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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Cílem této diplomové práce je návrh klikového ústrojí podle zadaných parametrů. Práce 
obsahuje návrh vyvážení setrvačných sil a jejich momentů, modální analýzu a výpočet 
torzních kmitů. Nakonec je proveden výpočet součinitele bezpečnosti použitím MKP. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
klikové ústrojí, vyvažování, torzní kmity, součinitel bezpečnosti. 

ABSTRACT  

The primary objective of this thesis was to design a crankshaft according to given 
parameters. In this case the thesis also contains the balancing of inertia forces and its 
moments, modal analysis and calculation of torsion vibrations. The last chapter includes   a 
calculation of the safety factor by using a Finite Element Method. 

KEYWORDS 
powertrain, balancing, torsion vibrations, safety factor. 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Cílem této diplomové práce je návrh klikového hřídele pětiválcového vznětového motoru, 
který vychází z čtyřválcového vznětového motoru firmy ZETOR. Mým cílem je tedy 
zachovat co nejvíc stejných rozměrů. Celá pístní skupina a ojnice zůstává v původním stavu. 
Blok motoru se musí zvětšit o jeden válec. Zdvihový objem válce a zdvih každého pístu 
zůstává beze změn. Největší změny se konají na klikovém hřídeli. Kromě toho, že se přidá 
jedno klikové zalomení, se musí změnit i rozestup zážehu, a z toho vyplývající úhel natočení 
jednotlivých klikových zalomení. Pro tento klikový hřídel bylo zadáno pořadí zážehů 1-2-4-5-
3. 
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KLIKOVÝ MECHANISMUS  

1 KLIKOVÝ MECHANISMUS  
Jak už bylo zmíněno, navrhovaný pětiválcový motor je postaven na bázi známého 

čtyřválcového motoru ZETOR.  

1.1 ZADANÉ PARAMETRY P ĚTI-VÁLCOVÉHO MOTORU  
 

Tab. 1Základní parametry pěti-válcové jednotky 
Vrtání válce D 105 [mm] 

Počet válců iv 5 [-] 

Zdvih pístu Z 120 [mm] 

Zdvihový objem VZ 5195 [cm3] 

Délka ojnice lo 215 [mm] 

Jmenovité otáčky nj 2200 [min-1] 

 

1.2 DIAGRAMY P-Α  A P-V 
Pro výpočet síly od tlaků plynů na dno pístu, je potřeba znát indikovaný tlak ve spalovacím 
prostoru v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele. Tyto tlaky charakterizují účinnost a 
výkonové parametry čtyřválcového motoru ZETOR. Navrhovaný pětiválcový motor vychází 
ze stejných hodnot indikovaného tlaku, které jsou součástí zadání a pro názornost jsou 
vyneseny do p-α  a p-V diagramu. 
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KLIKOVÝ MECHANISMUS  

 

Obr. 2 p-V diagram 

 

Obr. 1 p-α diagram 
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KINEMATIKA KLIKOVÉHO  MECHANISMU 

2 KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU  
Na klikový mechanismus působí mnoho sil a momentů, které jsou příčinou vzniku vibrací a 
hluku. Největší jsou síly od tlaku plynů a setrvačné síly pohybujících se částí. Tyto síly 
namáhají klikovou hřídel na ohyb, na krut a torzím kmitáním. Abychom dosáhli co 
nejrovnoměrnějšího chodu motoru je potřeba klikový mechanismus sílově a momentově 
vyvážit. Klikové ústrojí je centrické a klikový mechanismus koná dva základní pohyby. 
Klikový hřídel koná jen rotační pohyb kolem hlavní osy, pístní skupina koná pohyb translační 
a ojnice koná pohyb obecně rovinný. 

 

2.1 SÍLY PŘENÁŠENÉ PÍSTNÍM ČEPEM 
Síla od tlaků plynů na dno pístu:  

�� = �� − ��� ∙ 
 ∙ ��4 ���, (1)  

 

kde p je tlak spálených plynů,  �� je tlak v klikové skříni. 

Setrvačná síla posuvných hmot je dána hmotností součástí konajících translační pohyb ���� 
,tj.: hmotnost pístu, hmotnost pístních kroužků, hmotnost ojničního čepu a posuvná hmotnost 
ojnice ���: 

�� = −����� + ���� ∙ a������. (2)  

Zrychlení a��� lze rozdělit na harmonické složky. Pro výpočet postačí dvě první složky. 
Setrvačná síla prvního řádu: 

��� = −���� + ���� ∙ �� ∙ �� ∙ � !������,  (3)  

kde �� je rameno kliky a  � je úhel natočení kliky. 

Setrvačná síla druhého řádu: 

��� = −����� + ���� ∙ �� ∙ �� ∙ � !�2�����. (4)  

Celková setrvačná síla posuvných hmot: 

��$ = ��� + ������ (5)  

Celková síla působící na píst: 

�$� = �� + ��$��� (6)  
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KINEMATIKA KLIKOVÉHO  MECHANISMU 

Tato celková síla se rozkládá na sílu do směru ojnice pod úhlem % a na sílu působící do stěny 
válce. Tato boční síla vytváří klopný moment: 

�& =  �$� ∙ '()%���. (7)  

Využitelná je pouze síla, kterou přenáší ojnice: 

��* = �$� !% ���. (8)  

 

2.2 SÍLY PŮSOBÍCÍ V OJNIČNÍM ČEPU 
Na ojniční čep působí odstředivá síla ojnice vzniklá jejím rotačním pohybem a síla, kterou 
přenáší ojnice. Tato ojniční síla se rozkládá na sílu tangenciální, která působí v kolmém směru 
na rameno kliky, a radiální, která působí do středu otáčení klikového hřídele. 

�+ = ��* ∙ � !�� + %����, (9)  

�,� = −��* ∙ !-)�� + %����. (10)  

Setrvačná síla rotačních hmot je vyvolána částmi konajícími rotační pohyb. Jsou to rotační 
hmotnost ojnice ��, a ��. hmotnost kluzného mosazného ložiska. 

��� = ���, + ��.� ∙ �� ∙ �����, (11)  

kde ��, je rotační část hmotnosti ojnice a ��. je hmotnost ojničního ložiska. 

Celková radiální síla působící na ojniční čep: 

�,$ = �, + ������. (12)  

Celková síla působící na ojniční čep: 

�$ = /�,$� + �+����. (13)  
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KINEMATIKA KLIKOVÉHO  MECHANISMU 

 

Obr. 3 Rozložení sil v klikovém mechanismu 
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KINEMATIKA KLIKOVÉHO  MECHANISMU 

 

Obr. 4 Průběh sil v na jednom zalomení 

2.3 KROUTICÍ MOMENT NA JEDNOM ZALOMENÍ  
Krouticí moment je dán jedině tangenciální složkou celkové síly přenášené ojnicí: 

0+ = �+ ∙ ���� ∙ ��. (14)  

 

 

Obr. 5 Průběh točivého momentu na prvním zalomení 
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KINEMATIKA KLIKOVÉHO  MECHANISMU 

3 USPOŘÁDÁNÍ KLIKOVÉHO H ŘÍDELE 
Nevyvážení setrvačných sil a jejich momentů působí v motoru větší opotřebení hlavních 
ložisek a zkracují jejích životnost, zvětšují hluk a vibrace v motoru. Tyto síly vznikají 
pohybem klikového ústroji, ale i konstrukčními nepřesnostmi a nerovnoměrností rozložení 
materiálu na klikovém ústrojí. Cílem je odstranění nebo zmenšení účinků setrvačných sil tak, 
aby se v každém okamžiku tyto síly a momenty kompenzovaly. Vyvažování lze dosáhnout 
vhodným uspořádáním zážehů. 

Ze zadání vyplývá, že pořadí zážehů je v pořadí  1-2-4-5-3. Úhel rozevření klik 1 
jednotlivých zalomení se vypočítá z jednoduchého vzorce:  

1 = 720°- �°�, (15)  

kde - je počet válců. 

 

Obr. 6 Kliková hvězdice s rozevřením klik válců 
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VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ  

4 VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ  
Každý klikový mechanismus je nutno silově a momentově vyvážit pro hladký provoz motoru. 
Prvním způsobem je přirozené vyvažování, kterého lze dosáhnout vhodným uspořádáním 
klikového ústrojí motoru tak, aby se hlavní setrvačné síly a momenty v každé poloze 
pootočení klikového hřídele rušily. Druhým způsobem, jak kompenzovat účinky silové a 
momentové nevyváženosti, je připojení hmot ke klikovému ústrojí jako protizávaží.  

Sílové a momentové vyvážení zmenšuje tření v ložiskách, prodlužuje jejích životnost a 
zvětšuje účinnost motoru. Nevýhodou tohoto vyvažování je zvětšení hmotnosti a ceny celého 
klikového ústrojí. U pětiválcového motoru vede také ke snížení kritických otáček. Je tedy 
vždy nutné pečlivě zvážit, které způsoby vyvažování zohlednit. Pro zjednodušení výpočtů se 
předpokládá, že rám motoru je dokonale tuhý, jednotlivá centrická kliková ústrojí se pohybují 
v rovnoběžných rovinách a úhlová rychlost je během otáčky konstantní. 

