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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o jedné z možných úprav dvoudobého jednoválcového 

motoru Babetta 210 pro zvýšení výkonových parametrů. Dále o vyráběných typech motorů 

mopedů Babetta se zaměřením na jejich přednosti a nedostatky. Pozornost je hlavně 

věnována možným konstrukčním změnám pro odstranění nedostatků.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kompresní poměr, stechiometrická směs, hlava válce, spojka, taktnost, sání, zapalovací 

svíčka, výkon, kroutící moment 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is about one of the possible modifications of two-stroke single-cylinder 

Babetta 210 engine for increasing of power. Further about another manufactured Babetta 

engines with focus on their pros and cons. Attention is paid also to possible design changes 

for elimination of drawbacks. 

KEYWORDS 

Compression ratio, stechiometric ratio, cylinder head, clutch, stroke, intake, ignition spark 

plug, performance, torque 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Cílem této práce je stručně shrnout základní informace o značce Jawa a zhodnotit jednotlivé 

typy mopedů Babetta, které se staly nedílnou součástí Československého motorismu. Důležité 

je shromáždit základní informace o jednotlivých modelech s konkrétním zaměřením na 

dvoudobé jednoválcové motory, které měly objem spalovacího prostoru do 50cm3. 

Hlavním zaměřením je však úprava modelu Babetta 210 za účelem zvýšení maximální rychlosti 

a zlepšení jízdních vlastností. Úprava bude provedena zvýšením zdvihového objemu výměnou 

válce a zlepšení přípravy směsi pomocí membránového karburátoru a odlišného sacího filtru. 
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1 HISTORIE A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ JAWA 

1.1 ZÁKLADNÍ MEZNÍKY FIRMY JAWA 

Jawa je nejstarší fungující československá firma, která se zabývá výrobou motocyklů už od 

roku 1929. Jméno JAWA vzniklo spojením jména zakladatele firmy Ing. Františka Janečka a 

názvu motocyklů Wanderer, které směl po zakoupení licence vyrábět. V dnešních dnech se 

firma oficiálně nazývá Jawa Moto spol. s.r.o. a má sídlo v Týnci nad Sázavou. (1) 

Dále existuje firma JAWA Divišov a.s., která vyrábí plochodrážní speciály. (1) (2) 

Janečkův původní podnik byla zbrojovka, která vyráběla ruční granáty, které byly 

zkonstruovány samotným Janečkem, vyráběla a repasovala těžké kulomety Schwarzlose vz. 07 

na výsledný vz. 07/24. V roce 1929 byla zahájena licenční výroba motocyklů Warender se 

značkou Jawa. Tehdy se jednalo o novou konstrukci s dvojitým rámem, který byl lisovaný 

z ocelového plechu, motor byl v bloku s převodovkou a náhon zadního kola byl řešen 

kardanovým hřídelem. (3) 

 

Obrázek 1 - první Jawa 500 OHV (4) 

Jawa za svoji existenci uvedla na trh mnoho modelů různých motocyklů, které se vyráběly 

v továrně v Praze-Nuslích na Penkráci a od roku 1931 i v nově vybudované továrně v Týnci 

nad Sázavou. V době centralizace byla Jawa nucena opustit své moderní provozovny na Zelené 

lišce na Pankráci a v Libni a využívat Strakonickou motorárnu ČZ. Jedny z nejznámějších 

motocyklů značky Jawa jsou modely Pionýr, který byl vyráběn v Považské Bystrici, Jawa 500 

OHC, Jawa 250 a 350 –,,Kývačka“ a ,,Panelka“. (5) (6) 
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Obrázek 2 Jawa 50 Pionýr typ 20 

V roce 1964 byla pokořena hranice jednoho milionu vyrobených motocyklů značky Jawa. O 

čtyři roky později v roce 1970 byla pokořena hranice dvou milionů vyrobených motocyklů. (6) 

Dalším velkým mezníkem Jawy bylo v roce 1964 zkonstruování automatické odstředivé 

spojky, která byla určena pro modely Jawa 250/559-05 a 350/360-01 Automatic. Tato spojka 

umožňovala plynulý rozjezd pouhým přidáním plynu. Později se tento typ spojky ukázal i na 

lehkých motocyklech značky Honda. Po roce 1971 došlo k přeorientování prodeje pro  

tzv. východní trhy. Tomuto kroku byla podřízena i technická úroveň výroba a Jawa přešla na 

výrobu jednoduchých a robustních motorů. V letech 1991 byl ve znamení úplného rozpadu 

východních trhů a tím prakticky i veškerého odbytu. 

V průběhu roku 2008 byl zahájen vývoj motocyklu s objemem 1000cm3 a v roce 2013 

následoval vývoj motocyklu s motorem o zdvihovém objemu 1200cm3. (6) 

V letech 1929 až 2013 bylo v Jawě vyrobeno dohromady 3 472 508 kusů motocyklů. (6) 

 

 

 



BRNO 2020 

 

 

12 
 

HISTORIEA ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIRMĚ JAWA 

 
1.2 HISTORIE MOPEDU BABETTA 

V druhé polovině dvacátého století začala stoupat poptávka po malých a snadno ovladatelných 

motocyklech, na který nebylo v některých zemích potřeba řidičského oprávnění. Mopedy podle 

legislativy musely být opatřeny pedály a velkými koly. V roce 1957 začal vyrábět podnik Velo 

Stadion Rakovník první mopedy Stadion S1 s Motory Jawa 552, a vzápětí modely S11, S22 a 

S23. V roce 1958 se v Praze Nuslích začaly vyrábět mopedy Jawa 551 Jawetta, které byly 

kvalitní a levné, ale objem výroby brzy přesahoval zahraniční i tuzemskou poptávku. Tehdy 

jediná československá společnost pro export a import motorových vozidel Motokov viděla 

možné zisky speciálně na výnosných německých a holandských trzích. Vývojem byly pověřeny 

Považské strojírny v Považské Bystrici. (7) V roce 1970-1973 byl vyráběn první typ Babetta 

228, který se mohl pochlubit prvním elektronickým bezdotykovým zapalováním na světě. 

