje do ojničních ložisek. [9] 

Klikový hřídel má tyto části: 

 Hlavní čepy, které jsou uloženy v ložiskových pánvích v klikové skříni 

 Ojniční čepy, na kterých je uložena ojnice 

 Ramena klikové hřídele, která spojují hlavní a ojniční čepy 

 Vývažky 

 Olejové kanálky 

 

Volný konec klikového hřídele se využívá pro uložení hnacích kol vačkového hřídele, 

olejového čerpadla a jiných agregátu.  Na výstupní straně klikového hřídele se pak nachází 

příruba pro připevnění setrvačníku. [9] 
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Klikový hřídel je namáhán na ohyb, krut, tah a tlak. Vlivem pružného kmitání hřídele, které je 

vyvoláno současným působením prostorové soustavy sil od tlaku plynů a sil setrvačných. 

Velikosti a směry působení těchto sil jsou časově proměnné. [9] 

 

Konstrukce klikového hřídele musí zabezpečit pevnost vůči časově proměnným silovým 

účinkům, tuhost ve vztahu k ohybovému a kroutícímu zatěžovaní, vysokou únavovou pevnost 

(dlouhá životnost při cyklickém zatěžování) a odolnost proti opotřebení. [9] 

  

Konstrukční provedení klikového hřídele závisí zejména na [9]:  

 Počtu válců, jejich uspořádání a jejich konstrukci 

 Počtu hlavních ložisek 

 Konstrukci hlavy válců 

 Pořadí zapalování 

 Silovém a momentovém zatížení 

 Zvoleném materiálu klikového hřídele 

K zajištění nízkých vibrací motoru se klikové hřídele navrhují s ohledem na torzní a ohybové 

kmitání nikoliv z hledisek pevnostních. Dnešní čtyřválcové motory proto, mají klikový hřídel 

uložen vždy v pěti ložiscích. Díky tomuto způsobu uložení je zatížení, které na klikový hřídel 

působí, rozloženo po délce motoru. Namáhání klikové skříně a bloku válců má tímto 

příznivější průběh. Platí čím větší je počet ložisek, v nichž je klikový hřídel uložen,  

tím klidnější je chod motoru. [9] 

Podle způsobu výroby dělíme klikové hřídele na: 

 Odlévané 

 Ocelové kované 

 Skládané 

  

Obr. 2 Klikový hřídel 
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Výroba odlévaného klikového hřídele je levnější než výroba kovaného. Výhodou jsou nižší 

přídavky materiálu a tím pádem i hmotnost třísek po obrábění je nižší. Dále se odlévané 

klikové hřídele vyznačují větší ohybovou tuhostí a schopnost materiálu tlumit přenášené 

vibrace, což má vliv na hladinu hluku. Na výrobu odlévaných klikových hřídelů se využívá 

tvárná litina nebo ocelolitina. [11] 

Pro výrobu kovaných klikových hřídelů se používá zejména nitridační ocel, uhlíková nebo 

slitinová ocel (přičemž kluzné plochy jsou kaleny). Dále se využívá tepelně zušlechtěná 

uhlíková nebo slitinová ocel, bez povrchového kalení. [9] 
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3 KINEMATIKA NAVRHOVANÉHO KLIKOVÉHO MECHANISMU 
Klikový mechanismus včetně jeho základních komponent byl popsán v 2. kapitole. V této 

kapitole bude řešena kinematika navrhovaného klikového mechanismu dle základních 

parametrů motoru, které vychází z výkresové dokumentace čtyřválcového vznětového motoru 

pro traktory Zetor. Dále zde bude popsána geometrie centrického klikového mechanismu,  

z důvodu jeho návrhu. S ohledem na snadnější zadávání parametrů a následné úpravy 

vykreslovaných závislostí byl k výpočtům a k vykreslení grafů kinematických veličin využit 

software Matlab. 

3.1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY MOTORU 

 

 

  

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Počet válců iv 4 [-] 

Vrtání D 105 [mm] 

Zdvih Z 120 [mm] 

Délka ojnice l 215 [mm] 

Rozteč válců lc 136 [mm] 

Hmotnost pístní skupiny mpsk 2053,9 [g] 

Hmotnost posuvných částí 

ojnice 

m1 907 [g] 

Hmotnost rotačních částí 

ojnice 

m2 1645 [g] 

Průměr hlavního čepu Dhlc 80 [mm] 

Délka hlavního čepu lhlc 44 [mm] 

Průměr ojničního čepu dojc 66 [mm] 

Délka ojničního čepu lojc 40 [mm] 

Délka ramene lr 26 [mm] 

Šířka ramene Br 114 [mm] 

 Tab. 1 Základní parametry motoru 
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3.2 GEOMETRIE CENTRICKÉHO KLIKOVÉHO MECHANISMU 

3.3 DRÁHA PÍSTU 

Jedná se o vzdálenost polohy bodu P (bod na ose pístního čepu) v HÚ a okamžité polohy 

tohoto bodu při natočení klikového hřídele o úhel α. Z geometrie klikového mechanismu na 

Obr. 3 vyplývá, že dráha pístu je závislá na úhlu natočení klikového hřídele, úhlu pootočení 

ojnice od osy válce, délce ramene kliky a klikovém poměru. [9], [13] 

Výchozí vztah dráhy pístu [13]: 

𝑠 = 𝑟 + 𝑙 − (𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑟𝑐𝑜𝑠𝛽)         (1) 

Po úpravě dostáváme vztah [11]:  

𝑠 = 𝑟[(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼) +
𝑙

𝜆
(1 − √1 − 𝜆2𝑠𝑖𝑛2𝛼)]      (2)

      

kde r je poloměr klikového hřídele 

l je délka ojnice  

α úhel natočení klikového hřídele  

β úhel pootočení ojnice od osy válce  

λ klikový poměr  

  

Obr. 3 Geometrie centrického klikového mechanismu [12], [upraveno] 
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Klikový poměr je dán vztahem [13]: 

λ =
𝑟

𝑙
               (3) 

Rovnice (2) vyjadřuje přesnou dráhu  pístu v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele.  

Jak je na první pohled zřejmé, samotný matematický zápis je složitý a následné derivování 

pro odvození vztahů pro rychlost a zrychlení by bylo komplikované a výsledné vztahy složité. 

Proto se výraz pod odmocninou nahrazuje zjednodušeným, avšak dostatečně přesným 

výrazem, který byl získán rozvinutím výrazu pod odmocninou využitím nekonečné řady 

pomocí binomické věty. [9] 

 

Výsledný vztah pro dráhu pístu [13]:  

𝑠 ≐ 𝑟 [(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼) +
𝜆

4
(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼)]       (4) 

 

3.3.1 HARMONICKÉ SLOŽKY DRÁHY PÍSTU 

Jak již bylo řečeno vztah (4) pro dráhu pístu je vyjádřen z nekonečné harmonické funkce 

pomocí binomické věty, v praxi se běžně uvažují pouze první dva členy. První člen pravé 

strany rovnice (4) vyjadřuje I. harmonickou složku a druhý člen II. harmonickou složku. 

 

Vztah pro první harmonickou složku [13]:  

 𝑠𝐼 = 𝑟(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)           (5)

        

Vztah pro druhou harmonickou složku [13]:  

 𝑠𝐼𝐼 = 𝑟
λ

4
(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼)          (6) 

  

Obr. 4 Dráha pístu 
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3.4 RYCHLOST PÍSTU 

Rychlost pístu získáme první derivací vztahu (4) pro výpočet dráhy pístu podle času. 

Vztah pro rychlost pístu [13]: 

𝑣 ≐ 𝑟𝜔 (𝑠𝑖𝑛𝛼 +
λ

2
𝑠𝑖𝑛2𝛼)          (7) 

kde ω je úhlová rychlost, získaná z upraveného tvaru derivace 𝑣 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
=

𝑑𝑠

𝑑𝛼

𝑑𝛼

𝑑𝑡
 ,  

kdy ω =
𝑑𝛼

𝑑𝑡
  . 

 

3.4.1 HARMONICKÉ SLOŽKY RYCHLOSTI PÍSTU 

Vztah pro první harmonickou složku rychlosti [13]: 

 𝑣𝐼 = 𝑟𝜔𝑠𝑖𝑛𝛼            (8)

        

Vztah pro druhou harmonickou složku rychlosti [13]:  

 𝑣𝐼𝐼 = 𝑟𝜔
λ

2
𝑠𝑖𝑛2𝛼            (9) 

  

Obr. 5 Rychlost pístu 
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3.5 ZRYCHLENÍ PÍSTU 

Zrychlení pístu získáme druhou derivací vztahu (4) pro výpočet dráhy pístu podle času. 

Vztah pro zrychlení pístu [13]: 

𝑎 ≐ 𝑟𝜔2(𝑐𝑜𝑠𝛼 + λ𝑐𝑜𝑠2𝛼)         (10) 

 

3.5.1 HARMONICKÉ SLOŽKY ZRYCHLENÍ PÍSTU 

Vztah pro první harmonickou složku zrychlení [13]:  

 𝑎𝐼 = 𝑟𝜔2𝑐𝑜𝑠𝛼            (11)

        

Vztah pro druhou harmonickou složku zrychlení [13]:  

 𝑎𝐼𝐼 = 𝑟𝜔2λ𝑐𝑜𝑠2𝛼            (12) 

 

 

Obr. 6 Zrychlení pístu 
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Obr. 7 Síly působící na klikový mechanismus [14] 

4 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA KLIKOVÝ MECHANISMUS 
Na klikový mechanismus pístového spalovacího motoru působí síly primární, které vnikají 

v důsledku působení tlaku plynů na píst a síly sekundární, jedná se o síly setrvačné,  

které vznikají při pohybu jednotlivých částí klikového mechanismu. V motoru dále působí 

síly třecí a síly, které vznikají v důsledku torzního kmitání. 

 

 

 

 

 

 

4.1 SÍLY TLAKU PLYNŮ (Primární síly) 

Síla tlaku plyn Pp, vzniká působením tlaku plynu na dno pístu a stěny válce při spalování 

paliva. Síla tlaku plynů se přes dno pístu přenáší na pístní čep, kde část síly působí také na 

ojnici a dále na klikový hřídel.  