4.1 VYVAŽOVÁNÍ SETRVAČNÝCH SIL ROTAČNÍCH A POSUVNÝCH ČÁSTÍ 
4.1.1 VYVÁŽENÍ SETRVAČNÝCH SIL ROTAČNÍCH 

V mém případě je zadáno kompenzovat setrvačné sílové účinky rotujících části na každém 
zalomení z šedesáti a osmdesáti procent. U řadových motorů, které mají pravidelně 
uspořádany ramena klikové hvězdice, je setrvačná síla rotační jednoho zalomení téměř vždy 
přirozeně vyvážená.  Její vektor je vždy kolmý na osu rotace klikové hřídele, působí stále ve 
směru ramene klikového hřídele a má při konstantních otáčkách stejnou velikost nezávislou 
na úhlu natočení klikového hřídel. 

 

  

Obr. 7 Rozložení setrvačných sil rotačních 
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VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ  

Odstředivou sílu zalomení se určí ze vztahu: 

��5 = �, ∙ �� ∙ ��, (16)  

kde hmotnost �,je součtem všech hmot konajících rotační pohyb. 

4.1.2 VYVÁŽENÍ SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH PRVNÍHO ŘÁDU 

Setrvačná síla ��6 působí na každém zalomení ve směru osy válce. Velikost této síly je 

v každém okamžiku určená průmětem do osy válce. 

��6 = ����� + ���� ∙ �� ∙ �� ∙ � !�  ���. (17)  

Výpočet vyváženosti těchto sil se provádí pomocí klikové hvězdice prvního řádu, která se 
shoduje s hvězdicí klikového hřídele. 

 

 

Z obrázku je patrné, že obrazec klikové hvězdice je uzavřen. To znamená, že účinek těchto sil 
pro pěti-válcový motor se vzájemně ruší. 

4.1.3 VYVÁŽENÍ SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH DRUHÉHO ŘÁDU 

Výpočet vyváženosti těchto sil se provádí obdobně jako u prvního řádu s tím rozdílem, že 
velikosti vektorů sil pro druhý řád jsou 7 krát menší a úhel vynášení vektorů ve směru klik je 
2α. Součet sil se provádí zase pomocí klikové hvězdice. Účinky těchto sil jsou zase přirozené 
vyvážené. Momentální velikost posuvné síly druhého řádu je: 

��66 = 7 ∙ ����� + ���� ∙ � ∙ �� ∙ � ! ∙ �2�����. (18)  

Obr. 8 Rozložení setrvačných sil posuvných I řádu 
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VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ  

4.2 VYVÁŽENÍ MOMENTU SETRVAČNÝCH SIL ROTAČNÍCH 
Tyto momenty vznikají působením setrvačných sil rotačních na rameni, které tvoří kolmá 
vzdálenost těžištní roviny od roviny ústrojí, jak je patrné z Obr. 9. V našem případě je rotační 
síla na každém zalomení ��5 z 60% nebo 80% vyvážená. Proto se moment setrvačných sil 
rotačních určí jenom z nevyvážených složek těchto sil. Platí vztah: 

0,4 ∙ ��5 = �,    �)89  ��  :�;ℎ ; =(�-()'; 0,2 ∙ ��5 = �,� (19)  

 

 

Obr. 9 Působení rotačních sil a jejích momentů 

Vektory setrvačných rotačních sil se otáčí spolu s klikovým hřídelem úhlovou rychlostí �, a 
proto i otáčení se směru a jejích momentů bude shodné. Výpočet velikosti výsledného 
momentu je možno provést vektorovým součtem jednotlivých složek vektorů momentu v ose 
x a y každého zlomení. 

 

 



BRNO 2011 

 

 
21 

 

VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ  

 

 

0,$> = −�,� ∙ (� − �,? ∙ (� + �,@ ∙ 2 ∙ (��� ∙ ��, (20)  0,$A = �,� ∙ 2 ∙ (� − �,� ∙ (� − �,? ∙ (� − �,@ ∙ 2 ∙ (��� ∙ ��. (21)  

Velikost výsledného momentu setrvačných sil rotačních: 

0,$ = /0,>� + 0,A��� ∙ ��. (22)  

Výsledný moment působí v těžištní rovině a směr vektoru je totožný se směrem ramene kliky 
třetího válce � = 144°. Vyvažovací moment musí působit v opačném směru. 

4.3 VYVÁŽENÍ MOMENTŮ SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH ČÁSTÍ PRVNÍHO ŘÁDU 
Setrvačné síly posuvných částí prvního řádu vytvářejí v motoru podélné nevyvážené 
momenty. Tyto momenty mění svojí velikost v závislosti na otáčkách, ale i na úhlu natočení 
klikového hřídele a působí stále v rovině proložené osami válců, jak je patrné z Obr. 11. 

Obr. 10 Vektorový součet rotačních momentů jednotlivých zalomení 
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Obr. 11Působení posuvných sil a jejích momentů 

 Nejjednodušší vyvážení těchto momentů je možné pomocí vhodné volby počtu válců, aby 
bylo dosaženo přirozeného vyvážení. Při lichém počtu válců je přirozené vyvážení nemožné. 
Dalším způsobem je vyvážení podélného momentu pomocí dvou pomocných vyvažovacích 
hřídelů otáčejících se proti sobě stejnou úhlovou rychlostí jako klikový hřídel. V mém případě 
jeden z těchto vyvažovacích hřídelů bude ztotožněn s klikovým hřídelem. Výpočet 
výsledného momentu setrvačných sil posuvných částí prvního řádu je proveden vektorovým 
součtem jednotlivých momentů každého zalomení. Momenty jsou vyneseny do klikové 
hvězdice na Obr. 12. 

 

Obr. 12 Vektorový součet posuvných momentů jednotlivých zalomení 
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0�6$> = −��6� ∙ (� − ��6? ∙ (� + ��6@ ∙ 2 ∙ (��� ∙ ��, (23)  0�6$A = ��6� ∙ 2 ∙ (� − ��6� ∙ (� − ��6? ∙ (� − ��6@ ∙ 2 ∙ (��� ∙ ��. (24)  

Velikost výsledného momentu setrvačných sil posuvných: 

0�6$ = /0�6>� + 0�6A��� ∙ ��. (25)  

Směr vektoru je totožný se směrem ramene kliky třetího válce � = 144° , ale výsledný 
moment působí jenom ve vodorovné rovině. Vyvažovací moment musí působit v opačném 
směru. Při zpracování této kapitoly bylo čerpáno z literatury [1,4]. 
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5 VÝVAŽKY NA KLIKOVÉM H ŘÍDELI 
Jak už bylo výše zmíněno, ze zadání vyplývá, že mají být navrženy dvě varianty klikových 
hřídelů. První varianta klikového hřídele bude vymodelována s vývažky vyvažujícími šedesát 
procent odstředivých sil rotačních na každém zalomení. Druhá varianta má vyvážit osmdesát 
procent odstředivých sil rotačních na každém zalomení. Dále každá z klikových hřídelů bude 
vybavena vývažky, které vyváží moment zbylých setrvačných sil rotačních. Tyto vývažky 
budou umístěny na krajních zalomeních, to znamená na prvním a pátém zalomení. Nakonec 
každá varianta bude vyvážená na momenty setrvačných sil posuvných části. Toto vyvážení 
bude provedeno pomocí vývažků umístěných na krajních zalomeních klikové hřídele a také 
na přídavném vyvažovacím hřídeli, který se otáčí stejnou úhlovou rychlostí a v opačném 
smyslu jako klikový hřídel.  

5.1 NÁVRH VÝVAŽKŮ PRO VYVÁŽENÍ ODSTŘEDIVÝCH SIL ROTAČNÍCH NA 
KAŽDÉM ZALOMENÍ  

Z původního klikového hřídele byly odstraněny vývažky. Pomocí programu Pro Engineer 
bylo vymodelované jedno zalomení bez vývažků a bez hlavních čepů a následovně byla 
zjištěná jeho hmotnost �5$ . Program Pro Engineer umožňuje přesné zjištění vzdálenosti 
těžiště zalomení od osy rotace �+5. Hmotnost se redukovala do ojničního čepu pomocí vzorce: 

�5, = �5$ ∙ ,CD,E . 
(26)  

Dále ze zadaných hodnot hmotností rotačního podílu ojnice a hmotností ojničního ložiska se 
zjistila výsledná rotační hmotnost jednoho zalomení redukovaná do ojničního čepu: 

 �, =  �5, + �.� + ��, . (27)  

Po dosazení  �, do rovnice (16) zjistíme odstředivou sílu jednoho zalomení: 

��5 =  ��5, + �.� + �,�� ∙ �� ∙ ��. (28)  

Pro náš případ platí: 

0,6 ∙ ��5 = �,G , (nebo 0,8 ∙ ��5 = �,G� (29)  I:8 �,G je odstředivá síla vývažku. Hmotnost vývažku �JG a vzdálenost těžiště vývažku od 
osy rotace �JG na každém zalomení určíme z rovnice: 

0,6 ∙ ��5, + �.� + �,�� ∙ �� ∙ �� = �JG ∙ �JG ∙ �� (30)  
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Obr. 13 Vyvážení 60% rotační odstředivé síly na každém zalomení 

Obdobně byly navrženy vývažky v druhé variantě klikového hřídele. 