S dalšími modely se mopedy Babetta staly populární, a to nejen v Československu, ale i 

v zahraničí.  Mnoho lidí dnes Babetty stále používá jako cestovní prostředek, a to i přes to, že 

výroba všech typů byla v roce 1999 definitivně ukončena. (8)
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2 ROZDĚLENÍ MOPEDŮ BABETTA 

2.1 BABETTA MODEL 228 

Technické parametry model 228 
Uspořádání motoru dvoudobý jednoválec 

Obsah válce 49cm3 

Vrtání 39 mm 

Zdvih 41 mm 

Kompresní poměr 1:6.5 

Maximální výkon motoru 1.5k 

při otáčkách 4500ot/min 

Maximální rychlost stroje 40 km/hod 

Průměrná spotřeba paliva 1,8l/100km 

 

Babetta 50 model 228 se začala vyrábět v roce 1970, po éře proslulých mopedů Stadion a 

Jawetta. Tomuto modelu se přezdívalo „Tranzistor“, jelikož využíval nový druh bezkontaktního 

zapalování, které již nevyžadovalo údržbu zapalovacího kladívka. Naprostou výhodou tohoto 

provedení zapalování je jednoduché seřízení předstihu zážehu, který se seřizoval pouze 

nastavením správné vzdálenosti pístu před horní úvrať a následným překrytím rysek na statoru 

a rotoru. Disponovala ležatým jednoválcovým dvoutaktním motorem. U tohoto modelu byla 

nově použita taktéž odstředivá rozjezdová spojka, která zajišťovala plynulý rozjezd po zvýšení 

otáček motoru. Startování je řešeno za pomocí šlapadel, kdy se po rozšlapání roztočí zadní kolo 

a přes hlavní řetězový převod se roztočí startovací spojka, která za pomocí dvou odstředivých 

unašečů roztočí klikový hřídel motoru. Přípravu směsi zajišťoval karburátor Jikov 2909 DC, 

který byl opatřen přívěrou vzduchu spínatelnou tlačítkem, která umožňovala obohacení směsi 

při startování.  Vypínání bylo automatické za pomocí plynové rukojeti. Pro vypnutí motoru 

sloužil dekompresor, který za pomocí bowdenu otevírá malý ventil umístěný poblíž zapalovací 

svíčky v hlavě motoru. Moped je opatřen koly o velikosti 23“. Jeho hmotnost činí 42 kg bez 

paliva a 45 kg s palivem. Užitková hmotnost činí 100 kg. Palivová nádrž má objem 3 litry + 0,5 

litrů rezervy. Spotřeba stroje je 1,8 litrů na 100 kilometrů. (9) (10) 

Díky své nízké ceně a nenáročnosti byla Babetta model 228 velmi oblíbená a dodnes se hojně 

užívá jako finančně nenáročný cestovní prostředek. 
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Obrázek 3 Babetta typ 228 

2.2 BABETTA MODEL 207 

Babetta 207 (207.000) se začala vyrábět od roku 1972. Koncepčně vycházela z předchozí verze 

Babetty 228. Rozdíl mezi těmito modely spočíval pouze v jiném rozměru kol z 23“ na 16“. (9) 

V průběhu dalších let TYP 207 prošel několika modernizacemi. Poslední typ 207.356 se 

vyráběl od roku 1983 a oproti předchozí verzi měl nové kulaté světlo a tachometr. 

 

 

Obrázek 4 - Jawa M-207 Babetta (8) 
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2.2.1 BABETTA MODEL 207/100 

Technické parametry model 
207/100 

Uspořádání motoru dvoudobý jednoválec 

Obsah válce 49 cm3 

Vrtání 39 mm 

Zdvih 41 mm 

Kompresní poměr 1:6.5; 1:7,5 

Maximální výkon motoru 1.5k; 1,8k 

při otáčkách 4500ot/min 

Maximální rychlost stroje 38 km/hod 

Průměrná spotřeba paliva 1,7l/100 km 

 

Babetta typ 207/100 se začala vyrábět jako modernizace Babetty 207/000 od roku 1975. Tento 

modernizovaný typ byl opatřen jednoválcovým dvoudobým ležatým motorem ve dvou 

výkonových provedeních. Slabší verze disponovala 1,1kW a oproti silnější měla odlišný 

spalovací prostor a tím i nižší kompresní poměr. Výkonnější verze měla zvýšený výkon o 

0,2kW na 1,3kW. Nové bylo taktéž provedení odpružení zadní kyvné vidlice a výfuku. Oproti 

typu 228 se váha stroje bez paliva zvýšila o 6 kilogramů, což lze považovat za negativní změnu. 

Bylo použito zapalování Tranzimo, které bylo obdobné jako u modelu 228. (8) (9) 

 

Obrázek 5 - Babetta 207.100 
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2.2.2 BABETTA MODEL 207/200 A 207/500 

Technické parametry model 
207/200 a 207/500 

Uspořádání motoru dvoudobý jednoválec 

Obsah válce 49cm3 

Vrtání 39 mm 

Zdvih 41 mm 

Kompresní poměr 1:7.5 

Maximální výkon motoru 1.8k ± 10 % 

při otáčkách 4500ot/min 

Maximální rychlost stroje 38 km/hod 

Průměrná spotřeba paliva 1,8l/100 km 

 

Tento typ se začal vyrábět v roce 1978 a 1979 a prodělal několik drobných úprav. Hmotnost 

stroje byla snížena na 44 kilogramů suché hmotnosti, což bylo pozitivní. Další důležitou změnu 

představovalo nové tyristorové zapalování, které bylo spolehlivější než u předchozích modelů. 

Jediným problémem u tyristorového zapalování v dnešní době jsou nekvalitní díly 

z druhovýroby, které jsou extrémně citlivé na provozní podmínky a často dochází k jejich 

poškození. Další změnu přinesla přední vidlice s dlouhými řídítky. (8) (9) 

 

Obrázek 6 - Babetta 207.200 

2.3 BABETTA MODEL 210 

Technické parametry model 210 
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Uspořádání motoru dvoudobý jednoválec 

Obsah válce 49cm3 

Vrtání 39 mm 

Zdvih 41 mm 

Kompresní poměr 1:7.5 

Maximální výkon motoru 1.75k ± 10 % 

při otáčkách 5000ot/min 

Maximální rychlost stroje 40 km/hod 

Průměrná spotřeba paliva 1,8l/100 km 

 

Typ 210 se začal vyrábět od roku 1982. Model 210 obdržel nový rám, dříve používaná nádrž 

s objemem 3 litry (+0,5 litru rezervy) byla nahrazena novou nádrží, která disponovala 

objemem 4,2 litrů (+0,7 litru rezervy) a karburátor Jikov 2912 DC. Suchá hmotnost stroje 

opět vzrostla na 51 kilogramů. Zapalování bylo použito stejné jako u modelu 207 tzn. 

tyristorové, jelikož si získalo oblibu pro svoji spolehlivost a bezporuchovost. Nově byla 

Babetta opatřena dvoustupňovou automatickou převodovkou, která se skládala ze tří suchých 

odstředivých spojek. Jedna zajišťovala startování motoru, druhá rozjezd mopedu a třetí 

zajišťovala plynulou změnu převodu po dosažení určité rychlosti. Tento typ převodového 

ústrojí se však ukázal jako problematický, jelikož se do suchých spojek často dostávala 

mastnota a olej prolínající skrz gufera a tím byla znemožněna správná funkce. Největší 

slabinou byla právě spojka umožňující přeřazení, která když přišla do styku s mastnotou, tak 

přestala spolehlivě přeřazovat. Tento problém však způsoboval v krajním případě i zadírání 

motoru z důvodu špatného chlazení válce a přehřívání řadicí spojky. Další velkou nevýhodou 

je snížená užitečná hmotnost, která klesla ze 100 na 80 kilogramů. (8) (9) 

 

Obrázek 7 - Babetta 210 
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PROVEDENÍ BABETTY 210 

Babetta 210 Sport – vývozní typ s rozdílnou kapotáží, nádrží, tvarem sedla a schránkou. 

