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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá technologií vypínání válců, která umožňuje snížení spotřeby paliva a emisí. 

V první části jsou shrnuty možnosti aplikace vypínání válců a možné výhody plynoucí 

z kombinace s jinými technologiemi. Dále práce obsahuje konstrukční návrhy ventilových 

rozvodů dvou systémů vypínání válců pro řadový čtyřválcový motor a výsledky 

dynamických simulací jeho klikového mechanismu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Selektivní vypínání válců, sekvenční vypínání válců, úspora paliva, snížení emisí, dynamika 

klikového mechanismu 

ABSTRACT 

This thesis focuses on a technology called cylinder deactivation. The technology helps 

reducing emissions and fuel consumption. The first part summarizes the possibilities of 

application of the cylinder deactivation technology as well as advantages resulting from 

combination with other technologies. The thesis also consists of two design options for 

valvetrain in inline four–cylinder engine and the results of simulations of dynamics of its 

cranktrain.  

KEYWORDS 

Selective cylinder deactivation, rolling cylinder deactivation, fuel economy, emission 

reduction, cranktrain dynamics 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

V dnešní době se vývoj v oblasti spalovacích motorů soustřeďuje zejména na snížení emisí. 

Příčinou jsou stále přísnější legislativní úpravy, v evropském prostředí se jedná zejména o tzv. 

EURO normy. Aktuálním trendem je zmenšování zdvihového objemu spalovacích motorů, 

tzv. downsizing. Vypínání válců však přináší možnost pracovat v úsporném režimu, ale 

zároveň neustále disponovat dostatečnou výkonovou rezervou. Pomocí této technologie je 

možné snížit spotřebu paliva a s tím související emise v režimu částečného zatížení motoru. 

Tato práce navazuje na předchozí bakalářskou práci. Její obsah rozšiřuje zejména o moderní 

trendy v oblasti vypínání válců. Jedná se například o kombinace s dalšími technologiemi, 

čímž může být dosaženo ještě výraznější úspory paliva. Aplikace vypínání válců však 

vyžaduje konstrukční úpravy. Diplomová práce proto obsahuje také dva konstrukční návrhy 

ventilových rozvodů motoru 1,5 MPI tak, aby mohla být tato technologie implementována. 

Kromě snížení spotřeby paliva a emisí s sebou vypínání válců přináší i negativní jevy, jako 

jsou větší třecí ztráty a horší NVH charakteristiky. Účelem této práce je také vyhodnotit tyto 

důsledky pomocí simulací dynamiky klikového mechanismu.  
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1 PODSTATA VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

Oblastí zájmu vypínání válců jsou zejména víceválcové čtyřdobé spalovací motory. Čtyřdobý 

motor má cyklus probíhající nad pístem, který trvá dvě otáčky klikového hřídele. Existuje 

několik základních parametrů motoru. Patří mezi ně např. otáčky motoru n, které vyjadřují 

počet otáček klikového hřídele za časovou jednotku. Točivý moment motoru M je moment 

vyvozený motorem na hnacím hřídeli. Efektivní výkon motoru Pe lze vypočítat jako součin 

točivého momentu a úhlové rychlosti ω. [1, 2] 

𝑃𝑒 = 𝑀𝜔 =
2π𝑛𝑀

60
 (1)  

Zdvihový objem všech válců neboli zdvihový objem motoru Vz je jmenovitý objem prostoru 

ve válci motoru omezený horní a dolní úvratí, vynásobený počtem válců v motoru iv. Vypočte 

se jako součin plochy pístu, kde d je průměr pístu, zdvihu pístu z (vzdálenost mezi horní 

a dolní úvratí) a počtu válců iv. [1, 2] 

𝑉𝑧 =
π𝑑2

4
𝑧𝑖𝑣 (2)  

Střední indikovaný tlak pi je poměr práce Wi vykonané během jednoho cyklu odpovídajícího 

indikovanému výkonu ke zdvihovému objemu válce. Práci vykonanou během jednoho 

pracovního oběhu vyjadřuje křivkový integrál podle okamžitého objemu V. [1, 2] 

𝑝𝑖 =
𝑊𝑖

𝑉𝑧
 (3)  

𝑊𝑖 = ∮ 𝑝𝑖𝑑𝑉 (4)  

Indikovaný výkon jednoho válce Pi1 určíme jako podíl práce jednoho cyklu Wi trvajícího čas 

t1, který závisí na počtu zdvihů τ. Indikovaný výkon motoru Pi získáme analogicky dosazením 

hodnot pro celý motor. [1, 2] 

𝑃𝑖1 =
𝑊𝑖

𝑡1
 (5)  

𝑡1 = 𝜏
60

𝑛
 (6)  

𝑃𝑖 =
𝑝𝑖𝑉𝑧𝑛

60 ∙ 𝜏
 (7)  