0,8 ∙ ��5, + �.� + �,�� ∙ �� ∙ �� = �JG ∙ �JG ∙ �� (31)  
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Obr. 14Vyvážení 80% rotační odstředivé síly na každém zalomení 

 

5.2 NÁVRH VÝVAŽKŮ PRO VYVÁŽENÍ MOMENTŮ ODSTŘEDIVÝCH SIL ROTAČNÍCH 
Pro úplné vyvážení účinku setrvačných sil rotačních je nutno kompenzovat jejích momenty. 
Vývažky jsou umístěny na krajních zalomeních, a jejích vzdálenost od osy rotace a hmotnost 
jsou zase otázkou optimalizace. Musí ale platit rovnice: 

0,$ = 0,$K�� ∙ ��, (32)  

kde 0,$K je vyvažovací moment vyvozený rotací vývažků na krajních zalomeních. 
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Obr. 15 Vývažek momentu odstředivých rotačních sil na krajních zalomeních 

Pro výpočet hmotnosti a vzdáleností od osy rotace musí platit: 0,$ = �L,G ∙ �L,G ∙ ℎ ∙ ���� ∙ ��, (33)  

kde ℎ = 4 ∙ (� (34)  

a �L,G je hmotnost vývažků a �L,G je vzdálenost od osy rotace.  
5.3 NÁVRH VÝVAŽKŮ PRO VYVÁŽENÍ MOMENTŮ SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH 

PRVNÍHO ŘÁDU POMOCÍ PŘÍDAVNÉHO VYVAŽOVACÍHO HŘÍDELE 
Tento způsob vyvažování je nejsložitější, protože u řádových motorů se nedá vyvážit jenom 
otáčejícími se protizávažími na krajních zalomeních, jak to bylo u vyvažování momentu 
rotačních sil. Jak už bylo výše zmíněno, vyvažování se uskutečňuje pomocí vývažků 

uložených na klikovém a na pomocném vyvažovacím hřídeli. Jak je patrné z Obr. 16, 
odstředivé síly rotujících vývažků ��G se skládají ve výslednice �GG. Tato dvojice sil vytváří 
moment 0�6G , který v každé poloze klikového hřídele kompenzuje nevyvážený moment 
posuvných sil 0�6$> . Pomocný vyvažovací hřídel se točí stejnou úhlovou rychlostí a má 
opačný smysl otáčení jak klikový hřídel. 
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Obr. 16 Vyvážení momentu setrvačných sil posuvných pomocí přídavného vyvažovacího hřídele 

Hmotnost �G a vzdálenost vývažků od osy rotace klikového hřídele �G je volitelná a určí se 
pomocí rovnice: 

0�6G, = 2��6G ∙ ��6G ∙ ℎ ∙ ���� ∙ ��. (35)  

Vývažky momentů rotačních a posuvných sil na klikovém hřídeli budou sjednoceny a 
umístěny v rovině, která je natočená o 54° k rovině os válců. Výsledný sjednocený vývažek 
na krajních zalomeních je zobrazen na Obr. 17 

 

Obr. 17 Sjednocené vývažky na krajních zalomeních 
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Konstrukční návrh pomocného vyvažovacího hřídele bude vyžadovat úpravu klikové hřídele a 
hlavně změnu konstrukce klikové skříně. Tato problematika není ale součástí této práce a 
proto je pomocný hřídel řešen jenom ideově. Na přírubu u setrvačníkového konce hřídele 
bude nalisováno ozubené kolo, které bude tvořit soukolí se  stejně velkým ozubeným kolem 
na pomocném hřídeli. Takto se dosáhne stejné úhlové rychlosti a opačného smyslu otáčení. 
Na Obr. 18 a na Obr. 19 jsou znázorněné dvě varianty klikových hřídelů. 

 

Obr. 18 První varianta klikového hřídele vyvážena na 60% rotačních sil 

 

Obr. 19 Druhá varianta klikového hřídele vyvážena na 80% rotačních sil 
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Další změnou oproti původnímu tvaru klikové ho hřídele je tvar koncovky, na které je 
přichycena nová řemenice. Tato řemenice poslouží také jako ideový návrh, ale v dalších 
výpočtech bude použita při sestavení diskrétního torzního modelu.  

 

 

 

Obr. 20 Řemenice
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6 MODÁLNÍ ANALÝZA  
Modální analýzou se provádí zjištění vlastních tvarů modelu a jejích vlastních frekvencí. Tato 
analýza poslouží jako porovnání obou variant klikového hřídele a provede se v programu 
ANSYS. V programu ProEnginne se vytvořil celkový model obou variant klikových hřídelů. 
Model neobsahuje setrvačník ani řemenici. Pro zjednodušení byly z modelu odstraněny 
všechny rádiusy kromě hlavních rádiusů R5. Odstraněny byly také mazací kanálky. Takto 
upravený model se uložil pomocí formátu IGES.  

V programu ANSYS se soubor otevřel a nastavil se typ prvku na SOLID 187. Dále se 
nastavily parametry oceli, které jsou vypsané v tabulce. 

Tabulka 2 Vlastnosti oceli  
Modul pružnosti M 2,1 ∙ 10@�0N(� 

Poissonova konstanta O 0,3�−� 
Hustota Q 7,850 ∙ 10ST�'/��V� 

 

Pro výpočet je nutné udělat v modelu síť. Pro modální analýzu je úplně postačující volné 
vysíťování.  Free meshing se nastavil tak aby v modelu vzniklo přibližně 200 000 prvků. 
Nakonec se vybere v menu Analysis Type: Modal a spustí se výpočet. Výsledkem jsou vlastní 
tvary a frekvence obou variant klikových hřídelů.  

 

 

Obr. 21 Volně vysíťovaný model první varianty klikového hřídele 
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Obr. 22 Vlastní tvary prvních pěti frekvencí první varianty klikové hřídele 
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Obr. 23Vlastní tvary prvních pěti frekvencí druhé varianty klikové hřídele 
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Tabulka 3 Prvních pět vlastních frekvencí obou variant klikových hřídelů 

Frekvence první 
klikové hřídele 

Frekvence druhé 
klikové hřídele 

168 161 
173 166 
379 360 
450 428 
505 474 

 

Z modální analýzy jsme zjistili vlastní tvary a frekvence obou variant klikových hřídelů. 
Z tabulky je patrné, že vlastní frekvence samotného klikového hřídele druhé varianty je menší 
a proto i kritické otáčky budou nižší a budou blíže pracovním otáčkám. Z toho usuzují, že tato 
druhá varianta klikového hřídele bude více náchylná rezonancí a proto v dalším výpočtu pro 
torzní kmitání a tlumič torzních kmitů se bude počítat jenom s tímto „těžším“ klikovým 
hřídelem.
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7 TORZNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÉHO H ŘÍDELE 
Řešení problematiky klikových hřídelů se vždy pojí s torzním kmitáním klikového ustrojí. 
Toto kmitání vede často k mnohým poruchám a hlavně únavovým lomům klikového hřídele. 
Klikový hřídel je namáhán sílami způsobenými přetlakem plynu na píst a setrvačnými sílami 
klikového ústrojí. Největší nebezpečí lomu je ale následkem periodického kmitání. 

1. Kmitání podélné - hřídel se periodicky zkracuje a prodlužuje 
2. Kmitání ohybové -  ve směru kolmém na osu hřídele 
3. Kmitání torzní – kroucení se osy klikového hřídele 

U spalovacích motorů je nejnebezpečnější kmitání torzní. Je způsobené proměnností 
krouticího momentu v čase. Toto kmitání se projeví na nerovnoměrném chodu motoru a na 
statickém nakroucení klikového hřídele tangenciálními silami na klice. Další zásadní otázkou 
při konstrukci klikového ústrojí je rezonanční oblast otáček, kde frekvence vlastního kmitání 
klikového hřídele je stejná nebo podobná frekvenci nuceného kmitáni. Motor, kterého otáčky 
se pohybují kolem frekvence vlastního kmitání, je velice náchylný k poruchám klikového 
ústrojí. Cílem této kapitoly je výpočet vlastního a vynuceného torzního kmitání náhradní 
torzní soustavy klikového mechanismu, porovnání výsledků a v případě nutností na vržení 
tlumiče torzních kmitů. 

7.1 NÁHRADNÍ TORZNÍ SOUSTAVA  
Kinetická energie ústrojí se mění vlivem proměnné rychlosti posuvných části a kmitavých 
pohybu ojnic. Během jedné otáčky je proměnlivý i celkový moment setrvačnosti a tuhost 
hřídele. Proto pro výpočet je vhodné sestavit náhradní soustavu, která se volí tak, aby střední 
hodnota kinetické energie byla ekvivalentní se střední kinetickou energií skutečné torzní 
soustavy klikového ústrojí. Pro tento úkol jsou nutné tyto zjednodušující předpoklady: 

1. hmotnosti jsou konstantní, nezávislé na čase 
2. délky jsou konstantní, nezávislé na čase 
3. hmotnosti mechanismů jsou redukovány do rovin ležících v osách válců kolmých na 

osu klikového hřídele 
4. redukovaný hřídel je nehmotný  

7.2 REDUKCE HMOTNOSTÍ 
Hmotu celého jednoho zalomení redukujeme do jednoho kotouče s konstantním momentem 
setrvačností. Podle charakteru se hmotnosti rozlišují na rotační a posuvné. Pro posuvné části 
je moment setrvačnosti roven: 

W���_$ = ��� + ���� ∙ Y12 ∙ 7�8 Z ∙ ����I[ ∙ ���. (36)  

kde 7 je klikový poměr, který se vypočítá: 

7 = ��\�*]^$_ �−� 
 

(37)  
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 Pro redukci rotačních části: 

W,�+_$ = ���. + ��,� ∙ ����I[ ∙ ��� (38)  

Moment setrvačností setrvačníku byl zadán W�_+ = 1,02�I[ ∙ ��� . Zbývající momenty 
setrvačností byly ziskájny pomocí programu ProEngineer, který umožňuje jednoduchým 
způsobem z vytvořeného modelu, po zadání hustoty oceli zjistit jak hmotnost, tak i moment 
setrvačnosti. První a páté zalomení mají větší hmotnost a moment setrvačností z důvodu hmot 
vývažků. Taktéž i druhá varianta celé klikové hřídele (tzn. i krajní zalomení) je těžší a má 
větší moment setrvačností. 