Babetta 215 – Tento model měl oproti původnímu modelu 210 svařený buben řadicí spojky, a 

úplně postrádal její další komponenty (unašeče, volnoběžka, řadicí čelisti atd.) díky čemu 

odpadl problém s problematickým řazením. 

Babetta 225 Mokik – Využívá plně dvoustupňovou převodovku. Start se neprovádí za pomocí 

šlapadel, ale pomocí nožní páky. 

 

Obrázek 8 - Babetta 225 Mokik 

Babetta 134 Stella – Odlišná konstrukce připomínající terénní minimotorku. Nádrž umístěná 

pod sedlem řidiče. Využívá dvoustupňovou převodovku, start je prováděn nožní pákou.  

 

Obrázek 9 - Babetta 134 Stella 

Babetta 193 Sting – Poslední model vyráběný od roku 1999. Vyrobeno velmi málo kusů.
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3 ÚPRAVA MOTORU MODELU 210 

3.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Babetty pro svůj malý výkon a jednoduché převodové ústrojí neoplývají příliš zajímavou 

dynamikou. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto provést úpravu jednoho z nejprodávanějších a 

nejpočetnějších modelů – Babetta 210. Cílem nebylo upravit motor pro čistě sportovní účely, 

nýbrž pro komfortnější jízdu na delší tratě bez ohledu na výslednou spotřebu, která by se však 

dle očekávání neměla rapidně zhoršit. Jedním z vedlejších požadavků bylo i zvýšení maximální 

rychlosti. Původní maximální rychlost stroje byla dle mobilní GPS aplikace 41 km/h, což je 

hodnota deklarovaná výrobcem motocyklu – 40±8% km/h. (36,8km/h – 43,2km/h). Požadovaná 

cestovní (trvalá) rychlost byla minimálně 45 km/h, což je nárůst 10 km/h oproti původní trvalé 

rychlosti 35 km/h. Další cíl byl snížit otáčky motoru při cestovní rychlosti 45 km/h. Jelikož byl 

původní převodový poměř navržen pro maximální zatížení (nejvyšší přípustná hmotnost 

jezdce), tak bylo možné po úpravě navrhnout nový převodový poměr, který by přinášel 

optimální poměr mezi akcelerací a maximální rychlostí s ohledem na nižší váhu jezdce. Taková 

úprava by přinesla taktéž výhodu v podobě nižších otáček a nižšího hluku motoru při vyšších 

rychlostech. Jak je již patrné z těchto cílů, úprava bude vyžadovat výrazný nárůst kroutícího 

momentu v celém spektru otáček. V tomto případě by úprava původního válce byla 

nedostačující, jelikož každou úpravou kanálů bychom maximální výkon přesunuli do vyšších 

otáček a nárůst kroutícího momentu by byl v nízkých otáčkách spíše negativní. V případě 

převrtávání původního válce na největší, tzn. desátý výbrus (ø41,50 mm) bychom sice dosáhli 

zvýšení objemu válce na 55,46 cm3, ale přišli bychom o životnost vložky válce. Ani tato úprava 

by tedy neměla příliš smysl. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto pro zvýšení zdvihového objemu 

motoru z 49cm3 na 80cm3 za pomocí válce z jiného stroje. 

Velice důležité je taktéž připomenout fakt, že při výrobě Babetty 210 se v Považských 

strojírnách vyráběla i zahradní technika. Díky tomuto měly motory Babetty společný základ s 

kultivátory značky Diamon. Kultivátor Diamon PA 50 a Diamon PA 80 byly konstruovány na 

stejném motoru a v případě Diamonu PA 80 se lišili pouze v drobných změnách. Kliková hřídel 

a její uložení zůstalo stejné, ojnice s pístním čepem taktéž. Odlišnosti spočívaly pouze 

v použitém válci a mírně upravené motorové skříni. Samozřejmostí bylo taktéž použití 

karburátoru, který měl větší průměr difuzoru a osazen patřičnou volnoběžnou a hlavní tryskou. 

Výfuk však zůstal stejný a hlava válce měla navíc větší dosedací plochu a zvětšení spalovací 

prostor pro snížení kompresního poměru. Díky této společné konstrukci bylo možné po 

potřebných úpravách využít válec, pístní sadu a sání včetně karburátoru ze zmíněného 

kultivátoru Diamon PA80. Z důvodu zvýšení přenášeného výkonu z původních 1,75 k 

(=1,287kW) na 2,7kW (= 3,67 k)  – tj. přibližný nárůst o 109,8 %, je důležité všechny původní 

pohyblivé komponenty pečlivě překontrolovat a nevyhovující nahradit, případně nahradit 

kvalitnějšími či lepšími komponentami. (11) 

Tento model je pro úpravu obzvláště výhodný z mnoha důvodů. Největší výhodou tohoto 

modelu je dvoustupňová automatická převodovka, která nám umožňuje udělat jakýsi 

kompromis mezi akcelerací a maximální rychlostí stroje. Z důvodu vyššího přenášeného 

kroutícího momentu bude však tato převodovka jednou z nejvíce namáhaných a na provozní 

podmínky nejnáchylnějších části celého pohonného ústrojí.  
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3.2 VÝPOČET DŮLEŽITÝCH PARAMETRŮ MOTORU BABETTA 210 PO ÚPRAVĚ 

 

Výpočet zdvihového objemu válce PA80 

VZn =
π∗𝐷𝑛

2

4
∗ Z [m3]          (1) 

VZn =
π ∗ 0,052

4
∗ 0,041 = 8,05 ∗ 10−5 [m3] 

𝑽𝒁𝒏 =  𝟖𝟎, 𝟓 [𝒄𝒎𝟑] 

D – vrtání válce [m] 

Z – zdvih pístu [m] 

 

 

Výpočet zdvihového objemu válce Babetta  

VZp =
π∗𝐷𝑝

2

4
∗ Z [m3]           (2) 

