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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi návrhu klikové hřídele pro dvouválcový 
čtyřdobý plochý zážehový motor, použitelný do městského vozidla. V práci je uvedeno 
silové působení na klikový mechanizmus, možné vyvážení klikové hřídele, torzní namáhání a 
výpočtová metoda kontroly pevnosti. V závěrečné části práce je nastíněn návrh klikové 
hřídele. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
kliková hřídel, hnací mechanizmus, vyvažování, torzní kmitání, silové působení 

ABSTRACT  

This thesis deals with the possibilities for realization of the crankshaft-cylinder four-stroke 
gasoline engine is flat, usable in the urban vehicle. In the work described stresses exerted on 
the crank mechanism can balance the crankshaft, torsional stress and strength calculation 
method of control. In the final part of this work is outlined proposal for implementation of 
the crankshaft. 
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ÚVOD 

ÚVOD  
Současná situace, stěhování obyvatelstva za prací do větších měst nebo na předměstí, si žádá 
přizpůsobení dopravních prostředků pro tento trend. Podíl prodeje velkoobjemových a 
vysokovýkonných osobních automobilů je na trhu velice malý. Za hlavní důvod považuji 
neustále se zvyšující cenu pohonných hmot. Dalším důvodem může být právě zmiňované 
stěhování obyvatelstva do městské zástavby, kde tato vozidla ztrácejí na významu. Pro 
popojíždění ve městě se jistě jeví jako nejvhodnější malý nebo střední automobil. Na Obr. 1 
lze vidět velký podíl malé a nižší třídy na prodeji vozidel v České republice, kdy v roce 2011 
tyto třídy zaujímají 64% trhu s novými automobily. 

Pro malé městské vozy jsou typické maloobjemové motory s průběhem příznivého výkonu 
v nižších otáčkách. Pokud je dobře zvládnuté přímé vstřikování benzínu s použitím 
vícestupňového přeplňování, tak se automobilky uchylují k vývoji nízkoobjemových motorů 
s menším počtem válců, nízkou spotřebou a vyšším výkonem. Tento moderní trend se nazývá 
downsizing a požaduje často protichůdné požadavky. Hlavním požadavkem je co nejnižší 
spotřeba a zároveň co nejvyšší výkon, za splnění stále se zpřísňujících emisních požadavků. 

Jako první byly pro pohon malých automobilů používány čtyřválcové motory. V současnosti 
se pod kapotou objevuje u stále více automobilů tříválcový motor, u několika vlaštovek i 
motor dvouválcový. Z hlediska několika výhodných parametrů se jeví jako použitelná 
pohonná jednotka dvouválcový zážehový plochý motor. Výhodami jsou nízké těžiště, 
přirozené vyvážení některých setrvačných sil a momentů, a tím nízké vibrace agregátu. Nízké 
vibrace jsou požadovány pro komfort jízdy, kdy jsou nutné i minimální hlukové emise do 
prostoru řidiče a cestujících. V této diplomové práci jsem se zabýval návrhem klikové hřídele 
a její následnou aplikací pro klikový mechanizmus s hlediskem pro použití právě pro malé 
automobily.  

   

Obr.1 Vývoj prodeje tříd vozidel za roky 2005 a 2011 [12] 
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1 HISTORIE SPALOVACÍCH MOTORŮ 
Využít tepelnou energii jako zdroj užitečné práce zamýšlel již v roce 1678 Jean de 
Hautefeille. Tento Francouz zkoušel využít energii vyvolanou střelným prachem. Podobnou 
myšlenkou se zabýval i Denis Papin, ale ani jeho konstrukce, jako i mnoha dalších, nebyla 
realizována. Za první spalovací motor lze tedy považovat turbínu, kterou v roce 1791 sestrojil 
John Barber. První pístový motor navrhl v roce 1794 Robert Street. Ve válci jeho motoru se 
měly spalovat páry terpentýnového oleje, avšak tato myšlenka nebyla uskutečněna. Teprve až 
použití svítiplynu pro osvětlování poskytlo vhodné motorové palivo. Vývoj skutečně 
fungujícího motoru s vnitřním spalováním však trval ještě dalších 70 let. Po vzoru úspěšně 
stavěných parních strojů postavil v roce 1860 Francouz Jean Joseph Étienne Lenor spalovací 
motor na svítiplyn. Byl to ležatý dvoudobý motor se šoupátkovým rozvodem. Do pracovního 
válce, jehož stěny byly chlazeny vodou, se při pohybu pístu z úvrati nasála směs plynu a 
vzduchu kanálkem ovládaným sacím šoupátkem. Uprostřed zdvihu šoupátko sací kanál 
uzavřelo. Směs ve válci se zapálila elektrickou jiskrou, vytvořenou Ruhmhorffovým 
induktorem a shořela skoro za stálého objemu. Při expanzi se píst pohyboval do druhé úvratě 
a konal užitečnou práci. Při opětovném zdvihu se odkryl výfukový kanál a zplodiny byly 
vytlačeny z válce. Lenoir také jako první použil ve svých motorech jako palivo lehce 
odpařitelnou kapalinu.  

Na Světové výstavě v Paříži v roce 1867 předvedli Nikolaje August Otto a Eugen Langen 
z Kolína nad Rýnem svůj atmosférický plynový motor. Byl to stojatý jednočinný motor a aby 
umožňoval vytvářet práci, vyžadoval místo klikového mechanizmu ozubenou tyč pevně 
přichycenou k pístu. Ve srovnání s Lenoiarovým motorem měl ten Ottův značně vyšší 
tepelnou účinnost, a tím tedy podstatně nižší měrnou spotřebu paliva. V roce 1860 Beau de 
Rochas popsal princip činnosti a výhody čtyřdobého motoru s umělým zažehováním stlačené 
směsi. První skutečně používaný čtyřdobý motor postavil roku 1873 v Mnichově hodinář 
Christian Reithmann, ale jeho motor byl veřejnosti málo známý. Mnohem známější byl ležatý 
čtyřdobý vodou chlazený motor na svítiplyn z dílny Otta. Motor měl přibližný výkon 3 kW 
při 170 otáčkách za minutu. Nalezení vydatných zdrojů ropy v polovině 19. století značně 
urychlilo vývoj a rozšířilo použití motorů. Roku 1884 postavil v Německu Gottlieb Daimler 
benzínový čtyřdobý motor, který měl 800 otáček za minutu. Zahájil tak rozvoj vozidlových 
motorů a celého automobilového průmyslu. Autorem pracovního oběhu, který je v zásadě 
shodný se způsobem používaným u dnešních dvoudobých motorů s umělým zažehováním, je 
Dugald Clerk. Jeho návrhy pocházejí z roku 1878. Bezventilový dvoudobý motor 

Obr. 1-1 Lenoiarův plynový motor 1860 [4] 
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s výfukovým a přepouštěcím kanálem ve stěně válce, ovládaný pístem s klikovou hřídelí a 
skříní uspořádanou jako plnící dmychadlo, představil v roce 1888 Joseph Day. Všechny výše 
uvedené motory byly konstruovány tak, že spalování směsi paliva a vzduchu se dělo 
teoreticky za stálého objemu. 

Obr. 1-2 Atmosférický motor Otto/Langen 1867 [5] 

Druhou možností přívodu tepla do pracovního oběhu je spalování rovnotlaké. Myšlenku 
použít takový průběh spalování vyslovil v roce 1860 Werner von Siemens. První takto 
pracující plynový motor postavil George Brayton v roce 1873, ale byl příliš složitý a 
neuplatnil se. Použitím výsledků zkoušek Rudolfa Diesela byl zkonstruován v letech 1893 až 
1897 ve strojírnách v Augsbergu motor, pracující na těžší kapalná paliva. Jeho cyklus měl 
blízko ke Carnotovu cyklu. Původně měl motor pracovat na práškové uhlí, ale postup se nedal 
prakticky využít. Po dlouhé době zkoušek však vedl k motoru spalujícímu téměř rovnotlace 
kapalná paliva a díky vysoké hospodárnosti došlo k jeho velkému rozšíření. Dnešní motory již 
ale nepracují s rovnotlakým cyklem, používají cyklus smíšený, při kterém po vznícení roste 
ve válci tlak i objem spalin.       

Obr. 1-3Dieselový motor Man [7] 
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1.1 HISTORIE PLOCHÝCH MOTORŮ 

U plochého motoru se písty pohybují v horizontální rovině a motor má pouze jednu klikovou 
hřídel. Tento typ motorů je znám jako Boxer. Patentoval ho v roce 1896 inženýr Karl Benz. 
Zapalování je odstupňováno po 360 stupních natočení klikové hřídele. Díky tomuto rozložení 
má velice hladký chod, podobně jako řadový šestiválcový motor a motor V12. To platí pro 
ploché motory obecně. 

Tab. 1-1 Pracovní cykly motoru Boxer 

Válec Pracovní cyklus 

1 expanze výfuk sání komprese 

2 sání komprese expanze výfuk 

Všeobecně mají ploché motory těžiště níž, než je tomu u klasické koncepce motorů. Je to 
dáno tím, že kliková hřídel, písty, válce a hlavy válců jsou v jedné vodorovné rovině. Veškeré 
nutné příslušenství, které jakoby vyčnívá, ať se už jedná o sací a výfukové potrubí, olejový 
filtr, či chladící soustavu, bývá většinou umístěno nad tímto motorem. Důvodem je jeho 
nesrovnatelně menší hmotnost, než hmotnost hlavních částí motoru. U dvouválcových motorů 
bývá většinou chlazení vzduchové, a to díky válci na každé straně a tím dobrému obtoku 
vzduchu kolem nich. Výhodné je využít plochý motor v zadní části vozidla, který slouží 
současně i pro pohon zadní nápravy. Díky jeho délkovým rozměrům rozevření hlav při 
uložení v přední části vozidla může být složitá konstrukce řízení. Všeobecně ale platí, že 
ploché motory jsou hlučnější, a to díky horšímu utlumení. U klasických řadových motorů 
nebo motorů do V je tlumení zajištěno sáním nad hlavou motoru, které je v případě plochých 
motorů umístěno centrálně. Ploché motory jsou použité u automobilů, nákladních vozidel, 
motocyklů, letadel, lodí a v mnoha dalších zařízeních.  

Jeden z prvních, kdo plochý motor použil, byl Max Friz. Navrhnul jej pro BMW 247 
s objemem válců 500 ccm a licenčně se tento motor vyráběl až do roku 1995. Pro své „lidové“ 
vozy využíval Volkswagen ležatý motor v modelu Brouk, SP2 a mnoha jiných. Citroën 
osazoval plochý motor do legendárního typu 2CV (lidově „kachna“). V roce 1960 představila 
italská Lancia model Flavia. Lancia byla osazena plochým motorem o objemu 1500 ccm a s 
výkonem 66 kW. Flavia měla motor v přední části a jako první vůz vyráběný v Itálii měla 
pohon přední nápravy. Lancia vytvořila ještě několik plochých motorů a jejich výrobu 
ukončila v roce 1984 modelem Gamma. 

Obr. 1-4 Motor Lancia Gamma [20] 
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S ležatými motory experimentovala i japonská Toyota. Roku 1962 představila model 
Sport 800. Model měl dvouválcový, vzduchem chlazený motor typu boxer o výkonu 21 kW. 
Toyota zahájila prodej v roce 1965 a ukončila jej bez náhrady v roce 1969. Asi nejznámějším 
uživatelem plochých motorů je automobilka Subaru. První boxer uvedla v roce 1965 
v modelu 1000. Byl to vůz s motorem a hnanými koly v přední části vozu. Subaru model 
1000 osadila čtyřtaktním plochým motorem o objemu 977 ccm, kompresním poměru 9:1 a s 
výkonem 51 kW. Ventilový rozvod byl OHV. V roce 1971 představila Alfa Romeo svůj 
čtyřtaktní plochý motor v modelu Alfasud. Ploché motory montovala i do modelů Sprint, 33, 
145 a éru plochých motorů zakončila Alfa Romeo v modelu 146. Vrcholem byl čtyřtaktní 
zážehový plochý motor se čtyřmi válci o objemu 1712 ccm a výkonu 95 kW, s rozvodem 
ventilů DOHC a šestnáctiventilovou technikou. Produkci ležatých motorů Alfa Romeo 
ukončila v roce 1997. Luxusní velkoobjemové motocykly jako Harley Davidson daly 
vzniknout dalšímu plochému motoru v motocyklu, konkrétně v Hondě Goldwing. Honda 
zahájila prodej v roce 1975 pod označením GL1000, a to čtyřtaktním plochým motorem se 
čtyřmi válci o objemu 999 ccm. V roce 1987 pak přešla na šestiválcové motory o objemu 
1520 ccm. V současnosti byl představen model Honda Goldwing 1800 s ještě větším 
objemem motoru.   

Obr. 1-5 Motor Honda Gold Wing 1800 [19] 

1.2 HISTORIE PLOCHÝCH MOTORŮ PORSCHE 

3. září roku 1875 se v české vesnici Vratislavice nad Nisou narodil Ferdinand Porsche. Po 
působení ve firmách Astro-Daimler, kde tvořil konstrukce i pro závodní vozy Mercedes-Benz, 
založil v roce 1931 konstrukční kancelář Porsche. Vytvářel na zakázku návrhy pro 
renomované výrobce tehdejší doby jako například Wanderer, Zündapp, NSU, Auto Union 
nebo Volkswagen. V roce 1933 vytvořil pro VW první prototypy modelu Brouk. Prvním 
vozem, který nese oficiálně jméno Porsche je vůz 356. Vůz byl konstruován s využitím dílů 
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od VW. Nejvýraznějším rysem typu 356 je proto uplatnění plochého vzduchem chlazeného 
motoru Volkswagen s protilehlými válci, který je umístěn vzadu. Objem motoru byl 1086 
ccm, výkon 26 kW při 4000 min-1 a točivý moment 63 Nm při otáčkách 2800 za minutu. Byl 
to čtyřválcový zážehový motor s ventilovým rozvodem OHV se dvěma ventily na válec a 
s vačkovou hřídelí uloženou pod klikovou hřídelí a poháněnou ozubeným soukolím (viz Obr. 
1-6). Vačková hřídel má jen 4 vačky, tudíž jedna vačka ovládá 2 ventily. To je výhoda 
zapalování po 360°, tedy pootočení vačkové hřídele o 180°.  

 

Obr. 1-6 Rozvody Porsche 356 [11] 

Když Ferdinand Porsche nahradil rozvodový systém OHV za DOHC, použil k tomu 
královskou hřídel, která ovládala jednu vačkovou hřídel. Z té byl pak přenesen pohon pomocí 
další hřídele s kuželovým ozubením na každé straně na druhou vačkovou hřídel. U DOHC 
byly vačkové hřídele skládané a vačky byly uchyceny pomocí pera. Stále byly použity 2 
ventily na válec. 

Obr. 1-7 Rozvody Porsche 356 DOHC [11] 
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Blok motoru je řešen tak, že je rozdělen na 2 části vertikálně půlené, s uložením klikové 
hřídele mezi kartery. KH je uložena na třech radiálních ložiscích a na jednom axiálním 
ložisku, které je u setrvačníku. Hlavy byly spojené pro dva válce, ale válce byly samostatné, 
s žebrováním pro lepší obtok vzduchu. Promíchání paliva se vzduchem zajišťovaly 
karburátory Solex. Dominantním na motoru z Obr. 1-8 je především sdružený výfukový 
tlumič v popředí a kryt ventilátoru v zadní části obrázku.  První modely motorů Porsche byly 
od objemu 1086 ccm, výkonu 26 kW a kompresního poměru 7:1 v roce 1946 až po objem 
1968 ccm, výkon 97 kW a kompresní poměr 9,5:1. 

Obr. 1-8 Motor Porsche 356 [9] 

Další vývojový stupeň zaznamenalo Porsche v roce 1963 s výrobou legendárního modelu 
911. Nový typ vozu vlastní konstrukce vyžadoval i vlastní motory nezávislé na dílech VW. 
Zastaralé čtyřválce se ještě používaly jako levná alternativa modelů 911, ale výkonově 
nedostačovaly konkurenci. Proto přišlo Porsche s šestiválcovými boxery, které používá 
dodnes. Modely 911 začínaly na objemu 2,0 l v roce 1963, aby došly požadavkem trhu na 
objem 4,0 l v roce 2012. Vývoj základních parametrů šestiválcových plochých motorů 
Porsche je uveden v Tab. 1-2.  