Celkový redukovaný moment setrvačností jednoho zalomení získáme: 

W,5�. = W5�. + W,�+ + W����I[ ∙ ���. (39)  

Redukovaný moment setrvačnosti setrvačníku je dán součtem momentů setrvačností příruby 
klikového hřídele W�_�_+ a setrvačníku: 

W,_�_+ = W�_+ + W�_�_+�I[ ∙ ���. (40)  

Redukovaný moment řemenice W,_`_, je dán součtem W,_`  nové řemenice a W�_,_` válcového 
konce: 

W,_,_` = W,_` + W�_,_`�I[ ∙ ��� (41)  

Tabulka 4 Redukované momenty setrvačností W,_,_` W,5�.� W,5�.� W,5�.V W,5�.? W,5�.@ W,_�_+ 
0.035 0.0445 0.043 0.043 0.043 0.0445 1.025 

 
7.3 REDUKCE DÉLEK  
Klikový hřídel nahrazujeme válcovým hřídelem s určitým redukovaným průměrem �,_a  a 
takovou redukovanou délkou W,_a, aby tento náhradní hřídel měl stejnou pružnost jako hřídel 
původní, to znamená, aby se působením téhož krouticího momentu nakroutil o stejný úhel 
jako klikový hřídel [4]. Vzorec pro redukci délky jednoho zalomení jsem počítal metodou 
podle Ker – Wilsona: 

\,_5�. = �,_a? ∙ b\c$ + 0,4 ∙ �c$�c$? + \�$ + 0,4 ∙ ��$��$? + �� − 0,2 ∙ ���$ + �c$�95�. ∙ ℎ5�.V d ���, (42)  

kde \c$ je šířka hlavního čepu, �c$ je průměr hlavního čepu, \�$ je šířka ojničního čepu, ��$ 
je průměr ojničního čepu, �� je rameno kliky, 95�. je šířka ramen zalomení, ℎ5�. je tloušťka 
ramene zalomení a �,_a = �c$ . 

Redukovaná délka na straně setrvačníku se skládá z redukce délky zbytku hlavního čepu, 
příruby, ale i z poloviny redukované délky zalomení: 
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\,_�_+ = �\c$_�_+ + 0,085 ∙ �c$� ∙ �,_a?�c$?
+ �\�_�_+ − 0,085 ∙ �c$� ∙ �,_a?��_+? + 12 ∙ \,_5�.��� (43)  

kde ��_+  je průměr příruby setrvačníku, \�_�_+  je délka příruby setrvačníku a \c$_�_+  je 
zbývající délka hlavního čepu. Taktéž redukovaná délka na straně řemenice zahrnuje polovinu 
redukované délky zalomení: 

\,_,_` = �\]_,_` + 0,1 ∙ �,_`� ∙ �,_a?�,_`? + �\c$_� − 0,1 ∙ �,_`� ∙ �,_a?�c$? + 12 ∙ \,_5�.��� (44)  

kde �,_`  je průměr náboje řemenice,\]_,_`  je délka náboje řemenice a  \c$_�  je zbývající 
délka hlavního čepu. 

 

Tabulka 5 Redukované délky \,_,_` \,_5�. \,_�_+ 

0.682�m� 0.289��� 0.185��� 
 

 

7.4 VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ  
Jedná se o harmonický pohyb, který je vyvolán počátečním impulsem, ale dále probíhá bez 
jeho dalšího působení. Jelikož na soustavu vždy působí pasivní odpory, které absorbují 
energii, kmitání po nějaké době zanikne. Hodnota vlastní frekvence je velmi důležitá, protože 
právě na ní záleží, jestli může konkrétní motor pracovat při daných provozních otáčkách. 
Jestliže v určitém režimu dojde ke shodě frekvencí nuceného a vlastního kmitání klikového 
mechanizmu, došlo by ke sčítání kmitů a v následku zesilování amplitud kmitů tzv. rezonanci. 
Při dlouhodobém provozu v takovém režimu rezonance dochází ke snižování životnosti 
motoru, případně k poškození klikového hřídele. V praxi se zjišťují první dvě vlastní 
frekvence, protože vyšší frekvence leží nejčastější mimo provozní otáčky motoru. Tuhost 
nehmotného hřídele se počítá podle upraveného vzorce z nauky o pružnosti a pevnosti: 

� = W� ∙ f\,_a �� ∙ � ∙ �(:S�� (45)  

kde f   je modul pružnosti ve smyku, W�  je polární moment průřezu v krutu hladkého 
válcového hřídele a počítá se dle vzorce: 

W� = 
 ∙ �,_a?32 ��?� . (46)  
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Tabulka 6 Torzní tuhosti jednotlivých úseků �g ��, ��, �V,�? �@ 

4.761 ∙ 10@�� ∙ � ∙ �(:S�� 1.126 ∙ 10h�� ∙ � ∙ �(:S�� 1.752 ∙ 10h�� ∙ � ∙ �(:S�� 
 

 

Obr. 24 Náhradní torzní model 

7.4.1 VÝPOČET VLASTNÍHO TORZNÍHO KMITÁNÍ  

Tento výpočet byl uskutečněn pomocí jednoduchého programu HOL3VG. Program HOL3VG 
pracuje se soustavou rovnic v komplexní proměnné, kterou je možno zapsat do tridiagonální 
matice. Pro řešení soustavy neznámých program aplikuje tzv. komplexní schéma, které je 
určitou modifikací Gaussovy eliminační metody. Pro vlastní frekvence torzního řetězce lze 
vyvodit rovnici popisující volné netlumené kmity systému podle Obr. 25. 

 

Obr. 25 Označení veličin v torzním řetězci [3] 
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Celkový popis Holzerovy iterační metody je popsán v literatuře [3] v kapitole 3.2 Torzní 
řetězce. Do programu je nutno zadat počet náhradních kotoučů n, jednotlivé redukované 
momenty setrvačností kotoučů, torzní tuhosti jednotlivých částí klikového hřídele a počet 
vlastních frekvenci, které chceme vypočítat.  

 

 

Obr. 26 Výstupní hodnoty HOL3VG pro první variantu klikového hřídele 
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Obr. 27 Výstupní hodnoty HOL3VG pro druhou variantu klikového hřídele 
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Obr. 29 Vlastní tvary druhé varianty klikového hřídele 

 

 

Obr. 28 Vlastní tvary první varianty klikového hřídele 
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7.5 VYNUCENÉ TORZNÍ KMITÁNÍ  
Jak už bylo zmíněno, tento druh kmitání může vést k rezonanci a torzního rozkmitání 
klikového hřídele, a k jeho poškození.  

7.5.1 HARMONICKÁ ANALÝZA BUDÍCÍHO MOMENTU  

Budící moment je vyvolán silami od tlaku plynů a setrvačnými silami posuvných hmot. Jeho 
průběh se mění v závislosti na čase a úhlu natočení klikového hřídele. Nejlépe jej vystihuje 
periodická funkce, kterou je možné vyjádřit Fourierovou řadou. V závislosti na tom, kolik má 
harmonická složka period za jednu otáčku klikové hřídele, se určí řád harmonické složky i. 
Pro čtyřdobé motory platí: 

i =  I2 (47)  

kde I  je definováno pro 1,2,3,4,5 … 

Rozklad budícího momentu se provede pomocí Fourierovy analýzy v oboru komplexních 
čísel pomocí vztahu pro amplitudu momentu odpovídající harmonické složce I: 

0+k =  2)� l 0+k ∙ 8^∙m�∙�∙n∙ kopq]pS�
*rg �� ∙ �� (48)  

)� je počet vzorků, I je počet diskrétních vzorků,0+k je hodnota točivého mementu vzorku a - 
je imaginární jednotka. 

Dále zjistíme hlavní řády, při kterých mají harmonické složky synchronní průběh. Pro 
pětiválcový motor se určí z celočíselného násobku polovičního počtu válců, tedy i =2,5 ;  5  ; 7,5 ; … 
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Obr. 30 Harmonická analýza krouticího momentu 

7.5.2 KRITICKÉ OTÁČKY 

Každá harmonická složka budícího momentu vyvolává nezávisle na ostatních složkách 
vynucené torzní kmitání, které má frekvenci stejnou jako složka a její velikost je násobkem 
řádu složky a otáček motoru. Motor má tedy řadu rezonančních otáček, při nichž harmonická 
složka vyvolává vynucené kmitání s frekvencí odpovídající vlastní frekvenci jedno-uzlového 
či dvoj-uzlového kmitání [4]. Rezonanční otáčky pro jednouzlové kmitání se určí: )�,_5 =  N�i �uv�. (49)  

Dvojuzlové kmitání: 

)��, =  N�i �uv�. (50)  
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Tabulka 7Rezonanční otáčky jednouzlového a dvojuzlového kmitání 

řád 
harmonické 

složky 

Rezonanční otáčky první varianty 
klikového hřídele 

Rezonanční otáčky druhé varianty 
klikového hřídele 

 i 
Jednouzlové 

kmitání 
Dvojuzlového 

kmitání 
Jednouzlové 

kmitání 
Dvojuzlového 

kmitání 

[-] [min-1] [min-1] [min-1] [min-1] 