VZp =
π ∗ 0,0392

4
∗ 0,041 = 4,897 ∗ 10−5 [m3] 

𝑽𝒁𝒑 =  𝟒𝟖, 𝟗𝟕 [𝒄𝒎𝟑] 

D – vrtání válce [m] 

Z – zdvih pístu [m] 

 

 

Výpočet zdvihového objemu válce PA80 s uzavřeným výfukovým kanálem 

𝑉𝑍𝑈 =
π∗D2

4
∗ 𝑍𝑈  [m3]          (3) 

𝑉𝑍𝑈 =
π ∗ 0,052

4
∗ 0,0305 = 5,989 ∗ 10−5 [m3] 

𝑽𝒁𝑼 =  𝟓𝟗, 𝟖𝟗 [𝒄𝒎𝟑] 

D – vrtání válce [m] 

𝑍𝑈 – zdvih pístu od horní hrany výfukového kanálu [m] 
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Výpočet středního efektivního tlaku motoru s válcem PA80 

𝑝𝑒 =
𝑃𝑒∗60

𝑉𝑍∗𝑛∗𝑖𝑣∗𝜏
= [𝑃𝑎]          (4) 

𝑝𝑒 =
2700 ∗ 60

8,05 ∗ 10−5 ∗ 5000 ∗ 1 ∗ 1
= 402484𝑃𝑎 = 0,402 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝑒 − 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑊] 

𝑝𝑒 − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑡𝑙𝑎𝑘 [𝑃𝑎] 

𝑛 − 𝑗𝑚𝑒𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡é 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑚𝑖𝑛−1] 

𝑖𝑣 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣á𝑙𝑐ů  

𝜏 − 𝑡𝑎𝑘𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 (2 − 𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) 

 

 

Výpočet objemu hlavy válce z kompresního poměru motoru Babetta s otevřeným 

výfukovým kanálem 

𝜀 = 7,5 [−] (z technických parametrů stroje) 

𝜀 =
𝑉𝑍𝑝+𝑉𝐾

𝑉𝐾
          (5) 

𝑽𝑲 =
𝑽𝒁𝒑

𝟔, 𝟓
=

𝟒𝟖, 𝟗𝟕

𝟔, 𝟓
= 𝟕, 𝟓𝟑𝟑 [𝒄𝒎𝟑] 

𝑉𝐾 − 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑛í 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 [𝑐𝑚3]  

 

Pozn. Hlava válce je u původního i nového válce stejná (pouze s upravenou dosedací plochou 

– nemá výrazný vliv na změnu kompresního objemu) 

 

 

Výpočet teoretického kompresního poměru válce PA80 s otevřeným výfukovým kanálem 

𝜀𝑡 =
𝑉𝑍𝑛+𝑉𝐾

𝑉𝐾
=

80,5+7,533

7,533
= 11,69        (6) 

𝜀𝑡 =11,69 

𝑉𝑍𝑛 − 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑣á𝑙𝑐𝑒 𝑠 𝑜𝑡𝑒𝑣ř𝑒𝑛ý𝑚 𝑣ý𝑓𝑢𝑘𝑜𝑣ý𝑚 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑒𝑚 [𝑐𝑚3] 
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Výpočet reálného kompresního poměru válce PA80 s uzavřeným výfukovým kanálem 

𝜀𝑅 =
𝑉𝑍𝑈+𝑉𝐾

𝑉𝐾
=

59,89+7,533

7,533
= 8,95        (7) 

𝜀𝑅 =8,95 

𝑉𝑍𝑈 − 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑣á𝑙𝑐𝑒 𝑠 𝑢𝑧𝑎𝑣ř𝑒𝑛ý𝑚 𝑣ý𝑓𝑢𝑘𝑜𝑣ý𝑚 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑒𝑚 [𝑐𝑚3] 

 

 

Výpočet teoretického kompresního poměru válce PA80 s otevřeným výfukovým kanálem 

při použití těsnění pod hlavu tloušťky 1mm 

𝜀2 =
𝑉𝑍𝑛+𝑉𝐾+𝑉𝑡

𝑉𝐾+𝑉𝑡
=

80,5+7,533+
𝜋∗52

4
∗0,1

7,533+
𝜋∗52

4
∗0,1

= 9,47                                                                         (8) 

𝑉𝑡 − 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣𝑦𝑡𝑣𝑜ř𝑒𝑛ý 𝑡𝑒𝑠𝑛ě𝑛í𝑚 𝑝𝑜𝑑 ℎ𝑙𝑎𝑣𝑜𝑢 

 

Tato úprava by měla zabránit vzniku detonací a tím ochránit motor před poškozením. 

Výpočet střední pístové rychlosti 

Pozn. Pro zážehové motory 𝑐𝑠 < 20 𝑚 ∗ 𝑠−1 

𝑐𝑠 =
2∗𝑍∗𝑛

60
 [𝑚 ∗ 𝑠−1]          (9) 

𝑐𝑠 =
2 ∗ 0,041 ∗ 5000

60
= 6,833 𝑚 ∗ 𝑠−1 

Podmínka splněna (6,833 𝑚 ∗ 𝑠−1 < 20 𝑚 ∗ 𝑠−1) 

 

Výpočet litrového výkonu motoru 

𝑃𝑉 =  
𝑃𝑒

𝑉𝑧∗10−3∗𝑖𝑣
 [𝑊 ∗ 𝑙−1]         (10) 

𝑃𝑉 =  
2700 ∗ 1000

80,5 ∗ 1
= 33540 𝑊 ∗ 𝑙−1 = 33,54 𝑘𝑊 ∗ 𝑙−1 

𝑃𝑉 − 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 ú𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚𝑢 (𝑙𝑖𝑡𝑟𝑦) 
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Zdvihový poměr 

k =
𝑍

𝐷𝑛
 [−]           (11) 

k =
41

50
= 0,82 

k < 1 => podčtvercový motor (vrtání je větší než zdvih) 

 

 

Dle výpočtů (1) – (8) bylo zjištěno, že kompresní poměr 𝜀 = 11,69. Takto velký kompresní 

poměr by však mohl při vyšším zatížení představovat riziko detonačního spalování, což je 

nežádoucí jev, během kterého dochází k nadměrnému opotřebení některých částí motoru, vyšší 

hlučnosti a prudkému poklesu výkonu. Jelikož u vzduchem chlazeného motoru dochází 

k velkým výkyvům teplot, kdy teplota na povrchu válce a zejména pak hlavy válce může být 

mnohem vyšší než u kapalinou chlazeném motoru, pak je i větší riziko vzniku detonačního 

spalování. Tento problém pak nastává zejména při vyšším zatížení (vysoká rychlost, jízda do 

kopce, vysoká teplota okolí). Pro eliminaci tohoto jevu je nutné buď použít palivo s vyšším 

oktanovým číslem, nebo snížit samotný stupeň komprese. Další možností eliminace 

detonačního spalování, je úprava žebrování válce či hlavy tak, aby zajišťovalo lepší odvod 

tepla. Tato úprava je ale finančně náročnější, a proto bylo použito těsnění pod hlavu o tloušťce 