První čistokrevný šestiválcový motor Porsche o objemu 1991 ccm si ponechal dělení klikové 
skříně v kolmé rovině na vozovku. Kliková hřídel je uložena v osmi kluzných ložiscích, 
přičemž první je radiálně axiální, dalších 6 je axiálních mezi každým zalomením KH a osmé 
ložisko je na volném konci KH, kde je odběr výkonu pro ventilový rozvod. Válce jsou 
samostatně oddělené a žebrované pro lepší obtok vzduchu. Samostatné jsou i hlavy válců 
se dvěma ventily systému SOHC, ale VH a zbylé příslušenství ventilového rozvodu jsou 
uloženy ve sdruženém bloku. Pohon ventilových rozvodů je z KH veden na spodní hřídel 
(společnou pro olejové příslušenství) pomocí ozubeného kola. Ze společné hřídele je dále 
pohon realizován rozvodovým řetězem. VH vložené do ventilového bloku jsou nyní už 
v celku uložené na třech kluzných plochách. Plnění motoru obstarával karburátor Weber. 
Z tabulky 1-2 je patrné různé výkonové rozpětí u všech motorů. To má 3 příčiny. První je 
změna kompresního poměru, druhá příčina je změna množství či kvality přivedené směsi a asi 
nejdůležitější je technologický pokrok výroby. S příchodem vstřikování se mění palivové 
mapy. První vstřikování paliva bylo u Porsche realizováno u motoru s objemem 2,2 litru a 
později u 2,4 litru, který vycházel z předchozího motoru. Byl zvýšen pouze objem válců pro 
větší výkonový potenciál a konkurenceschopnost. Vstřikování bylo použité od firmy Bosch a 
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jednalo se o čistě mechanické vstřikování paliva.  V roce 1974 přišlo Porsche asi s nejvíce 
kontroverzním motorem o objemu 2,7 l. Motor byl sice odvozen z předchozích málo 
poruchových motorů, ale kvůli různým emisním předpisům byly vybaveny zařízeními, která 
jsou náchylná na přehřátí a mají nižší životnost. Motory mají ventilátor s menším počtem 
lopatek z toho důvodu, že teplejší motor lépe využije energii z paliva a má menší emise. 
Vlivem extrémních teplot také docházelo ke strhávání závitů v bloku z magnéziové slitiny a v 
hlavě válců v místech, kde jsou přišroubovány válce. Velkým problémem byl také nový 
systém vstřikování firmy Bosch K-Jetronic, při kterém je palivo vstřikováno kontinuálně a 
docházelo tak k sekundární expanzi v airboxu při překrytí ventilů. V roce 1975 přišlo Porsche 
na trh s další legendou 911 Turbo. Tento model byl první sériově vyráběný vůz vybavený 
turbodmychadlem poháněným výfukovými plyny. Jednalo se o nově zkonstruovaný 3,0 l 
motor, vycházející ze základu předchozích agregátů. Vstřikování K-Jetronic bylo 
přepracováno a motor byl velice spolehlivý. Vývoj řady 911 Turbo sahá až do dnešní doby. 

Tab. 1-2 Šestiválcové ploché motory Porsche [8], [9], [10] 

Rok 
Objem 
motoru 
[cm³] 

Výkon při 
otáčkách 
[kW/min] 

Moment 
při 

otáčkách 
[Nm/min] 

Komp. 
poměr 

Rok 
Objem 
motoru 
[cm³] 

Výkon při 
otáčkách 
[kW/min] 

Moment 
při 

otáčkách 
[Nm/min] 

Komp. 
poměr 

1965 1991 96/6600 179/5200 9,8:1 1992 3596 191/6100 240/4800 11,3:1 
1967 1991 119/6600 179/5200 9,8:1 1993 3824 221/6500 360/5250 11,1:1 
1967 1991 96/6600 174/4200 9:1 1994 3596 201/6100 330/5000 11,3:1 
1968 1991 97/6100 174/4600 9:1 1995 3824 224/6500 355/5400 11,3:1 
1968 1991 82/5800 157/4200 8,6:1 1996 3596 210/6100 340/5250 11,3:1 
1969 1991 104/6500 175/4500 9,1:1 1997 3596 212/6100 340/5250 11,3:1 
1970 2195 93/5800 178/4200 8,6:1 1997 3387 221/6800 350/4600 11,3:1 
1970 2195 116/6200 191/4500 9:1 1999 3387 268/7200 370/4600 11,3:1 
1970 2195 134/6500 199/5200 9,8:1 2001 3596 235/6800 370/4250 11,3:1 
1972 2339 96/5600 196/4000 7,5:1 2003 3824 280/7400 385/5000 11,7:1 
1972 2339 123/6200 206/4500 8:1 2004 3596 254/6800 370/4250 11,3:1 
1972 2341 142/6500 217/5200 8,5:1 2005 3596 239/6800 370/4250 11,3:1 
1973 2687 157/6300 256/5200 8,5:1 2005 3824 261/6600 400/4600 11,8:1 
1974 2687 110/5700 235/3800 8:1 2007 3596 309/7600 406/5500 11,3:1 
1974 2687 129/5800 235/4000 8,5:1 2009 3596 254/6500 390/4400 12,5:1 
1974 2687 154/6300 255/5100 8,5:1 2009 3824 283/6500 420/4400 12,5:1 
1976 2687 147/6000 255/4200 8,5:1 2009 3824 320/7600 430/6250 12:1 
1978 2994 132/5500 265/4200 8,5:1 2010 3824 336/7900 430/6750 12,2:1 
1983 2994 150/5900 267/4300 9,8:1 2010 3824 304/7300 420/4200 12,5:1 
1983 2994 186/7000 250/6500 10,3:1 2012 3436 257/7400 390/5600 12,5:1 
1984 3164 170/5900 284/4800 10,3:1 2012 3800 294/7400 440/5600 12,5:1 
1989 3596 184/6100 310/4800 11,3:1 2012 3800 300/7300 420/4200 12,5:1 

V 80. letech minulého století byla automobilka v krizi, a to díky přechodu na jízdně 
stabilnější koncepci uspořádání motoru s poháněnou přední nápravou. Vývoj plochých 
motorů byl omezen a Porsche začalo spolupracovat s VW a vyvíjelo řadové motory. V roce 
1984 ale Porsche představilo motor přepracovaný na objem 3,2 l, kde kromě změny objemu 
přišla i změna vstřikování L-Jetronic. V roce 1989, respektive v roce 1993 byly uvedeny na 
trh agregáty, které se sice dočkaly ještě mnoha drobných inovací, ale motory o objemu 3,6 l a 
3,8 l vyrábí automobilka doposud. Jednalo se stále o vzduchem chlazené motory SOHC se 
dvěma ventily na válec. Motor měl oddělené hlavy a válce, ale společný blok pro VH a 
vahadla. Nejpodstatnější, co se na motorech měnilo, byla řídící elektronika, a to hlavně 
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z důvodu plnění stále se zpřísňujících emisí. Motory 3,0 l byly například už v roce 1980 
vybaveny řízeným třícestným katalyzátorem. Ke kompletnímu přepracování agregátů došlo 
v roce 1999. Porsche přišlo s kapalinou chlazenými motory, které měly objem 3,4 l, ale 
zároveň větší výkon a nižší emise, což byl hlavní důvod přechodu na vodou chlazené motory. 
Také byly zavrženy 2 ventily a nahradily je 4 s ventilovým systémem DOHC. Od roku 1999 
měly motory nové KH s velice tenkými a do špice tvarovanými rameny, zůstalo uložení na 
osmi kluzných ložiscích. V této době je Porsche jednou ze dvou nejznámějších automobilek, 
které vyrábí ploché motory jako prioritní pohonnou jednotku. 

 

Obr. 1-9 Motor Porsche 911 o objemu 3,6 l z roku 2003 [9] 

1.3 HISTORIE PLOCHÝCH MOTORŮ SUBARU  

Druhou nejznámější automobilkou je japonské Subaru. Kořeny automobilky začínají v roce 
1917 založením leteckých laboratoří. Velký vliv na firmu měla druhá světová válka, po které 
bylo Japonsko v chudobě, a obyvatelstvu chyběly levné dopravní prostředky. Jako první 
začala továrna v roce 1950 vyrábět skútry a v roce 1954 vyrobila první prototyp automobilu 
P-1. Až v roce 1958 bylo představeno Subaru 360, které se stalo milníkem japonského 
automobilového průmyslu. První ležatý motor se objevil v Subaru až v roce 1966 v modelu 
1000. Agregát byl čtyřválcový, vodou chlazený, s rozvodem ventilů OHV, kompresním 
poměrem 6,5:1 a výkonem 42 kW.  V 70. letech začalo Subaru s vývojem technologie 4WD a 
v dnešní době je největším výrobcem automobilů s pohonem všech čtyř kol. V roce 1985 
uvedla japonská automobilka model XT 4WD, jenž poháněl čtyřválcový plochý motor 
s rozvodem ventilů SOHC a byl přeplňovaný turbodmychadlem. Agregát měl obsah 
1781 ccm, kompresní poměr 7,7:1 a výkon 103 kW. V roce 1989 byl představen nový model i 
nový motor. V modelu Legacy byl plochý, vodou chlazený, čtyřválcový motor 
s šestnáctiventilovou technologií DOHC o objemu 1994 ccm. Kompresní poměr byl 8,5:1 a 
výkon dosahoval 115 kW. Aby mohlo Subaru konkurovat velkým automobilkám se 
sportovními vozy kategorie GT, uvedlo na trh v roce 1991 model SVX o objemu motoru 
3318 ccm a výkonu 185 kW. Byl to agregát typu Porsche, tedy šestiválcový ležatý motor, ale 
vodou chlazený a se čtyřmi vačkovými hřídelemi, se čtyřmi ventily na válec. K plochému 
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šestiválcovému motoru se automobilka vrátila až v roce 2000, kdy byl uveden v modelu 
Outback motor o objemu 3000 ccm, opět s ventilovou technologií DOHC, s 24 ventily a 
výkonem 160 kW. Různé prototypy plochých motorů vyrábí Subaru dodnes a tvoří převážnou 
část jejich agregátů. Ale protože Subaru prezentuje svoje agregáty jako sportovní a pro 
požitek a radost z jízdy, mívají vyšší spotřebu. A proto přišlo v roce 2007 s prvním plochým 
vznětovým motorem vlastní konstrukce v sériovém automobilu. Jednalo se o čtyřválcový 
motor o objemu 1998 ccm, s ventilovým rozvodem DOHC, čtyřmi ventily na válec a 
přeplňovaný turbodmychadlem, které je netradičně umístěno pod motorem. Blok motoru je 
hliníkový a díky ležaté koncepci s nižším těžištěm u něj odpadá tak velké ovlivnění jízdních 
vlastností, jako u klasických řadových vznětových motorů. Výkon motoru je 110 kW.  Na 
Obr. 1-10 je vidět stavba motoru. Konstrukce nevyžaduje vyvažovací hřídel, motor je bez 
výrazných vibrací a díky vstřikování common rail je chod kultivovaný. Kultivovaný chod 
motoru také zajišťuje kapalinové uložení do karoserie na kapalinových měších. 

 

Obr. 1-10 Vznětový motor Subaru [17] 

1.4 HISTORIE PLOCHÝCH MOTORŮ ALFA ROMEO 

Výraznou automobilkou, která se zabývala produkcí plochých motorů, byla i italská firma 
Alfa Romeo. Továrna byla založena v roce 1907 jako producent francouzských vozů Darracq, 
ale ty se staly v Italii propadákem. Proto firma začala produkovat svoje vozy. Prvním byl 
v roce 1910 model 24 HP o výkonu 32 kW (42 HP, označení 24 HP byl odhad výkonu pro 
daňové úředníky). První představený motor koncepce boxer byl představen v 70. letech 
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dvacátého století. Motory se prováděly o objemu 1,2 l 1,3 l 1,4 l 1,5 l 1,6 l a 1,7 l a výkonu 46 
až 101 kW. Agregáty byly v modelech Alfasud, Arna, Sprint, 33, 145, 146. Jejich výroba 
skončila v roce 1997 na popud nového vlastníka Fiatu, který dodal část motorů ze svojí 
produkce. Motory byly staženy díky jejich náročnosti na pravidelnou údržbu a značnou 
kvalitu kladenou především na olej. Majitelé vozů si po špatné údržbě stěžovali na kvalitu 
výroby a automobilka tak utrpěla na dobré pověsti. Motory se prováděly s ventilovým 
rozvodem DOHC, ale jen se dvěma ventily na válec. Pouze motor 1,7 l se prováděl jak se 
dvěma, tak i se čtyřmi ventily na válec. 

 

Obr. 1-11 Plochý motor Alfa Romeo [18] 

1.5 HISTORIE PLOCHÝCH MOTORŮ BMW 

BMW je známá značka automobilů, ale ploché motory používá od roku 1921 až po 
současnost pouze u motocyklů. Historie německé továrny sahá do roku 1916, kdy v období 
první světové války vyráběla letecké motory. Po první světové válce byla jako restrikce 
Německu zakázaná výroba vojenské techniky a proto se továrna začala specializovat mimo 
jiné i na motocykly a automobily. V roce 1921 začalo BMW spolupracovat s německými 
konstruktéry. Jedním z nich byl i vynálezce plochého motoru Karl Benz. BMW chytře první 
plochý motor M2B15 (převzatý patent z Anglie od Douglasa) nabízelo jiným výrobcům. Poté, 
co se prokázala spolehlivost motoru, se BMW rozhodlo vyrábět vlastní motocykl Helios. 
V roce 1923 představilo svoji verzi ležatého motoru v modelu R32, který měl dva válce, 
objem 486 ccm a výkon 6,3 kW. Jako u prvního motocyklu na světě byla použita pro motor 
recirkulace oleje se systémem odkapávání na valivá ložiska. Tento systém motocykly BMW 
používaly do roku 1969, kdy přešly na tlakové mazání. Za druhé světové války potřebovala 
německá armáda spoustu vozidel a motocyklů, proto začalo BMW vyrábět kopie motocyklů 
Zündappu KS750 jako BMW R75, který se jako jeden z mála osvědčil bez přehřívání i 
v drsné poušti. Po druhé světové válce bylo Německo v troskách a stejně tak i továrny BMW. 
To, co nebylo v troskách, převezla ruská armáda do Ruska, kde se začaly vyrábět motocykly 
Ural (stejná výroba až do dnešní doby) na bázi motocyklů BMW. Pro Německo nastal zákaz 
mimo jiné i vyrábět motocykly a většina inženýrů odešla do USA. Po rozdělení Německa na 
západní a východní část a zrušení zákazu výroby motocyklů muselo BMW řešit absenci 
jakékoliv výkresové dokumentace kopiemi vlastních motocyklů. První poválečné motocykly 
BMW vyjely v roce 1948 a byly to R23 a později R24. Tyto motocykly měly stojatý 
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jednoválcový motor. Prvním poválečným boxerem byl dvouválcový motocykl R51/2 o 
objemu 500 ccm a výkonu 18 kW. Později byl s nástupem nových modelů objem zvětšen na 
600 ccm a výkon až na 26 kW. Po nepříliš dobrých prodejích v 50. letech 20. století zavedla 
mnichovská firma modely R50 o objemu 500 ccm, R60 a R69 o objemu 600 ccm a výkonech 
19, 22 a 26 kW. Další stagnaci prodejnosti ale nedokázaly zlepšit ani nové jednoválcové 
motory a firma přežila jen díky automobilové divizi. V roce 1970, kdy byly jednoválcové 
motory u BMW zavrhnuty, přišla společnost s novými modely R50/5, R60/5 a R75/5, jejichž 
motory měly objem 500, 600 a 750 ccm. Tyto motory byly kompletně přepracované a dávaly 
větší výkon. Za zmínku stojí i to, že byly poprvé vybavovány elektrickým startérem. V roce 
1974 přišly nové přepracované motory o objemu 600, 750 a nově i 900 ccm. V roce 1975 se 
objevil na trhu model G a v roce 1980 legendární model R80 G/S (Gelände/Straβe – off-
road/road), zakládající třídu Adventure tourist. Motor měl objem 798 ccm a výkon 38 kW. 
V roce 1977 začalo BMW vyrábět první motor o objemu 999 ccm v modelu R100, s výkonem 
51 kW. V roce 1983 začala firma vyrábět vodou chlazené řadové čtyřválcové motory, které 
montovala do svých sportovních silničních motocyklů a motory boxer jsou od té doby 
výhradou „adventure“ motocyklů označované G (GS). Model R 100 GS, představený roku 
1987 o objemu 980 ccm a výkonu 46 kW, byl prvním velkoobjemovým motocyklem typu 
enduro. Pokroky ve výrobní technologii, požadavky a tlak zákazníků na vyšší výkon a 
začínající se zpřísňovat emisní požadavky donutily BMW přestavět svoje motory na 
čtyřventilovou technologii na válec. Vznikl tak model R 1100 GS s katalyzátorem, jehož 
motor měl objem 1085 ccm a výkon 61 kW. V roce 1996 zastavilo BMW výrobu boxerů s 
dvouventilovou technologií na válec a začalo vyrábět jenom dvouválcové ploché motory se 
čtyřmi ventily na válec. V roce 1998 se objem motoru zvedl na 1130 ccm a výkon na 65 kW. 
Aby však nebyly náklady na vývoj nových dílů velké, převzalo BMW písty z řadového 
čtyřválce R 1200 C, hlavy a výfukové potrubí z motoru R 1100 S.  

 

Obr. 1-11 Motor BMW používaný v modelech R 1200GS [22] 
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V roce 2004 byl ležatý motor přepracován, objem stoupl na 1170 ccm a výkon dosahoval u 
sportovní HP2 Enduro 105 kW. V roce 2007 byl představen i v ostatních modelech GS nově 
přepracovaný dvouválcový motor o objemu 1170 ccm a s výkonem až 81 kW. Všechny části 
související s výkonem byly přepracovány, a tak dostal motor větší ventily, optimalizované 
sací a výfukové potrubí, větší kompresi, a to dle modelu od 11:1 až 12:1. Zlepšení kultury 
chodu si vyžádalo poprvé u plochého motoru BMW vyvažovací hřídel, umístěnou pod 
klikovou hřídelí v duté hřídeli pro pohon vačkových hřídelí. Díky novým technologiím klesla 
hmotnost motoru o 3 kg, z toho samotná kliková hřídel je lehčí o 1 kg.    