 

Síla tlaku plynu se vypočítá dle následujícího vztahu [14]: 

 

𝑃𝑝 = 𝑆𝑝í𝑠𝑡(𝑝 − 𝑝0) =
𝜋𝐷2

4
(𝑝 − 𝑝0)         (13) 
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Obr. 8 Indikátorový diagram 

Kde Spíst je čelní plocha pístu  

 p je tlak ve spalovacím prostoru  

 p0 je atmosférický tlak   

 D je vrtání válce  

 

Jak vyplývá z rovnice (13) síla Pp je dána rozdílem tlaků a čelní plochou pístu. Ze vztahu 

vyplývá, že síla Pp je funkcí tlaku ve válci, který se však s úhlem natočení klikového hřídele  

α mění. Pro získání průběhu síly tlaku plynů je proto, potřeba vycházet z funkčního předpisu 

Pp= f (α). 

 

INDIKÁTOROVÝ DIAGRAM 

 

4.2 SETRVAČNÉ SÍLY (Sekundární síly) 

Jak již bylo zmíněno v 2. kapitole jednotlivé části klikového mechanismu konají různé druhy 

pohybů. Setrvačné síly vnikají při pohybu hmoty jednotlivých součástí a zeslabují účinek sil 

primárních. 

Velikost setrvačných sil je dána následujícím vztahem [14]: 

 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣. = −𝑚𝑎           (14) 

 

Kde m je hmotnost pohybující se součásti  

 a je zrychlení pohybující se součásti  
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Obr. 9  Redukce hmotnosti ojnice do hmotných bodů [14], [upraveno] 

4.2.1 REDUKCE HMOTNOSTI OJNICE DO HMOTNÝCH BODŮ 

Ojnice při práci motoru koná složitý pohyb. Popsat pohyb ojnice jako celku, by bylo 

komplikované. Proto se provádí redukce její hmotnosti do dvou nebo tří hmotných bodů,  

kdy je posuvná část hmotnosti ojnice soustředěna do hmotného bodu, který leží v ose pístního 

čepu a hmotnost rotační části ojnice je soustředěna do hmotného bodu v ose klikového čepu. 

Při redukci hmotnosti ojnice musí mít zaváděná soustava hmotných bodů stejné statické  

a dynamické účinky s redukovanou (původní) ojnicí. Redukovaná soustava hmotných bodů 

musí mít stejnou hmotnost a stejnou polohu těžiště jako redukovaná ojnice. Dále musí být 

zachován stejný moment setrvačnosti vzhledem k těžišti. 

 

Při redukci ojnice platí následující vztahy [14]:  

𝑚0 =  𝑚1 + 𝑚2           (15) 

kde m0 je celková hmotnost ojnice, m1 je hmotnostní podíl posuvných částí ojnice  

a m2 je hmotnostní podíl rotačních částí ojnice. 

Ze statické ekvivalence plyne vztah [14]:  

𝑚1𝑎 = 𝑚2𝑏            (16) 
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Obr. 10 Schéma zalomené klikového hřídele [14] 

Hmotnostní podíl posuvné a rotační části ojnice obdržíme úpravou vztahu statické     

ekvivalence (16). 

𝑚1 = 𝑚0
𝑏

𝑙
            (17) 

𝑚2 = 𝑚0
𝑎

𝑙
            (18) 

Z náhrady klikového mechanismu dynamicky ekvivalentní bodovou soustavou vyplývají 

následující vztahy pro celkovou hmotnost posuvných a rotačních části ojnice. 

Celková hmotnost posuvných částí mp je dána vztahem [14]: 

𝑚𝑝 = 𝑚𝑝𝑠𝑘 +  𝑚1           (19) 

Kde mpsk je celková hmotnost pístní skupiny. 

Celková hmotnost rotujících částí mr je pak dána vztahem [14]: 

𝑚𝑟 = 𝑚𝑧𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑑 +  𝑚2           (20) 

Kde 𝑚𝑧𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑑 je redukovaná hmotnost zalomení na poloměr kliky a je dána vztahem [14]: 

𝑚𝑧𝑎𝑙
𝑟𝑒𝑑 = 𝑚𝑧𝑎𝑙

𝑟𝑇

𝑟
           (21) 
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4.3 VÝSLEDNÉ SÍLY PŮSOBÍCÍ V KLIKOVÉM MECHANISMU 

Výsledné síly působící v klikovém mechanismu jsou zpravidla dány součtem příslušných sil 

primárních a sekundárních, které zeslabují účinek sil primárních. Jelikož síly sekundární 

působí v opačném směru než síly primární a kladou tak odpor proti pohybu klikového 

mechanismu. 

4.3.1 VÝSLEDNÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ V OSE VÁLCE 

Výsledná síla v ose válce Fp je dána součtem síly (primární) od tlaku plynů Pp a setrvačné síly 

Sp posuvných částí o hmotnosti mp a je dána vztahem [15]: 

𝐹𝑝 = 𝑃𝑝 + 𝑆𝑝            (22) 

kde Sp je síla setrvačná vznikající v důsledku pohybu posuvných části, velikost setrvačné síly 

Sp je dána následujícím vztahem [15] 

𝑆𝑝 = −𝑚𝑝𝑎 = −𝑚𝑝𝑟𝜔2(𝑐𝑜𝑠𝛼 + λ𝑐𝑜𝑠2𝛼)        (23) 

Jak je patrné z Obr.3 síla Fp se v pístním čepu rozkládá na dvě složky, a to na sílu normálovou 

Npc, jejíž nositelka je kolmá na osu válce a na sílu Fo jenž působí v ose ojnice. 

 

Obr. 11 Výsledná síla působící v ose válce 
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4.3.2 VÝSLEDNÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA OJNICI A OJNIČNÍ ČEP 

Výsledná síla Fo působící v ojnici je jedna ze složek síly Fp skloněná od osy válce o úhel β  

a je dána vztahem [15]: 

𝐹𝑜 =
𝐹𝑝

𝑐𝑜𝑠𝛽
            (24) 

Síla Fo se přenáší ojnicí na ojniční čep, kde se rozkládá na sílu radiální Fr a na sílu 

tangenciální Ft. Pro výpočet tangenciální a radiální složky síly Fo platí následující vztahy [9]: 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑜 cos(𝛼 + 𝛽) = 𝐹𝑝
cos (𝛼+𝛽)

𝑐𝑜𝑠𝛽
         (25) 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑜 sin(𝛼 + 𝛽) = 𝐹𝑝
sin (𝛼+𝛽)

𝑐𝑜𝑠𝛽
         (26) 

 

 

 

 

Obr. 12 Výsledná síla působící na ojnici 
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SÍLY PŮSOBÍCÍ NA KLIKOVÝ MECHANISMUS 

Výsledná radiální síla zatěžující ojniční čep je pak dána vztahem [15]: 

𝐹𝑟𝑐 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑟𝑜           (27) 

Kde Fro je setrvačná síla rotující části ojnice, pro stanovení její velikosti vycházíme ze                  

vztahu [14]: 

𝐹𝑟𝑜 = −𝑟𝜔2𝑚2           (28) 

Výsledná síla zatěžující ojniční čep je dána vztahem [15]: 

𝐹𝑜𝑐 = √𝐹𝑟𝑐
2 + 𝐹𝑡

2           (29) 

           

 

  

Obr. 13 Výsledná síla zatěžující ojniční čep 
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SÍLY PŮSOBÍCÍ NA KLIKOVÝ MECHANISMUS 

4.3.3 TOČIVÝ MOMENT ZATĚŽUJÍCÍ OJNIČNÍ ČEP 

Jak je patrné z Obr. 7 tečná složka výsledné síly působící na ojnici vytváří točivý moment na 

ojničním čepu. Výsledný točivý moment generovaný na ojničním čepu je dán následujícím 

vztahem [15]: 

𝑀𝑡 = 𝐹𝑡r = 𝐹𝑝𝑟
sin (𝛼+𝛽)

𝑐𝑜𝑠𝛽
           (30) 

Průběh točivého momentu zatěžující ojniční čep, v závislosti na úhlu natočení klikového 

hřídele je zobrazen na Obr. 14. 

 

Obr. 14 Točivý moment zatěžující ojniční čep klikového hřídele 
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5 VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉHO MECHANISMU 
Účelem vyvažování je vyrovnávání účinku setrvačných sil. Tyto účinky vznikají v důsledku 

pohybu hmoty jednotlivých části klikového hřídele. Setrvačné síly lze rozdělit na setrvačné 

síly částí rotujících nebo posuvných. Setrvačné síly rotujících části vznikají v důsledku 

rotačního pohybu jednotlivých rotačních hmot klikového hřídele, jako je hmota jednotlivých 

zalomení klikového hřídele, velkého oka ojnice a časti ojnice, která koná rotační pohyb. 

Setrvačné síly posuvných části jsou dány pohybem hmoty mp, což je součet hmotností pístní 

skupiny, malého oka ojnice a části ojnice konající posuvný pohyb. [16] 

Nevyváženost klikového mechanismu je dána jednak pohybem klikového mechanismu, jak už 

bylo zmíněno výše, ale také v důsledku výrobních tolerancí, materiálových vlastností  

a deformací součásti během provozu. Mezi hlavní projevy nevyváženosti patří přenos zatížení 

na rám a jednotlivé součásti motoru. [17] 

Setrvačné síly je nutné vyvažovat z toho důvodu, aby nezpůsobovaly otřesy nebo kmitání 

motoru. U víceválcových motorů lze vhodným uspořádáním setrvačných hmot vzájemně 

eliminovat jednotlivé setrvačné síly. Vhodné uspořádání je takové uspořádání, kdy vyvolané 

setrvačné síly a momenty na sebe vzájemně působí stejně velkým účinkem opačného smyslu, 

v důsledku čehož dojde k jejich eliminaci. [16] 

5.1 KONSTRUKCE KLIKOVÉHO HŘÍDELE 

Vyvážení víceválcových motorů je závislé na konstrukčním provedení klikového hřídele.  