0.5 28712 70714 26242 65391 

1 14356 35357 13121 32696 

1.5 9571 23571 8747 21797 

2 7178 17678 6560 16348 

2.5 5742 14143 5248 13078 

3 4785 11786 4374 10899 

3.5 4102 10102 3749 9342 

4 3589 8839 3280 8174 

4.5 3190 7857 2916 7266 

5 2871 7071 2624 6539 

5.5 2610 6429 2386 5945 

6 2393 5893 2187 5449 

6.5 2209 5440 2019 5030 

7 2051 5051 1874 4671 

7.5 1914 4714 1749 4359 

8 1795 4420 1640 4087 

8.5 1689 4160 1544 3847 

9 1595 3929 1458 3633 

9.5 1511 3722 1381 3442 

10 1436 3536 1312 3270 

 

Tento motor pracuje v rozmezí otáček od 1000 :  2500 �-)S� . Jak je patrné z tabulky, 
kritické otáčky leží v jednouzlovém kmitání od řádu 6 u první varianty klikového hřídele a od 5.5 u druhé varianty. 
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7.6 VYDATNOST REZONANCE  
Práce harmonických složek na jednotlivých zalomeních se rovná práci tlumících momentů. 
Z toho se určí rezonanční výchylky jednotlivých hmot torzní soustavy. Při rezonanci platí, že 
tvar kmitů je přibližně stejný jako při vlastním torzním kmitání. Skutečné amplitudy torzních 
výchylek nejsou dosud známé, proto se počítá s poměrnými výchylkami. Výkmity 
jednotlivých zalomení dosahují současně svého maxima, a proto mají stejnou fázi, ale různou 
poměrnou amplitudu. Vydatnost rezonancí se počítá přes vektorový součet poměrných 
amplitud: 
 

w = xyl (^^ ∙ cos �} ∙ i�~� + yl (^^ ∙ !-)�} ∙ i�~� �−�, (51)  

kde ( je poměrná amplituda vlastní frekvence a } je úhel natočení ramen klikového hřídele. 
Pro usnadnění a přehlednost při výpočtu vydatností rezonancí se kreslí směrové hvězdice. 

 

Obr. 31 Směrové hvězdice 
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Obr. 32 Průběh vydatností rezonancí  

7.7 TORZNÍ VÝCHYLKY VOLNÉHO KONCE HŘÍDELE 
Velikost torzních výchylek v rezonanci, jak už bylo zmíněno, je dána velikostí tlumicích 
odporů. Předpokládáme-li, že tlumící odpory jsou úměrné kmitové rychlosti, a v rezonanci je 
tvar vynuceného kmitání stejný jako tvar vlastního kmitání, a při tom jsme uvažovali, že je 
tlumeno jen kmitání hmot klikového ústrojí, nikoliv setrvačníku nebo jiné hmoty připojené ke 
klikové hřídeli, potom je velikost torzní výchylky volného konce hřídele [4]: 

�* =  0* ∙ w*� ∙ Ω ∙ ∑ (^^ ��(:�, (52)  

kde � je velikost tlumících odporů. Hodnota byla zadaná � = 2,2 �� ∙ � ∙ ! ∙ �(:S�� .  
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Při zpracování této kapitoly jsem používal literaturu [1] . 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Výchylky volného konce klikového hřídele obou variant klikového hřídele 
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8 VÝPOČET TORZNÍ SOUSTAVY S TLUMIČEM 
Nebezpečných rezonancí v provozu se lze vyvarovat změnou otáček motoru. Velmi 
nebezpečné kritické otáčky misí být alespoň o 15% vyšší než provozní. Čím menší je 
namáhání hřídele při těchto kritických otáčkách, tím blíže mohou být položeny k provozním 
otáčkám motoru. U motoru s velkým rozsahem otáček nelze se v provozu vyvarovat silnějších 
rezonancí. Tu je pak možno některé otáčky z provozu vyloučit (jejích rychlým přejížděním) 
[1]. 
Další metodou pro vyvarování se kritickým otáčkám je změna torzní soustavy. Pro zvýšení 
kmitání se zvětšuje tuhost klikového hřídele nebo odlehčuje všechny kmitající hmoty. Pro 
snížení kritických otáček se používá pružné členy mezi klikovým hřídelem a setrvačníkem 
nebo mezi setrvačníkem a poháněným strojem. Tlumiče se dělí na: 

• Třecí tlumič, který prostřednictvím tlumicích odporů přeměňují kmitovou energii 
v teplo. 

• Rezonanční (laděný) tlumič, který přeměňuje jen část kmitové energie v teplo. Torzní 
kmitání klikového hřídele se zde utlumí rezonancí tlumiče. 

• Dynamický tlumič (eliminátor), u kterého se kmitová energie nemaří, ale kompenzuje 
pomocným torzním systémem (odstředivým kyvadlem). �1� 

V našem případě pro tlumení torzního kmitání druhé varianty klikového hřídele bude použit 
tlumič pryžový.  Je to konstrukčně velmi jednoduchý hltič torzních kmitů s velkou 
spolehlivosti a životnosti. 

8.1 NÁHRADNÍ SOUSTAVA S  TLUMIČEM TORZNÍCH KMITŮ 
Pro výpočet náhradní soustavy se zavede následující parametry dle �1�. Moment setrvačnosti 
je zvolený  I�� = 0,035 �kg ∙ m��. Efektivní moment setrvačnosti soustavy bez tlumiče W_  je 
dán součtem násobku momentů setrvačnosti a druhých mocnin poměrné amplitudy každého 
kotouče: 

I� = l Ŵ^ ∙ (^��I[ ∙ ���, 
(53)  

Pro výpočet a konstrukci tlumice se zavádí bezrozměrnou veličinu tzv. poměrnou velikost 
tlumiče, kterou vypočítáme dle vztahu: 

O+. = W+.W_ �– � (54)  

Poměrná velikost tlumiče by se měla pohybovat v rozmezí O+. = 0,2 (ž 0,35. V jiném případě 
je potřeba znovu zvolit moment setrvačnosti  I��. V našem případě hodnota poměrné velikosti 
tlumiče vyhovuje, viz. Tabulka 8. Optimální ladění tlumiče je dáno vztahem: 

� = 11 + O+. �– � (55)  
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Jeho vlastní úhlová frekvence je dána vztahem: 

Ω+. = Ω ∙ w��(: ∙ !S�� . (56)  

kde Ω je úhlová rychlost vlastního kmitání bez tlumiče torzních kmitů. Dále jsme stanovili 
tuhost tlumiče �+. ze vztahu: 

�+. = W+. ∙ Ω+.��� ∙ � ∙ �(:S�� (57)  

Vypočtené hodnoty znázorněné v tabulce. 

Tabulka 8 Parametry tlumiče  I�� 0,035 �I[ ∙ ��� I� 0.132 �I[ ∙ ��� O+. 0.265 �−� � 0.791 �−� Ω+. 1086.4 �rad ∙ sS�� �+. 41310 �� ∙ � ∙ �(:S�� 
 

 

Obr. 34 Náhradní torzní model sestavy s tlumičem 

 



BRNO 2011 

 

 
50 

 

VÝPOČET TORZNÍ SOUSTAVY S TLUMIČEM 

8.2 VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ S  TLUMIČEM TORZNÍCH KMITŮ 
Potup výpočtu je stejný jako u soustavy bez tlumiče torzních kmitů, tedy programem 
HOL3VG, který používá Holzerovu iterační metodu a počítá vlastní frekvence náhradního 
hřídele. Do programu zadáme počet náhradních kotoučů (n=8), jednotlivé redukované 
momenty setrvačností kotoučů a  I��, torzní tuhosti jednotlivých částí klikového hřídele a �+., a 
počet vlastních frekvenci, které chceme vypočítat. 

 

Obr. 35 Výstupní data programu HOL3VG 

 

Program HOL3VG vypočítal hodnoty dvou prvních vlastních frekvencí a poměrné amplitudy. 
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Tabulka 9 První vlastní frekvence 

 1. vlastní frekvence 2. vlastní frekvence 

Druhá varianta klikového hřídele s tlumičem 150 Hz 248 Hz 

Druhá varianta klikového hřídele bez tlumiče 218 Hz 544 Hz 

 

V tabulce jsou znázorněny rozdíly před a po aplikací torzního tlumiče. Na Obr. 366 a Obr. 37 
zelenou barvou je vykreslena křivka poměrných amplitud hřídele s tlumičem a oranžovou 
křivka poměrných amplitud hřídele bez tlumiče. 

 

Obr. 36 Porovnání průběhů prvního vlastního tvaru soustavy s tlumičem a bez tlumiče 
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Obr. 37 Porovnání průběhů druhého vlastního tvaru soustavy s tlumičem a bez tlumiče 

 

8.3 VYNUCENÉ TORZNÍ KMITÁNÍ S  TLUMIČEM TORZNÍCH KMITŮ 
Protože došlo ke změně torzní soustavy a v důsledku přidání tlumiče ke snížení vlastní 
frekvence, je potřeba přepočítat jednotlivé parametry. 
 
Tabulka 10 Rezonanční otáčky jedno-uzlového a dvoj-uzlového kmitáni soustavy s tlumičem 

Řád 
harmonické 

složky 

Kritické otáčky 
první vlastní 
frekvence 

Kritické otáčky 
druné vlastní 

frekvence �−� otáčky��-)S�� otáčky ��-)S�� 
0.5 17960 29804 

1 8980 14902 

1.5 5987 9935 

2 4490 7451 

2.5 3592 5961 

3 2993 4967 

3.5 2566 4258 

4 2245 3726 
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4.5 1996 3312 

5 1796 2980 

5.5 1633 2709 

6 1497 2484 

6.5 1382 2293 

7 1283 2129 

7.5 1197 1987 

8 1122 1863 

8.5 1056 1753 

9 998 1656 

9.5 945 1569 

10 898 1490 

 

8.3.1 PŘEPOČET VYDATNOSTÍ REZONANCÍ SOUSTAVY S TLUMI ČEM 

Podobně jako tomu bolo u kritických otáček, je potřeba přepočítat také vydatností rezonancí, 
protože se změnily hodnoty poměrných amplitud. 