1.6 HISTORIE PLOCHÝCH MOTORŮ HONDA 

Japonská továrna byla založena v roce 1948 Soichirem Hondou. Po druhé světové válce bylo 
potřeba zajistit pro japonské obyvatelstvo dopravní prostředky, a proto vyjel v roce 1949 
první malý motocykl nazvaný Dream. S modely jako CB500 a CB 750 se stala Honda v 70. 
letech dvacátého století největším výrobcem motocyklů na světě. Jediné, co jí chybělo, byl 
luxusní model neboli vlajková loď. Proto se v roce 1973 začal vyvíjet model Gold Wing, 
který byl odpovědí na modely BMW řady /5 a Harley Davidson. Jako první spojení těchto 
motocyklů vznikl projekt 371. Byl to závodní speciál s plochým šestiválcovým motorem o 
objemu 1470 ccm a s výkonem 46 kW. Inovativní bylo pro motocykly vodní chlazení. 
Alternátor se otáčel na opačnou stranu než kliková hřídel, a tím se dosáhlo snížení klopného 
momentu motoru. Následoval odvozený model M1, který byl velice těžký, ale díky plochému 
motoru měl nízké těžiště a tak byl na tehdejší dobu dobře ovladatelný. První model 
s označením Gold Wing byl představen v roce 1974 jako GL 1000. Šlo o čtyřválcový, plochý, 
vodou chlazený motor o objemu 999 ccm a s výkonem 58 kW. Ventilový rozvod byl typu 
OHC, se dvěma ventily na válec. V roce 1980 byl uveden model GL 1100 s motorem, jenž 
měl objem zvětšený na 1085 ccm a výkon na 60 kW. V roce 1984 byl opět objem motoru 
zvětšen, a to na 1182 ccm, čímž byl představen nový model GL 1200 o výkonu 70 kW. Tento 
motor je zobrazen na Obr. 1-13. 

 

Obr. 1-12 Motor Honda GL 1200 [19] 
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V roce 1988 Honda svůj plochý motor kompletně přepracovala a uvedla v novém modelu GL 
1500. Plochý motor byl opět šestiválcový o objemu 1520 ccm a výkonu 74 kW. Zůstalo vodní 
chlazení a rozvodový mechanizmus OHC se dvěma ventily na válec. Tento motor se vyráběl 
až do roku 2001 (je zobrazen na Obr. 1-14.), kdy byl nahrazen šestiválcovým plochým 
motorem o objemu 1832 ccm a výkonu 88 kW, hodnota kompresního poměru byla 9,8:1. 
Nový motor je opět vodou chlazený, ale ventilový rozvod je typu SOHC se dvěma ventily na 
válec a změněn byl také pohon rozvodů. Zatímco předchozí modely motorů používaly 
drážkový řemen, nový motor měl řetěz. Tento motor má Honda v nabídce pro model GL 1800 
Gold Wing až do dnešní doby a je zobrazen na Obr. 1-5.  

 

Obr. 1-13 Motor Honda GL 1500 [19] 
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2 KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANIZMU  

2.1 KLIKOVÁ HŘÍDEL 

Hlavním účelem klikové hřídele je převádět translační pohyb na pohyb rotační. KH je uložena 
v ložiscích, které jsou namáhány reakčními silami od tlaků plynů a setrvačných částí. 
Mechanické namáhání je vyvoláno tokem energie v hřídeli. Části napojené na hřídel a hlavně 
hmotnost samotné hřídele spolu s pružností hřídele tvoří kmitavou soustavu. Kmitání 
vybuzené periodicky působícími silami vyvolává v hřídeli značná napětí. Dlouhou životnost 
zajišťuje vhodná konstrukce KH (počet hlavních ložisek k počtu válců, uspořádání válců, 
chlazení motoru, zatížení a materiál). 

 

Obr. 2-1 Vlastní konstrukce klikové hřídele pro plochý dvouválcový zážehový motor 

2.1.1 KLIKOVÁ HŘÍDEL RYCHLOBĚŽNÝCH ZÁŽEHOVÝCH PLOCHÝCH MOTORŮ 

KH pro plochý zážehový motor může být velice kompaktní díky malé rozteči válců. Rozteč 
válců ale závisí na způsobu chlazení motoru. Vzduchem chlazený motor musí být nutně 
osazen žebrováním na vnějších plochách válců a hlav, to znamená mnohem vetší rozteče 
válců. Rozměry ojničního čepu se stanovují pro několik podmínek. Je to hlavně posouzení 
vůči pevnosti čepu a ohýbání vzhledem k maximálním tlakům plynů, měrnému tlaku 
v ojničním ložisku a vlastnímu kmitočtu KH. Zvláště kvůli poslední podmínce je snaha 
navrhovat ojniční čep co nejlehčí, protože ovlivňuje velikost redukované hmotnosti torzní 
soustavy. Aby se naopak zvýšila torzní tuhost hřídele, je vhodné zvětšit průměr hlavního 
čepu, který má menší vliv na zvýšení redukovaných hmotností. Většinou se redukuje právě na 
průměr hlavního čepu. Rozměry hlavního čepu jsou dány stejně jako u ojničního čepu 
pevností, měrným tlakem na povrch, torzním namáháním od točivého momentu a kmitáním 
samotné hřídele. Při uložení za každým zalomením bývají ramena opracována a mají 
nejčastěji oválný tvar – pro větší tuhost v ohybu a krutu. U hřídelí uložených za každým 
druhým zalomením se ramena kvůli složitému tvaru většinou neopracovávají. Přední konec 
hřídele je využíván pro pohon příslušenství, rozvodů a vyvažovacích hřídelí. Zadní konec 
hřídelí je většinou opatřen přírubou pro uchycení setrvačníku. Proti axiálnímu posuvu a 
tepelným dilatacím se KH opatřuje axiálním uložením. Jedná se převážně o axiální ložisko. 
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Když je umístěno v místě posledního hlavního čepu, nemění se vůle v mechanizmu spojky. 
Další možnost umístění je uprostřed KH nebo v místě kola pro pohon rozvodů.      

2.1.2 MATERIÁLY KLIKOVÝCH H ŘÍDELÍ 

Pro výrobu klikových hřídelí můžeme použít následující materiály: 

 nitridační ocel 

 uhlíkovou nebo slitinovou ocel 

 šedou litinu nebo ocelolitinu 

Hřídele z nitridované oceli jsou velice tvrdé a mají výhodné kluzné vlastnosti. Jejich 
nevýhoda je vysoká cena materiálu a následného obrobení. Nejčastěji používané jsou klikové 
hřídele z uhlíkové oceli. Čepy se musí povrchově kalit, protože nedosahují potřebné tvrdosti 
pro ložiska z olověného bronzu. Tím vzniká zvláště nebezpečné místo v přechodu čepu do 
ramene. Toto rizikové místo se řeší částečným způsobem kalení. Výhodou těchto hřídelí je 
jejich nižší cena než cena hřídelí z nitridační oceli. Hřídele bez povrchového kalení čepů se 
používají jen pro málo zatěžované motory a musí se použít jiná kluzná ložiska. Lité klikové 
hřídele se zhotovují z litiny velké pevnosti legované manganem, niklem, molybdenem a 
mnoha dalšími legury. Pro větší tuhost se přidává křemík a měď. Výkovky klikových hřídelí 
se tepelně zpracovávají pro snížení pnutí a tvrdosti, aby bylo následné opracování snazší. Po 
opracování se hřídele kalí a po kalení následuje broušení. Hotové klikové hřídele se 
dynamicky vyvažují se setrvačníkem a spojkou. Pro moji konkrétní hřídel jsem zvolil dle [14] 
jako materiál hřídele ocel ke tváření s označením 15230. Tato ocel se jeví jako vhodná pro 
použití na KH, charakteristika oceli je dle [14]: 

„Dobrá svařitelnost i obrobitelnost, vhodná k zušlechťování, nitridování a povrchovému 
kalení NŽ – 860 až 900°C, ŽM – 700 až 740°C, K – 860°C/voda, P – 620°C/voda, nitridování 
490 až 500°C. Bezešvé trubky, velmi namáhané svařované konstrukce součástí strojů a 
letadel, např. klikové hřídele, hlavy vrtulí, ojnice, ojniční šrouby a matice, hnací nápravy 
motorových vozidel, páky řízení, vahadla ventilů.“ 

Mechanické vlastnosti oceli 15230 jsou uvedeny v Tab. 2-1. 

Tab.  2-1 Vlastnosti oceli k tváření 15230 

Materiál hřídele 15230 

Mez pevnosti Rm [MPa]  980 

Mez kluzu v tahu Re [MPa]  835 

Mez kluzu v ohybu Rco [MPa]  708 

Mez kluzu v krutu Res [MPa]  413 

Mez únavy pro tah-tlak σc [MPa]  352,8 

Mez únavy pro ohyb σco [MPa]  470,4 

Mez únavy pro krut τck [MPa]  294 

Poissonovo číslo µ 0,3 
Tvrdost [HB]  300 až 359 
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2.2 KINEMATIKA OSOVÉHO KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ  

Pohyblivé části v motoru vyvolávají setrvačné síly, které spolu se silami od tlaků plynů 
vyvolávají vibrace přenášející se do rámu motoru. Dlouhodobé působení vibrací způsobuje 
mechanické poškození, působí přes karoserii na fyziologii řidiče a způsobuje jeho únavu. 
Proto je u motoru důležité vyvážení setrvačných sil a jejich momentů. Toho je možné 
dosáhnout vhodnou volbou koncepce motoru tak, aby se síly a momenty navzájem rušily, 
nebo vhodným umístěním protizávaží či vyvažovacích hřídelí. Kinematika řešení v dalších 
kapitolách je prováděna při konstantních otáčkách naměřených na reálném motoru při 
maximálním výkonu. Při rovnoměrném pohybu je úhel natočení přímo úměrný času. Pro 
jednodušší prezentaci rovnic jsou všechny kinematické a dynamické veličiny vyjádřeny 
v závislosti na úhlu natočení klikové hřídele α. 

2.2.1 KINEMATIKA KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

Pro kinematiku klikové hřídele je charakteristická osa otáčení ležící v těžišti.  

 

Obr. 2-2 Schéma KH 

Pro zjednodušení uvažuji rovnoměrné otáčení, proto bude úhlová rychlost konstantní. Lze ji 
vyjádřit vztahem [13]: 

ω 2 π⋅ nzad⋅=  (1)  

kde nzad jsou zadané otáčky. Obvodová rychlost ojničního čepu otáčející se kolem osy 
protínající těžiště je dána vztahem [13]: 

voc r ω⋅=  (2)  

kde r je vzdálenost od osy otáčení k ose ojničního čepu. Na ojniční čep působí dostředivé 
zrychlení stálé velikosti směřující do středu otáčení. Zrychlení je vyjádřeno vztahem [13]:  

aoc r ω
2⋅=  (3)  
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2.2.2 KINEMATIKA PÍSTU  

Píst koná translační pohyb kolmý na osu rotace KH. Kinematikou pístu se rozumí: 

 dráha pístu 

 rychlost pístu  

 zrychlení pístu 

Celková dráha pístu je dána dvojnásobným poloměrem r. Její aktuální velikost, závislá na 
úhlu natočení, je dána vztahem [13]: 

Sα i
r 1 cos α i( )−( ) 1

λ
1 1 λ

2
sin α i( )( )2⋅−−



⋅+








⋅=  (4)  

kde se zavádí λ jako klikový poměr mezi vzdáleností ojničního čepu od osy rotace k délce 
ojnice. Po první a druhé derivaci vzniknou vzorce pro rychlost a zrychlení, které jsou pro 
praxi příliš složité. Proto se v rovnici (4) výraz pod odmocninou nahrazuje dostatečně 
přesným rozvojem nekonečné řady pomocí binomické věty. Pro dostatečnou přesnost se stačí 
omezit na první dva členy řady. Tím vznikne dostatečně přesný vztah [13]: 

sα i
r 1 cos α i( )−

λ

4
1 cos 2 α i⋅( )−( )⋅+








⋅=  

 

(5)  

Vzorec (5) lze rozdělit na první a druhou (6) harmonickou složku. 

s1α i
r 1 cos α i( )−( )⋅=  

s2 α i
r

λ

4
⋅ 1 cos 2 α i⋅( )−( )⋅=  

(6)  
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Na Obr. 2-3 je patrné, že pohyb pístu závisí na úhlu natočení α a na ojničním poměru λ. 
Pohyb tak vzniká pohybem ojnice rovnoběžně s osou válce z bodu 2, 1 do bodů 1´, 2´ a 
vychýlením ojnice kolem bodu 1´ o úhel β. Tím se bod 2 přesune do bodu 2´´ o dráhu Sα. 

Obr. 2-3 Rozložení pohybu ojnice 

Rychlost pístu nabývá kladných i záporných hodnot. Hodnotu okamžité rychlosti získáme 
derivací dráhy podle času. Její vykreslení je v grafu 2-2. Výsledný vzorec je [13]: 

vα i
r ω⋅ sin α i( ) λ

2
sin 2 α i⋅( )⋅+








⋅=
.
 (7)  

Vzorec můžeme opět rozložit na harmonické složky (8).  
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Graf  2-1 Dráha pístu 
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v1α i
r ω⋅ sin α i( )⋅=  

v2α i
r ω⋅

λ

2
⋅ sin 2 α i⋅( )⋅=  

(8)  

Pokud chceme získat maximální rychlost, musí být první derivace rychlosti podle úhlu α 
rovna nule. Pokud tuto podmínku aplikuji na původní nezměněný vzorec, vyjde vztah [13]: 

vpmax r ω⋅ 1 λ
2+⋅=  (9)  

Mimo okamžité rychlosti se uvádí i střední rychlost pístu. Vzorec je [13]: 

vps 2 Z⋅ nzad⋅=  (10)  

kde Z je zdvih pístu. Pro osobní vozidla se uvádí dle [13] vps = 10 až 16 m.sec-1. 

Zrychlení pístu a jeho okamžitá hodnota je výsledkem druhé derivace dráhy podle času. 
Největšího zrychlení je dosaženo v horní úvrati pro α = 0 a dosazením do přesného vzorce 
vyjde vztah [13]:  

ap0 r ω
2⋅ 1 λ+( )= . (11)  

Pro okamžité zrychlení se používá vzorec [13]: 
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Graf  2-2 Okamžitá rychlost 



 

30 
 

KINEMATIKA KLIKOVÉHO  MECHANIZMU 

aα i
r ω

2⋅ cos α i( ) λ cos 2 α i⋅( )⋅+( )⋅=  (12)  

který lze opět rozložit na harmonické složky [13]: 

a1α i
r ω

2⋅ cos α i( )⋅=  

a2α i
r ω⋅ λ⋅ cos 2α i⋅( )⋅=  

(13)  

Druhá harmonická složka zrychlení má tak malou hodnotu, že je pro názornost průběhu v 
grafu 2-3 násobena konstantou.   

Graf  2-3 Okamžité zrychlení pístu 

Jak je vidět z uvedených vzorců, tak okamžitá poloha, rychlost a zrychlení závisí především 
na natočení KH (graf 2-4) a ojničním poměru λ. Kinematické veličiny jsou dále uplatňovány 
v dynamických výpočtech a při pevnostní kontrole KH.  
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3 SÍLY A MOMENTY V  KLIKOVÉM MECHANIZMU  
Síly a momenty se v klikovém mechanizmu mění periodicky. Největší hodnotu má síla od 
tlaků plynů, dále se v mechanizmu vyskytují setrvačné síly, třecí síly a síly vznikajícím 
kmitáním. Tlak plynů i zrychlení částí se mění periodicky s otáčením klikové hřídele. Tyto 
síly jsou v mechanizmu funkcemi času a úhlu natočení KH. 

3.1 SÍLY V KLIKOVÉM MECHANIZMU  

3.1.1 SÍLY OD TLAKU PLYN Ů 

Pohybem pístu se v pracovní části válce tvoří tlak stlačováním plynu. Tento tlak působí na 
stěny válce, dno pístu a hlavu motoru. Síla vyvolaná tlakem plynů na píst se vyjádří jako [13]: 

Fpi
pi patm−( ) Sp⋅=  (14)  

kde pi je naměřený efektivní tlak, patm je atmosférický tlak a Sp je plocha pístu. Znázorněna je 
na Obr. 3-1.  

 

Obr. 3-1 Síla od tlaku plynů 

Síla tlaku plynů se přenáší klikovým mechanizmem na pevnou část motoru a vyrovnává se 
sílou od tlaků plynů opačného směru působící na hlavu motoru, ale nepřenášející se na 
uložení motoru. Síla Fp se rozkládá na normálovou sílu, která způsobuje klopný moment a na 
sílu přenesenou ojnicí. 
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3.1.2 SETRVAČNÉ SÍLY 

Obecně je setrvačná síla vyjádřena vzorcem [13]: 

F m− a⋅=  (15)  

Klikový mechanizmus se skládá z mnoha komponent a každá z nich koná jiný druh pohybu. 
Pístní skupina koná přímočarý vratný pohyb ve směru osy válce a kliková hřídel koná rotační 
pohyb. U víceválcových motorů se setrvačníkem uvažujeme, že se úhlová rychlost nemění a 
pohyb je tak rovnoměrný. Ojnice koná obecný rovinný pohyb, složený z unášivého 
translačního pohybu, který koná i pístní skupina a z kývavého pohybu kolem osy pístního 
čepu. Pro stanovení setrvačných sil je zapotřebí znát hmotnost a zrychlení jednotlivých částí 
klikového mechanizmu. Pro zjednodušení výpočtu se hmotnosti nahrazují soustavou 
redukovaných hmotností. Hmotnosti se redukují na část rotační a část posuvnou. Vztahy pro 
tak redukovanou soustavu hmotností nesouhlasí se skutečným rozložením hmotností a 
vztahují se pouze na ideální klikový mechanizmus. 