Je nutné klikový hřídel navrhovat s ohledem na vyvážení setrvačných sil a jejich momentů,  

na zatížení hlavních ložisek, na torzním kmitání klikového hřídele a rovnoměrnost chodu 

motoru. [16] 

Rovnoměrnost chodu motoru vyžaduje, aby zážehy v jednotlivých válcích po sobě 

následovali v pravidelných intervalech. U čtyřdobých motorů to tedy znamená, že k zážehu 

v daném válci dochází vždy při každé druhé otáčce klikového hřídele. To znamená, že během 

otočení klikového hřídele o 720° musí dojít k zážehu ve všech válcích. Úhel mezi 

jednotlivými zalomeními klikového hřídele je dán s ohledem na podmínku rovnoměrného 

chodu čtyřdobého motoru vztahem [9]: 

𝜑(4) =
720°

𝑖
            (31) 

Kde i je počet válců navrhovaného motoru  

Pro čtyrválcový motor pak úhel mezi jednotlivými zalomeními vychází 180°. Přičemž pořadí 

zážehu, respektive vznícení bylo zvoleno následující 1-3-4-2. 
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Obr. 15 Schéma působení setrvačných sil rotujících částí [18] 

5.2 SETRVAČNÉ SÍLY A MOMENTY ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ 

5.2.1 SETRVAČNÉ SÍLY ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ 

Velikost setrvačné síly rotujících části je konstantní, působící ve směru ramene kliky,  

přičemž není závislá na natočení klikového hřídele. Vyvážení klikového hřídele je ovlivněno 

polohou jednotlivých zalomení. Proto jak již bylo zmíněno dříve, je žádoucí klikový hřídel 

navrhovat tak, aby došlo k vzájemné eliminaci setrvačných sil. Takto navržený klikový hřídel 

je pak vyvážen přirozeně. V případě, že setrvačné síly rotujících části nejsou vyváženy 

přirozeně,  

lze klikový hřídel vyvážit na 100 % vhodnou konfigurací hmotnosti vývažku mv a vzdálenosti 

rv jeho těžiště od osy otáčení klikového hřídele. Samotný vývažek se navrhuje tak,  

aby vyvolal při pohybu klikového hřídele odstředivou sílu, která je stejně velká jako setrvačná 

síla rotujících částí vyvažované hmoty mr. Hmotnost vývažku a jeho vzdálenost od osy 

otáčení se stanoví na základě následujících vztahů [9], [16]. 

𝐹𝑠𝑟𝑐𝑣
𝑖 = 𝑚𝑣𝑟𝑣𝜔2            (32) 

Kde index i označuje, že se setrvačná síla vztahuje v pořadí k i-tému zalomení. 

Přičemž hmotnost vývažku se určí na základě vztahu [17]: 

𝑚𝑣 = 𝑚𝑟
𝑟

𝑟𝑣
            (33) 

Z grafického znázornění působení setrvačných sil rotujících částí I. řádu je patrné,  

že vektorový součet setrvačných sil rotujících částí jednotlivých zalomení klikového hřídele je 

nulový. Protože hmotnosti rotujících částí jednotlivých zalomení jsou stejné a způsobují 

stejné silové účinky opačných směrů. 
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Obr. 16 Schéma působení setrvačných momentů rotujících částí [18], 

[upraveno] 

Stejného výsledku docílíme matematickým zápisem [18]: 

∑ 𝐹𝑠𝑟𝑐𝑧
𝑖4

𝑖=1  = 𝑚𝑟𝑟𝜔2 − 𝑚𝑟𝑟𝜔2 − 𝑚𝑟𝑟𝜔2 + 𝑚𝑟𝑟𝜔2 = 0 [𝑁]      (34) 

 

5.2.2 SETRVAČNÉ MOMENTY ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ 

Setrvačné síly rotujících částí jednotlivých zalomení klikového hřídele generují vnitřní 

podélné momenty setrvačných sil rotujících částí, které se snaží pootočit klikovou hřídeli 

kolem jejího těžiště. Jedná se o volné momenty, které mohou být vztaženy k libovolnému 

bodu klikového hřídele, nejčastěji však k těžišti nebo k průsečíku osy klikového hřídele 

s osou libovolného válce. Tím dochází ke zjednodušení vztahu momentové rovnováhy 

vztažené k danému bodu, jeden ze členů rovnice momentové rovnováhy vypadne. [18] 

Momentová rovnováha vztažena k bodu A má pak tvar: 

∑ 𝑀𝑟𝐴
𝑖4

𝑖=1 = 𝑀𝑟𝐴
1 + 𝑀𝑟𝐴

2 + 𝑀𝑟𝐴
3 + 𝑀𝑟𝐴

4 = −𝐹𝑠𝑟𝑐𝑧
2 𝑎 − 𝐹𝑠𝑟𝑐𝑧

3 2𝑎 + 𝐹𝑠𝑟𝑐𝑧
4 3𝑎 = 0 [𝑁 ∙ 𝑚]  (35) 

 

 

Jak vyplývá z momentové rovnováhy a Obr. 16 setrvačné momenty rotujících částí jsou 

vyváženy přirozeně. 
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Pro snížení zatížení hlavních ložisek klikového hřídele vlivem působení vnitřních podélných 

momentů setrvačných sil rotujících částí se využívají následující způsoby vyvážení: 

 

1. Prvním způsobem, je tzv. silové vyvážení. Silové vyvážení je charakterizováno 

umístěním stejných vývažků na každé rameno klikového hřídele.  Tyto vývažky pak 

způsobují vznik odstředivých sil, které jsou stejně velké, ale opačné orientované jako 

setrvačné síly 𝐹𝑠𝑟𝑐𝑧
𝑖  jednotlivých zalomení. Tím dochází k vyvážení sil působících na 

jednotlivých zalomeních. Takto lze docílit výrazného snížení zatížení na hlavních 

ložiscích, avšak nevýhodou je značný nárůst hmotnosti. 

 

2. Druhým způsobem je momentové vyvážení. To spočívá v umístění vývažků jen na 

vybraná zalomení klikového hřídele. V porovnání se silovým vyvážením je zatížení 

hlavních ložisek větší, nicméně nedochází k tak velkému nárůstu hmotnosti a tím 

pádem momentu setrvačnosti, což je výhodné zejména pro motory, u nichž 

požadujeme rychlý přechod do vysokých otáček motoru. 

 

3. Dalším způsobem je kombinované vyvážení, to spočívá ve vhodné kombinaci 

předešlých způsobů. Tento způsob vyvážení je však nejkomplikovanější a výroba 

takového klikového hřídele pak může být drahá. 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 17 Schéma momentového a silového vyvážení KH [18] 
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Obr. 18 Schéma působení setrvačných sil a momentů I. řádu [18] 

5.3 SETRVAČNÉ SÍLY A MOMENTY POSUVNÝCH ČÁSTÍ I. ŘÁDU 

Setrvačná síla posuvných částí I. řádu se přenáší klikových mechanismem a zatěžuje ložiska 

klikového hřídele a přenáší se na uložení motoru, kde vytváří setrvačný moment. Setrvačná 

síla posuvných částí I. řádu se odvíjí od první harmonické složky zrychlení a celkové 

hmotnosti posuvných částí. Působení setrvačných sil a momentů posuvných částí I. řádu  

je znázorněno na Obr. 18 

 

5.3.1 SETRVAČNÉ SÍLY POSUVNÝCH ČÁSTÍ I. ŘÁDU  

Setrvačné síly posuvných částí I. řádu mění velikost a smysl působení s úhlem natočení 

klikového hřídele. Velikost setrvačné síly posuvných částí I. řádu pro příslušný i-tý válec je 

dána vztahem [18]. 

𝐹𝑠𝐼
𝑖 = 𝑚𝑝𝑟𝜔2𝑐𝑜𝑠𝛼            (36) 

Výsledná setrvačná síla je dána průmětem jednotlivých setrvačných sil posuvných  

částí I. řádu do roviny os válců. A je vyjádřena následujícím vztahem [18]: 

∑ 𝐹𝑠𝐼
𝑖

4

𝑖=1

= 𝑚𝑝𝑟𝜔2𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚𝑝𝑟𝜔2 cos(𝛼 + 180°) + 𝑚𝑝𝑟𝜔2 cos(𝛼 + 180°) + 𝑚𝑝𝑟𝜔2𝑐𝑜𝑠𝛼 

∑ 𝐹𝑠𝐼
𝑖4

𝑖=1 = 0 [𝑁]          (37) 

Jak vyplývá ze vztahu (37) a grafického znázornění setrvačných sil posuvných částí I. řádu na 

Obr. 18, součet setrvačných sil je roven nule. Proto jsou setrvačné síly posuvných částí I. řádu 

přirozeně vyváženy. 
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5.3.2 SETRVAČNÉ MOMENTY POSUVNÝCH ČÁSTÍ I. ŘÁDU 

Setrvačné momenty posuvných částí I. řádu mění velikost a smysl působení s úhlem natočení 

klikového hřídele. To je dáno přímou závislosti na setrvačných silách posuvných částí I. řádu, 

které tyto momenty vyvolávají. Momentová rovnováha vztažena k bodu A je pak dána  

vztahem [18]. 

∑ 𝑀𝑠𝐼
𝑖

4

𝑖=1

= −𝑚𝑝𝑟𝜔2𝑐𝑜𝑠𝛼3𝑎 + 𝑚𝑝𝑟𝜔2 cos(𝛼 + 180°) 2𝑎 + 𝑚𝑝𝑟𝜔2 cos(𝛼 + 180°)𝑎 + 0 

∑ 𝑀𝑠𝐼
𝑖4

𝑖=1 = 0 [𝑁 ∙ 𝑚]          (38) 

Jak vyplývá ze vztahu (38) a grafického znázornění setrvačných momentů posuvných částí 

I. řádu na Obr. 18, momentová rovnováha k bodu A je rovna nule. Proto jsou setrvačné 

momenty posuvných částí I. řádu přirozeně vyváženy. 

  

Obr. 19 Setrvačné síly posuvných částí I. řádu 
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5.4 SETRVAČNÉ SÍLY A MOMENTY POSUVNÝCH ČÁSTÍ II. ŘÁDU 

Setrvačná síla posuvných částí II. řádu se odvíjí od druhé harmonické složky zrychlení  

a celkové hmotnosti posuvných částí.  Setrvačná síla posuvných částí II. řádu má menší 

amplitudu a dvojnásobnou frekvenci než setrvačná síla posuvných částí I. řádu.  

Působení setrvačných sil a momentů posuvných částí II. řádu je znázorněno na Obr. 21. 

 

 

 

  

Obr. 20 Setrvačné momenty posuvných části I. řádu 

Obr. 21 Setrvačné síly a momenty posuvných částí II. řádu [18] 
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5.4.1 SETRVAČNÉ SÍLY POSUVNÝCH ČÁSTÍ II. ŘÁDU 

Setrvačné síly posuvných částí II. řádu mění velikost a smysl působení s úhlem natočení 

klikového hřídele. Velikost setrvačné síly posuvných částí II. řádu pro příslušný i-tý válec je 

dána vztahem [18]. 