Ztrátový výkon Pm je část indikovaného výkonu spotřebovaná na překonání mechanických 

ztrát. Tyto mechanické ztráty představuje zejména tření, dále také ztráty spojené s výměnou 

náplně nebo příkon potřebný pro pohon příslušenství motoru. Rozdílem získáme efektivní 

výkon Pe. [1, 2] 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑚 (8)  
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Střední efektivní tlak pe můžeme určit jako střední indikovaný tlak zmenšený o střední tlak 

mechanických ztrát pm, který je analogicky závislý na ztrátovém výkonu. Lze ho však také 

vyjádřit jako podíl efektivního výkonu Pe, počtu zdvihů τ, zdvihového objemu motoru Vz 

a otáček n. [1, 2] 

𝑝𝑒 = 𝑝𝑖 − 𝑝𝑚  (9)  

𝑝𝑒 =
60𝑃𝑒𝜏

𝑉𝑧 ∙ 𝑛
  (10)  

Efektivní měrná spotřeba paliva mP je definována jako podíl hodinové spotřeby MP 

a efektivního výkonu motoru Pe. [1, 2] 

𝑚𝑃 =
𝑀𝑃  

𝑃𝑒 
  (11)  

Pro stanovení takového pracovního režimu motoru, který má pro požadovaný výkon nejmenší 

měrnou efektivní spotřebu paliva, můžeme vyjít z úplné otáčkové charakteristiky motoru. 

Celková charakteristika zobrazená v pravoúhlé souřadné soustavě (obr. 1) se nezjišťuje 

přímým měřením, ale vynáší se na základě soustavy otáčkových charakteristik. Závislost 

točivého momentu na otáčkách motoru je dána hyperbolami konstantního výkonu motoru. 

V diagramu jsou také zakresleny oblasti konstantní měrné spotřeby paliva. [1, 2, 3] 

Obr. 1 Úplná otáčková charakteristika motoru [1] 
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Měrnou efektivní spotřebu paliva ve velké míře ovlivňuje zatížení motoru. Tato spotřeba 

je u zážehových motorů výrazně nižší při větším zatížení. V režimu částečného zatížení motor 

pracuje méně efektivně, protože se spotřebuje mnohem větší poměrné množství paliva 

na samotný chod motoru vůči pohonu vozidla. Nejnižší spotřeby vzhledem k získanému 

výkonu je dosaženo tedy udržováním motoru v oblasti nejnižší měrné spotřeby při vysokém 

zatížení. Tohoto principu využívá technologie vypínání válců. Jestliže je za daných podmínek 

částečně otevřená škrticí klapka, tak po vypnutí válců je nutné ji více otevřít, tedy zvýšit 

přívod vzduchu do aktivních válců. Aktivní válce pracují s větším zatížením, a tedy i s vyšší 

účinností. [2] 

Další výhodou vypínání válců je snížení ztrát spojených s výměnou náplně. Tyto ztráty jsou 

vyjádřeny plochou smyčky střídavého plnění v nízkotlaké části indikátorového diagramu (obr. 

2). Snížením ztrát se změní průběh smyčky a zmenší se její plocha. V případě vypínání válců 

dosáhneme úspory také díky tomu, že tyto motory vždy obsahují pokročilejší komponenty pro 

časování ventilů. Díky nim je možné lépe řídit nastavení okamžiku otevření a uzavření sacích 

i výfukových ventilů. [2, 4] 

 

Při deaktivaci ventilů dosáhneme úplné eliminace ztrát spojených s výměnou náplně u daného 

válce. Snížení těchto ztrát dosahuje až 15 %. Použití vypínání válců při volnoběžných 

otáčkách odpovídá zlepšení spotřeby o 2,1 %. Na obr. 3 je možné vidět průběh tlaku 

ve vypnutém válci. [2, 5, 6] 

Vypínání válců nemusí být použito jen u osobních vozidel. U nákladních vozidel se 

vznětovými motory přináší zejména zvýšení teploty výfukových plynů, což zvyšuje účinnost 

katalyzátoru a zjednodušuje regeneraci filtru pevných částic. Experimentálně bylo vypínání 

válců použito i u motocyklů. [7, 8] 

Obr. 2 Srovnání nízkotlakých částí indikátorového diagramu při středním efektivním tlaku 2,62 bar 

[6] 



BRNO 2020 

 

 

  14 
 

PODSTATA VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

 

 

Hlavním z důvodů používání vypínání válců jsou stále se zpřísňující normy, v našem 

prostředí zejména EURO normy. Jak je možné vidět na obr. 4, od roku 2021 bude nutné ještě 

více snížit množství oxidu uhličitého ve výfukových plynech. V grafu je možné vidět 

i aktuální stav výrobců automobilů a jejich sériově vyráběných vozů. Výrobci se dnes 

zaměřují zejména na elektromobily, jelikož jsou pro ně normy prozatím velmi příznivé, 

protože se do nich nezahrnují emise samotných elektráren vznikající při výrobě elektrické 

energie. [9] 

 

V současné době jsou z hlediska emisí upřednostňovány zážehové motory před vznětovými. 

Tato skutečnost napomáhá zvýšení produkce zážehových motorů, a tedy také implementaci 

technologie vypínání válců.  

Obr. 4 Vývoj limitů emisí oxidu uhličitého v Evropské unii [7] 

Obr. 3 Tlak ve vypnutém válci při 1500 min-1 [6] 
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2 VÝVOJ VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

Použití regulace otáček cíleným vynecháváním zapalování se datuje až na konec 19. století. 