3.1.3 REDUKCE HMOTNOSTI 

Hmotnost částí se redukuje podle druhu pohybu části. Píst, pístní kroužky, pístní čep a zámky 
pístního čepu konají vratný posuvný pohyb a vkládají se do pístní skupiny s hmotností mpist 
soustředěnou v ose pístního čepu. Rotační pohyb konají části klikové hřídele, například hlavní 
čep, rameno kliky a ojniční čep. Redukovanou hmotnost pro rotační pohyb kliky lze získat 
rozkladem na jednotlivé části a pak redukovat poměrem vzdálenosti těžiště od osy otáčení ku 
poloměru kliky r, nebo přímo odečíst hmotnost z modelu vytvořeného v CAD softwaru a 
redukovat uvedeným poměrem. Pak bude vzorec celkové rotující hmotnosti kliky následující: 
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Graf  3-1 Síla od tlaku plynů 



 

34 
 

SÍLY A MOMENTY V KLIKOVÉM MECHANIZMU  

mk mrk

rrk

r
⋅=  (16)  

kde je rrk vzdálenost těžiště ramene od osy otáčení KH a mrk je hmotnost ramen. Nutno dodat, 
že vztah platí pro kliku bez vývažků. Při redukci hmotností ojnice se hmotnost ojnice 
nahrazuje soustavou hmotných bodů, jejichž statické a dynamické účinky jsou totožné 
s původní ojnicí. Statické podmínky jsou: 

 Součet hmotností bodů redukované soustavy se musí rovnat hmotnosti původní ojnice. 

 Redukovaná soustava hmotných bodů musí mít stejnou polohu těžiště. 

Dynamická podmínka je: 

 Náhradní soustava a původní soustava musí mít stejný moment setrvačnosti. 

Nejsnadnější a nejvíce používanou metodou je zvolit soustavu dvou bodů. Jeden bod 
reprezentuje rotační část ojnice mor a je umístěn ve středu velkého oka ojnice, a druhý 
reprezentuje posuvnou část ojnice mop a je umístěn ve středu malého oka ojnice. Při použití 
dvou hmotných bodů se zanedbává dynamická podmínka a tím vznikne chyba, která se ale 
vzhledem k předešlým zjednodušením dynamických vztahů připouští. Redukované hmotnosti 
se sečtou na čistě posuvnou a rotační hmotnost, jak je to uvedeno na Obr. 3-2.  

 

Obr. 3-2 Redukce hmotnosti a následné setrvačné síly 
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3.1.4  PRŮBĚH SETRVAČNÝCH SIL V KLIKOVÉM MECHANIZMU  

Při použití redukovaných hmotností je setrvačná síla rotujících částí reprezentována jako 
odstředivá síla vztahem [13]: 

Fod mr r⋅ ω
2⋅=  (17)  

 za již zmiňovaného předpokladu ω = konstantní (její velikost se nemění). Velikost 
setrvačných posuvných sil je prezentována vzorcem [13]:   

Fspi
mp− aα i

⋅=  (18)  

kde aαi je vloženo z rovnice (12). Znaménko mínus vyjadřuje, že setrvačná síla působí proti 
zrychlení. Odstředivá a setrvačná síla jsou znázorněny v obrázku 3-2. Setrvačnou sílu 
posuvných částí rozdělíme do harmonických složek, a to na posuvnou setrvačnou sílu prvního 
řádu [13]:   

Fs1Ii
mp r⋅ ω

2⋅ cos α i( )⋅=  (19)  

a na posuvnou setrvačnou sílu druhého řádu: [13]   

Fs1II i
mp r⋅ ω

2⋅ λ⋅ cos 2 α i⋅( )⋅=  (20)  

a výsledná síla Fspi je jejich součtem. V kapitole 2.2.2 jsem uvedl, že se zabývám pouze 
dvěma řády binomického rozvoje. Nicméně občas je uváděna i setrvačná síla čtvrtého řádu 
vztahem [13]: 

Fs1IVi
mp− r⋅ ω

2⋅
λ

3

4
⋅ cos 4α i⋅( )⋅=  

(21)  

Průběh těchto sil je znázorněn v grafu 3-2 a setrvačná síla čtvrtého řádu musí být pro 
názornost násobena konstantou. 
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 Setrvačná síla posuvných částí a odstředivá síla se přenáší na ložiska klikové hřídele v plné 
velikosti, působí tak na uložení motoru a vyvolává v něm moment setrvačných sil. 

3.1.5 SÍLY V KLIKOVÉM ÚSTROJÍ  

Celková síla přenášená z pístu na pístní čep je součtem síly tlaků plynů Fp a posuvné 
setrvačné síly Fsp 

Fci
Fpi

Fspi
+=  (22)  

Posuvné setrvačné síly mají periodu jedné otáčky KH a síly od tlaků plynů mají periodu dvou 
otáček KH. Průběh sil je znázorněn na grafu 3-3. Znázornění přenosu sil od tlaků plynů a 
posuvných setrvačných sil je znázorněn na Obr. 3-3. Celková síla přenášená pístem se 
v pístním čepu díky výkyvu ojnice rozkládá na normálovou sílu Np kolmou na osu válce a sílu 
přenášenou ojnicí Foj. Pro normálovou sílu, jejíž průběh je znázorněn na grafu 3-4 je vztah: 

Npi
Fci

tan β i( )⋅=  (23)  

a pro sílu přenesenou ojnicí, jejíž průběh je v grafu 3-5 [13]: 

Foji

Fci

cos β i( )=  
(24)  
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Graf  3-2 Průběh posuvných setrvačných sil 
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kde β je úhel odklonu ojnice od osy válce a je dán vztahem [13]: 

β i asin λ sin α i( )⋅( )=  (25)  
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Graf  3-3 Celkové síly působící na píst 
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Graf  3-4 Průběh normálové síly 
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Graf  3-5 Průběh síly přenesených ojnicí 

 

Obr. 3-3 Přenos sil mechanizmem 
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Síla Foj působící na malé oko ojnice se přenáší na ojniční čep ojnicí. Na ojničním čepu se 
rozkládá na sílu radiální a tangenciální, jejichž průběhy jsou vidět na grafu 3-6 a vztahy jsou 
následující pro radiální sílu [13]: 

Fri
Foji

cos α i β i+( )⋅( )=  (26)  

a pro tangenciální [13]:  

Fti
Foji

sin α i β i+( )⋅=  (27)  

Tangenciální síla kolmá na rameno kliky vyvolává točivý moment s působištěm v ose otáčení 
kliky, který je prezentován vzorcem [13]: 

Mk i
Fti

r⋅=  (28)  

Průběh točivého momentu je zobrazen na grafu 3-7. Přesunem síly Fr do osy otáčení 
klikového čepu a vektorovým součtem se sílou radiální vyjde na hlavním čepu síla totožné 
velikosti jako Foj. Přenesením této síly na osu válce je síla totožné velikosti jako síla od tlaků 
plynů Fp a přenesením do osy kolmé na rovinu válce síla stejné velikosti jako Np jen opačné 
hodnoty. Síly Np v pístním čepu a v klikovém čepu tvoří klopný moment Mkl na rameni b, 
vztah je [13]: 

Mkli
Fci

− r
sin α i β i+( )

cos β i( )⋅








⋅=  (29)  

Tento moment je stejný jako točivý moment Mk, avšak působí proti směru točivého momentu 
a je tedy k němu momentem reakčním, který je zachycen v uložení motoru. Oba průběhy jsou 
znázorněny v grafu 3-7. 
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Graf  3-6 Průběhy radiální a tangenciální síly 
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3.2 SÍLY ZATĚŽUJÍCÍ OJNIČNÍ ČEP 

Na ojniční čep působí síla přenášená velkým okem ojnice Foj a setrvačná síla redukované 
hmotnosti ojnice Fodoj. Vektorovým součtem sil se určí velikost síly na ojničním čepu Foc 
zatěžující ojniční čep. Reakcí na Foc je reakční síla Fol stejné hodnoty, ale opačného směru 
zatěžující ojniční ložisko. Vztah pro sílu Foc je [13]:    

Foci
Ft i( )2

Fri( )2+=  (30)  

Průběh této síly je na grafu 3-8 a schéma na Obr. 3-4. 
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Graf  3-7 Točivý a klopný moment 
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Graf  3-8 Síla zatěžující ojniční čep 
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Odstředivá síla ojničního čepu se musí odečíst od radiální síly. Síla Fodoj je výsledek vztahu: 

Fodoj mor r⋅ ω
2⋅:=  (31)  

 

Obr. 3-4 Síly ojničního čepu 

3.3 SÍLY ZATĚŽUJÍCÍ HLAVNÍ ČEP 

Hlavní ložiska jsou zatěžována přenášením sil z přilehlých klik. Schéma těchto sil pro plochý 
dvouválcový motor se dvěma hlavními ložisky je znázorněno na obrázku 3-5. 

 

Obr. 3-5 Síly působící na hlavní čepy 
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Na každé zalomení působí síla Foj a odstředivé síly. Tato síla se na ojničním čepu převede na 
radiální složku: 

Fcroji
Fri

=  (32)  

a tangenciální složku: 

Ftoji
Fti

=  (33)  

Z radiálních a tangenciálních sil působících na ojniční čep se následně určí reakční síly na 
hlavních čepech. Pro určení reakcí na hlavních čepech je zapotřebí rozdělit délku hřídele na 
poměrné části. Jako příklad uvádím radiální reakční sílu prvního válce na první hlavní čep: 

Rr11i
Fcroj1i

Fodojc−( ) x2⋅ Fodkr x4⋅−





−=  (34)  

kde je Fcroj1 celková radiální síla prvního válce, Fodojc je odstředivá síla ojničního čepu, Fodkr je 
odstředivá síla klikového ramene, x2 a x3 jsou poměrné hodnoty délek. Průběh sečtení všech 
sil radiálních a všech sil tangenciálních je zobrazen na grafu 3-9. 

Výpočty sil zatěžující hlavní čep jsou prováděny za zjednodušujících předpokladů. Odchylky 
jsou způsobeny pružností hřídele a jejího uložení. 
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Graf  3-9 Průběhy reakčních sil na hlavních čepech 



 

43 
 

VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO M ECHANIZMU 

4 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO MECHANIZMU  
Pro konstrukci rychloběžného pístového spalovacího motoru je důležité, aby jeho klikové 
ústrojí bylo vyváženo. Setrvačné síly a momenty od všech pohybujících se částí se přenáší na 
uložení motoru. Nevyváženosti vznikají pohybem klikového mechanizmu, výrobní 
nepřesností, nehomogenitou materiálu a nestejnými deformacemi za provozu. Účinky 
nevyvážených sil a jejich momentů se zmírňují nebo odstraňují přidáním vyvažovacího 
materiálu při výrobě nebo odstraněním materiálu na vyvažovacích strojích. Přidáním 
vyvažovacího materiálu se rozumí způsob odstranění nebo co největší zmenšení výsledných 
setrvačných sil jejich momentů. Nejjednodušším vyvážením je vhodné uspořádání klikové 
hřídele tak, aby se první a druhá harmonická složka setrvačných sil navzájem vyrušily i 
s jejich momenty. Plochý šestiválec nebo dvanáctiválec jsou zcela vyváženy. Plochý 
dvouválec je vyvážen jen částečně, ale přesto se jeví tato konstrukce jako výhodná. Je však 
nutné ho doplnit vývažky, které kompenzují nevyvážené síly a momenty částečně nebo úplně 
ruší. Vývažky vedou ke zvýšení hmotnosti hřídele a zvýšení ceny a zároveň ke snížení 
kritických otáček torzního kmitání KH. 

4.1 VYVÁŽENÍ PLOCHÉHO MOTORU  

Jelikož jsou setrvačné síly a momenty pro klikovou hřídel plochého dvouválcového motoru 
uloženého na třech hlavních ložiscích popsány v diplomové práci [25], tak se dále budu 
zabývat pouze konstrukcí klikové hřídele uložené na dvou hlavních ložiscích. Jedná se o 
setrvačné síly rotační (17) a posuvné (18), popsané v kapitole 3. Posuvné síly rozkládáme na 
harmonické složky prvního (19), druhého (20) a čtvrtého (21) řádu. Rozklad je možný i na 
další řády, ovšem jejich amplituda je malá a frekvence vysoká, tudíž se nijak výrazně 
nepodílejí na chodu motoru. Průběhy sil jsou znázorněny na grafu 3-2. I přesto, že se jedná o 
jednu sílu, tak její složky neexistují samostatně na sobě nezávisle. Proto se její složky 
vyvažují jednotlivě, protože se liší amplitudou a frekvencí. U plochého dvouválcového 
motoru s klikami natočenými o 180° jsem se zabýval vyvážením prvního a druhého řádu 
posuvných setrvačných sil a jejich momenty, a odstředivými sílami a jejich momenty. Aby 
byla splněna podmínka rovnoměrnosti chodu, musí zážehy následovat v pravidelných 
intervalech. 

ϕ
720°

iv
=  (35)  

kde iv je počet válců. Vyvážení setrvačných sil a jejich momentů někdy odporuje požadavku 
rovnoměrnosti chodu. V tom případě je nutné zvážit jaký je účel motoru. Pro následující 
analýzu vyvážení dvouválcového plochého motoru jsem vycházel z následujících 
zjednodušujících požadavků: 

 tvar a rozměry jednotlivých částí KH obou válců jsou přesně dodrženy 

 hmotnosti stejných částí si jsou rovny 

 hřídel je absolutně tuhá, nedeformuje se přenosem sil a momentů, úhly mezi klikami 
zůstávají stejné 

 neuvažuji vliv tření a gravitačního zrychlení 

 těžištní rovina motoru je totožná s těžištní rovinou KH 
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4.2 SETRVAČNÉ SÍLY A JEJICH MOMENTY  

V konkrétním plochém dvouválcovém motoru, kde je hřídel uložena ve dvou ložiscích, 
působí setrvačné síly v rovinách různě vzdálených od roviny celého motoru. Tím vzniká i 
moment, který má snahu natočit motor kolem těžiště KH, které je v polovině vzdálenosti 
rozteče hlavních ložisek lhc. Působení sil a momentů je na obrázku 4-1. Při známé velikosti sil 
a jejich působišti vzdálenému od těžiště KH je možné určit jejich momenty k těžištní rovině.  

 

Obr. 4-1 Způsob působení sil a momentů na KH 

4.2.1 VYVÁŽENÍ SETRVAČNÝCH SIL ROTAČNÍCH A POSUVNÝCH ČÁSTÍ 

Setrvačné síly, působící v jednotlivých válcích, se překládají do těžištní roviny kolmé na osu 
KH. Amplitudy posuvných setrvačných sil jsou stejně velké. Síly jsou zobrazeny na obrázku 
4-2 ve schématickém rozložení klikových hřídelí pro zobrazení působení harmonických 
složek.  
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Obr. 4-2 Schématické zobrazení klikových hřídelí 

Odstředivé síly rotujících částí jsou konstantní jak do velikosti, tak i směru. To znamená, že 
tyto síly rotují společně s KH a dají se vyvážit přímo na klikové hřídeli. U plochého motoru se 
sudým počtem válců jsou vyváženy přirozeně.  

Fod1 mr r⋅ ω
2⋅=  

Fod2 mr r⋅ ω
2⋅=  

(36)  

První řád posuvné setrvačné síly dle obrázku 4-2 je dán vztahy: 

Fs1Ii
mp r⋅ ω

2⋅ cos α i( )⋅=  

Fs2Ii
mp r⋅ ω

2⋅ cos α i 180 °+( )⋅=  
(37)  

Síly jsou zobrazeny na Obr. 4-2 ve velikosti rotujícího vektoru setrvačné síly. Tyto síly jsou 
také u plochého motoru přirozeně vyváženy. Toto lze odvodit i díky tvaru rozložení válců ve 
schématickém rozložení, které vyjde jako pravidelná hvězdice. Zobrazení z čelního pohledu 
jako pravidelná hvězdice napomáhá k určení sil i u odstředivých sil a sil setrvačných vyšších 
řádů. To značí, že setrvačné síly druhého řádu nejsou přirozeně vyváženy u plochého 
dvouválcového motoru. Jejich vztahy jsou dle [13]: 

Fs1II i
mp r⋅ ω

2⋅ λ⋅ cos 2 α i⋅( )⋅=  

Fs2II i
mp r⋅ ω

2⋅ λ⋅ cos 2 α i 180 °+( )⋅ ⋅=  
(38)  

Ze vzorce (38) je patrné, že síly mají menší amplitudu a dvojnásobnou frekvenci. Tato síla se 
nedá vyvážit na klikové hřídeli. Vyvážení probíhá na hřídeli s dvojnásobnými otáčkami. To 
znamená, že Fs1II má stejný směr jako Fs1I a Fs2II má úhel natočení 2α, tedy stejné působiště i 
směr. Výslednice je jejich součet. 
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FsIIi
Fs1IIi

Fs2IIi
+=  (39)  

Hmotnost vývažku se určí z absolutní hodnoty této výslednice. Vyvažuje se dvojící vývažků. 
Vztah pro určení hmotnosti vývažku je: 

mv
1

8
λ⋅ mp⋅

r

rFsII
⋅=  (40)  

 kde rFsII je vzdálenost těžiště vývažku od osy otáčení. 

Vztahy pro setrvačné síly čtvrtého řádu jsou analogické (41) a výpočet jejich nevyváženosti je 
stejný jako u setrvačných sil druhého řádu. U spalovacích motorů se síly druhého ani čtvrtého 
řádu nevyvažují. Vyvažují se pouze jejich případné momenty.  

Fs1IVi
mp− r⋅ ω

2⋅
λ

3

4
⋅ cos 4α i⋅( )⋅=  

Fs2IVi
mp− r⋅ ω

2⋅
λ

3

4
⋅ cos 4 α i 180°+( )⋅ ⋅=  

(41)  

Průběhy setrvačných sil v plochém dvouválcovém motoru jsou zobrazeny na grafu 4-1.  
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Graf  4-1 Průběhy setrvačných sil 
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4.2.2 VYVÁŽENÍ MOMENTŮ SETRVAČNÝCH SIL 

Při posuzování účinků setrvačných sil se síly posouvají po nositelce do těžištní roviny KH. 
Aby se nezměnily účinky původní soustavy sil, přisuzují se silám momenty. Moment se určí 
jako násobek síly a vzdálenosti od těžiště KH (Obr. 4-3).  