𝐹𝑠𝐼𝐼
𝑖 = 𝑚𝑝𝑟𝜔2λcos2𝛼           (39) 

Výsledná setrvačná síla II. řádu je pak dána průmětem jednotlivých setrvačných sil posuvných 

částí II. řádu do roviny os válců. A je vyjádřena následujícím vztahem [18]: 

∑ 𝐹𝑠𝐼𝐼
𝑖

4

𝑖=1

= 𝑚𝑝𝑟𝜔2λ𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑚𝑝𝑟𝜔2 λcos 2(𝛼 + 180°) + 𝑚𝑝𝑟𝜔2 λcos 2(𝛼 + 180°) + 

+𝑚𝑝𝑟𝜔2λ𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 4𝑚𝑝𝑟𝜔2λ𝑐𝑜𝑠2𝛼       (40) 

Jak vyplývá ze vztahu (40) výsledná setrvačná síla posuvných částí II. řádu není přirozeně 

vyvážena. 

  

Obr. 22 Setrvačné síly posuvných částí II. řádu 
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5.4.2 SETRVAČNÉ MOMENTY POSUVNÝCH ČÁSTÍ II. ŘÁDU  

Setrvačné momenty posuvných částí II. řádu mění velikost a smysl působení s úhlem natočení 

klikového hřídele, to je dáno přímou závislostí na setrvačných silách posuvných částí  

II. řádu, které tyto momenty vyvolávají. Momentová rovnováha vztažena k bodu T je pak 

dána vztahem [18]. 

∑ 𝑀𝑠𝐼𝐼
𝑖

4

𝑖=1

= −𝑚𝑝𝑟𝜔2λ𝑐𝑜𝑠2𝛼
3

2
𝑎 − 𝑚𝑝𝑟𝜔2 λcos 2(𝛼 + 180°)

1

2
𝑎 + 𝑚𝑝𝑟𝜔2λ𝑐𝑜𝑠2𝛼

1

2
𝑎 + 

+𝑚𝑝𝑟𝜔2 λcos 2(𝛼 + 180°)
3

2
𝑎 = 0 [𝑁 ∙ 𝑚]     (41) 

Jak vyplývá ze vztahu (41) a grafického znázornění setrvačných momentů posuvných částí 

II. řádu na Obr. 21, momentová rovnováha k bodu T je rovna nule. Proto jsou setrvačné 

momenty posuvných částí II. řádu přirozeně vyváženy. 

 

Obr. 23 Setrvačné momenty posuvných části II. řádu 
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6 MODEL A VYVÁŽENÍ NAVRHOVANÉHO KLIKOVÉHO 

HŘÍDELE 

Navrhovaný klikový hřídel má pravidelné rozestupy zážehů a to po 180°. Úhel rozestupu byl 

zvolen na základě vztahu (31). Klikový hřídel byl modelován na základě výchozích 

parametrů, které byli převzaty z výkresu klikového hřídele traktoru Zetor. Pro tvorbu modelu 

klikového hřídele a jeho následné vyvážení byl použit program PTC Creo Parametric 2.0. 

 

6.1 VYVÁŽENÍ MOMENTŮ SETRVAČNÝCH SIL ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ 

Při návrhu klikového hřídele a vyvážení setrvačných momentů rotujících částí byl postup 

následující, nejdříve bylo vymodelováno jedno zalomení klikového hřídele podle základních 

parametrů. Přičemž byl zvolen silový způsob vyvážení, to znamená, že na obě ramena 

jednoho zalomení byli opatřeny vývažky, které mají stejný tvar a rozměry. Tento způsob 

vyvážení je výhodný zejména z hlediska menšího zatížení hlavních ložisek klikového hřídele 

v porovnání s momentovým vyvážením, nevýhoda však spočívá v nárůstu hmotnosti,  

a tudíž i momentu setrvačnosti klikového hřídele. 

Další krok spočíval v tvorbě sestavy zalomení klikového hřídele spolu s náhradou rotační 

hmoty ojnice. Použitá náhrada má 80 % hmotnosti rotační části ojnice, z důvodu toho, že je 

cílem navrhovaný klikový hřídel vyvážit cca z 80 %. K tomuto účelu byl použit optimalizační 

nástroj v programu Creo. Optimalizace funguje, tak že je potřeba stanovit, které rozměry 

modelu mají být upraveny, tak aby bylo dosaženo toho, že těžiště zalomení spolu s náhradou 

hmotnosti ojnice leží na ose otáčení klikového hřídele. Jak patrné z Obr. 24 vyvážení 

setrvačných momentů rotujících částí bylo splněno. 

  

Obr. 24 Ukázka prostředí PTC Creo – poloha těžiště 
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Následně bylo třeba vymodelovat volný konec klikového hřídele a přírubu na setrvačník. 

Geometrie byla převzata z předlohového výkresu Zetor. 

Po té byly vymodelované části klikového hřídele v rámci součásti zavazbeny pomocí funkce 

Merge. Takto sestavený klikový hřídel byl nakonec opatřen mazacími kanálky.  

Výsledný model klikového hřídele je zobrazen na Obr. 25 

 

6.1.1 MATERIÁL KLIKOVÉHO HŘÍDELE 

Jako materiál klikového hřídele byla zvolena ocel 42CrMo4 ekvivalent ČSN 15 142.  

Zvolená ocel je vhodná pro velmi namáhané strojní součásti silničních motorových vozidel 

jako jsou hřídele, čepy, poloosy atd. Materiálové vlastnosti jsou zaznamenány v  Tab. 2 [24].  

 

  

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Mez pevnosti Rm 1283 [MPa] 

Mez kluzu Re 900 [MPa] 

Mez únavy v tahu σc 495 [MPa] 

Mez únavy v ohybu σco 525 [MPa] 

Tab. 2 Materiálové vlastnosti oceli 42CrMo4 [24] 

Obr. 25 Model klikového hřídele 
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6.1.2 VÝSLEDNÉ PARAMETRY NAVRHOVANÉHO KLIKOVÉHO HŘÍDELE 

Výsledné parametry navrhovaného klikového hřídele jsou zaznamenány v následující tabulce. 

 

6.2 ZHODNOCENÍ  

 

Setrvačné momenty rotujících částí navrhovaného klikového hřídele jsou vyváženy z 80 %. 

Úplného vyvážení by bylo možné docílit pouze konstrukční úpravou klikového hřídele.  

První možností je navrhnout těžší vývažky. Nicméně zde jsou limitujícími parametry výška  

a šířka vývažku, aby nedošlo ke kolizi klikového hřídele s pístem nebo ojnicí. U navrhnutého 

klikového hřídele výška vývažku dosahuje maximální hodnoty, šířka vývažku má drobnou 

rezervu, nicméně její úpravou by se úplného vyvážení nedosáhlo. Zlepšení by bylo odhadem 

v řádu jednotek procent, za cenu zvýšených nároků na přesnost výroby, a tudíž i výrobní 

ceny. Druhou možností je výrazněji odlehčit ramena klikového hřídele. 

Setrvačné sily posuvných částí II. řádu, byly ponechány nevyvážené. Vyvážení lze dosáhnout 

dvěma vyvažovacími hřídeli. V praxi to znamená složitější konstrukci, jelikož je nutné řešit 

mazání ložisek vyvažovacích hřídelí. Jako další nevýhoda se muže jevit nárůst hmotnosti 

motoru a jeho výrobní cena. 

 

Tab. 3 Parametry klikového hřídele 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Celková délka KH lk 751 [mm] 

Celková hmotnost KH mk 48,715 [kg] 

Poloměr KH r 60 [mm] 

Průměr hlavního čepu Dhlc 80 [mm] 

Délka hlavního čepu lhlc 44 [mm] 

Průměr mazacího kanálku v hlavním čepu dhk 7 [mm] 

Průměr ojničního čepu dojc 66 [mm] 

Délka ojničního čepu lojc 40 [mm] 

Průměr mazacího kanálku v ojničním čepu dojk 6 [mm] 

Hmotnost vývažku mv 3797,6 [g] 

Vzdálenost těžiště vývažku od osy KH rv 55,644 [mm] 
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7 KMITÁNÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 
Kmitání klikového hřídele vede často k vážným poruchám. Proto je potřeba se při návrhu 

klikového hřídele touto problematikou zabývat a zamezit kmitání vhodnými prostředky, které 

přispívají ke zvýšení bezpečnosti a životnosti navrhovaného klikového hřídele. Kmitání je 

způsobeno proměnlivými silami působícími na pružné těleso (klikovou hřídel). Čím pružnější  

a delší je klikový hřídel, tím vyšší je schopnost klikového hřídele kmitat. Za provozu 

klikových hřídelů motorů dochází ke třem druhům kmitání [10], [20]: 

• Podélné kmitání působící v podélném směru osy 

• Ohybové kmitání ve směru kolmém na osu klikového hřídele 

• Torzní kmitání kolem osy klikového hřídele 

Ohybové kmitání 

Ohybové kmitání klikového hřídele je způsobeno budícími periodicky proměnlivými silami, 

které působí kolmo na osu hřídele. Budící síly jsou harmonické složky tangenciálních  

a radiálních sil od tlaku plynů a setrvačné síly posuvných hmot působící na klikový hřídel. 

V případě, že některá frekvence budící síly, daná násobkem otáček a řádem harmonické 

složky, je stejná jako některá z frekvencí vlastního ohybového kmitání klikového, nastává 

rezonanční stav. [10] 

Frekvenci vlastního ohybového kmitání výrazně ovlivňuje délka klikového hřídele mezi 

dvěma hlavními ložisky. Z tohoto důvodu jsou klikové hřídele uloženy plně v bloku motoru. 

Obecně lze říci, že malé vzdálenosti znamenají, že vlastní frekvence jsou pak vysoké a riziko, 

že nastanou větší rezonance při provozních otáčkách není tak vysoké. Na frekvenci vlastního 

kmitání má také nemalý vliv způsob uložení klikového hřídele, tuhost klikové skříně, tuhost 

ložisek a velikost ložiskových vůlí. [10] 

Podélné kmitání 

Podélné kmitání je charakterizováno periodicky se opakujícím zkracováním a prodlužováním 

klikového hřídele. Většinou se jedná o kmitání vázané na ohybové kmitání, přičemž samo  

o sobě nebývá nebezpečné. [10] 

Torzní kmitání 

Časová proměnlivost kroutícího momentu způsobuje torzní kmitání, které je považováno za 

nebezpečnější, než je kmitání podélné a ohybové. Torzní kmity klikového hřídele při 

rezonanci dosahují vysokých hodnot. Rezonance a příslušné kritické otáčky motoru se v praxi 

při chodu motoru projevují ve formě zvýšeného hluku a vibrací. Častý provoz motoru 

v rezonanční oblasti může vést k únavovým lomům klikového hřídele, k poruchám ložisek  

a rozvodů. Torzní kmitání nepůsobí pouze na klikovou hřídel, ale je přenášeno 

prostřednictvím spojovacích členů i na ostatní části motoru jako jsou ventilové rozvody. 