 

 

 

 

Obr. 38 Průběh vydatností rezonancí první frekvence soustavy s tlumičem a bez 
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Velikost torzních výchylek volného konce s tlumičem lze určit podle vztahu: 

�+. =  0* ∙ w*Ω� ∙ �� ∙ �∑ �^�ĥr� � + �+. ∙ Δc1+.�� ��(:� 
(58)  

kde w* je vydatnost rezonance s tlumičem, Ω� je úhlová rychlost kmitání soustavy s tlumičem 

a Δc1+.  je poměrná amplituda tlumiče a je dána vztahem: 

Δc1�� = 1 − c1���−� . (59)  

Tlumení tlumiče a je dáno vztahem: 

�+. = 2 ∙ � ∙ W+. ∙ Ω��� ∙ � ∙ ! ∙ �(:S�� , (60)  

kde � je poměrný útlum a volí se 0,08 (ž 0,12. V našem případě je  � = 0,1. 

 

 

 

 

Obr. 39Průběh vydatností rezonancí druhé frekvence soustavy s tlumičem a bez 
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Obr. 40 Porovnání výchylek volného konce soustavy bez a s tlumičem torzních kmitů 



BRNO 2011 

 

 
56 

 

NÁVRH PRYŽOVÉHO TLUMIČE TORZNÍCH KMITŮ 

9 NÁVRH PRYŽOVÉHO TLUMIČE TORZNÍCH KMITŮ 
Rezonanční tlumiče se připojují nejčastěji v místech, kde má klikový hřídel největší torzní 
výchylky, tj. na předním konci klikového hřídele. Pryžový tlumič se skládá ze tří částí: 

• Unášeč  

• Pryžový prstenec  
• Hmotný kotouč 

V našem případě bude unášeč vyroben z plechového prstence a pomocí šroubů bude 
připevněn křemenici. Pryžový prstenec bude navulkanizovaný na unášeč a hmotný kotouč. Je 
nutné spočítat dovolené napětí v pryžovém prstenci, pro kontrolu vulkanizovaného spoje, 
který by nemělo přesáhnout 0,3 Mpa [1]. 

9.1 PRYŽOVÝ PRSTENEC 
Tuhost pryžového prstence můžeme vyjádřit vztahem: 

�+. = 
 ∙ f� ∙ ����? − ���?�32 ∙ 9� �� ∙ � ∙ �(:S�� (61)  

kde f�je modul pružnostipryže ve smyku, ��� je vnitřní průměr pryžového prstence a 9� je 
šířka pryžového prstence. Tyto hodnoty jsou zvolené [1]. 

Tabulka 11 Pryžový prstenec f� ��� 9� �0N(� ���� ���� 1 130 6 
 

Upravením rovnice (60) dostaneme vztah pro výpočet vnějšího průměru pryžového prstence: 

��� = ����? + 32 ∙ 9� ∙ �+.
 ∙ f�
� ���� . (62)  

9.2 HMOTNÝ KOTOUČ 
Pro výpočet rozměrů hmotného ocelového kotouče se vychází ze vztahu pro jeho moment 
setrvačnosti: 

I�� =  9c� ∙ Q�$ ∙ � � �V ∙ :1 ∙ :��n
g

��
��

�I[ ∙ ��� , (63)  

kde �� je vnitřní poloměr ocelového kotouče a 9c� je jeho tloušťka. Tyto hodnoty jsou taky 
volitelné. 
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Tabulka 12 Zvolené hodnoty ocelového kotouče 9c� �� ���� ���� 
12.5 ���/2 

 

Vnější poloměr se pak po integraci a úpravě rovnice (62) vyjádři ve tvaru: 

R� = ���? + 2 ∙ W+.
 ∙ Q�$ ∙ 9��
� ����. (64)  

 

Vypočítané funkční rozměry pryžového tlumiče torzních kmitů jsou vypsány v tabulce. 

Tabulka 13 Vypočítane rozměry tlumiče ��� R� ���� ���� 
230 125.1 

 

Obr. 41 Pryžový tlumič torzních kmitů 
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Obr. 42 Sestava řemenice a tlumiče torzních kmitů 

 

 

Tlumič torzních kmitů se připevní pomocí čtyř šroubů na vnitřní stranu řemenice. V případě 
poškození nebo destrukce, když dojde k utržení hmotného kotouče z unášeče, kotouč spadne 
na stranu bloku motoru a nedojde tak poškození chladiče nebo jiných agregátů v motoru.
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10 PEVNOSTNÍ KONTROLA  
Pevnostní kontrola se provedla použitím MKP. Výpočet byl proveden jenom na druhé 
variantě klikového hřídele, protože tento hřídel je těžší, má nižší vlastní frekvenci a nižší 
kritické otáčky. 

10.1 TVOŘENÍ MODELU V PROGRAMU PROENGINEER 
 Nejprve, jak už bylo řečeno, se sestavil model v programu ProEngineer. Z modelu se 
odstranily všechny rádiusy, kromě rádiusů na hlavních čepech a na ojničních čepech. Model 
byl vytvořen celý, jako jedná součást (PART). Nepoužívala se sestava, protože po převedení 
do programu ANSYS vznikaly problémy s výpočtem. Model se nechoval jako jeden celek.  
Dále se ponechal mazací kanálek na pátém zalomení a rádius při ústí kanálku. Model se uložil 
ve formátu: .STP a to jenom jako skořepinový model (SHELL).  

 

 

Obr. 43 Model převedený z programu ProEngineer 

10.2 SÍŤOVÁNÍ MODELU V PROGRAMU ICEM CFD 
Tento skořepinový model se načetl programem ICEM CFD. Pro náš účel je zapotřebí 
důkladně  vysíťovat poslední, tedy páté zalomení, které je nejvíc namáhané a proto koeficient 
bezpečnosti bude v tomto místě nejmenší. Jedná se hlavně o to, jestli největší napětí bude 
v ojničních rámusech nebo v místě ústí mazacího kanálku. Povrchová síť byla vytvořená 
pomocí elementů typu ALL QUAD a metoda síťování je AUTOBLOCK. Dále se elementy 
QUAD  převedly na elementy typu TRI. Objemové síťování se provedlo metodou Quick a  
typ elementu se nastavil na Tetra/Mixed. Použila se také návaznost povrchové na objemovou 
síť. 
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Obr. 44 Síť kolem kanálku a na rádiusech 

 

Obr. 45Vysíťovaný model 

 

V programu ICEM CFD je možnost jednoduše vytvořit prutové náhrady. Tyto prutové 
náhrady se vytvořily uprostřed každého hlavního čepu. Takto vytvořeny model se převedl do 
programu ANSYS. 

10.3  ZATÍŽENÍ MODELU V  PROGRAMU ANSYS 
Po načtení souboru z programu ICEM CFD, se model upraví. Nejprve se pro prvek MPC184 
změní  voptions: Element Behavior K1 na RigidBeam. Prutovým náhradám se přiřadí tento 
element MPC184 [5]. 
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Pro prvek SOLID 187 se zadají parametry oceli stejně, jako tomu bylo při modální analýze 
(Tabulka 2). Dále se pro prvek Spring-damper 14(element COMBIN14) nastaví tuhost k dle 
vztahu [5]: 

I� = 0,5 ∙ ��`�>0,8 ∙ � �� ∙ ��S�� . (65)  

kde c je ložisková vůle. 

Tabulka 14 Tuhost k F ¡¢£ � I� 
85 �kN� 0,1���� 532�I� ∙ ��S�� 

 

V každém ložisku se vytvoří tyto prvky Spring-damper 14 a omezí se posuvům ve všech 
směrech v místech neležících ve středu ložiska. Taktéž i konec hřídele na straně řemenice se 
zamezí vůči posuvům a natočením. Poté je možno takto vytvořený model zatížit sílou, která 
působí na uzly na ojničním čepu pátého zalomení a momentem, který je vytvořený silovou 
dvojicí a působí na konci hřídele. Zatěžovací síla je od tlaků plynů a zatěžovací momenty nám 
byly poskytnuty vedoucím diplomové práce. Jedná se o hodnoty maximálního periodického 
krouticího momentu všech úseků klikového hřídele. Tyto momenty jsou v kladném a 
záporném smyslu a to pro variantu s tlumičem a bez tlumiče. Pro zjednodušení se neuvažuje 
vliv odstředivých sil. Po správném zatížení modelu můžeme spustit výpočet. 
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Obr. 46 Průběh momentů na pátém zalomení 

 

Tabulka 15 Maximální a minimální krouticí moment 

 Soustava s 
tlumičem 

Soustava bez 
tlumiče 0�`�>¤��m� 3168 5621 0�`�>S��m� -1493 3322 

 

 

 

 

 

 

 

max Mbez1( ) 5621Nm⋅⋅=

max Ms1( ) 3168Nm⋅⋅=

min Mbez2( ) 3322− N m⋅⋅=
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Obr. 47 Napětí von Mises (redukované) v rádiusu ojničního čepu a v mazacím kanálku 

10.4 VÝPOČET BEZPEČNOSTI 
Pro výpočet bezpečnosti potřebujeme zjistit kde je největší lokální napětí. Z Obr. 47 je patrné 
že největší napětí se koncentruje v rádiusu. Proto je nejdůležitější výpočet bezpečnosti provést 
právě tam. Nejprve se vypočítá poměrný gradient dle vzorce: 

¥� ≅ 1§_¨ ∙ m§_¨ − §_¨�|ªª�«««««| q ���S�� , (66)  

kde §_¨ , §_¨� jsou maximální a minimální hodnoty napětí ve vyselektovaným elementu 
s největší hodnotou redukovaného napětí.  