Vztahy momentů odstředivých sil prvního a druhého válce jsou: 

M sr1 mr r⋅ ω
2⋅

b

2
⋅=  

M sr2 mr r⋅ ω
2⋅

b

2
⋅=  

(42)  

 

Obr. 4-3 Působení momentů odstředivých sil 

Vektory momentů se přeloží do těžištní roviny a tam se vektorově sečtou (Obr. 4-4). 
Výsledný moment Msr přímo udává nevyvážený moment. Výsledný vektor rotuje s klikovou 
hřídelí a nemění svůj směr, proto je možné moment vyvážit na klikové hřídeli pomocí dvou 
protizávaží. Hmota se umisťuje na ramena KH. Vztah pro hmotnost jednoho vývažku je 
následující: 

mv2

Msr

rv2 ω
2⋅ bv2⋅

=  

 

(43)  
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Obr. 4-4 Grafické znázornění Msr 

 

Obr. 4-5 Vyvážení momentu odstředivých sil pomocí programu ProEngineer 

Vyvážení odstředivých momentů klikové hřídele je také možné pomocí programu 
ProEngineer a využití funkce Optimization/Feasibility jak je uvedeno na Obr. 4-5. Metoda 
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spočívá v určení části hřídele, která se podílí na vytvoření odstředivých sil. V ose rotace KH 
se zvolí souřadný systém a přizpůsobují se charakteristické rozměry vývažku tak dlouho, až 
jedna osa těžiště součásti dosáhne rovnoběžnosti s osou rotace (souřadného systému). Pro 
zjištění hmotnosti vývažku musíme použít funkcí Extrude, kterou se ořeže kliková hřídel, a 
následně se použije funkce Mass Properties ke zjištění skutečné hmotnosti. 

Setrvačné momenty od posuvných setrvačných sil prvního a druhého řádu vyvozují momenty 
působící jen v rovině os válců a mají snahu naklápět motor kolem přímky kolmé k rovině os 
válců a procházejí těžištěm KH. Velikost momentu posuvné setrvačné síly prvního řádu, která 
působí ve válcích je:   

M FsI1 i
mp r⋅ ω

2⋅
b

2
⋅ cos α i( )⋅=  

MFsI2i
mp− r⋅ ω

2⋅
b

2
⋅ cos α i 180°+( )⋅=  

(44)  

kde b je rozteč válců. Výsledný moment, zvýrazněný zeleně na grafu 4-2, je dán součtem 
momentů. 

Jak vyplývá z momentového součtu v grafu 4-2, výsledný moment posuvných setrvačných sil 
prvního řádu u plochého dvouválcového motoru je nenulový. Výsledný nevyvážený moment 
není možné vyvážit protizávažím na klikové hřídeli. Vyvážení probíhá na dvou pomocných 
vyvažovacích hřídelích. Hřídele jsou poháněny od klikové hřídele tak, aby se otáčely proti 
sobě stejnou úhlovou rychlostí ω jako KH. Velikost nevyváženého momentu se určí 
z momentové rovnováhy obdobně jako (43). Vhodným uspořádáním pomocných hřídelí je 
možné vyvážit moment normálových sil od tlaků plynů Np.  
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Graf  4-2 Průběh momentů posuvných setrvačných sil prvního řádu 
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Moment posuvných setrvačných sil druhého řádu a jeho nevyváženost se zjistí obdobně jako 
nevyvážený moment odstředivých sil a moment posuvných setrvačných sil prvního řádu. 
Odlišné je jen použití fiktivní klikové hřídele druhého řádu, kde použiji vzorce: 

M FsII1 i
mp r⋅ ω

2⋅ λ⋅
b

2
⋅ cos 2 α i⋅( )⋅=  

MFsII2i
mp− r⋅ ω

2⋅ λ⋅
b

2
⋅ cos 2 α i 180°+( )⋅ ⋅=  

(45)  

a výsledný moment je dán součtem těchto momentů. Jak je patrné z grafu 4-3, tento moment 
je nulový pro plochý dvouválcový motor. Pokud by byl moment nenulový, frekvence by byla 
dvojnásobná než otáčení klikové hřídele a stejně jako u nevyváženého momentu posuvných 
setrvačných sil prvního řádu by nebylo možné vyvážení na KH. To znamená, že případné 
vyvážení musí být realizováno pomocí dvou hřídelí s dvojnásobnými otáčkami než má KH.  

Z tohoto vyvážení by vyplynulo několik negativ. Je to především další hmota, která zvyšuje 
hmotnost motoru a tím klade nároky na jeho uložení. Dalším důvodem je odebrání výkonu 
z KH pro pohon hřídelí. Hmotnost protizávaží je možné zjistit opět z momentové rovnováhy 
dosazením do vztahu: 

mM.FsII

max MFsII( )
rv4 ω

2⋅ bv4⋅
=  (46)  

Kde max(MFsII) je maximální hodnota momentu posuvných setrvačných sil druhého řádu, rv4 
je poloměr osy otáčení k těžišti a bv4 je vzdálenost závaží mezi sebou. MFsII se v praxi 
vyvažuje jen ve zvláštních případech. 
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Graf  4-3 Průběh momentů posuvných setrvačných sil druhého řádu 



 

51 
 

TORZNÍ KMITÁNÍ KLIKO VÉ HŘÍDELE 

5 TORZNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

5.1 KMITÁNÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

Mechanické kmitání je vyvoláno periodickými silami, které působí na hmotnou soustavu 
s pružnou vazbou. Touto soustavou je i klikové ústrojí, kde hmotu tvoří pístní skupina, ojnice 
a setrvačník ve spojení s pružnou klikovou hřídelí. Čím je delší a pružnější hřídel (velký vliv 
má počet hlavních ložisek k zalomení), tím má větší sklony ke kmitání. U motorů s více válci 
dochází za provozu motoru ke třem druhům kmitání, znázorněných na Obr. 5-1. 

 kmitání podélné (osové), hřídel se periodicky zkracuje a prodlužuje 

 kmitání ohybové ve středu hřídele a ve směru kolmém na osu hřídele 

 kmitání zkrutné (torzní) kolem osy hřídele 

 

Obr. 5-1 Druhy kmitání v klikové hřídeli 

Nejvíce nebezpečné u KH je kmitání zkrutné (dále uváděno už jen jako torzní kmitání). 
Torzní kmitání vzniká proměnlivým zkrucováním klikové hřídele, které je způsobeno vlivem 
tangenciálních sil na klikách a rotačním kýváním hřídele, vyvolaným nerovnoměrností chodu. 
Pokud se stane, že frekvence sil budících kmitání souhlasí s vlastní frekvencí soustavy, 
dochází ke značným rezonancím. To může nastat při určitých otáčkách KH, které se nazývají 
kritické. Provoz v okolí spektra kritických otáček je doprovázen značným hlukem a chvěním 
celého motoru. Při dlouhodobém udržování motoru v těchto otáčkách může dojít k mnoha 
problémům, jako jsou únavové lomy nebo zkrácení životnosti hlavních ložisek. Kmitání 
nepůsobí pouze na klikové ústrojí, ale je přenášeno na hnaná zařízení jako rozvody, 
vyvažovací hřídele, čerpadla a další příslušenství spojená s klikovou hřídelí. Výpočet torzního 
kmitání klikové hřídele pístových spalovacích motorů je možné řešit pouze přibližně, a to za 
splnění určitých zjednodušujících předpokladů, dle [13] je takový výpočet dostatečně věcný a 
přesný. Dále se budu zabývat jen metodou Náhradní soustavy, která idealizuje skutečnou 
kmitající soustavu motoru a vychází z ní většina výpočtových metod. 

5.2 NÁHRADNÍ SOUSTAVA – REDUKCE DÉLEK A HMOTNOSTÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

Součástí torzního kmitání je celé klikové ústrojí a části připojené převody na KH. Díky 
měnící se rychlosti posuvných částí a kývajících se ojnic je v průběhu jedné otáčky nestejná 
kinetická energie mechanizmu a tím i výsledný moment setrvačnosti. Tuhost hřídele je závislá 
na počtu hlavních ložisek k zalomení válců a tak je časově proměnná vůči natočení kliky. 
Tyto časově proměnné vlastnosti komplikují výpočet, proto se v praxi tyto změny 
zanedbávají. Zaváděná náhradní soustava se volí tak, aby byla s původní soustavou 
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energeticky ekvivalentní ve střední hodnotě časového průběhu. Při stanovení se uvažují 
následné zjednodušující předpoklady: 

 hmotnosti jsou konstantní 

 délky jsou konstantní 

 hmotnosti mechanizmů jsou redukovány do rovin v osách válců kolmých na osu KH 

 redukovaná hřídel je nehmotná 

Schématicky je tato redukovaná soustava zobrazena na Obr. 5-2 pro konkrétní soustavu 
plochého dvouválcového motoru, kde je soustava převedena na hmotnosti s momenty 
setrvačností a redukované délky. KH se redukuje na hladkou nehmotnou válcovou hřídel o 
průměru hlavního čepu. První a čtvrtý moment setrvačnosti byly dodány vedoucím diplomové 
práce a prezentují reálnou hodnotu skutečného motoru. Do prvního momentu I1 setrvačnosti 
jsou započteny tyto části: kolo řemenice pohonu příslušenství, pohon rozvodů, pohon 
vyvažovací hřídele a jiné případné příslušenství i s jejich převody. Ve čtvrtém momentu 
setrvačnosti I4 je započtena hmotnost setrvačníku.  

 

Obr. 5-2 Schéma redukované soustavy 

5.2.1 REDUKCE HMOTNOSTI 

Pro redukci hmotnosti se momenty setrvačnosti vztahují k ose otáčení hřídele a vzdálenost je 
soustředěna na poloměr kliky r. Redukování se provádí podobně jako při vyvažování, ale 
místo hmotností se redukují momenty setrvačnosti hmotností. Ojnice se rozdělí na rotační a 
posuvnou část. Při počítání momentu setrvačnosti se KH rozkládá na jednotlivé jednoduché 
geometrické tvary, kde jsou známé vztahy pro určení momentu setrvačnosti. Vychází se ze 
vztahu pro kinetickou energii (47) [13] 

Ek
1

2
I⋅ ω

2⋅=  

 

(47)  
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kde je moment setrvačnosti k ose vyjádřen jako součet všech momentů setrvačnosti soustavy 
[13]: 

I

1

n

i

mi ri
2⋅



∑

=

=  (48)  

kde mi je hmotnost součástí a r i je jejich vzdálenost od osy otáčení. Pro tvarově jednoduché 
hřídele je možné moment setrvačnosti spočítat. Pro reálné hřídele s odlehčením, 
nepravidelným tvarem zalomení a s mazacími otvory je nejlepší odečíst moment setrvačnosti 
v CAD programu. Proto byl moment I2 a I3 zjištěn pomocí programu ProE přímo na 
vymodelované hřídeli i s přičtenou fiktivní náhradou rotující hmotnosti ojnice. K momentu 
setrvačnosti I2 a I3 je ještě nutné přičíst posuvnou hmotu ojnice a pístní skupiny redukovanou 
na poloměr kliky r otáčející se ω a její moment setrvačnosti vztažený k ose rotace. Vztah je 
následující [13]: 

Itranr
1

2
mp mop+( )⋅ 1

λ
2

4
+









⋅ r
2⋅=  

(49)  

Výsledný moment setrvačnosti KH je dán součtem momentů setrvačnosti I1, I2 , I3 a I4. 

5.2.2 REDUKCE DÉLEK KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

Když se redukují délky, je nutné, aby pružnost redukované soustavy byla ekvivalentní 
s původní soustavou. To znamená, že když se původní a redukovaná soustava zatíží krouticím 
momentem Mkr, musí se obě hřídele zkroutit o stejný úhel. Pokud aplikujeme modul pružnosti 
materiálu hřídele ve smyku G 

G
E

2 1 µ+( )⋅
=  (50)  

kde E je modul pružnosti v tahu, µ je Poisonovo číslo a polární moment setrvačnosti průřezu 
hlavního čepu Ip je: 

Ip

π Dhc
4⋅

32
=  

(51)  

kde Dhc je průměr hlavního čepu, pak je úhel zkroucení hřídele délky l. Torzní tuhost je dána 
dle [13]: 

c1

G Ip⋅

lrGpc
=  (52)  

kde c1 je torzní tuhost předního konce hřídele, lrGpc je součet redukovaných délek lrpk  
(redukovaná délka předního konce hřídele) a lrGr (redukovaná délka prvního hlavního čepu, 
poloviny ojničního čepu a ramene). Redukované délky a torzní tuhosti jsou zobrazeny na 
Obr. 5-2. Redukované délky se určí podle vztahů (53) dle [13]: 
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lrpk lpk

Dhc
4

Dhc
4 dhc

4−
⋅=  

lrr
3

8
π⋅

G

E
⋅ r⋅

Dhc
4

Dhc Doc+

2









3

lr⋅

⋅=  

(53)  

kde lpk je délka, Dhc a dhc jsou hodnoty charakterizující hlavní čep, který se bere i v úvahu 
přední části hřídele. Důvod je osazení přední části hřídele ozubenými koly a předpětím 
vyvolaným šroubem. Proto se uvažuje jako plnohodnotná náhrada průměr hlavního čepu i 
s jeho vývrtem. Doc je průměr ojničního čepu a lrr je redukovaná délka ramene kliky. Vztahy 
(52), (53) jsou uvedeny pro přední konec klikové hřídele mimo vztah pro redukovanou délku 
ramene kliky, která je doplněna pro názornost metody redukce délky obdélníkového průřezu. 
Na Obr. 5-3 je znázorněn princip redukce délek.  

Obr. 5-3 Princip redukce délek 

Všechny uváděné vzorce pro výpočet redukované délky jsou pouze přibližné. Nejnáročnější je 
provedení redukce délky u hřídelí, kde se zkrucují hlavní a ojniční čepy, a i tam, kde se 
zkrucují a ohýbají i ramena. Pak se uváděné vzorce stávají nevhodnými a nepřesnými. Proto 
se aplikují redukční vzorce vycházející z praktických zkušeností. U těchto redukčních vzorců 
je redukovaná délka sčítána. Pro konkrétní případ této diplomové práce se hodí redukce podle 
Geigera [13], která je vhodná pro měkké a středně torzně tuhé hřídele. Vztah je prezentován 
jako: 

lrGr

lojc 0.4lr+( )
Dhc

4

Doc
4 doc

4−
⋅ lhc1 0.4lr+( )

Dhc
4

Dhc
4 dhc

4−
⋅+

2
2.36

G

E
⋅ r ι Dhc⋅−( )⋅

Dhc
4

Dhc Doc+

2









3

lr⋅

⋅+=
 (54)  
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kde lrGr je vztah pro redukci ramene kliky a poloviny hlavního a ojničního čepu. Dále se ve 
vzorci (54) vyskytuje ι, a to je koeficient přiřazený poměru šířky ramene ku průměru hlavního 
čepu. Aplikováním redukce dle Geigera se redukovaná délka prodloužila o 16% a torzní 
tuhost klesla o 14%. 

5.3 VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ  

Vlastní kmitání je druh harmonického pohybu, který je vyvolán vnějším impulsem, ale dál se 
děje bez jeho dalšího přičinění. Pokud by nepůsobily pasivní odpory, volné kmitání by 
probíhalo neomezeně dlouho. Vlastní kmitání se v soustavě určí z velikostí momentů 
setrvačností a pružných vazeb mezi hmotnostmi. Frekvence a amplitudy kmitů probíhají 
různě v jednotlivých místech soustavy. Důležitá je znalost frekvence, protože ta rozhoduje, 
zda motor může pracovat v určitých provozních podmínkách. Kdyby nastala shoda frekvence 
periodicky působících sil v motoru s frekvencí vlastního kmitání, toto kmitání by nezaniklo, 
ale právě naopak by došlo k zesilování kmitů. Tvar kmitání zobrazený na Obr. 5-4 je 
prezentován výkmitovou čárou. Protože hmotnosti kmitají proti sobě, musí někde výkmitová 
čára protnout osu kmitání (rotace). Těmto průnikům se říká uzly. Uzly mají přesnou polohu, 
danou velikostmi hmotností a tuhostí vazeb. Čím bude jedna z hmotností větší, tím bude mít 
oproti menší hmotnosti menší torzní výchylky a tím u ní bude uzel blíže. 