Vlivem torzního kmitání může docházet ke změně časování, což může vést ke zhoršení 

rovnoměrnosti chodu motoru nebo k jeho poruše. [10] 

Výpočet torzního kmitání klikového hřídele se většinou řeší pomocí tzv. náhradní soustavy. 

Jedná se o idealizovanou skutečnou kmitající soustavu. Na základě výpočtu vynuceného 

torzního kmitání pak lze určit, zdali provoz motoru není ohrožen torzními vibracemi 
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klikového hřídele nebo jestli je nutné provést konstrukční úpravu klikového hřídele případně 

utlumit torzní kmitání pomocí torzních tlumičů. [10] 

 

7.1 NÁHRADNÍ TORZNÍ SOUSTAVA 

Torzní kmitání způsobuje, že kmitá celé klikové ustrojí včetně dalších částí, které jsou 

připojeny ozubenými koly a jinými převody. Pro účely výpočtu je původní torzní soustava 

nahrazena náhradní soustavou, která je energeticky ekvivalentní pro střední hodnotu časového 

průběhu. Stanovení náhradní torzní soustavy, která se skládá z několika kotoučů spojených 

mezi sebou hřídelí vychází z následujících zjednodušujících předpokladů [20]: 

• hmotnosti jsou konstantní, nezávislé na čase 

• délky jsou konstantní, nezávislé na čase 

• hmotnosti klikového ústrojí jsou redukovány do rovin procházejících osou válců 

kolmých na osu klikového hřídele 

• redukovaný hřídel je nehmotný 

Klikový hřídel je zpravidla redukován na válcový hřídel o průměru hlavního čepu klikového 

hřídele. Tvorba náhradní torzní soustavy spočítá v rozdělení klikového hřídele na pomyslné 

částí, které jsou následně nahrazeny hmotnými kotouči. Hmotnosti kotoučů příslušící 

jednotlivým válcům jsou stejné. Neuvažují se případné odchylky, taková soustava je nazývaná  

homogenní. [10] 

  

Obr. 26 Kmitání klikového hřídele [21] 
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7.1.1 REDUKCE HMOTNOSTÍ 

Při redukci hmotností jsou momenty setrvačnosti vztaženy k ose otáčení klikového hřídele, 

přičemž hmotnost ústrojí je soustředěna na poloměru kliky. Hmotnost zalomení, ojnice a pístu 

představuje příslušný kotouč s konstantním momentem setrvačnosti. Velikost daného kotouče 

vychází z podmínky rovnováhy pohybové energie příslušné části klikového ustrojí a kotouče 

náhradní torzní soustavy [10]. 

MOMENT SETRVAČNOSTI ROTUJÍCÍCH HMOT OJNICE [10]: 

𝐽𝑜𝑟 = 𝑚2 ∙ 𝑟2           (42) 

MOMENT SETRVAČNOSTI HMOT POSUVNÝCH ČÁSTÍ [10]: 

𝐽𝑝𝑜𝑠 = 𝑚𝑝 ∙ (
1

2
+

𝜆2

8
) ∙ 𝑟2         (43) 

CELKOVÝ MOMENT SETRVAČNOSTI JEDNOHO ZALOMENÍ [10]: 

𝐽𝑀 = 𝐽𝑜𝑟 + 𝐽𝑝𝑜𝑠 + 𝐽𝑧𝑎𝑙         (44) 

Kde 𝐽𝑧𝑎𝑙 je moment setrvačnosti jednoho zalomení, na základě modelu v programu Creo. 

 
MOMENT SETRVAČNOSTI NA STRANĚ ŘEMENICE [10]: 

𝐽𝑀𝑟𝑒𝑚 = 𝐽𝑟𝑒𝑚 + 𝐽𝑣_𝐾𝐻          (45) 

kde  𝐽𝑟𝑒𝑚 je moment setrvačnosti řemenice a 𝐽𝑣_𝐾𝐻 je moment setrvačnosti moment 

setrvačnosti volného konce klikového hřídele – údaj z Crea. 

 
MOMENT SETRVAČNOSTI NA STRANĚ SETRVAČNÍKU [10]: 

𝐽𝑀𝑠𝑒𝑡𝑟 = 𝐽𝑠𝑒𝑡𝑟 + 𝐽𝑛_𝐾𝐻         (46) 

kde  𝐽𝑠𝑒𝑡𝑟  je moment setrvačnosti setrvačníku a 𝐽𝑛_𝐾𝐻 je moment setrvačnosti moment 

setrvačnosti náhonového konce klikového hřídele – údaj z Crea. 

Obr. 27 Náhradní torzní soustava [19], [upraveno] 
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7.1.2 REDUKCE DÉLEK 

Při redukci délek je klikový hřídel nahrazován válcovým hřídelem s určitým redukovaným 

poloměrem a redukovanou délkou tak, aby byla dodržena podmínka ekvivalence. Tzn. že 

náhradní redukovaný hřídel musí mít stejnou pružnost jako reálný hřídel, aby při působení 

stejného kroutícího momentu docházelo ke zkroucení obou hřídelů o stejný úhel. [20] 

REDUKCE DÉLKY JEDNOHO ZALOMENÍ 

Redukce délek klikového hřídele, kde působením kroutícího momentu dochází ke zkroucení 

hlavních a ojničních čepů a zároveň k ohýbání a zkrucování ramen klikového hřídele je 

obtížná z důvodu mnohonásobného působení deformačních napětí. Výpočet je pak 

nespolehlivý, mnohdy je prakticky nemožný, proto se vychází z řady zjednodušených  

vztahů. [20] 

Redukovaná délka zalomení dle vztahu Ker – Wilson [22]: 

𝑙𝑟𝑒𝑑_𝑧𝑎𝑙 = 𝐷𝑘ℎ_𝑟𝑒𝑑
4 ∙ [

𝑙𝑜𝑗𝑐+0,4∙𝑑𝑜𝑗𝑐 

𝑑𝑜𝑗𝑐
4 +

𝑙ℎ𝑙𝑐+0,4∙𝐷ℎ𝑙𝑐

𝐷ℎ𝑙𝑐
4 +

𝑟2−0,2∙(𝑑𝑜𝑗𝑐+𝐷ℎ𝑙𝑐)

𝑙𝑟∙𝐵𝑟
3 ]    (47) 

kde 𝐷𝑘ℎ_𝑟𝑒𝑑
4  je redukovaný průměr náhradního hřídele  

 

REDUKOVANÁ DÉLKA PŘEDNÍHO KONCE KLIKOVÉHO HŘÍDELE 

Redukovaná délka předního konce je pak dána součtem dílčích části předního konce 

klikového hřídele. Pro stanovení redukované délky byly využity zobecněné vztahy uvedené 

v knize [10] str. 298. 

Kvůli svému rozsáhlému tvaru byl výsledný vztah pro redukovanou délku předního konce 

aplikovaný na navrhovaný klikový hřídel uveden v příloze.  

 

REDUKOVANÁ DÉLKA ZADNÍHO KONCE KLIKOVÉHO HŘÍDELE 

Redukce délky zadního konce klikového hřídele byla provedena stejně jako v předcházejícím 

případě tedy po částech. Výsledný vztah je uveden v příloze práce. 

 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Moment setrvačnosti řemenice Jrem 0,015 [kg∙m2] 

Moment setrvačnosti na straně řemenice JMrem 0,0187 [kg∙m2] 

Moment setrvačnosti zalomení – Creo Jzal 0,03878 [kg∙m2] 

Moment setrvačnosti jednoho zalomení JM 0,0501 [kg∙m2] 

Moment setrvačnosti setrvačníku Jsetr 1,06 [kg∙m2] 

Moment setrvačnosti na straně setrvačníku JMsetr 1,0642 [kg∙m2] 

Tab. 4 Redukované momenty setrvačnosti náhradních kotoučů 
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7.1.3 VÝPOČET TORZNÍ TUHOSTI 

Pružnost hřídele spojující hmotné kotouče náhradní soustavy je definována torzní tuhostí. 

Jedná se o závislost mezi kroutícím momentem působící na hřídel a vyvolaným úhlovým 

zkroucením hřídele. Torzní tuhost je dána vztahem [10]: 

𝑐 =
𝑀𝑘

𝜑
=

𝐺∙𝐼𝑝

𝑙𝑟𝑒𝑑
           (48) 

kde G je modul pružnosti ve smyku  

Ip je polární kvadratický moment  

lred je redukovaná délka daného úseku hřídele  

 

Polární kvadratický moment hřídele kruhového průřezu je dán vztahem [10]: 

𝐼𝑝 =
𝜋∙𝐷𝑟𝑒𝑑

4

32
           (49) 

 

 

7.2 VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ 

Jedná se o harmonický pohyb soustavy, který se charakterizován tím, že je způsoben vnějším 

impulzem, který je v soustavě udržován i bez působení vnějších sil a odporů. V ideálním 

případě, kdyby nedocházelo ke ztrátám trvalo by kmitání neomezeně dlouhou dobu.  

Ve skutečnosti však toho kmitání vlivem působení pasivních odporů po určité době zaniká  

a samo o sobě není nebezpečné. [10] 

Vlastní torzní kmitání závisí na velikostí redukovaných momentů setrvačnosti a na pružných 

vazbách mezi hmotnostmi. Kmitání pak probíhá s určitou frekvencí a s určitou velikostí 

amplitud. [20] 

Při návrhu klikového hřídele je však důležité znát frekvenci vlastního kmitání. Z důvodu toho, 

že právě frekvence vlastního kmitání rozhoduje o tom, zda může motor pracovat  

Tab. 5 Výsledné redukované délky částí navrhovaného klikového hřídele 

Název Označení Hodnota Jednotka 

Redukovaná délka jednoho zalomení lred_zal 0,25209 [m] 

Redukovaná délka kliky na straně řemenice lred_rem 2,5426 [m] 

Redukovaná délka kliky na straně setrvačníku lred_setr 0,17591 [m] 

Tab. 6 Torzní tuhosti jednotlivých částí klikového hřídele 

Název Označení Hodnota Jednotka 

Torzní tuhost na straně řemenice c1 128104,141 [N∙m∙rad-1] 

Torzní tuhost jednotlivých zalomení c2,3,4 1292100,661 [N∙mrad-1] 

Torzní tuhost na straně setrvačníku c5 1851674,892 [N∙m∙rad-1] 
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v požadovaném spektru otáček, aniž by došlo k rezonanci. V případě rezonance by došlo 

k zesílení vlastního kmitání [20]. 