 

Zatížení sílou a kladným momentem Zatížení záporným momentem §KL��0N(� §���0N(� §V��0N(� §KL&�0N(� §�&�0N(� §V&�0N(� 
509 567 51 212 221 -213 
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Obr. 48 Element s největším napětím 

Hodnotu |ªª�|se určí z vykreslení do grafu napětí von Mises po cestě.  

 

Obr. 49 Napětí von Mises po cestě 

§_¨ §_¨� |ªª�| 
510�0N(� 307�0N(� 1,715���� 

 

Korekční součinitel se vypočítá ze vztahu: 



BRNO 2011 

 

 
65 

 

PEVNOSTNÍ KONTROLA  

¬ = 1 + ®¯°±²³®¯´µ±/´¶µ· − 1�a¸D¹º»E
∙ ¥��−�, (67)  

kde :G5�,�¼  je průměr zkušebního vzorku (hodnota je  :G5�,�¼ = 7,5 �� ),§$½¾¿À je mez 
únavy v ohybu a §$�Á¾/�ÂÁÃje mez únavy v tahu/tlaku. Poměr % �⁄  se vypočítá dle vztahu: %� = 1 + Å¥� ∙ 10SÆg,V@¤ Ç»È�ÉÊ�−�, (68)  

kde �8 je mez kluzu. Materiál klikového hřídele je ocel 42CrMo4. Dále se stanoví amplitudy 
a střední hodnoty ekvivalentního redukovaného napětí. Maximální ekvivalentní napětí se 
vypočítá podle vztahu: 

§_`�> = !-[)�§��� ∙ §KL��0N(�. (69)  

Minimální ekvivalentní napětí se vypočítá podle vztahu: §_`^] = !-[)�§�&� ∙ §KL&�0N(�. (70)  

Amplituda ekvivalentního napětí se vypočítá podle vztahu: 

§_� = §_`�> − §_`^]2 �0N(�. (71)  

Střední hodnota ekvivalentního napětí se vypočítá podle vztahu: 

§_` = §_`�> + §_`^]2 �0N(�, (72)  

Nakonec se stanoví bezpečnost pro prosté zatěžování: 

Ë = 1ÌÍ ∙ ®»Î®Ï∙ÐÑ∙ÒÑ∙ÓÔ + ®»Õ�Õ
�−� 

(73)  

Po zakalení rádiusů se bezpečnost zvýší dle vztahu: 

Ë��._]� = 1,3 ∙ Ë�−�, (74)  

 

 

Tabulka 16 Přehled bezpečností 

 Ë Ë��._]� 
Soustava bez tlumiče 1.513 1.966 
Soustava s tlumičem 1.75814 2.286 
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Z tabulky je patrné, že, jak se dalo předpokládat, největší bezpečnosti se dosáhlo použitím 
tlumiče torzních kmitů a zakalením míst, ve kterých dochází k maximální koncentraci napětí, 
tedy rádisy na ojničních čepech. Výpočet bezpečnosti se provedl pro hmotnější, tedy pro 
druhou variantu klikového hřídele. Při zpracování desáté kapitoly bylo čerpáno z literatury 
[7]. 
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Cílem této diplomové práce bylo navržení klikového hřídele vznětového pětiválcového 
motoru, který konstrukčně vychází ze známého čtyřválcového motoru Zetor. Pro návrh byla 
použitá stejná pístní skupina, stejná ojnice a také byly ponechány některé rozměry klikového 
hřídele jako: průměry hlavních čepů, průměry ojničních čepů a délka zalomení. Protože pístní 
skupina je stejná, spalovací tlaky a síly přenášené ojnicí jsou stejné jako u čtyřválce.  

Mým úkolem bylo nejprve vyvážení klikového ústrojí pro pořadí zážehů: 1-2-4-5-3, proto se 
z původního hřídele odstranily vývažky a přidalo se jedno zalomení. Původní klikový hřídel 
čtyřválcového motoru má obrovskou výhodu v jednoduchosti svého vyvážení.  Je totiž 
známo, že čtyřválcový klikový hřídel nemá přirozeně vyváženou jenom posuvní sílu druhého 
řádu, ale všechny momenty, jak posuvných tak i rotačních sil, jsou přirozeně vyváženy. 
Oproti tomu u pětiválece musíme vyvážit jak momenty sil rotačních, tak i sil posuvných. 
Jednou z variant vyvážení klikového hřídele pětiválcového motoru je vyvážení šedesáti nebo 
osmdesáti procent sil rotačních na každém zalomení, i když jejích účinky jsou celkově 
přirozeně vyváženy.  Tím se ale dosáhne zmenšení vývažků momentových sil rotačních. Je to 
otázka kompromisu mezi celkovou hmotností klikového hřídele a vyváženosti motoru, a tím i 
jeho hladkého chodu. Varianta vyvažující osmdesát procent rotačních sil na každém zalomení 
je znatelně těžší, ale lépe vyvážená. Dále se moment zbytkových sil rotačních celkově vyvážil 
pomocí vývažků na krajních zalomeních. U vyvažování momentů setrvačných sil posuvných 
vždycky vznikne problém, protože tyto momenty působí jenom ve vodorovné ose a nemají 
konstantní velikost. Proto se tento momenty prvního řádu někdy vyvažuje polovičně jen v této 
vodorovné ose, ale v našem případě má být vyvážený zcela. Toho se dosáhlo použitím 
přídavného vyvažovacího hřídele, otáčejícího se stejnými otáčkami a v opačném smyslu jako 
klikový hřídel. Tato varianta vyvažování je nejefektivnější a motor dosahuje nejvyváženějšího 
chodu. Z druhé strany se znatelně zvětší hmotnost, což by zase nemusel být tak velký problém 
u traktorového motoru, a sníží se kritické otáčky hřídele. Největším problémem je ale 
konstrukční složitost tohoto vyvážení. V našem případě je totiž nutné přestavět celý blok 
motoru a vyřešit konstrukční problémy s pohonem, mazáním a hlavně uložením přídavného 
vyvažovacího hřídele. Na konci hřídele ze strany setrvačníku bude příruba na setrvačník 
prodloužená o pět milimetrů a na ní nalisováno ozubené kolo. Protiběžné kolo bude spojeno 
s vyvažovacím hřídelem. Otázkou ale je, jestli v tomto případě vyvažování, by nebylo lepší 
navrhnou zcela nový blok motoru. Návrh tohoto zařízení je jen ideový a není náplní této 
práce. 

Další část se zabývá torzním kmitáním klikového ústrojí. Pro výpočet rezonančních otáček a 
amplitud vlastních tvarů byl použit program HOL3VG, který nám byl poskytnut vedoucím 
diplomové práce. Na základě výsledků z programu byly vypočítány kritické otáčky a 
vydatnosti rezonancí pro obě varianty klikových hřídelů. Jak už bylo zmíněno, nižší, a proto i 
nebezpečnější kritické otáčky má hmotnější klikový hřídel. Výpočet potvrdil tuto teorii, a 
proto se v dalších výpočtech zabývám druhou variantou klikového hřídele. Předpokládám, že 
když druhá varianta bude vyhovovat, tak tím spíše i první varianta. Dále se určily torzní 
výchylky volného konce klikového hřídele pro první a druhou vlastní frekvenci. Na základě 
známých momentů setrvačností, redukovaných délek a torzních tuhostí byl nám poskytnut 
vedoucím diplomové práce soubor Syntéza, který obsahoval průběhy krouticích momentů na 
každém úseku a také výslednici torzních výchylek volného konce klikového hřídele. Z grafu 
na obr. 33 je patrné, že v provozních otáčkách, zejména v rozmezí 1800 až 2000 otáček, 
dochází k značnému vychýlení konce klikového hřídele. Toto vychýlení působí jednak 
přídavné napětí, ale hlavně působí negativně na rozvodové ústrojí a tím i na celkový chod 
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motoru. Pro kompenzací těchto účinků se požívá tlumič torzních kmitů. Po aplikaci tohoto 
zařízení byl znovu proveden výpočet a výsledek je patrný z grafu na Obr. 40. Výchylky 
volného konce se ustálily, a hlavně došlo ke zmenšení jejích špiček. To nasvědčuje tomu, že 
v našem případě použití torzního tlumiče je nutné. V našem případě je použit pryžový tlumič, 
který se přišroubuje na řemenici. Je to nejvhodnější místo z hlediska jednoduchosti uchycení a 
také toho, že řemenice se nachází na volném konci hřídele.  

Na závěr se provedla pevnostní kontrola použitím MKP. Nejprve se vytvořený model 
v programu ProEngineer převedl do programu ICEM CFD, ve kterém byla vytvořená 
povrchová, a v návaznosti na ní, i objemová síť. Dále se model převedl do programu ANSYS, 
kde se hřídel na pátém zalomení zatížil silou od talků plynů a momentem setrvačnosti, který 
nám byl také poskytnut vedoucím diplomové práce v souboru Syntéza viz. Obr. 46. Program 
ANSYS vypočítal průběh napětí na celém modelu a ukázalo se, že největší redukované napětí 
se nachází v rádiusu.  Nakonec podle přednášky [7] se provedl výpočet součinitele 
bezpečnosti. V nejhorší variantě tzn.: bez tlumiče torzních kmitů a bez zakalení rádiusů, 
vychází bezpečnost okolo 1,5. Pro variantu s tlumičem a zakalenými rámusy okolo 2,3. 
Předpokládám, že první varianta klikového hřídele bude mít větší součinitel bezpečnosti, 
protože maximální krouticí moment působící na jejím konci je menší. 