Pro čtyřhmotnostní soustavu zobrazenou na Obr. 5-2 je možné uvažovat tři druhy kmitání, 
zobrazené na Obr. 5-4. Pokaždé působí alespoň dvě hmotnosti proti sobě. Když nastane 
jednouzlové kmitání, tak první, druhá a třetí hmotnost působí proti čtvrté. U dvouuzlového 
kmitání spolu působí první a čtvrtá hmotnost proti druhé a třetí hmotnosti. V případě 
tříuzlového kmitání působí první a třetí hmotnost proti druhé a čtvrté hmotnosti. Čím je více 
uzlů, tím má kmitání vyšší frekvenci. U KH se běžně uvažuje jen jednouzlové a dvouuzlové 
kmitání, protože tříuzlové kmitání má kritické otáčky tak vysoké, že běžný motor pro silniční 
dopravu jich není schopen dosáhnout. Hodnoty jsou uvedeny v Tab. 5-1. 
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Obr. 5-4 Výkmity čtyř hmotností soustavy 

5.3.1 VÝPOČET FREKVENCÍ A DOBY TRVÁNÍ VLASTNÍHO TORZNÍHO KMITÁNÍ  

Vlastní torzní kmitání se u rotujících částí spalovacího motoru vztahuje k rovnoměrnému 
otáčivému pohybu. Když se tedy určují frekvence kmitání, předpokládá se, že soustava je 
v klidu a nerotuje. Pokud zanedbáme pasivní odpory, můžeme aplikovat výpočet dle [13] pro 
jednohmotnostní soustavu. Výhodné je zavést matici momentů Mm a matici tuhostí Cc a použít 
vztah [13]: 

Ω0

G Ip⋅

I1 lrGpc⋅
=  (55)  

převedený na tvar: 

At Mm
1−

Cc⋅=  (56)  

Použitím funkce eingenvals(At) v programu MathCad získáme vlastní čísla matice a po 
odmocnění rovnice (56) získáme matici uhlových rychlostí kmitání klikové hřídele Ω0. Pro 
dané rychlosti zjistíme výkmity použitím funkce eingenvecs(At), která vypočítá vlastní 
vektory matice At. Tříuzlové kmitání je zobrazeno na grafu 5-1, dvouuzlové je na grafu 5-2 a 
jednouzlové je na grafu 5-3.  
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Graf  5-1 Tvar tříuzlového kmitání 

 

 

Graf  5-2 Tvar dvouuzlového kmitání 
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Graf  5-3 Tvar jednouzlového kmitání 

Při známé úhlové rychlosti kmitů zjistíme frekvenci dle vztahu [13]: 

N
Ω0

2 π⋅
=  (57)  

a dobu jednoho kmitu dle vztahu [13]: 

T
2 π⋅
Ω0

=  (58)  

5.3.2 VLIV TLUMENÍ NA VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ  

Pokud hmotnosti kmitají na skutečné hřídeli, působí proti pohybu odpory, které tlumí kmitání 
a po určité době toto kmitání úplně zanikne. Tlumení je možné rozdělit na tři skupiny, a to dle 
původu: 

 pasivní odpory vzniklé třením 

 vnitřní útlum materiálu 

 zdánlivé tlumení 

Pasivní odpory vzniklé třením jsou u mazaných ploch úměrné rychlosti kmitání a mění 
energii na teplo. Jejich velikost se v průběhu používání motoru mění. Závisí na druhu 
opracování třecích ploch, kvalitě použitého oleje a na opotřebení motoru. 
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Vnitřním útlum materiálu neboli hystereze nezávisí na rychlosti kmitání, ale na druhu 
materiálu a velikosti namáhání. 

Zdánlivé tlumení vzniká proměnností momentu setrvačnosti posuvných částí v průběhu 
otočení KH. Okamžitá velikost frekvence vlastního kmitání se mění vzhledem k velikosti 
posuvných setrvačných momentů a pohybuje se v pásmu frekvencí. Čím víceválcový motor 
je, tím je frekvenční pásmo menší. 

5.4 VYNUCENÉ TORZNÍ KMITÁNÍ 

Pokud působí na torzní soustavu časově proměnný točivý moment Mk, je hřídel namáhána 
vynuceným kmitáním se svojí frekvencí. Momentu, který způsobuje vynucené kmitání, se 
říká budící moment s amplitudou změny točivého momentu. Výpočet se stanoví na základě 
rovnováhy momentů a následného sestavení pohybových rovnic torzní sousty. 

5.4.1 BUDÍCÍ MOMENT A JEHO HARMONICKÁ ANALÝZA  

Budícím momentem pro vynucené kmitání je točivý moment působící na klikách. Průběh 
točivého momentu závisí na čase (úhlu natočení KH) a je to tedy periodická funkce, která se 
dá vyjádřit Fourierovou řadou (nekonečný součet jednoduchých sinusových průběhů s různou 
amplitudou, frekvencí a fázovým posuvem). Její pomocí zjistíme harmonické složky budícího 
momentu. Harmonická analýza je pak rozklad na jednotlivé periodické funkce. Vztah je 
následující: 

Hkh

2

np
0

np 1−

i

Mki
e

j 2 π⋅ kh⋅
i

np
⋅








⋅

⋅









∑

=

⋅=  
(59)  

kde Hkh je Fourierova analýza točivého momentu v komplexním oboru, np je počet diskrétních 
vzorků, i a j jsou imaginární členy a kh je řád harmonické složky. Výsledkem je reálná část 
Re(Hkh), imaginární část Im(Hkh) a analýza absolutní hodnoty |Hkh|, která je zobrazena na 
grafu 5-4. 
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Motorový řád κ je u čtyřtaktních motorů násobkem poloviny harmonické složky, tedy 0,5k. 
Pro zjištění hlavních řádů se uvažují jen ty, co mají synchronní průběh. U plochého 
dvouválcového motoru to jsou celočíselné násobky polovičního počtu válců tedy 
1, 2, 3, 4, …, 20.  

5.4.2 REZONANČNÍ A KRITICKÉ OTÁ ČKY 

Harmonické složky budícího momentu motorového řádu κ vyvolávají vynucené torzní 
kmitání klikové hřídele o určité frekvenci. Jelikož je budící moment točivý moment otáčející 
se úhlovou rychlostí ω, bude frekvence harmonické složky κω. Pokud by tato frekvence 
souhlasila s frekvencí vlastních kmitů Ω0, nastane rezonance provázená zpočátku hlukem a 
vibracemi, při delším provozu zničením motoru. Vztah pro výpočet rezonančních otáček je 
[13]: 

nrez1 κ( )
N1

κ
=  (60)  

kde nrez1 jsou otáčky pro vlastní frekvenci a N1 je první vlastní frekvence torzního kmitání. 
Zda a jak moc jsou rezonanční otáčky nebezpečné, o tom rozhoduje tlumení, velikost 
amplitudy budícího momentu a působení momentů na jednotlivých klikách. Pokud je 
rezonance natolik vydatná, že rezonance při určitých otáčkách překračují hranici pevnosti 
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Graf  5-4 Fourierova analýza točivého momentu 
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hřídele, musí být tyto kritické otáčky z provozního režimu motoru odstraněny. Rezonanční 
otáčky se stanovují převážně pro jednouzlové kmitání. Pro názornost jsou v Tab. 5-1 uvedeny 
i rezonanční otáčky dvouuzlového a tříuzlového kmitání.  

Tab.  5-1 Rezonanční otáčky pro vlastní frekvence 

Rezonanční otáčky pro vlastní frekvence 

κ nrez1(κ) 
[min-1] 

nrez2(κ) 
[min-1] 

nrez3(κ) 
[min-1] κ nrez1(κ) 

[min-1] 
nrez2(κ) 
[min-1] 

nrez3(κ) 
[min-1] 

0,5 113292 295548 442380 10,5 5395 14074 21066 
1 56646 147774 221190 11 5150 13434 20108 

1,5 37764 98516 147460 11,5 4926 12850 19234 
2 28323 73887 110595 12 4721 12315 18433 

2,5 22658 59110 88476 12,5 4532 11822 17695 
3 18882 49258 73730 13 4357 11367 17015 

3,5 16185 42221 63197 13,5 4196 10946 16384 
4 14162 36944 55298 14 4046 10555 15799 

4,5 12588 32839 49153 14,5 3907 10191 15254 
5 11329 29555 44238 15 3776 9852 14746 

5,5 10299 26868 40216 15,5 3655 9534 14270 
6 9441 24629 36865 16 3540 9236 13824 

6,5 8715 22734 34029 16,5 3433 8956 13405 
7 8092 21111 31599 17 3332 8693 13011 

7,5 7553 19703 29492 17,5 3237 8444 12639 
8 7081 18472 27649 18 3147 8210 12288 

8,5 6664 17385 26022 18,5 3062 7988 11956 
9 6294 16419 24577 19 2981 7778 11642 

9,5 5963 15555 23283 19,5 2905 7578 11343 
10 5665 14777 22119 20 2832 7389 11060 

Pokud by se motor provozoval pouze do otáček maximálního výkonu, tedy nzad = 5000 min-1, 
rezonanční otáčky by nastaly pouze pro první vlastní frekvenci torzních kmitů od řádu κ > 11. 
Zobrazení rezonančních otáček a otáček maximálního výkonu jsou zobrazen na grafu 5-5. 
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5.4.3  VYDATNOST REZONANČNÍCH KMITŮ  

Výkmitová čára při rezonančním kmitání je podobná výkmitové čáře vlastního torzního 
kmitání. Čím je menší tlumení, tím víc se jí blíží. Proto se rezonanční výchylky torzní 
soustavy určí z podmínky, že práce harmonických složek budících momentů se rovná práci 
tlumení. Pro výkmity redukované hmotnosti platí, že mají různou poměrnou amplitudu, ale 
stejnou fázi s budícími momenty. Při výpočtu vydatnosti rezonancí se zaměňují složky 
momentů za poměrné amplitudy. Ty jsou dány vztahem [13]:  

a1q

Wmq 0, 

Wm0 0, 

=  (61)  

kde Wmq,0 a Wm0,0 je poměr amplitud k volnému konci KH. Vydatnost je pak vektorovým 
součtem poměrných amplitud:  

ε 1
1

2

v

a1v
sin κ 1 ν v⋅( )⋅( )∑

=











2

1

2

v

a1v
cos κ 1 ν v⋅( )⋅( )∑

=











2

+=  (62)  

kde ε1 je vydatnost pro řády od 0,5 po 19,5 s rozestupem jednoho řádu, ν je rozestup zážehů a 
v udává počet válců. Vydatnost rezonancí pro první vlastní frekvenci je na grafu 5-6. 
V příloze na str. 57 a 58 jsou pak zobrazeny vydatnosti i pro druhou a třetí vlastní frekvenci 
torzních kmitů. 
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Graf  5-5 Rezonanční otáčky první vlastní frekvence 
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5.4.4 TORZNÍ VÝCHYLKY V  REZONANCI 

Reálná vydatnost rezonančních kmitů je značně ovlivněna velikostí amplitudy budícího 
momentu a velikosti tlumících odporů. Tlumící odpory jsou charakterizovány součinitelem 
tlumení ξ. Součinitel tlumení se volí podle motorů podobného provedení, u nichž byl 
součinitel ověřen měřením. Pro potřebu této diplomové práce byl dodán vedoucím diplomové 
práce. Pokud je rezonanční stav ustálený, práce budících momentů se spotřebovává na 
překonání tlumících odporů. Kdyby na hřídeli tlumení nebylo, amplitudy rezonančního 
kmitání by stále narůstaly, až by došlo k únavovému lomu hřídele. Velikost výchylky 
amplitudy rezonančního torzního kmitání je dána vztahem [13]: 

φ Ω1j

Hj ε Ω1j
⋅

Ω 02
ξ⋅

q

a1q( )2
∑






⋅
=  (63)  

Aplikací vztahu (63) vypočítáme velikost výchylky amplitudy rezonančního torzního kmitání 
pro volný konec klikové hřídele. Výchylky jsou zobrazeny na grafu 5-7. Torzní výchylky 
v rezonanci pro druhou a třetí vlastní frekvenci jsou v příloze na str. 61 a 62. 
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Graf  5-6 Vydatnost rezonance pro první vlastní frekvenci 
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5.5 NAMÁHÁNÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE TORZNÍMI KMITY  

Kliková hřídel je značně namáhaná torzními kmity, a proto jsou jejich velikosti brány v úvahu 
pro posouzení její spolehlivosti při provozu. Často je namáhání od torzních kmitů větší než 
užitečné namáhání od užitečného zatížení a tak bývá příčinou únavových lomů hřídele. Torzní 
kmity namáhají ramena KH na střídavý ohyb a hlavní čepy na střídavý krut. Podle tvaru 
výkmitové čáry je patrné, že nejvíce jsou namáhaná místa v uzlu kmitání. Pro namáhání 
torzními kmity v uzlu je potřeba znát maximální výchylku hmotností za uzlem a před uzlem. 
K namáhání dojde díky působení torzního momentu a ten je dán: 

Mtorz φ Ω124
c3⋅=  (64)  

kde je φΩ124 maximální výchylka při otáčkách ležících těsně pod hladinou rezonance 
příslušného řádu. Napětí je pak počítáno pro nejslabší část příslušné redukované délky lrGr2 a 
výsledný vztah napětí je: 

τ ptorz

Mtorz

Wτojc
=  (65)  

kde Wτojc je modul průřezu v krutu pro ojniční čep.  

5.6 ZPŮSOBY POTLAČENÍ TORZNÍHO KMITÁNÍ  

Možností jak se vyhnout rezonancím je změna torzní soustavy, tedy zvýšením vlastní 
frekvence kmitání a přesunem rezonančních otáček z provozních otáček. Nejvíce účinné pro 
dosažení vyšší frekvence je zvýšení torzní tuhosti klikové hřídele. Další možností je snížení 
hmotnosti všech kmitajících částí, ale to má své meze hlavně v pevnosti materiálu. U 
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Graf  5-7 Torzní výchylky v rezonanci pro první vlastní frekvenci 
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vozidlových motorů se torzní kmitání potlačuje přidáním další torzní soustavy. Přídavná 
torzní soustava se skládá z pružného členu a hmotnosti, která se na torzní soustavu přidává 
v místě největší torzní výchylky. Tlumič torzních kmitů je tedy nejčastěji na volném konci 
klikové hřídele. Tlumiče torzních kmitů dělíme do tří skupin: 

 třecí tlumiče  

 rezonanční tlumiče  

 dynamické tlumiče (eliminátory, měniče) 

Třecí tlumiče přeměňují kmitavou energii v teplo. Tlumič se skládá z hmotného kotouče, 
jehož pohyb je nerovnoměrný. Mezi kotoučem a hřídelí dochází k relativnímu kmitavému 
pohybu, který je tlumen pasivními odpory. Energie vzniklá kmitáním se mění v teplo díky 
využití suchého nebo kapalného tření. Nevýhodou třecích tlumičů je časová změna velikosti 
tlumení v závislosti na opotřebení a teplotě, nevýhodná je rovněž i malá účinnost tlumení. 

Rezonanční tlumič mění v teplo jen část kmitavé energie a větší část energie tlumí 
rezonančním tlumičem. Jako pružný člen se používá pryž nebo listové pružiny. Tyto tlumiče 
jsou výrobně jednoduché, tlumení probíhá v celém rozsahu provozních otáček a nemají 
velkou klesající časovou účinnost jako třecí tlumiče. Jejich účinnost tlumení a spolehlivost je 
vyšší než u třecích tlumičů. Nevýhodou je stárnutí pryže a tím klesající účinnost tlumení.  

Dynamické tlumiče kmitavou energii nemaří, ale kompenzují ji pomocným torzním 
systémem, tzv. odstředivým kyvadlem. Aby bylo odstředivé kyvadlo účinné, je nutné, aby 
frekvence vlastního kývání odstředivého kyvadla byla stejná jako frekvence budícího 
momentu. Pro spalovací motory je tedy nutné, aby vlastní frekvence kyvadla byla úměrná 
otáčkám motoru. Jelikož zrychlení odstředivých sil je většinou větší než gravitační zrychlení, 
stačí k eliminaci kmitavé energie malá hmotnost kyvadla. 
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6 NAMÁHÁNÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 
Na klikovou hřídel působí několik sil a momentů. Jsou to síly a momenty od tlaků plynů, 
setrvačné síly a jejich momenty od pohybujících se částí a síly od torzního kmitání.   

6.1 KONTROLNÍ PEVNOSTNÍ VÝPOČET 

Změny průřezů a směrů os různých částí hřídele a také průběhy působících sil vedou 
k nerovnoměrnému rozdělení napětí po délce hřídele a v jeho příčných průřezech. 
Koncentrace napětí se zvětšuje v přechodech čepů do ramen a na okrajích mazacích otvorů 
v čepech. Proto mohou být skutečná napětí vyšší než vypočítané napětí. Na velikosti napětí 
působí i složitý tvar, který do výpočtu nelze přesně zahrnout. Pokud se vypočítají normálová a 
tečná napětí, tak vycházejí nízká a neumožňují správně zhodnotit napjatost hřídele. Proto se 
současně počítá kliková hřídel i na únavu, uvažuje se koncentrace napětí a určí se míra 
bezpečnosti pro různé charakteristické režimy. Pro zjednodušení výpočtu se zanedbává 
několik vlivů. Jsou to především deformace klikové skříně, nesouosost obou hlavních ložisek, 
opotřebení hlavních čepů, atd.  

KH se nejčastěji pevnostně kontroluje tak, že se určí na základě silového a momentového 
působení nejvíce namáhané části a ty jsou pak podrobeny kontrole. Pro hřídel plochého 
dvouválcového motoru je vhodné kontrolovat spojovací rameno, druhý ojniční čep, druhé 
rameno kliky a druhý hlavní čep. Analytický výpočet hřídele jako celku (prostorového 
nosníku uloženého na podporách a staticky neurčitého) je příliš komplikovaný. Dle [13] 
srovnávací výpočty prokázaly, že míry bezpečnosti stanovené následujícím výpočtem se příliš 
neliší od míry bezpečnosti při výpočtu hřídele jako celku. Klikové hřídele se nejčastěji poruší 
únavou materiálu, způsobenou proměnlivými napětími od ohybů a krutů. Pokud se jedná o 
únavu materiálu, jsou jejím iniciátorem únavové trhliny, které se začínají objevovat v místech 
vyšších koncentrací napětí. Tyto místa jsou nejčastěji na okrajích mazacích otvorů v hlavních 
a klikových čepech a na místech přechodů čepů do klikových ramen. Pevnost klikového 
hřídele závisí hlavně na: 

 rozměru a tvaru hlavních i ojničních čepů a jejich spojovacích ramen 

 koncentraci napětí v mazacích otvorech a přechodech z čepů na ramena 

 materiálu a jeho mechanických vlastnostech 

 způsobu odlehčení hřídele 

 způsobu výroby (rozložení vláken materiálu). 