7.2.1 VÝPOČET VLASTNÍHO KMITÁNÍ 

Výpočet kmitání vychází z Lagrangeovy pohybové rovnice v maticovém tvaru, která platí pro 

lineární diskrétní systémy. Obecný tvar pohybové rovnice pak má tvar [23]. 

𝑴 ∙ �̈� + 𝑲 ∙ �̇� + 𝑪 ∙ 𝒒 = 𝑸         (50) 

 

 

Jak vyplývá z úvodní kapitoly při výpočtu torzního kmitání se neuvažuje tlumení soustavy. 

Jedná se tedy o volné netlumené kmitání. Pohybová rovnice pro volné netlumené kmitání  

má pak tvar [20]: 

 

𝑴 ∙ �̈� + 𝑪 ∙ 𝒒 = 𝟎          (51) 

 

Předpokládané řešení vypadá takto [23]: 

 

𝒒 = 𝒂 ∙ 𝑒𝑗Ω𝑡            (52) 

 

kde a je vektor amplitud a Ω je úhlová frekvence  

 

po derivaci a zpětném dosazení do pohybové rovnice, dostaneme následující vztah [23]: 

 

(𝑪 − Ω2 ∙ 𝑴) ∙ 𝑎 = 0          (53) 

 

Z důvodu snížení náročnosti výpočtu se převádí na problém vlastních čísel. Standartní vztah 

řešící problém vlastích čísel má následující podobu [23]: 

 
(𝑨 − 𝜆č ∙ 𝑬) ∙ 𝒙 =0          (54) 

 

kde A=M-1C (čtvercová matice) 

λč je vlastní číslo, tj. λč = Ω2 

E je jednotková matice 

 

Frekvence vlastního kmitání se určí na základě následujícího vztahu [23]: 

 

𝑁 =
Ω

2𝜋
           (55) 

 

Vztah pro výpočet poměrné amplitudy výchylek [23]: 

 

𝑎𝑖 =
𝑤𝑖

𝑤0
           (56) 

 

kde w0 je úhlová výchylka první hmoty a wi je úhlová výchylka i-té hmoty  
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Obr. 28 Vlastní tvary torzního kmitání 

 

  

 Označení Hodnota Jednotka 

První vlastní frekvence N1 1781,5 / 17012 [rad∙s-1] /[min-1] 

Poměrné amplitudy pro první vlastní frekvenci 

a11 1,0 [-] 

a12 0,5376 [-] 

a13 0,4256 [-] 

a14 0,2611 [-] 

a15 0,0645 [-] 

a16 -0,0783 [-] 

Druhá vlastní frekvence N2 2938,2 / 28058 [rad∙s-1] /[min-1] 

Poměrné amplitudy pro druhou vlastní 

frekvenci 

a21 1,0 [-] 

a22 -0,2577 [-] 

a23 -0,2961 [-] 

a24 -0,2353 [-] 

a25 -0,0956 [-] 

a26 0,0241 [-] 

Tab. 7 Hodnoty prvních dvou vlastních frekvencí a poměrných amplitud  
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Obr. 29 Výsledky programu Holzer 

POROVNÁNÍ NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ S VÝSTUPY PROGRAMU HOLZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vyplývá z Obr.29 numerické řešení a výstupy programu Holzer se shodují. 
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7.3 VYNUCENÉ TORZNÍ KMITÁNÍ 

Při trvalém působení periodicky proměnného kroutícího momentu je klikový hřídel vystaven 

vynucenému kmitání s určitou frekvencí. Na rozdíl od vlastního kmitání, které po krátkém 

čase vlivem působení tlumících odporů zanikne a není samo o sobě nebezpečné, může být 

vynucené kmitání nebezpečné z hlediska pevnosti klikového hřídele. [10] 

Klikový hřídel je zatěžován periodicky proměnným kroutícím momentem, který se 

čtyřdobých motorů opakuje každé dvě otáčky. Tento budící moment lze rozložit na základě 

Fourierovi transformace na řadu sinusově proměnných dílčích momentů – harmonických 

složek. Dle počtu period harmonické složky za jednu otáčku klikové hřídele je určen její řád. 

U čtyřdobých motorů je tedy řád harmonické složky dán násobkem jedné poloviny. [20] 

𝜅 =
𝑥

2
             (57) 

kde x=1;2; 3…n 

7.3.1 VÝPOČET REZONANČNÍCH OTÁČEK 

„Každá z harmonických složek kroutícího momentu vzbuzuje nezávisle na ostatních složkách 

vynucené kmitání stejné frekvence, jako má tato složka. Složka řádu κ způsobuje tedy při 

otáčkách motoru n vynucené kmitání frekvence κn. Spalovací motor má tedy řadu kritických 

otáček, příslušných kmitání jednouzlovému, dvouuzlovému nebo i vyšším stupňům kmitání.“ 

(Kolektiv VÚNM a ČKD Praha, 1962, s. 313) 

Rezonanční otáčky [10]: 

𝑛𝑟𝑖 =
𝑁𝑖

𝜅
           (58) 

kde Ni jsou frekvence vlastního uzlového kmitání, index i označuje počet uzlů 
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Červeně jsou označeny hlavní řády harmonických složek a rezonanční otáčky, které leží 

v provozních otáčkách motoru. Jak vyplývá z Tab. 8 v provozním spektru otáček se nachází 

rezonanční otáčky pouze jednouzlového kmitání sedmého a vyššího řádu harmonické složky. 

  

Řád harmonické 

složky 

Rezonanční otáčky prvního 

vlastní kmitání 

Rezonanční otáčky druhého 

vlastní kmitání 

κ [-] nr1 [min-1] nr2 [min-1] 

0,5 34024,98173 56115,98668 

1 17012,49087 28057,99334 

1,5 11341,66058 18705,32889 

2 8506,245434 14028,99667 

2,5 6804,996347 11223,19734 

3 5670,830289 9352,664447 

3,5 4860,711676 8016,569526 

4 4253,122717 7014,498335 

4,5 3780,553526 6235,109631 

5 3402,498173 5611,598668 

5,5 3093,180158 5101,453335 

6 2835,415145 4676,332223 

6,5 2617,306287 4316,61436 

7 2430,355838 4008,284763 

7,5 2268,332116 3741,065779 

8 2126,561358 3507,249168 

8,5 2001,469514 3300,940393 

9 1890,276763 3117,554816 

9,5 1790,788512 2953,472983 

10 1701,249087 2805,799334 

10,5 1620,237225 2672,189842 

11 1546,590079 2550,726667 

11,5 1479,347032 2439,825508 

12 1417,707572 2338,166112 

Tab. 8 Rezonanční otáčky prvního a druhého vlastního kmitání klikového hřídele 
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7.3.2 VÝPOČET VYNUCENÉHO TORZNÍHO KMITÁNÍ 

Maximální a minimální hodnoty kroutících momentů a amplitud výchylek jednotlivých úseků 

náhradní soustavy byly dodány vedoucím práce. Mezi vstupní parametry pro výpočet torzního 

kmitání patří poloměr klikového hřídele, rozteč válců, vrtání, délka ojnice, hmotnost 

posuvných částí klikového mechanismu a výstupy programu Holzer. Výpočtový program pro 

výpočet torzního kmitání vychází z nevětveného torzního systému na Obr. 30. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Nevětvený torzní systém [23] 

 

Pro výpočet se využívá tridiagonální matice komplexní tuhosti, která má následující tvar. 

 

 

 

 

 

 

 

kde di, ei a fi jsou prvky komplexní tuhosti 

Výhodou programu, který pracuje na principu nevětveného torzního systému je menší časová  

a výpočtová náročnost. 

  

Obr. 31 Tridiagonální matice komplexní tuhosti [23] 
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Největší kroutící moment byl zaznamenám na třetím zalomení klikového hřídele, jeho průběh 

je znázorněn na Obr. 32. Z grafu vyplývá dominantní vliv 8. řádu harmonické složky při 

otáčkách 2130 min-1, které leží v rozsahu provozních otáček, je tedy patrné, že 8. řád 

harmonické složky je při provozu motoru zvláště nebezpečný. 

 

Následující graf znázorňuje závislost torzní výchylky volného konce klikového hřídele na 

otáčkách motoru a je patrné, že k největším výchylkám dochází v rozsahu otáček  

1000-1200 min-1. Přičemž maximální výchylka v záporné oblasti je 1,254° při otáčkách  

1000 min-1. 
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Obr. 32 Kroutící moment na třetím zalomení klikového hřídele – 4V 

Obr. 33 Torzní výchylka volného konce klikového hřídele – 4V 
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Největší kroutící moment v případě deaktivace druhého a třetího válce byl zaznamenám na 

třetím zalomení klikového hřídele, jeho průběh je znázorněn na Obr. 34. Z grafu vyplývá 

dominantní vliv 7,5. řádu harmonické složky při otáčkách 2260 min-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze závislosti torzní výchylky volného konce klikového hřídele na otáčkách motoru  

je zřejmé, že k největším výchylkám dochází v rozsahu otáček 1000-1800 min-1.  

Maximální výchylka v záporné oblasti dosahuje hodnoty 3,983° při otáčkách 1000 min-1. 
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Obr. 34 Kroutící moment na třetím zalomení klikového hřídele – 2V 

Obr. 35 Torzní výchylka volného konce klikového hřídele – 2V 
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8 PEVNOSTNÍ ANALÝZA 
 

8.1 TVORBA SÍTĚ 

Jak již bylo uvedeno dříve tvorba 3D modelu klikového hřídele probíhala v programu PTC 

Creo Parametric 2.0. Odkud byl následně hotový model exportován ve formátu STEP (*.stp) 

do programu Ansys Workbench, kde probíhala samotná tvorba sítě. Ansys Workbench jsem 

zvolil z důvodu uživatelsky příjemného prostředí a snazší manipulace s 3D modelem. 

Před samotnou tvorbou sítě, byl model klikového hřídele v Desing Modeleru Ansysu Workbench 

rozřezán na 9 dílů. Jednak kvůli snazšímu výběru velikosti prvků na jednotlivých objemech 

klikového hřídele, ale hlavně z důvodu pozdějšího vytvoření náhrady ložisek v programu Ansys 

Mechanical APDL. Jednotlivé řezy byly vedeny středem každého hlavního ložiska, středem 

ojničního ložiska na posledním zalomení klikového hřídele, středem pera a středem příruby 

setrvačníku. 