Z hlediska porovnání obou variant klikových hřídelů je, podle mého názoru, více vyhovující 
„lehčí“ varianta klikového hřídele, protože, oproti „těžšímu“ klikovému hřídeli, má menší 
kritické otáčky, větší součinitel bezpečnosti a menší hmotnost.  

Z hlediska konstrukce a výroby bylo by třeba zvážit, jestli čtyřválcové provedení není lepší 
alternativou. Je to dané jednak tím, že se motor bude muset předělat z důvodu přidání jednoho 
válce, ale hlavě z důvodu uložení a provozu vyvažovacího hřídele, a jednak tím, že se 
hmotnost a velikost celého motoru zvětší. Otázkou je, zda-li přínos pětíválcového motoru ve 
výkonu a průběhu krouticího momentu je dostačující oproti vzrůstu hmotnosti a vynaložení 
nákladů na přestavbu klikového hřídele a celého bloku motoru.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů ( [ms-2] zrychlení pístní skupiny (^ �−� poměrná amplituda 9c� �mm� tloušťka ocelového kotouče 9� �mm� šířka pryžového prstence 95�. �mm� šířka ramen zalomení �c �� ∙ � ∙ �(:S�� tuhost nehmotného hřídele �+. �� ∙ � ∙ �(:S�� tuhost tlumiče �c$ �mm� průměr hlavního čepu ��$ �mm� průměr ojničního čepu �,_a �mm� redukovaný průměr čepu ��� �mm� vnitřní průměr pryžového prstence ��� �mm� vnšjší průměr pryžového prstence ��_+ �mm� průměr příruby setrvačníku :G5�,�¼   �mm� průměr zkušebního vzorku �& ��� boční síla �$ ��� celková síla působící na ojniční čep �$� ��� celková síla působící na píst ¬ �−� Korekční součinitel ��* ��� síla v ojnici ��� ��� setrvačná síla rotačních hmot ��5 ��� odstředivá síla zalomení �� ��� síla od tlaků plynů na dno pístu ��6 ��� setrvačná síla posuvná prvního řádu ��66 ��� setrvačná síla posuvná druhého řádu �, ��� zbytková rotační síla na každém zalomení �,$ ��� celková radiální síla působící na ojniční čep �,� ��� síla radiální �,G ��� odstředivá síla vývažku rotačních hmot �� ��� setrvačná síla posuvných hmot ��� ��� setrvačná síla posuvných hmot prvního řádu ��� ��� setrvačná síla posuvných hmot druhého řádu ��$ ��� celková setrvačná síla posuvných hmot �+ ��� síla tangenciální 
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�GG ��� síly tvořící ve výslednici moment vyvažující moment 
pos. sil f �0N(� modul pružnosti ve smyku f� �0N(� modul pružnosti ve smyku pryže ℎ �mm� vzdálenost mezi prvním a posledním zalomením ℎ5�. �mm� tloušťka ramene zalomení - �−� počet válců W_ �I[ ∙ ��� efektivní moment setrvačnosti soustavy bez tlumiče Ŵ  �I[ ∙ ��� moment setrvačnosti jednotlivých zalomení W�_,_` �I[ ∙ ��� moment setrvačnosti koncovky pod řemenicí W� �I[ ∙ ��� polární moment W���_$ �I[ ∙ ��� moment setrvačnosti posuvných částí W�_�_+ �I[ ∙ ��� moment setrvačnosti příruby na setrvačník a zbytku 
hlavního čepu W,_` �I[ ∙ ��� moment setrvačnosti řemenice W,�+_$ �I[ ∙ ��� moment setrvačnosti rotujících částí W,5�. �I[ ∙ ��� redukovaný moment setrvačnosti jednoho zalomení W,_,_` �I[ ∙ ��� redukovaný moment setrvačnosti řemenice W,_�_+ �I[ ∙ ��� redukovaný moment setrvačnosti setrvačníku W�_+ �I[ ∙ ��� moment setrvačnosti setrvačníku  W+. �I[ ∙ ��� moment setrvačnosti tlumiče torzních kmitů W5�. �I[ ∙ ��� moment setrvačnosti jednoho zalomení I �−� počet diskrétních vzorků Ë �−� koeficient bezpečnosti Ë��._]� �−� koeficient bezpečnosti s kalenými rádiusy I� �� ∙ ��S�� tuhost k \c$ �mm� šířka hlavního čepu \c$_� �mm� zbývající délka hlavního čepu \c$_�_+ �mm� zbývající délka hlavního čepu \]_,_` �mm� délka náboje řemenice \�*]^$_ �mm� vzdálenost mezi středy ojnice \�$ �mm� šířka ojničního čepu \�_�_+ �mm� délka příruby setrvačníku \,_a �mm� redukovaná délka \,_,_` �mm� redukovaná délka na straně řemenice 
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\,_�_+ �mm� redukovaná délka na straně setrvačníku \,_5�. �mm� redukovaná délka jednoho zalomení podle Ker – Wilsona �JG �I[� hmotnost vývažku rotačních sil 0�`�>¤ �� ∙ �� maximální kladný krouticí moment 0�`�>S �� ∙ �� maximální záporný krouticí moment �L,G �I[� hmotnost vývažku momentu rotačních sil ��. �I[� hmotnost kluzného ojničního ložiska ��, �I[� rotační hmotnost ojnice 0�6$ �� ∙ �� moment setrvačných sil posuvných 0�6$> �� ∙ �� moment setrvačných sil posuvných v ose x 0�6$A �� ∙ �� moment setrvačných sil posuvných v ose y ��6G �I[� hmotnost vývažku momentu posuvných sil prvního řádu ��� �I[� posuvná hmotnost ojnice ���� �I[� hmotností součástí konajících translační pohyb  �, �I[� hmotnost jednoho zalomení redukovaná do ojničního 
čepu 0,$ �� ∙ �� moment setrvačných sil rotačních 0,$K �� ∙ �� vyvažovací moment setrvačných sil rotačních 0,$> �� ∙ �� moment setrvačných sil rotačních v ose x 0,$A �� ∙ �� moment setrvačných sil rotačních v ose y 0+ �� ∙ �� krouticí moment motoru 0+k �� ∙ �� hodnota točivého mementu vzorku �5$ �I[� hmotnost zalomení �5, �I[� hmotnost zalomení redukovaná do ojničního čepu N� �uv� kritické otáčky první frekvence N� �uv� kritické otáčky druhé frekvence )�,_5 �uv� resonanční otáčky 1. tvaru kmitání )�,_5 �uv� resonanční otáčky 2. tvaru kmitání )� �−� počet vzorků �� �mm� vnitřní poloměr ocelového kotouče �8 �0N(� mez kluzu �JG �mm� vzdálenost těžiště vývažku rotačních sil od osy rotace �L,G �mm� vzdálenost těžiště vývažku momentu rotačních sil od osy 
rotace �� �mm� poloměr kliky 
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��6G �mm� vzdálenost těžiště vývažku momentu posuvných sil od 
osy rotace �+5 �mm� vzdálenost těžiště zalomení od osy rotace � �−� optimální ladění tlumiče |ªª�«««««| �mm� délka cesty napětí 

α [°] úhel natočení klikového hřídele %� 
�−� poměr 

ÌÍ Δc1+. �−� poměrná amplituda tlumiče §�� �0N(� První hlavní napětí §V� �0N(� Třetí hlavní napětí §� �0N(� Mez únavy §$½¾¿À �0N(� je mez únavy v ohybu §_� �0N(� amplituda ekvivalentního napětí §_` �0N(� střední hodnota ekvivalentního napětí §_`�> �0N(� maximální ekvivalentní napětí §_`^] �0N(� minimální ekvivalentní napětí §_¨ �0N(� maximální hodnota napětí ve vyselektovaným elementu §_¨� �0N(� minimální hodnota  napětí ve vyselektovaným elementu §$½¾¿À �0N(� mez únavy v ohybu §$�Á¾/�ÂÁÃ �0N(� mez únavy v tahu/tlaku §KL� �0N(� napětí von Mises w [-] vydatnost rezonancí � [-] poměrný útlum i [-] řád harmonické složky 

λ [-] klikový poměr O+. [-] poměrná velikost tlumiče �* [rad] torzní výchylky volného konce hřídele 
 �+. [rad] torzní výchylky volného konce hřídele soustavy s 
tlumičem � �� ∙ � ∙ ! ∙ �(:S�� velikost tlumících odporů �+. �� ∙ � ∙ ! ∙ �(:S�� velikost tlumících odporů tlumiče } [°] úhel natočení ramen 1 [°] úhel rozevření klik Q�$ �'/��V� hustota oceli 

ω [s-1] úhlová rychlost otáčení klikového hřídele 
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¥� ���S�� poměrný gradient Ω ��(: ∙ !S�� vlastní úhlová frekvence Ω+. ��(: ∙ !S�� vlastní úhlová frekvence tlumiče Ω� ��(: ∙ !S�� úhlová rychlost kmitání soustavy s tlumičem 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 
Výpočtová část v elektronické podobě 

Výkresy v elektronické podobě 