6.2 HLAVNÍ ČEP 

Vzhledem k toku energie klikovou hřídelí jsem uvažoval, že na první hlavní čep nepůsobí 
krouticí moment, proto kontroluji pouze druhý hlavní čep. Protože má kliková hřídel krátký 
hlavní čep, tak se kontrola pevnosti omezuje pouze na krut. Ohybová napětí mají v tomto 
případě malý vliv na míru bezpečnosti. Pro výpočet je nutné znát průběh krouticího momentu 
na hlavním čepu Mk2hc. Tento průběh je na grafu 6-1. Krouticí moment na druhém hlavním 
čepu je součet točivých momentů prvního a druhého válce. Pro výpočet smykového napětí 
v čepu je nutné znát ještě průřezový modul dutého hlavního čepu namáhaného krutem (66).  
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Wτhc
π

16

Dhc
4

dhc
4−

Dhc
⋅=  (66)  

kde Dhc je průměr hlavního čepu a dhc je průměr otvoru v hlavním čepu. Maximální a 
minimální smykové napětí se určí dle: 

τ hcmax

max Mk2hc( )
Wτhc

=
 

τ hcmin

min Mk2hc( )
Wτhc

=
 

(67)  

následné určení amplitudy a střední hodnoty napětí je podle obecných vztahů pružnosti a 
pevnosti následující: 

τ hcstred

τ hcmax τ hcmin+

2
=  

τ hcamp

τ hcmax τ hcmin−

2
=  

(68)  

pro klasickou klikovou hřídel, kde je olej rozváděn hlavním čepem a výpočet probíhá v místě 
mazacího otvoru. Ale jelikož předpokládám mazání axiálními ložisky, bude nejvíce 
nebezpečné místo hlavního čepu v přechodu do ramen. Mez únavy se stanoví jako: 
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Graf  6-1 Krouticí moment na prvním a druhém hlavním čepu 
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τ* ck τ ck

ε p ε m⋅

Kτ
⋅=  (69)  

kde je εp součinitel stavu povrchu volen pro zrcadlově leštěno, εm je součinitel velikosti 
součásti, τck je mez únavy v krutu a Kτ je součinitel koncentrace napětí v přechodu čepu do 
ramene. Součinitele jsem volil podle [14]. Míra bezpečnosti se určuje pro mez kluzu v krutu: 

nτR.es

Res

τ hcstred τ hcamp+
=  (70)  

 a pro mez únavy součásti 

nτhc

τ* ck

τ hcamp

τ* ck

τ ck
ψ τ⋅ τ hcstred⋅+

=  
(71)  

kde Res je mez kluzu v krutu a ψτ je součinitel asymetrie cyklu pro krut. 

6.3 OJNIČNÍ ČEP 

Ojniční čep je namáhán současně krutem a ohybem. Výhodné je však to, že hodnoty 
ohybových a krouticích momentů nepůsobí v jednom okamžiku. Ohybový moment, který 
namáhá ojniční čep na ohyb v rovině zalomení ve středním průřezu je největší, když: 

Mozoi
Rr12i

Rr22i
+( )

lhc1

2
lr+

3 lojc⋅

2
+ lsr+









⋅ Fmv2− Fodkr+( ) xtr

3 lojc⋅

2
+ lsr+









⋅+ Fodojc Fcroj1i
+( ) lojc lsr+( )⋅+=  (72)  

kde jsou Rr12 a Rr22 radiální reakční síly prvního respektive druhého válce působící na druhém 
hlavním čepu, lhc1 je délka hlavního čepu, lr je délka ramene, lojc je délka ojničního čepu, Fmv2 
je odstředivá hmotnost vývažku, Fodkr je odstředivá síla ramene kliky, xtr je poloha těžiště 
ramene, Fodojc je odstředivá síla ojničního čepu a Fcroj1 je celková radiální síla prvního válce 
na druhém ojničním čepu. Pro platnost rovnice (72) je však důležité, aby těžiště vývažku a 
ramene kliky ležela ve stejné ose. Moment ohýbající ojniční čep v rovině kolmé k rovině 
zalomení je následující: 

Moyoi
Rt12i

Rt22i
+( )

lhc1

2
lr+

3 lojc⋅

2
+ lsr+









⋅ Ftoj1i
lojc lsr+( )⋅+=  (73)  

kde jsou Rt12 a Rt22 tangenciální reakční síly prvního respektive druhého válce na druhém 
hlavním čepu a Ftoj1 je tangenciální síla na druhém ojničním čepu. Celkový ohybový moment 
se určí vektorovým součtem: 

M ooi
M ozoi( )2

M oyoi( )2+=  (74)  

Rovina celkového ohybového momentu ojničního čepu Moo se mění s otáčením klikové 
hřídele. Ojniční čep je provrtán mazacími otvory a v místě okraje otvoru je největší 
koncentrace napětí. Proto bude pro míru bezpečnosti rozhodující ohybový moment v místě 
otvoru MooΘ, který je dán vztahem: 
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Mooθ i
Mozoi

cos θ( )⋅ Moyoi
sin θ( )⋅+=  (75)  

kde je Θ úhel vyústění mazacího otvoru. Tento moment vychází záporný a vyvolává tak tlak 
(kladný = tah). Graf ohybového momentu je na grafu 6-2. 

Jak je patrné z grafu 6-2, tak je mazací otvor zvolen příliš blízko maximální síle působící od 
tlaků plynů. Pro výpočet maximálního a minimálního napětí je zapotřebí znát průřezový 
modul pro dutý čep. Hodnota je poloviční než průřezový modul čepu pro krut. Vztah pro 
ohybový modul nesoustředných otvorů je: 

Wσoc
π

32

Doc
4

doc
4−

Doc
⋅=  (76)  

kde Doc je průměr ojničního čepu a doc je průměr odlehčení ojničního čepu. Průběh napětí se 
určí dle: 

σ oci

Mooθ i

Wσoc
=  (77)  

Určí se minimální a maximální hodnoty napětí 
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Graf  6-2 Průběh ohybového momentu na druhém ojničním čepu 
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σ ocmax

max Mooθ( )
Wσoc

=  

σ ocmin

min Mooθ( )
Wσoc

=  

(78)  

 a následně amplituda a střední hodnota napětí 

σ ocstred

σ ocmax σ ocmin+

2
=  

σ ocamp

σ ocmax σ ocmin−

2
=  

(79)  

Průběh napětí je na grafu 6-3. 

Mez únavy součásti se určí podle vztahu: 

σ* co σ co

ε p ε moc⋅

Kσ
⋅=  (80)  

kde εmoc je součinitel velikosti a Kσ je součinitel koncentrace napětí. Stanovení míry 
bezpečnosti meze kluzu v ohybu je prezentována vzorcem: 

nσR.co

Rco

σ ocstred σ ocamp+
=  (81)  
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Graf  6-3 Průběh ohybového napětí na druhém ojničním čepu 
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kde Rco je mez kluzu v ohybu. Pro bezpečnost meze únavy se používá vztah: 

nσ

σ* co

σ ocamp

σ* co

σ co
ψ σ⋅ σ ocstred⋅+

=  
(82)  

kde ψσ je součinitel asymetrie cyklu pro ohyb. 

Pro zatížení krutem se aplikuje výpočet jako u hlavního čepu. Pouze kvůli vyosení odlehčení 
ojničního čepu (kvůli snížení setrvačných sil rotujících hmotností) se průřezový modul násobí 
koeficientem µc, který se odečte z Obr. 6-1. Hodnota ξc se určí jako [13]: 

ξc
2 e⋅

Doc doc−
=  (83)  

kde je e vyosení odlehčení čepu. Hodnota gc se určí jako [13]:  

gc

doc

Doc
=  

 

(84)  

 

Obr. 6-1 [13] Graf pro určení průřezového modulu v krutu 

Modul průřezu ojničního čepu zatěžovaného krutem je [13]: 



 

72 
 

NAMÁHÁNÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

Wτoc µ c
π

16
⋅

Doc
4

doc
4−

Doc
⋅=  (85)  

Následný výpočet je aplikací výpočtu pro určení míry bezpečnosti pro hlavní čep. Výsledná 
míra bezpečnosti pro kombinované namáhání ojničního čepu je dána vztahem [13]: 

noc

nσ nτoc⋅

nσ
2

nτoc
2+

=  (86)  

6.4 RAMENA KLIKY  

Ramena klikové hřídele jsou namáhána ohybem, tahem – tlakem a krutem. Míry bezpečnosti 
se u ramen kontrolují v místě koncentrace napětí, tedy v přechodech na čepy. 

6.4.1 RAMENO KLIKY  

Výpočet zahrnuje určení zátěžného momentu na rameni kliky. Tlak nebo tah vyvolávají 
reakční síly radiálních sil. Pro napětí je důležité správně zvolit nejmenší průřez toku energie 
v místě koncentrace napětí. Pro určení tohoto místa jsem použil program 
ProEngineer Obr. 6-2, následný modul průřezu ramene pro ohyb je: 

Wσr

bhc thc
2⋅

6
=  

(87)  

 

Obr. 6-2 Minimální průřez toku energie klikového ramene 

Celkové normální napětí od ohybu a tlaku – tahu nezávisí na odstředivé síle rotujících částí. 
Vztah pro napětí je: 
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σ ri

Mozri

Wσr

Rr12i
Rr22i

+

Sr
+=  (88)  

Následný výpočet je analogický jako u výpočtu míry bezpečnosti hlavního a ojničního čepu. 
Pro výpočet míry bezpečnosti ramene namáhaného krutem je nutné určit moment působící na 
rameno. Pro výpočet průřezového modulu pro krut je potřeba určit hodnotu poměru šířky ku 
délce místa koncentrace napětí: 

bhc

thc
3.464=  (89)  

 následně aproximovat součinitel průřezu modulu podle hodnot součinitele α, viz Obr. 6-3 
[13]: 

γ
0.282 0.267−

4 3−

bhc

thc
3−









⋅ 0.267+=  (90)  

 

Obr. 6-3 Hodnoty součinitele α 

Modul průřezu v krutu pro obdélníkové rameno se vypočítá dle [13]: 

Wτr γ bhc⋅ thc
2⋅=  (91)  

Následné určení míry bezpečnosti je aplikací vztahů uvedených pro výpočet hlavních a 
ojničních čepů. 

6.4.2 SPOJOVACÍ RAMENO  

Spojovací rameno je namáháno ohybem, tahem – tlakem a krutem. Průřez minimálního 
průtoku energie je zobrazeno na Obr. 6-4. Pro určení jeho míry bezpečnosti se aplikuje postup 
jako pro výpočet míry bezpečnosti klikového ramene. 
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Obr. 6-4 Minimální průřez toku energie ve spojovacím rameni 

6.5 VÝSLEDNÁ BEZPEČNOST 

 

Tab.  6-1Míry bezpečností 

Míry bezpečností součástí klikové hřídele 

hlavní 
čep 

bezpečnost meze kluzu v krutu 17,369 

bezpečnost meze únavy čepu namáhaného krutem 7,022 

ojniční 
čep 

bezpečnost meze kluzu v ohybu 17,314 

bezpečnost meze únavy čepu namáhaného ohybem 2,732 

bezpečnost meze kluzu v krutu 10,598 

bezpečnost meze únavy čepu namáhaného krutem 10,598 

celková bezpečnost kombinovaného namáhání 2,646 

rameno 
kliky 

bezpečnost meze kluzu v ohybu 6,867 

bezpečnost meze únavy ramene namáhaného ohybem 1,868 

bezpečnost meze kluzu v krutu 7,107 

bezpečnost meze únavy ramene namáhaného krutem 1,98 

celková bezpečnost kombinovaného namáhání 1,359 

spojovací 
rameno 

bezpečnost meze kluzu v ohybu 13,668 

bezpečnost meze únavy spojovacího ramene namáhaného ohybem 2,118 

bezpečnost meze kluzu v krutu 2,979 

bezpečnost meze únavy spojovacího ramene namáhaného krutem 1,168 

celková bezpečnost kombinovaného namáhání 1,023 
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Ze vztahů pro výpočet míry bezpečnosti, jejichž výsledky jsou v tabulce 6-1, je patrné, že 
nejvíce je namáhané spojovací rameno klikové hřídele. Největší namáhání je od 
nesymetrického krutu, namáhající spojovací rameno v místě přechodu k druhému ojničnímu 
čepu. Jako nejjednodušší zvýšení míry bezpečnosti je zvětšení rozměrů spojovacího ramene. 
Míra bezpečnosti je podle [13] nedostatečná i u ramen klikové hřídele. Také tady se dosáhne 
zvětšení míry bezpečnosti zvětšením rozměrů ramene. Další možnosti zvětšení míry 
bezpečnosti jsou: 

 změna materiálu 

 změna míst koncentrace napětí 

 změna technologie výroby a opracování klikové hřídele  

Míra bezpečnosti by měla podle [13] dosáhnout minimálně hodnoty 2, aby došlo k dostatečné 
eliminaci nepřesnosti zvolené metody výpočtu pomocí prutové napjatosti. 
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7 KONSTRUKCE KLIKOVÉ H ŘÍDELE PRO PLOCHÝ DVOUVÁLCOVÝ MOTOR  

7.1 ULOŽENÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

Pro plochý dvouválcový motor, který má klikovou hřídel uloženou na dvou ložiscích, je 
výhodné použít valivá ložiska na hlavních čepech. Pro tuto hřídel jsem zvolil ložiska 
válečková, která mají proti běžně používaným kluzným ložiskům tyto výhody: 

 menší koeficient tření 

 menší mazací tlak 

 dobré mazání i při nízkých otáčkách 

 menší odpor při záběru 

 lehký rozběh studeného motoru 

 příznivější pro systém start – stop 

 tření méně závislé na viskozitě a teplotě maziva 

 snadnější výměna (odpadá výběrové skládání), 

ale oproti kluzným ložiskům mají i mnoho nevýhod, jako například: 

 vyšší cena ložiska 

 menší životnost 

 přímkový dotyk 

 nutnost kalit hlavní čep 

 méně přesné uložení klikové hřídele 

 potřeba většího zástavbového prostoru 

 menší schopnost tlumit rázy a vibrace (hlučný chod) 

 není možné přivést tlakové mazání k ojničnímu čepu z hlavního čepu. 

Současným trendem downsizingu je snižování třecích ztrát.  Ztráty na kluzných ložiscích 
klikové hřídele jsou 16 až 20% s tím, že s rostoucí teplotou dochází k většímu vymezení vůle 
a k růstu ztrát. Použitím valivých ložisek se třecí ztráty na klikové hřídeli sníží více jak o 
polovinu, a i se zvyšující se teplotou motorů budou více stálé. Se snížením tření dojde také ke 
snížení teploty oleje a tím k prodloužení jeho životnosti. Protože princip mazání valivých 
ložisek je odlišný od mazání kluzných ložisek, kdy je pro jejich bezkontaktní mazání potřeba 
hydrodynamické mazání, je možné snížit tlak mazacího oleje. Snížení tlaku je ale omezeno 
funkčním mazáním ojničních kluzných ložisek, která potřebují pro mazání tlakové mazání, 
aby byla vytvořena hydrodynamická mazací vrstva. Jednou z nevýhod valivých ložisek oproti 
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kluzným ložiskům je jejich cena. Cena navrhovaného ložiska SKF 50/25 TN je 500 až 
600 Kč.  

Jelikož je většinou tlakový olej přiváděn přes kluzná ložiska na hlavních čepech ke kluzným 
ložiskům na ojničních čepech, je zapotřebí u daného řešení hledat alternativní možnosti 
mazání ojničních čepů. Jako jednu z možností jsem navrhnul mazání pomocí upravených 
axiálních ložisek. Otvory pro vstup tlakového oleje do ramen jsou zobrazeny na Obr. 7-2 jako 
osy A 50 a A 57. 

 

Obr. 7-1 Ložisko SKF 50/25 TN 

7.2 ODBĚR VÝKONU 

Jelikož je předpoklad použití valivých ložisek v celistvém provedení (dělená valivá ložiska 
jsou příliš drahá), je zapotřebí, aby vstupní a výstupní část klikové hřídele neměla větší 
průměr, než je malý průměr valivého ložiska. Proto je nutné navrhnout vhodný způsob odběru 
výkonu, protože tradiční napojení setrvačníku na šroubovou přírubu není možné. Jako vhodné 
řešení je možno použít jemné drážkování hřídele. Výpočet jemného drážkování je v příloze na 
straně 83. Dle výpočtu pro sílu působící na zub: 

F1

2.Mk

0.5 z⋅ Ds⋅
=  (92)  
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kde z je počet zubů, Ds je průměr modulové kružnice a hodnota 0,5 znamená, že se uvažuje 
pouze polovina zubu v záběru. Pokud je známa síla působící na zub, je možné vypočítat 
minimální délku drážkování ze vztahu: 

ldr

F1

h pD⋅
=  (93)  

kde h je modul a pD je dovolený tlak na zub. K vypočtené délce je potřeba přičíst rezervu a 
proto volím délku drážkování 15mm. Pro zjištění maximální možné hodnoty přeneseného 
momentu se použije vzorec: 

Mkmax

F1max0.5⋅ z⋅ Ds⋅

2
=  

(94)  

Výsledná rezerva možného přeneseného momentu je 20%. 

7.3 VYOSENÍ ODLEHČENÍ OJNIČNÍHO ČEPU 

Aby se dosáhlo zmenšení odstředivých sil klikové hřídele, zvolil jsem vyosení odlehčení 
ojničního čepu. Vyosení je zobrazeno na Obr. 7-2, jako osa A 27. 

 

Obr. 7-2 Jemné drážkování pro odběr točivého momentu, vyosení odlehčení v ojničním čepu a mazací 
otvory v rameni kliky 
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ZÁVĚR 

ZÁVĚR 
V úvodní části jsem shrnul nejznámější komerční využití plochých zážehových motorů od 
jejich vzniku až do současnosti. Většina automobilek na vývoj plochých motorů zanevřela, to 
díky nevýhodám, které převyšují výhody.  