Při tvorbě sítě byla zvolena metoda síťování Hex Dominant s kvadratickými prvky, kvůli jejím 

výhodám. Při tvorbě sítě byly použity prvky o velikostech od 2,5 mm do 15 mm  

(plochy vývažku). Přičemž prvky o velikosti 2,5 mm byly použity na veškeré rádiusy, aby byl 

zajištěn dostatečný počet prvků na těchto plochách. Na plochy prvních třech zalomení pak byly 

použity prvky o větší velikosti než na posledním zalomení. Zde byla síť zjemněna z důvodu 

pozdějšího vyšetřování napjatosti. Obecně lze říci, že výsledná síť je kompromisem mezi její 

kvalitou a výpočtovou náročností při současném zajištění přesnosti výsledků.  Takto vytvořená síť 

má 688 737 uzlů a 250 617 elementů. 

 

 

 

 

Po vytvoření sítě byl model klikového hřídele importován do programu Ansys Mechanical 

APDL, kde později probíhaly veškeré simulace. V prvé řadě byla provedena modální analýza 

volného netlumeného kmitání. Z důvodu ověření návaznosti sítě po předcházející přípravě 

modelu klikového hřídele k síťování. Kdy během přípravy došlo k rozřezání klikového 

hřídele, jak bylo uvedeno výše. Správnou návaznosti sítě potvrzují výsledky modální analýzy, 

kdy první čtyři ze šesti frekvencí odpovídajících stupňům volnosti vyšly nulové a zbylé dvě 

téměř nulové. 

  

Obr. 36 Vytvořená síť klikového hřídele v programu Ansys Workbench 
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8.2 ANALÝZA NAPJATOSTI 

Pro analýzu napjatosti jsem zvolil metodu LSA, která byla provedena v programu  

ANSYS Mechanical APDL. Po nastavení materiálových vlastností klikového hřídele,  

byly vytvořeny náhrady uložení klikového hřídele v kluzných ložiscích. Tuhost hlavních čepů 

zaručují prvky MPC-184, které spojují středový uzel hlavního čepu s uzly na jeho povrchu 

v místě příslušných řezů klikového hřídele. Pružnost olejové vrstvy ložisek je pak simulována 

za použití prvků SpringDamper s definovanou tuhostí dle vztahu (59), které jsou spojeny se 

středovými uzly hlavních ložisek na konci prvků je pak zamezeno rotacím a posuvům ve 

směru os x, y, z souřadnicového systému klikového hřídele. V neposlední řadě v místě 

přechodu volného konce a hlavního čepu bylo zamezeno rotaci kolem osy klikového hřídele 

pro účely simulace krutu. 

Tuhost olejové vrstvy je dána vztahem [24]: 

𝑘𝑠 =
0,5∙𝑃𝑝_𝑚𝑎𝑥

0,8∙𝑐𝐿
           (59) 

Kde Pp_max je maximální síla od tlaku plynů působící na píst  

 cL je ložisková vůle, která byla zvolena 1.10-4 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikový hřídel jsem dále zatížil dvěma zátěžnými stavy, které jsou dané metodou LSA. První 

zátěžný stav je charakterizován působením maximální síly od tlaku plynu Pp (neuvažují se 

setrvačné síly) na ojničním čepu posledního zalomení a současném zatížení příruby 

setrvačníku maximálním kroutícím momentem v kladné oblasti. 

Druhý zátěžný stav je dán zatížením příruby setrvačníku maximem krouticího momentu 

v záporné části. Síla od tlaku plynů je v případě druhého zátěžného stavu rovna nule. 

 

  

Obr. 37 Simulace uložení klikového hřídele v hlavních ložiscích [24] 
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V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny hodnoty pro 1. a 2. zátěžný stav v případě 

chodu motoru na čtyři a dva válce.  

 

 

 

 

 

 

  

Tab. 9 Hodnoty pro 1.zátěžný stav v případě chodu motoru na čtyři a dva válce 

 Označení 
Hodnota 

4V 

Hodnota 

2V 
Jednotka 

Maximální síla od tlaku plynů Pp_max 85185   85185  [N] 

Maximální kroutící moment v kladné 

oblasti 

Mt_max+ 4133,914 3535,107 [N∙m] 

Tab. 10 Hodnoty pro 2.zátěžný stav v případě chodu motoru na čtyři a dva válce 

 Označení 
Hodnota 

4V 

Hodnota 

2V 
Jednotka 

Maximální síla od tlaku plynů Pp_max 0 0 [N] 

Maximální kroutící moment v záporné 

oblasti 

Mt_max- 2909,555 1633,998 [N∙m] 

Obr. 38 Simulace 1. a 2. zátěžného stavu 
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8.3 VÝSLEDKY 

Výsledky simulace, respektive rozložení napětí na klikovém hřídeli jako celku,  

jsou zkreslené. Proto je nutné se nad výsledky zamyslet a uvést skutečnosti, které vedly 

k ovlivnění rozložení napjatosti na klikovém hřídeli. 

Postup simulace a jednotlivé zátěžné stavy dané metodou LSA jsou popsány podrobně  

v kapitole 8.2 Analýza napjatosti. Jak je patrné z Obr. 39. rozložení napjatosti v místě 

přechodu volného konce klikového hřídele a prvního hlavního čepu je značně ovlivněno tím, 

že v tomto místě bylo zamezeno všem rotacím a posuvům. Což v podstatě vedlo ke vzniku 

vazby vetknutí. Právě proto program Ansys APDL vyhodnotil jako oblast s minimálním 

napětím volný konec klikového hřídele, který je až za vazbou vetknutí. Maximální hodnoty 

napětí, pak byly vyhodnoceny v místě vazby na přechodu volného konce klikového hřídele  

a prvního hlavního čepu a také na prvním zalomení. V těchto místech hodnoty napětí 

dosahovaly až čtyřnásobných hodnot v porovnání s hodnotami napětí v nebezpečných 

místech, kterými jsou přechody čepů a ramen, na posledním zalomení klikového hřídele. 

Právě proto jsou místa s neúměrně vysokými hodnotami napětí zobrazeny na výsledcích 

simulace šedou barvou, protože leží mimo stupnici, která byla zvolena dle naměřených 

maximálních hodnot napětí na posledním zalomení, kde lze očekávat důvěryhodné rozložení 

napjatosti. 

 

  

Obr. 39 Výsledky simulace pro 1. zátěžový stav v případě chodu motoru na čtyři válce 
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Obr. 40 Detailní pohled na rozložení napětí na ojničním čepu při  

1. Zátěžném stavu – chod motoru na čtyři válce 

Obr. 41 Detailní pohled na rozložení napětí na ojničním čepu při  

2. Zátěžném stavu – chod motoru na čtyři válce 
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8.4 VÝPOČET BEZPEČNOSTI 

Bezpečnost klikového hřídele byla stanovena analyticky na základě hodnot napětí, které jsou 

výstupem analýzy napjatosti a dále na základě materiálových vlastností voleného materiálu 

klikového hřídele. Potřebné vstupy pro výpočet bezpečnosti jsou zaznamenány v Tab. 11. 

 

Poměrný gradient napětí byl stanoven dle následujícího vztahu [24]: 

 𝜒𝑅 =
1

𝜎𝑒𝑋
∙ (

𝜎𝑒𝑋−𝜎𝑒𝑋3

|𝑥𝑥3̅̅ ̅̅ ̅|
)           (60) 

 

Kde 𝜎𝑒𝑋 je maximální napětí na povrchu vybraného elementu  

𝜎𝑒𝑋3 je minimální napětí ve vzdálenosti |𝑥𝑥3̅̅ ̅̅ ̅| pod povrchem vybraného elementu  
|𝑥𝑥3̅̅ ̅̅ ̅| je vzdálenost mezi měřenými uzly  

 

Dále byl vypočítán korekční součinitel [24]: 

𝑓𝐺 = 1 +

𝜎𝑐𝑜
𝜎𝑐

−1 

2

𝑑𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘

∙ 𝜒𝑅           (61) 

 

Kde 𝜎𝑐𝑜 je mez únavy v ohybu  

𝜎𝑐 je mey únavy v tahu/tlaku  

𝑑𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘 je průměr zkušebního vzorku, průměr zkušebního vzorku zvolen dle [24] 7,5 mm 

 

Součinitel vrubu a koncentrace napětí je dán vztahem [24]: 

𝛽

𝛼
= 1 + √𝜒𝑅 ∙ 10−(0,35+

𝑅𝑒
810

)          (62) 

Maximální ekvivalentní napětí je dané vztahem [24]: 

𝜎𝑒𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑒𝑋            (63) 

 

Tab. 11 Vstupní parametry pro výpočet bezpečnosti klikového hřídele 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Mez pevnosti Rm 1283 [MPa] 

Mez kluzu Re 900 [MPa] 

Mez únavy v tahu σc 495 [MPa] 

Mez únavy v ohybu σco 525 [MPa] 

Maximální napětí na povrchu (pro 4V-1.ZS) 𝜎𝑒𝑋  401,293 [MPa] 

Minimální napětí pod povrchem (pro 4V-1.ZS) 𝜎𝑒𝑋3 196,181 [MPa] 

Maximální napětí (pro 4V-2.ZS) 𝜎𝑒𝑋𝑏 161,194 [MPa] 

Maximální napětí na povrchu (pro 2V-1.ZS) 𝜎𝑒𝑋  374,116 [MPa] 

Minimální napětí pod povrchem (pro 2V-1.ZS) 𝜎𝑒𝑋3 190,381 [MPa] 

Maximální napětí (pro 2V-2.ZS) 𝜎𝑒𝑋𝑏 94,959 [MPa] 

Vzdálenost mezi měřenými uzly |𝑥𝑥3̅̅ ̅̅ ̅| 2,075 [mm] 
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Minimální ekvivalentní napětí je dané vztahem [24]: 

𝜎𝑒𝑚𝑖𝑛 = 𝜎𝑒𝑋𝑏            (64) 

 

Amplituda ekvivalentního napětí je dané vztahem [24]: 

𝜎𝑒𝑎 =
𝜎𝑒𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑒𝑚𝑖𝑛

2
            (65) 

 

Střední hodnota ekvivalentního napětí je dané vztahem [24]: 

𝜎𝑒𝑚 =
𝜎𝑒𝑚𝑎𝑥+𝜎𝑒𝑚𝑖𝑛

2
            (66) 

 

Přibližné stanovení součinitele vlivu velikosti [24]: 

𝜂𝜎 = 1,189 ∙ 𝑑𝑣𝑣
−0,097          (67) 

 

kde dvv je průměr vlivu velikosti na únavu materiálu (zvolen průměr hlavního čepu Dhlc). 