1 mm, díky kterému klesl stupeň komprese na hodnotu 9,47. Tato hodnota by pro provoz stroje 

za normálních podmínek nepředstavovala riziko samovznícení paliva. 
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3.3 ÚPRAVA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 

3.3.1 VÁLEC 

Válec motoru je nutné nahradit válcem, který byl zkonstruován v Považských strojírnách pro 

kultivátor Diamon PA80 viz. Obr 10. Výfukový kanál je naprosto totožný jako na původním 

válci. Taktéž příruba pro upevnění výfuku je stejná a je možné bez jakýchkoliv úprav připojit 

původní výfukové koleno. Příruba na sání je odlišná z důvodu většího a výkonnějšího 

karburátoru u kterého. Dle údajů od výrobce kultivátoru by měl tento válec zajišťovat výkon 

2,7kW (3,67 koňských sil). Je opatřen celkem čtyřmi kanály. Jeden kanál je sací, jeden 

výfukový a dva přepouštěcí. Oproti původnímu válci má však o dva přepouštěcí kanály méně. 

Časování má stejné hodnoty a nebude pozměňováno. 

Velký problém zde tvořil způsob chlazení. Oproti původnímu válci má nový válec chladící 

žebra kolmo na osu válce. Tento fakt znemožňuje chlazení válce během jízdy a bez patřičné 

úpravy by došlo k poškození motoru přehřátím (zadření). Na původní konfiguraci PA80 byl 

válec chlazen ventilátorem, který byl poháněn od klikového hřídele. Vzhledem k tomu že se 

má motocykl relativně rychle pohybovat, tak bylo možné využít nápor vzduchu jako na 

původním mopedu za pomocí náporové clony. Clona by měla primárně změnit směr proudění 

vzduchu a zajistit tak dostatečný průtok vzduchu kolem chladících žeber válce. Clona má být 

uchycena pouze z jedné strany, aby mohl vzduch z druhé strany rychle opouštět prostor okolo 

žeber.  

 

 

Obrázek 10 - Válec PA80 (vlevo), válec Babetta 210 (vpravo), hlava válce (dole) 
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3.3.2 HLAVA VÁLCE 

Hlava válce je u Babetty i Diamonu PA80 takřka stejná. Jediným rozdílem je větší dosedací 

plocha a zvětšený objem spalovacího prostoru. Je tedy nutné zvětšit dosedací plochu válce za 

pomocí válcové frézy, aby bylo možné hlavu správně usadit viz. Obr 11. Zvětšený objem 

spalovacího prostoru byl nahrazen těsněním pod hlavou. 

 

Obrázek 11 - Hlava válce se zvětšenou dosedací plochou 

3.3.3 PÍST 

Píst je nutné vyměnit za originální píst z Diamonu PA80. Jeho průměr se změnil z původních 

39 mm na 50 mm. Píst je potřeba osadit pístními kroužky pro nový válec tzn. bez výbrusu. 

S původním pístem sdílí stejné rozměry pro pístní čep. Je zde tedy možné použít původní pístní 

čep, který by měl být samozřejmě nový a nepoužívaný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 12 - Píst PA80 (vlevo), 

původní píst Babetta (vpravo) 
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3.3.4 KOLÉNKO SÁNÍ 

Při vytváření nového sání je nutné navrhnout a následně vyrobit kolénko sání, jelikož původní 

konfigurace motoru PA80 takový díl neobsahovala. (osa klikové hřídele – svislá) Při této 

konfiguraci byl karburátor přímo přišroubovaný k sací přírubě na válci a byl ve vodorovné 

poloze. Jelikož je celý motor Babetta motoru PA80 otočený o 90° (osa klikového hřídele 

PA80 – svislá, Babetta – vodorovná), pak je třeba zajistit i nové upevnění karburátoru 

kolénkem. Jelikož má zvolený karburátor průměr difuzoru 20 mm, tak je důležité pro 

zachování výkonu, dodržet stejný průměr i při návrhu kolénka. Pokud bychom vytvořili 

kolénko s menším vnitřním průměrem, působilo by restriktivně a nedocházelo by ke 

správnému plnění válce při maximálním otevření škrtící klapky. Pokud by však průměr 

kolénka byl zbytečně veliký, vznikaly by ztráty za přírubami vlivem víření, které by taktéž 

negativně ovlivnilo průběh výkonu. Kolénko bylo vyrobeno dle výkresu dle přílohy I. 

 

Obrázek 13 - Svařenec kolénka sání 

3.3.5 KARBURÁTOR 

Původní šoupátkový karburátor Jikov 2912 DC, který měl průměr difuzoru 12 mm je pro novou 

konfiguraci značně nedostatečný. Je tedy nutné využít karburátoru o průměru difuzoru 20 mm, 

který bude zvládat správně připravovat směs v celém spektru otáček. Z důvodu omezených 

finančních prostředků byla zvolena novodobá kopie původního karburátoru z kultivátoru PA80 

značky Jikov 2820 T. Nedílnou položkou byla taktéž sada trysek, které byly potřebné při 

výsledném dolaďování bohatosti směsi. 

Drobným nedostatkem tohoto karburátoru oproti původnímu je řešení sytiče. Na původním 

karburátoru Jikov 2912 DC se sytič zapínal stisknutím posuvného spínače, který vsunul před 

sací přírubu karburátoru clonu. Po nastartování motoru a zatáhnutí za plynové lanko pojistka 

nejprve odjistila clonu o malý kousek, aby byla umožněna jízda. Po zahřátí motoru a otočení 

plynové rukojeti na maximum se clona deaktivovala úplně a motor byl schopen poskytnout 

maximální výkon. U Jikovu 2820 T je řešení sytiče poněkud jednodušší. Sytič zde tvoří klapka, 

která má pouze fázi vypnuto a zapnuto. Její největší nevýhodou je však nutnost sytič manuálně 

vypnout po nastartování motoru. Tato klapka navíc zmenšuje průřez sání a představuje restrikci. 
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3.3.6 SÁNÍ 

  V původním konstrukčním řešení Babetty 210 bylo sání vzduchu vedené do vzduchového 

filtru, který byl tvořen kovovou drátěnkou. Následně vzduch putoval přes napevno 

přišroubovanou přírubu do samotného rámu motocyklu, kudy byl veden dolů ke karburátoru do 

vyústění z rámu ven. V těchto místech byla připojená gumová hadice, která spojovala celé sání 

s karburátorem. Takto provedené sání je pro novou konfiguraci nevyhovující, jelikož má 

vyústění z rámu menší průměr, než je samotný průměr difuzoru karburátoru. Nově navržené 

sání (viz obr. 14) se skládá z originálního olejového filtru PA80, který je přišroubován k rámu 

a propojen flexibilní hadicí se vstupní přírubou karburátoru. Na obou koncích je hadice 

zajištěna stahovacími sponami, které je v případě nutnosti možno jednoduše a rychle 

demontovat. 