Ve druhé části jsem uvedl hlavní kinematické veličiny a jejich průběhy v závislosti na 
natočení klikové hřídele. Tyto vztahy vycházejí ze základů kinematiky. Grafické vyjádření 
dráhy, rychlosti, zrychlení a jejich harmonických složek dává dobrou představu o jejich 
průběhu ve spalovacím motoru. 

V třetí části této diplomové práce, jsem vysvětlil působení sil a momentů v klikovém 
mechanizmu. Aplikací základních vztahů na plochý dvouválcový motor s odstupem zážehů 
360° jsem zjistil průběhy sil a momentů působících na ojnici, ojniční čep a hlavní čep. 
Pomocí grafického vykreslení reakčních sil jsem získal průběhy zatížení ložisek uložení 
klikové hřídele. Zjistil jsem také hodnoty setrvačných sil od každého válce a tím následně 
nejvíce zatížený ojniční čep a hlavní čep. Podle předpokladu to jsou druhý ojniční čep a druhý 
hlavní čep. 

Ve čtvrté části jsem aplikací vztahů z předchozí části zjistil vyvážené a nevyvážené síly a 
momenty. U plochého dvouválcového motoru jsou přirozeně vyváženy odstředivé síly 
klikové hřídele, posuvné setrvačné síly prvního řádu a momenty posuvných setrvačných sil 
druhého řádu. Přirozeně nevyvážené jsou momenty odstředivých sil, momenty posuvných 
setrvačných sil prvního řádu a posuvná setrvačná síla druhého řádu. Pro dané nevyváženosti 
jsem naznačil postup řešení jejich vyvážení. Po podrobném prozkoumání podobně 
koncipovaného plochého dvouválcového motoru BMW, kdy bylo vyvážení momentů 
posuvných setrvačných sil prvního řádu realizováno až v posledních pěti letech jeho třicetileté 
produkce, jsem se rozhodl tento moment nevyvažovat. Důvod je ten, že motocykl má motor 
uložen pevně v rámu, ale u automobilu je uložení motoru v pružných elementech. Zbylé 
nevyvážené momenty a síly se nevyvažují kvůli jejich malému vlivu na provoz motoru. 

V páté části diplomové práce jsem uvedl výpočet torzního kmitání. Z výpočtu vyplynuly 
dobré vlastnosti plochého motoru a jeho možnosti realizace krátké klikové hřídele. Z tvaru 
vlastního kmitání při použití hmotného setrvačníku je patrné, že při jednouzlovém kmitání 
leží uzel v těsné blízkosti setrvačníku. Z určení rezonančních otáček první vlastní frekvence je 
patrné, že torzní výchylky, kdy motor přesáhne provozní otáčky, jsou malé díky vysokému 
motorovému řádu. Přídavné torzní napětí je malé a není potřeba tlumiče torzních kmitů. 

V šesté části jsem provedl kontrolní pevnostní výpočet nejvíce namáhaných částí pomocí 
dříve používané metody prutové napjatosti. Jako součást s nejmenší mírou bezpečnosti se 
ukázalo spojovací rameno, ale i rameno kliky má míru bezpečnosti pod hodnotou používanou 
v automobilovém průmyslu. Jako nejvhodnější řešení nápravy míry bezpečnosti se jeví změna 
rozměru spojovacího ramene a ramen kliky. 

V sedmé kapitole uvádím možnosti vlastní realizace klikové hřídele pro plochý dvouválcový 
motor. Odlišné od klasických motorů je uložení ve valivých ložiscích, odběr výkonu z klikové 
hřídele a vyosení odlehčení ojničních čepů. 

V nejbližší době se jistě setkáme s dvouválcovými motory v malých automobilech, ale podle 
zažitých zvyklostí to budou spíše motory řadové než ploché. 
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|H| [Nm] absolutní hodnoty Fourierovy analýzy 

4WD [-] pohon všech kol ( four wheel drive) 

a [ms-2] zrychlení 

a1 [ms-2] první harmonická složka zrychlení pístu 

a1q [-] poměr momentů ku amplitudě 

a2 [ms-2] druhá harmonická složka zrychlení pístu 

a2q [-] poměr momentů ku amplitudě 

a3q [-] poměr momentů ku amplitudě 

ai [ms-2] okamžité zrychlení pístu 

aoč (aoc) [ms-2] dostředivé zrychlení ojničního čepu 

ap0 [ms-2] maximální zrychlení pístu 

At [-] matice  

b [m] vzdálenost pístního čepu od osy rotace KH 

b  [m] vzdálenost os válců (str. 41) 

bhc [m] délka ramene, kde se předpokládá průchod energie 

bv4 [m] vzdálenost vývažků od sebe 

c1 [Nmrad-1] torzní tuhost přední části hřídele 

c2 [Nmrad-1] torzní tuhost střední části hřídele 

c3 [Nmrad-1] torzní tuhost zadní části hřídele 

CAD [-] computer aided design 

Cc [-] matice tuhostí 

D [m] průměr čepu 

Dhc [m] průměr hlavního čepu 

dhc [m] průměr otvoru v hlavním čepu 

Doc [m] průměr ojničního čepu 

doc [m] průměr odlehčení ojničního čepu 

DOHC [-] typ ventilového rozvodu (double over head camshaft) 

Dred [m] redukovaný průměr čepu 

Ds [m] průměr modulové kružnice 

DU [-] dolní úvrať 

E [Pa] modul pružnosti v tahu 

e [m] vyosení odlehčení ojničního čepu 
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Ek [Nm] kinetická energie 

F [N] síla 

F1 [N] síla zatěžující zub 

Fc [N] celková síla přenášená na pístní čep 

Fcroj1 [N] radiální síla prvního válce 

Fcroj2 [N] radiální síla druhého válce 

Fmv2 [N] odstředivá síla vývažků na klikové hřídeli 

Foc [N] síla přenášená ojničním čepem 

Fod [N] odstředivá síla 

Fod1 [N] odstředivá síla prvního válce 

Fod2 [N] odstředivá síla druhého válce 

Fodkr [N] odstředivá síla klikového ramene 

Fodoj [N] odstředivá síla rotační části ojnice 

Fodojc [N] odstředivá síla ojničního čepu 

Foj [N] síla přenášená ojnicí 

Fp [N] síla od tlaku plynů 

Fr [N] radiální síla 

Fs1I [N] posuvná setrvačná síla prvního řádu 

Fs1I [N] první řád posuvné setrvačné síly prvního válce 

Fs1II [N] posuvná setrvačná síla druhého řádu 

Fs1II [N] druhý řád posuvné setrvačné síly prvního válce 

Fs1IV [N] posuvná setrvačná síla čtvrtého řádu 

Fs1IV [N] posuvná setrvačná síla prvního válce čtvrtého řádu 

Fs2I [N] první řád posuvné setrvačné síly druhého válce 

Fs2II [N] druhý řád posuvné setrvačné síly druhého válce 

Fs2IV [N] posuvná setrvačná síla druhého válce čtvrtého řádu 

FsII [N] součet posuvných setrvačných sil druhého řádu 

Fsp [N] setrvačná síla 

Ft [N] tangenciální síla 

Ftoj1 [N] tangenciální síla prvního válce 

Ftoj2 [N] tangenciální síla druhého válce 

G [Pa] modul pružnosti ve smyku 

gc [-] poměr průměrů ojničního čepu 
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GT [-] kategorie cestovních vozů (grand turismo) 

H [Nm] Fourierova analýza točivého momentu 

h [m] modul ozubení 

HP [HP] označení výkonu (horse power) 

HU [-] horní úvrať 

i [-] krok funkce 

I [m2kg] moment setrvačnosti 

I1 [m2kg] moment setrvačnosti předního konce hřídele 

I2 [m2kg] moment setrvačnosti prvního válce 

I3 [m2kg] moment setrvačnosti druhého válce 

I4 [m2kg] moment setrvačnosti zadního konce hřídele 

Im(H) [Nm] imaginární část Fourierovy analýzy 

Ip [m4] polární moment setrvačnosti hlavního čepu 

Itranr [m2kg] moment setrvačnosti posuvných hmotností 

iv [-] počet válců 

j [-] imaginární člen 

KH [-] kliková hřídel 

kh [-] počet harmonických složek 

Kσ [-] součinitel koncentrace napětí pro ohyb 

Kτ [-] součinitel koncentrace napětí 

l [m] délka ojnice 

l.dr [m] délka drážkování 

Lhc1 [m] délka prvního hlavního čepu 

lojc [m] délka ojničního čepu 

lr [m] délka ramene 

lred  [m] redukovaná délka 

lrGpc [m] redukovaná délka přední části hřídele podle Geigera 

lrGr2 [m] redukovaná délka zadní části hřídele podle Geigera 

lrGsc [m] redukovaná délka střední části hřídele podle Geigera 

lrpk [m] redukovaná délka předního konce hřídele 

lrr [m] redukovaná délka ramene kliky 

lsr [m] délka středního ramene 

m [kg] hmotnost 
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mFsII [Nm] moment posuvných setrvačných sil druhého řádu 

MFsII1 [Nm] moment posuvných setrvačných sil druhého řádu prvního válce 

MFsII2 [Nm] moment posuvných setrvačných sil druhého řádu druhého válce 

mk [kg] redukovaná hmotnost ramene 

Mk [Nm] točivý moment 

Mk2hc [Nm] krouticí moment na druhém hlavním čepu 

Mk2hc [Nm] krouticí moment na prvním hlavním čepu 

Mkl [Nm] klopný moment 

Mkr [Nm] krouticí moment 

Mm [-] matice momentů 

mM.FsII [kg] hmotnost vývažku momentu posuvných setrvačných sil druhého řádu 

Mod1 [Nm] moment odstředivých sil prvního válce 

Mod2 [Nm] moment odstředivých sil druhého válce 

Moo [Nm] celkový ohybový moment na druhém ojničním čepu 

MooΘ [Nm] ohybový moment v místě mazacího otvoru 

mop [kg] posuvná hmotnost ojnice 

mor [kg] rotační hmotnost ojnice 

mor [kg] rotační hmotnost ojnice 

Moyo [Nm] ohybový moment na druhém ojničním čepu v rovině y 

Mozo [Nm] ohybový moment na druhém ojničním čepu v rovině z 

Mozr [Nm] ohybový moment v rameni kliky 

mp [kg] redukovaná hmotnost do horního oka ojnice 

mpist [kg] hmotnost pístní skupiny 

mr [kg] redukovaná hmotnost do dolního oka ojnice 

mrk [kg] hmotnost ramen 

Msr [Nm] moment odstředivých sil 

Msr1 [Nm] moment odstředivých sil prvního válce 

Msr2 [Nm] moment odstředivých sil druhého válce 

M torz [Nm] torzní moment 

mv [kg] hmotnost vývažku posuvných setrvačných sil druhého řádu 

mv2 [kg] hmotnost vývažku momentu odstředivých sil 

n [-] počet prvků 

N [Hz] první vlastní frekvence 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

N1 [Hz] první vlastní frekvence 

noc [-] celková míra bezpečnosti pro ojniční čep 

Np [N] normálová síla působící na píst 

np [-] hodnota diskrétního vzorku 

nrez1 [min-1] rezonanční otáčky 1. tvaru kmitání 

nrez2 [min-1] rezonanční otáčky 2. tvaru kmitání 

nrez3 [min-1] rezonanční otáčky 3. tvaru kmitání 

Nzad [ms-1] zadané otáčky pro maximální výkon 

nσ [-] míra bezpečnosti meze únavy ojničního čepu 

nσR.co [-] míra bezpečnosti meze kluzu v ohybu pro ojniční čep 

nτhc [-] míra bezpečnosti meze únavy hlavního čepu 

nτR.es [-] míra bezpečnosti meze kluzu v krutu 

Obr. [-] obrázek 

OHV [-] typ ventilového rozvodu (over head valve) 

p [Pa] tlak plynů 

Patm [Pa] atmosférický tlak 

q [-] počet hodnot v matici At 

r [mm] poloměr kliky 

Rco [Pa] mez kluzu v ohybu 

Re [Pa] mez kluzu v tahu 

Re(H) [Nm] reálná část Fourierovy analýzy 

Res [Pa] mez kluzu v krutu 

rFsII [m] poloměr těžiště vývažku k ose otáčení 

Rhc1 [N] Součet reakčních sil působících na první hlavní čep 

Rhc2 [N] součet reakčních sil působících na druhý hlavní čep 

Rm [Pa] mez pevnosti 

Rr11 [N] reakce radiální síly prvního válce na první hlavní čep 

Rr12 [N] reakce radiální síly prvního válce na druhý hlavní čep 

Rr21 [N] reakce radiální síly druhého válce na první hlavní čep 

Rr22 [N] reakce radiální síly druhého válce na druhý hlavní čep 

rrk [m] vzdálenost těžiště ramene od osy otáčení 

Rt11 [N] reakce tangenciální síly prvního válce na první hlavní čep 

Rt12 [N] reakce tangenciální síly prvního válce na druhý hlavní čep 
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Rt21 [N] reakce tangenciální síly druhého válce na první hlavní čep 

Rt22 [N] reakce tangenciální síly druhého válce na druhý hlavní čep 

rv4 [m] poloměr těžiště vývažku k ose otáčení 

s [m] okamžitá dráha pístu 

s1 [m] první harmonická složka dráhy pístu 

s2 [m] druhá harmonická složka dráhy pístu 

SOHC [-] typ ventilového rozvodu (singl over head camshaft) 

Sp [m2] plocha pístu 

Sr [m2] plocha ramene v nejslabším místě předpokladu průchodu energie 

T [s] doba kmitu 

Tab. [-] tabulka 

thc [m] šířka ramene, kde se předpokládá průchod energie 

TKH [-] těžiště klikové hřídele 

v [ms-1] okamžitá rychlost pístu 

v [-] počet válců 

v1 [ms-1] první harmonická složka okamžité rychlosti 

v2 [ms-1] druhá harmonická složka okamžité rychlosti 

VH [-] vačková hřídel 

voč (voc) [ms-1] obvodová rychlost ojničního čepu 

vps [ms-1] střední rychlost pístu 

Wm0,0 [-] amplituda části KH 

Wmq,0 [-] amplituda části KH 

Wσoc [m3] průřezový modul pro ojniční čep zatěžovaný krutem 

Wσr [m3] průřezový modul ramene pro ohyb 

Wτhc [m3] modul průřezu hlavního čepu namáhaného krutem 

Wτoc [m3] modul průřezu ojničního čepu pro krut 

Wτojc [m3] modul průřezu ojničního čepu namáhaného krutem 

Wτr [m3] průřezový modul ramene kliky pro krut 

x2 [-] poměr délek působení sil na KH 

x4 [-] poměr délek působení sil na KH 

xtr [m] poloha těžiště ramene 

Z [m] zdvih pístu 

z [-] počet zubů 
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α [°] úhel natočení klikové hřídele 

β [°] úhel odklonu ojnice 

ε1 [-] vydatnost rezonance pro řády 0,5 0,5+1 až 19,5 

εm [-] součinitel velikosti součásti 

εmoc [-] součinitel velikosti pro ohyb 

εp [-] součinitel stavu povrchu 

εΩ1 [-] vydatnost rezonancí pro první vlastní frekvenci 

Θ [°] úhel vyústění mazacího otvoru 

ι [-] koeficient k poměru šířky ramene ku průměru hlavního čepu 

κ [-] řád harmonické složky (motorový řád) 

κ [-] motorový řád (řád harmonické složky) 

λ [-] klikový poměr 

µ [-] Poissonovo číslo 

µc [-] součinitel modulu průřezu 

ν [°] rozestupy zážehů 

ξ [Nmsecrad-1] velikost tlumících odporů 

ξc [-] poměr vyosení ku odečtu průměrů 

π [-] Ludolfovo číslo 

σ* co [Pa] mez únavy ojničního čepu pro ohyb 

σc [Pa] mez únavy pro tah - tlak 

σco [Pa] mez únavy pro ohyb 

σoc [Pa] ohybové napětí na ojničním čepu  

σocamp [Pa] amplituda ohybového napětí na ojničním čepu 

σocmax [Pa] maximální ohybové napětí na ojničním čepu 

σocmin [Pa] minimální ohybové napětí na ojničním čepu 

σocstred [Pa] střední ohybové napětí na ojničním čepu 

σr [Pa] ohybové napětí v rameni kliky 

τ* ck [Pa] mez únavy v krutu hlavního čepu 

τck [Pa] mez únavy pro krut 

τck [Pa] mez únavy v krutu 

τhcamp [Pa] amplituda smykového napětí na hlavním čepu  

τhcmax [Pa] maximální smykové napětí působící na hlavní čep 

τhcmin [Pa] minimální smykové napětí působící na hlavní čep 
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τhcstred [Pa] střední hodnota smykového napětí na hlavním čepu 

τptorz [Pa] přídavné torzní napětí 

ϒ [-] aproximace poměru délky ku šířce na rameni kliky 

φ [°] interval zážehů 

φΩ1 [rad] torzní výchylky pro první vlastní frekvenci na volném konci hřídele 

φΩ124 [rad] 
výchylka na volném konci hřídele při podrezonančních otáčkách 
motorového řádu 12 první vlastní frekvence 

ψσ [-] součinitel asymetrie cyklu pro ohyb 

ψτ [-] součinitel asymetrie cyklu pro krut 

ω [s-1] úhlová rychlost otáčení klikové hřídele 

Ω0 [s-1] vlastní frekvence 

Ω02 [Hz] vlastní frekvence 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 
1 Kinematika klikového mechanizmu 

2 Síly a momenty v klikovém mechanizmu 

3 Síly zatěžující ojniční a hlavní čep 

4 Reakční síly působící na ložiska KH 

5 Vyvážení klikové hřídele 

6 Torzní kmitání klikové hřídele 

7 Kontrolní pevnostní výpočet klikové hřídele 

8 Jemné drážkování 