 

Vliv pravděpodobnosti přežití zvolen dle [24] pro pravděpodobnost přežití 99,9 %: 

𝑣𝜎 = 0,753            (68) 

 

Součinitel bezpečnosti klikového hřídele je pak dán vztahem [24]: 

𝑘 = (
𝛽

𝛼
∙

𝜎𝑒𝑎

𝜎𝑐∙𝜂𝜎∙𝑣𝜎∙𝑓𝐺
+

𝜎𝑒𝑚

𝑅𝑚
) −1          (69) 

 

V případě povrchově kalených rádiusů klikového hřídele je pak výsledná bezpečnost dána 

vztahem [24]: 

 𝑘𝑘𝑎𝑙𝑒𝑛𝑜 = 1,3 ∙ 𝑘           (70) 

Tab. 14 Výsledné hodnoty bezpečnosti 

Parametr Označení 
Hodnota 

4V 

Hodnota 

2V 
Jednotka 

Poměrný gradient napětí 𝜒𝑅  0,246 0,237 [mm−1] 

Korekční součinitel 𝑓𝐺  1,056 1,054 [−] 

Součinitel vrubu a koncentrace 

napětí 

𝛽

𝛼
 

1,03 1,03 [−] 

Amplituda ekvivalentního napětí 𝜎𝑒𝑎 120,05 139,578 [MPa] 

Střední hodnota ekvivalentního 

napětí 
𝜎𝑒𝑚 281,243 234,538 [MPa] 

Součinitel vlivu velikosti 𝜂𝜎  0,777 0,777 [−] 

Součinitel bezpečnosti 𝒌 1,617 1,544 [−] 

Součinitel bezpečnosti – kaleno 𝒌𝒌𝒂𝒍𝒆𝒏𝒐 2,102 2,007 [−] 
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ZÁVĚR 
Jak již bylo uvedeno dříve, cílem diplomové práce byl návrh čtyřválcového vznětového 

motoru s deaktivací válců a navržený klikový hřídel podrobit pevnostní analýze s uvážením 

torzních kmitů.  

Navržený klikový hřídel byl vyvážen silově. Přičemž bylo dosaženo vyvážení setrvačných 

momentů rotujících částí z 80 %. Úplného vyvážení by bylo možné docílit pouze konstrukční 

úpravou klikového hřídele. Setrvačné sily posuvných částí II. řádu, byly ponechány nevyvážené. 

Z výsledku torzního kmitání je patrné, že v případě chodu motoru na všechny válce dosahuje 

maximální torzní výchylka volného konce klikového hřídele 1,254° při otáčkách 1000 min-1, 

v intervalu otáček 1000-1900 min-1 hodnota torzní výchylky klesá. Dále pak v rozsahu otáček  

1900-2300 min-1 dochází k jejímu opakovanému nárůstu. 

Při deaktivaci válců, kdy probíhá proces spalování pouze ve dvou válcích, dochází k nárůstu 

torzní výchylky, která je způsobena nerovnoměrnosti chodu motoru. Torzní výchylka pak 

dosahuje maxima 3,983° při otáčkách 1000 min-1. Po připojení příslušenství, spojky 

a převodovky lze očekávat její pokles.  Na základě výsledků, lze konstatovat, že torzní tlumič 

není nutný.   

Z provedené pevnostní analýzy vyplývá, že bezpečnost navrhovaného klikového hřídele vůči 

únavovému poškození je vyhovující v obou případech. Bezpečnost v prvním případě,  

kdy jsou aktivní všechny válce, vyšla 1,617 po zakalení rádiusu je výsledná bezpečnost 2,102. 

V druhém vyšetřovaném případě, kdy jsou aktivní pouze dva válce, vyšla bezpečnost 1,544. 

Po zakalení rádiusu je výsledná bezpečnost 2,007. Výsledné hodnoty bezpečnosti jsou zcela 

vyhovující pro bezpečný provoz motoru.  
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a [m∙s-2] Zrychlení pístu 

a 

 
[-] Vektor amplitud 

 

A 

 
[-] Čtvercová matice 

 

aI [m∙s-2] První harm. složka zrychleni pístu 

ai [-] Poměrná amplituda 

aII [m∙s-2] Druhá harm. složka zrychlení pístu 

c [N∙m∙rad-1] Torzní tuhost 

C [-] Matice tuhosti 

cL [m] Ložisková vůle 

D [mm] Vrtání 

dhk [mm] Průměr mazacího kanálku 

Dhlc [mm] Průměr hlavního čepu 

Dkh_red
4 [m] Redukovaný průměr náhradního hřídele 

dojc [mm] Průměr ojničního čepu 

dojk [mm] Průměr mazacího kanálku 

E [-] Jednotková matice 

fG [-] Korekční součinitel 

Fo [N] Výsledná síla působící na ojnici a ojniční čep 

Foc [N] Výsledná síla zatěžující ojniční čep 

Fp [N] Výsledná síla působící v ose válce 

Fr [N] Radiální síla působící na ojnici a ojniční čep 

Frc [N] Výsledná radiální síla zatěžující ojniční čep 

Fro [N] Setrvačná síla rotující části ojnice 

Fsetrv [N] Setrvačná síla 

FsI
i [N] Setrvačná síla posuvných částí I. řádu 

FsII
i [N] Setrvačná síla posuvných částí II. řádu 

Ft [N] Tangenciální síla působící na ojnici a ojniční čep 

G [MPa] Modul pružnosti ve smyku 

Ip [m4] Polární kvadratický moment 

iv [-] Počet válců 

JM [kg∙m2] Celkový moment setrvačnosti jednoho zalomení 
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JMrem [kg∙m2] Moment setrvačnosti na straně řemenice 

JMsetr [kg∙m2] Moment setrvačnosti na straně setrvačníku 

Jn_KH [kg∙m2] moment setrvačnosti moment setrvačnosti náhonového konce klikového hřídele 

Jor [kg∙m2] Moment setrvačnosti rotujících hmot ojnice 

Jpos [kg∙m2] Moment setrvačnosti hmot posuvných částí 

Jv_KH [kg∙m2] Moment setrvačnosti moment setrvačnosti volného konce klikového hřídele 

Jzal [kg∙m2] Moment setrvačnosti jednoho zalomení 

k [-] Součinitel bezpečnosti klikového hřídele 

K [-] Matice tlumeni 

kkaleno [-] Součinitel bezpečnosti klikového hřídele – kaleno 

ks [N∙m-1] Tuhost olejové vrstvy 

l [mm] Délka ojnice 

lc [mm] Rozteč válců 

lhlc [mm] Délka hlavního čepu 

lk [mm] Celková délka KH 

lojc [mm] Délka ojničního čepu 

lr [mm] Délka ramene 

lred [m] Redukovaná délka daného úseku hřídele 

lred_rem [m] Redukovaná délka kliky na straně řemenice 

lred_setr [m] Redukovaná délka kliky na straně setrvačníku 

lred_zal [m] Redukovaná délka zalomení 

m [kg] Hmotnost pohybující se součásti 

M [-] Matice hmotnosti 

m0 [kg] Celková hmotnost ojnice 

m1 [g] Hmotnost posuvných částí ojnice 

m2 [g] Hmotnost rotačních částí ojnice 

mk [kg] Celková hmotnost KH 

mp [kg] Celková hmotnost posuvných částí ojnice 

mpsk [g] Hmotnost pístní skupiny 

mr [kg] Celková hmotnost rotujících částí ojnice 

MsI
i [N∙m] Setrvačný moment posuvných částí I. řádu 

MsII
i [N∙m] Setrvačný moment posuvných částí II. řádu 

Mt [N∙m] Točivý moment zatěžující ojniční čep 
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Mt_max- [N∙m] Maximální kroutící moment v záporné oblasti 

Mt_max+ [N∙m] Maximální kroutící moment v kladné oblasti 

mv [kg] Hmotnost vývažku 

mzal [kg] Hmotnost zalomení KH 

mzal
red [kg] Redukovaná hmotnost zalomení KH 

N [Hz] Frekvence vlastního kmitání 

nri [Hz] Rezonanční otáčky 

p [MPa] Tlak ve spalovacím prostoru 

p0 [MPa] Atmosférický tlak 

Pp [N] Síla tlaku plynů 

r [mm] Poloměr KH 

Re [MPa] Mez kluzu 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

rv [mm] Vzdálenost těžiště vývažku od osy KH 

s [m] Dráha pístu 

sI [m] První harm. složka dráhy pístu 

sII [m] Druhá harm. složka dráhy pístu 

Sp [N] Setrvačná síla posuvných částí 

Spíst [m2] Čelní plocha pístu 

v [m∙s-1] Rychlost pístu 

vI [m∙s-1] První harm. složka rychlosti pístu 

vII [m∙s-1] Druhá harm. složka rychlosti pístu 

vσ [-] Pravděpodobnost přežití 

w0 [-] Úhlová výchylka první hmoty 

wi [-] Úhlová výchylka i-té hmoty 

|xx3| [mm] Vzdálenost mezi měřenými uzly 

Z [mm] Zdvih 

α [°] Úhel natočení klikového hřídele 

β [°] Úhel pootočení ojnice od osy válce 

β/α [-] Součinitel vrubu 

ησ [-] Součinitel vlivu velikosti 

κ [-] Řád harmonické složky 
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λ [-] Klikový poměr 

λč [-] Vlastní číslo 

σc [MPa] Mez únavy v tahu 

σco [MPa] Mez únavy v ohybu 

σea [MPa] Amplituda ekvivalentního napětí 

σem [MPa] Střední hodnota ekvivalentního napětí 

σemax [MPa] Maximální ekvivalentní napětí 

σemin [MPa] Minimální ekvivalentní napětí 

σeX [MPa] Maximální napětí na povrchu  

σeX3 [MPa] Minimální napětí pod povrchem  

σeXb [MPa] Maximální napětí  

φ [°] Úhel mezi jednotlivými zalomeními KH 

ΧR [mm-1] Poměrný gradient napětí 

ω [rad∙s-1] Úhlová rychlost 

Ω [rad∙s-1] Úhlová frekvence 
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