 

Obrázek 14 - sestava sání 

3.3.7 ÚPRAVA MOTOROVÉ SKŘÍNĚ 

Největší úprava je nutná na motorové skříni. Jelikož má stávající válec větší průměr než 

původní, je nutné zajistit, aby do klikové skříně řádně dosednul. To znamená, že je potřeba celý 

motor rozpůlit a osamostatnit části skříně, které je třeba obrobit frézováním. Na dosedací ploše 

je třeba změnit průměr díry pro vložku válce z původních 47,4 mm na 57,8 mm (viz obr.15). 

Důležité je, aby se dosáhlo souososti nového a původního průměru válce. Navíc je nutné daný 

rozměr obrobit s případnou vůlí a srazit hranu pro jednoduchou montáž. Zde je velice důležitá 

přesnost, která nám bude zajišťovat, že osa nového se bude nacházet přesně v ose původního 

válce. Vzhledem k tomu, že válec pro Diamon PA80 konstrukčně vychází z motoru Babetty, 

pak šrouby, na které se válec přišroubuje mají stejnou rozteč a do jisté míry nám ulehčí obrábění 

a následné vystředění válce do osy. Po vyfrézování nám vzniklo několik nežádoucích otvorů, 

které je nutné zaslepit. Dva otvory vznikly z důvodu výrobních vad na odlitku (bublin) a 

způsobily na straně převodovky a setrvačníku únik tlaků z prostoru klikového skříně. Pokud by 

k zaslepení nedošlo, docházelo by k těmto problémům: 
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1) Motor by spaloval chudou směs. 

Vzniklými otvory by se do prostoru klikové skříně přisával tzv. falešný vzduch, který by 

způsobil ochuzení spalované směsi. Kvůli spalování chudé směsi může z nedostatku paliva 

docházet k přehřívání spalovacího prostoru motoru. U dvoudobých motorů způsobuje chudá 

směs horší mazání kluzných ploch pístního čepu, ložisek na ojnici a klikové hřídeli a horší 

mazání samotného povrchu válce s pístními kroužky. Nutno připomenout fakt, že samotné 

palivo taktéž odebírá část tepla z každé plochy, se kterou přijde do styku. Tento problém by 

mohl způsobit nejen neúměrné opotřebení motoru vlivem zadírání, ale taktéž v krajním případě 

jeho destrukci neboli zadření. Problémem by bylo motor vůbec nastartovat za studena, jelikož 

pro nastartování motoru je potřeba směsi bohatší než stechiometrické a přisávání falešného 

vzduchu by takto činilo značné komplikace. 

 

2) Při plném zatížení by těmito otvory unikal tlak. 

Při plném otevření škrtící klapky a maximálním naplněním směsi v klikovém prostoru může 

část směsi před přepouštěním do spalovacího prostoru uniknout pryč a tím způsobit nižší výkon 

motoru. Je zřejmé, že bylo nutné tyto otvory zavařit nebo zatmelit. Jelikož však tato místa by 

byla v případě zatmelení více namáhána chemicky a teplotně, tak bylo rozhodnuto otvory 

zavařit. Vzhledem k tomu, že se jedná o hliníkový odlitek, který byl po dlouhou dobu 

v kontaktu s benzínem a oleji, tak je jeho povrch i přes odmašťovací procedury těmito frakcemi 

„nasáklý“. Tento fakt způsobil obtížnost samotného sváření, jelikož se materiál nemohl uchytit 

a často docházelo k jeho protavení (viz obr. 16). Bylo tedy nutné zavařit mnohem větší plochu, 

než byla potřebná a následně přebytečný materiál odbrousit.  Při zabrušování byla použita ruční 

pneumatická stopková bruska. Po této operaci bylo nutné zkontrolovat, zda přesně lícují 

přepouštěcí kanály z klikové skříně na přepouštěcí kanály válce. Bylo tedy třeba skříň za 

pomocí kolíků vycentrovat, složit a zkušebně nasadit válec. Aby bylo zajištěno jeho správného 

natočení, byl použit jeden šroub, který měl za úkol válec vycentrovat a zajistit vzájemnou 

polohu. Po vizuální kontrole pohledem přes malé zrcátko skrze válec motoru bylo možné 

zabrousit jednotlivé přechody klikové skříně, které nelícovaly s válcem.  

 

Obrázek 15 - smontovaná skříň se zvětšenou dosedací plochou pro válec 
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Obrázek 16 - Pohled na vyvařený otvor v klikové skříni ze strany převodovky 

3.3.8 PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 

Babetta 210 se již od výroby potýkala s problémovou automatickou převodovkou. Problém zde 

tvořila odstředivá spojka druhého stupně, která měla za úkol zařazení rychlosti při překročení 

určitých otáček motoru. Od začátku výroby se montovaly dva druhy unašečů s různou 

hmotností, lidově „těžké“ a „lehké“ unašeče. Na lehké unašeče působí oproti těžším unašečům 

menší odstředivá síla, a to má za následek zařazení druhého stupně při vyšších otáčkách motoru, 

než je tomu u unašečů těžkých. Jelikož byl předpokládán jistý nárůst kroutícího momentu 

v celém spektru otáček, tak bylo upřednostněno použití těžkých unašečů. Po provedeném 

testování originálního řemenu, bylo taktéž rozhodnuto o jeho výměně za kvalitnější průmyslový 

řemen T10-510 (viz obr.17) s celkovým počtem zubů z = 51 a roztečí zubů 10 mm. Výška zubu 

2,6 mm. 

 

Obrázek 17 - Ozubený řemen T10-510 
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V průběhu testování byly otestovány dva kusy původních řemenů, které se však v rozmezí 100–

200 kilometrů jízdy zdeformovaly a přestaly plnit danou funkci (viz obr. 18,19). Hlavním 

problémem však nebylo pouze vysoké zatížení samotného řemenu, ale také horší kvalita nových 

dílů. 

 

Obrázek 18 – poškozený řemen    Obrázek 19 – detail poškozeného ozubení řemenu 

3.3.9 CHLAZENÍ 

Poslední důležitou součást tvoří náporový chladič, který zajišťuje průtok vzduchu přes žebra 

nového válce, která jsou vůči směru jízdy otočena o 90°. Hlavní smysl tohoto chladiče je tedy 

změnit směr proudění vzduchu. Tento způsob chlazení se ukázal jako dostatečně efektivní a 

finančně nenáročný, jelikož jde o kus plechu, který je zohýbán do tvaru kapsy či límce. Hotový 

chladič se umístí za poslední žebro a musí dosahovat minimálně po začátek hlavy válce, aby 

docházelo k průtoku vzduchu u všech žeber. Uchycení se provádí za pomoci ocelového drátu 

skrze drobné díry v chladiči, vytvořené právě pro tento účel. 
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3.4 MONTÁŽ 

Před samotnou montáží je nutné zkontrolovat, zda je uložení ojnice na klikové hřídeli v pořádku 

a nevykazuje žádné opotřebení. Při montáži je třeba začít nalisováním ložisek do motorové 

skříně. Vzhledem k tomu, že montáž probíhala v domácích podmínkách, tak nebylo možné 

použít speciálních přípravků a lisů. Pro umístění ložisek do skříně je nutné vytvořit mezi díly 

teplotní rozdíl pro snadnou montáž. Ložiska je tedy vhodné podchladit na nízkou teplotu pod 

bodem mrazu v jakémkoliv chladícím zařízením a díly skříně je vhodné rovnoměrně ohřát za 

pomocí horkovzdušné pistole. Následně za pomocí svěráku se do jedné poloviny motoru začnou 

umísťovat všechny komponenty. Nejprve začínáme klikovou hřídelí a až potom umísťujeme 

hřídel, na kterou se umísťují ozubená kola společně s volnoběžkou. Všechny díly musí být 

zajištěny proti pohybu ve směru osy hřídelů za pomocí pojistných kroužků. Při této činnosti je 

nutné kontrolovat, zda se všechny hřídele a ozubená kola mohou bez většího odporu vzájemně 

odvalovat, nebo pohybovat v ložiscích. Pokud se stane, že některá z komponent klade 

nepřiměřený odpor proti pohybu, tak je nutné tuto část rozebrat a příčinu odporu odstranit. 

Pokud by se se tak nestalo, tak by motor nejen přišel o část výsledného výkonu ve ztrátách, ale 

nejspíše by došlo i k zadírání a předčasnému poškození jednotlivých dílů. Pokud jsou uvnitř 

převodové a klikové skříně všechny díly správně poskládány, tak se jednotlivé stykové plochy 

skříně opatří těsněním. Nejlepší možné řešení je takové, že se použije originální papírové 

těsnění zároveň s tekutým těsněním na motory, jelikož se občas mohou vyskytovat úniky 

provozních kapalin kvůli deformacím převodové skříně. Po složení se do motorové skříně vloží 

gufera, která zabraňují úniku tlaku a oleje skrze ložiska. Následuje osazení motoru rozjezdovou 

spojkou. Při montáži převodového ústrojí je důležité dbát na čistotu prostředí. Všechny řadicí 

spojky jsou suché třecí, a tudíž je nutné dbát opatrnosti proti znečištění spojek mastnotou. Po 

nasazení rozjezdové spojky se nasadí buben druhého převodového stupně a na ozubení se 

nasadí převodový řemen. U obou spojek je nutné zkontrolovat, zda přes gufera nehrozí úniky 

oleje, které by znemožnily správnou funkci spojek. Řadicí čelisti druhého převodového stupně 

je dobré lehce zdrsnit smirkovým papírem a kontrolovat, zda se styčná plocha mezi obložením 

a bubnem rozkládá po celé ploše obložení. Při montáži nového obložení nemusí být plocha po 

celém obložení z důvodu nekvalitní výroby polotovarů, a proto je nutné za pomocí pilníku 

styčnou plochu zvětšit a přizpůsobit. Následně se spojky uzavřou krytem, zabraňujícím jejich 

znečištění. Dále je potřebné provést uložení rotoru dynama a cívek se základním nastavením 

předstihu, které je stejné jako u původního motoru, tudíž jej není nutné dále popisovat. Při 

montáži pístu se nejprve zkontroluje, zda se ojnice na klikové hřídeli může volně pohybovat. 

Píst osadíme pístními kroužky. Zde je dobré použít malé množství oleje do benzínu, aby byly 

kroužky lépe chráněny při prvním startu a samotná montáž byla snazší. Píst spojí s ojnicí 

pístním čepem a zajistí se proti axiálnímu pohybu za pomocí pojistných kroužků. Do motorové 

skříně se našroubují hlavní šrouby sloužící pro uchycení válce. Jakmile je dosedací plocha válce 

opatřena těsněním, je možné upevnit samotný válec. Následně se usadí těsnění pod hlavu a 

samotná hlava válce se zapalovací svíčkou. 

Veškeré elektrické spotřebiče – světla, klakson, zapalovací kabel se zapojí do původních 

konektorů systému GYT.  

Na výfukový kanál se přišroubuje výfukové kolénko a tlumič výfuku. Dále je nutné seskládání 

kompletního sání. Je tedy nutné na přírubu sacího kanálu umístit těsnění, kolénko, těsnění a 

karburátor, na který se připojí plynové lanko a palivová hadička. Následně se k rámu 

přišroubuje vzduchový filtr PA80, který se s karburátorem propojí flexibilní hadicí. Hadice se 

na obou koncích utáhne sponou. 
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Pro správné nastavení karburátoru je nutné zvolit správnou velikost volnoběžné a hlavní 

palivové trysky. Velikost volnoběžné trysky zůstává velikosti 42 a případné korekce 

volnoběžné směsi byly provedeny za pomocí vzdušníku. Jako hlavní tryska u Diamonu PA80 

byla originálně používána velikost 82. Bylo tedy nutné zvolit velikost trysky z počátku vyšší 

(tzn. 90) a provádět jednotlivé testovací jízdy, po kterých se zkontroluje zabarvení zapalovací 

svíčky. Nejprve se začíná od největší velikosti a v případě tmavě zabarvené svíčky (viz obr.20) 

se velikost postupně snižuje, než začne mít svíčka elektrody zabarvené cihlově hnědou barvou 

(viz obr. 21). Nutno podotknout, že zabarvení zapalovací svíčky ovlivňuje také množství oleje 

promíseného v palivu, které se v průběhu pohyboval v rozmezí 1:25 – 1:33. Velikost trysky se 

po kontrole svíčky osvědčila na velikosti 86. Po překontrolování, je nutné pouze motor správně 

zaběhnout. A v počátcích jej zbytečně nezatěžovat. 

 

Obrázek 20 - Zapalovací svíčka – bohatá směs    Obrázek 21 - Zapalovací svíčka – chudá směs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 - Celková konfigurace Babetta 80 
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3.5 ZHODNOCENÍ ÚPRAVY 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné přesně změřit výkon motoru na válcové zkušebně, tak jsou 

všechny výsledky pouze subjektivním názorem autora. Všechna měření maximální rychlosti 

byla provedena za pomocí mobilních GPS aplikaci, které však z odborného hlediska nemohou 

být směrodatná, a proto jsou naměřené údaje o dosažených výsledcích spíše informativní. 

Oproti původním jízdním vlastnostem stroj zabírá razantněji již od nízkých otáček a má vyšší 

kroutící moment v celém spektru otáček i přes to, že došlo k radikální změně sekundárního 

převodového poměru. Rozběhová spojka při přenášení vyššího kroutícího momentu 

nevykazuje žádné problémy, jako například prokluzování či přehřívání. Automatická 

převodovka přeřazuje v pořádku a taktéž bez zbytečného prokluzu při rychlostech okolo 25 

km/h při poklidném stylu jízdy. Při prudkém rozjezdu převodovka řadí zhruba ve 35 km/h, což 

je oproti původním 18–25 km/h znatelný rozdíl. Vzhledem k tomu, že nebyla možnost upravený 

stroj testovat více než 2000 kilometrů, tak nemohou být potvrzeny či vyvráceny nadměrná 

opotřebení klikového a převodového ústrojí. Velkou výhodou se ale jistě ukazuje možnost delší 

jízdy na první převodový stupeň, jelikož u původního sekundárního převodového poměru 

výrobce nedoporučoval takto pomalou jízdu po delší dobu z důvodu špatného chlazení válce 

motoru, které již aktuálně není problémem. Dále nebyly exaktně naměřeny přesné teploty na 

povrchu chladících žeber válce, a nebylo tedy možné porovnat tak rozdíly oproti původnímu 

provedení. Největší výhodou, která byla taktéž cílem se jeví snížení otáček motoru při 

konstantní jízdě rychlostí 45 km/h. Motor neprodukuje oproti původnímu provedení příliš 

vibrací a hluku. Největší zlepšení bylo zaznamenáno na maximální rychlosti stroje, která 

vzrostla z původních 41 km/h na 72 km/h. Velice důležité je však zmínit fakt, že motor během 

celé přestavby prodělal kompletní generální opravu, která dozajista má na kladné výsledky 

nezanedbatelný vliv. Celkově byla přestavba složitá a časově i finančně náročná, jelikož byla 

většina podstatných součástek motoru nahrazena jinými (sestava sání, převodový řemen, 

výroba kolénka sání), nebo byly původní komponenty radikálně upraveny (motorová skříň). 

Mezi negativní přínosy této úpravy patří hlavně málo dostupné a drahé komponenty (pístní 

sada, válec). Dále nutnost použití kvalitnějších dílů (oleje, vysokooktanové palivo, převodový 

řemen).   Nutno však podotknout, že jízda na tomto stroji, který má konstrukční rychlost 45 

km/h je v rozporu se zákony České republiky, a tak je nové maximální rychlosti možno využít 

pouze mimo pozemní komunikace. Spotřeba se dle očekávání příliš nezměnila, podle čtyř 

zapisovaných dotankování při klidné jízdě zejména ve městském provozu, spotřeba činila 

zhruba 2,8 litrů naturalu 98. Při provozování stroje pro amatérské závody jednoznačně 

nedostačují tlumiče, brzdy a rám mopedu. Všechny tyto součásti ve vysoké rychlosti způsobují 

značný diskomfort a nejistotu z řízení.  

Pro další možné úpravy stroje do výkonu by bylo možné upravit časování válce. To by však 

s sebou přinášelo problémy s nedostatečným chlazením samotné hlavy, která by musela být 

upravena, či nahrazena. Další možnou úpravu představuje výfuk, který stroj v této fázi limituje 

nejvíce.
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ZÁVĚR 
Cíl mé bakalářské práce spočíval v možném zvýšení výkonu mopedu Babetta 210 za pomocí 

zvýšení zdvihového objemu dvoudobého zážehového motoru a nastínit další možné úpravy 

většiny komponent motoru. 

Obecná část je čistě teoretická a skládá se ze dvou podkapitol. V první podkapitole poukazuje 

na historické mezníky firmy Jawa. V druhé podkapitole přímo porovnává jednotlivé modely 

mopedů Babetta a u každého provedení je kladen důraz na hlavní přednosti a nedostatky. 

V druhé (vlastní) části práce pojednává o možných konstrukčních změnách, a hlavně o samotné 

přestavbě motoru Babetty 210.  

 Vzhledem k tomu, že k dané problematice mám osobní vztah a měl jsem zájem se obohatit o 

hlavně praktické znalosti, tak jsem tuto šanci využil a téma zpracoval.  S prací i jejími výsledky 

jsem spokojený. Při úpravách stroje jsem strávil nejvíce času studiem dané problematiky a 

zejména pak samotnou manuální prací. Úpravu jsem měl původně v plánu udělat rozsáhlejší, 

avšak z nedostatku času toho nebylo možné dosáhnout. Během úprav se vyskytlo mnoho 

neočekávaných problémů, které celou práci komplikovaly hlavně během montáže, ale se všemi 

jsem se úspěšně vypořádal. V další části úprav bych se případě věnoval úpravě zapalovací 

soustavy, jelikož v celkové sestavě momentálně zaostává a omezuje posun k lepším výsledkům.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

VZn [m3] Zdvihový objem nového válce 

VZp [m3] Zdvihový objem původního válce 

Dn [m] Průměr vrtání nového válce 

Dp [m] Průměr vrtání původního válce 

Z [m] Zdvih pístu 

𝑉𝑍𝑈 [m3] Zdvihový objem nového válce po uzavření výfukového kanálu 

ZU [m3] Zdvih pístu od horní hrany výfukového kanálu k horní úvrati 

ε [-] Původní kompresní poměr 

VK [cm3] Kompresní objem (objem hlavy) 

εt [-] Kompresní poměr nového válce s otevřeným výfukovým kanálem 

εR [-] Kompresní poměr nového válce s uzavřeným výfukovým kanálem 

Pe [W] Maximální výkon motoru 

pe [Pa] Střední efektivní tlak 

n [min-1] Jmenovité otáčky motoru 

iv [-] Počet válců 

τ [-] Taktnost motoru 

cs [m*s-1] Střední pístová rychlost 

Pv [W*l-1] Výkon úměrný jednotce objemu 

k [-] Zdvihový poměr 
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