Technologie „hit and miss“ byla používána u jednoválcových motorů určených zejména 

pro zemědělství. Princip spočíval ve variabilním zapalování na základě zatížení motoru. Když 

kleslo zatížení, otáčky začaly narůstat. Regulátor ponechal otevřený výfukový ventil 

a uzavřený sací ventil. Při sání byl do válce nasán plyn výfukovým ventilem. To způsobilo 

„miss“, tedy cyklus bez spalování. Zatížení způsobilo snížení otáček a mechanismus opět 

uzavřel výfukový ventil. Tím se ve válci vytvořil podtlak, který způsobil otevření sacího 

ventilu osazeného slabou pružinou. Do válce se nasála palivová směs a následným stlačením 

nastala fáze „hit“, tedy cyklus se spalováním. Podstatnou součástí tohoto systému byl velký 

setrvačník. [2, 5] [7] 

Mezi první pokusy o vypínání válců se dále řadí Sturtevant 38/45 hp z roku 1905, u kterého 

bylo možné vypnout tři ze šesti válců V roce 1917 bylo u motoru Enger Twin-Unit 12 použito 

vypínání válců ovládané řidičem. V případě, že chtěl řidič použít pouze 6 z 12 válců, stlačil 

páku u volantu (obr. 5), tím změnil polohu vačkového hřídele u jedné řady válců a ventily 

na této straně zůstaly otevřené. Zároveň se také uzavřela část sacího potrubí. Konstrukční 

řešení tohoto motoru je možné vidět na obr. 6. [2, 11, 12] 

 

Obr. 5 Mechanismus přepínání režimů u motoru Enger Twin Unit 12 [11] 

Obr. 6 Motor Enger Twin Unit 12 [11] 
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O prvním elektronicky řízeném systému vypínání válců můžeme mluvit od roku 1978, kdy 

Ford implementoval do motorů hydraulicky ovládané vahadlo vyvinuté firmou Eaton. [2, 5] 

V roce 1981 představil Cadillac systém „Modulated Displacement“, známý také jako V8-6-4. 

Používal systém přepínatelného vahadla řízeného elektromagnetickým ventilem. Vypnout 

bylo možné dva nebo čtyři válce při malém až středním zatížení. Pomalá odezva při přepínání 

z režimu všech válců do režimu vypnutých válců, problémy s elektronikou, omezené 

výpočetní možnosti a diagnostika vedly ke špatnému přijetí tohoto modelu ze strany 

zákazníků a model byl velmi brzy stažen z trhu. [2, 5] 

V roce 1981 představila Alfa Romeo svůj prototyp Alfetta CEM. Motor obsahoval 

elektronickou řídicí jednotku, přímé vstřikování a s tím spojený systém vypínání válců. 

Úspora paliva oproti běžnému modelu Alfetta se pohybovala okolo 25 %. I přesto byla 

produkce těchto vozidel ukončena. [2, 13] 

V roce 1982 Mitsubishi představilo čtyřválcový motor Orion-MD o objemu 1,4 l. Systém 

fungoval na principu uzavření sacích i výfukových ventilů u prvního a čtvrtého válce pomocí 

hydraulicky ovládaného vahadla. Mitsubishi dosáhlo 11% úspory paliva v testu americké 

Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) při městském provozu. Při tomto testu bylo 

vozidlo 54 % času v režimu dvou válců. [2, 14] 

Mezi lety 1999 a 2001 nabízel Mercedes vypínání válců u motorů V8 a V12, jelikož však byla 

implementace této technologie drahá, nedočkaly se tyto motory velké obliby. V roce 2002 

použila Honda vypínání válců u hybridních automobilů a v roce 2003 jeho použití rozšířila 

i na motory V6. [2, 15] 

Skupina Volkswagen v sobě zahrnuje mnoho značek. Všechna tato vozidla používají stejnou 

technologii vypínání válců, tedy pomocí vačkového hřídele s posuvnými válcovými 

objímkami s vačkami. Kromě značek Volkswagen a Audi tedy stejnou technologii používá 

i motor Porsche V8 Twin-Turbo. Motory 1,4 l TSI ACT a 1,5 l TSI Evo je možné nalézt také 

v modelech značek Seat a Škoda. Do skupiny Volkswagen patří také Bentley Continental GT 

W12, Flying Spur V8 či Bentayga V8 a v neposlední řadě také šestnáctiválec Bugatti Chiron 

z roku 2016. [2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22] 

V roce 2005 představila Honda systém vypínání válců „Variable Cylinder Management“ 

(VCM), který umožňoval u motoru V6 jízdu v režimu tří válců. V roce 2008 však 

automobilka představila nový motor 3,5 l i-VTEC s vypínáním válců, který ke stávajícím 

dvěma režimům (šest a tři válce) připojil ještě režim čtyř válců. Zatímco v režimu tří válců se 

vypnula celá jedna řada válců, v režimu čtyř válců zůstaly aktivní dva válce na každé straně. 

Tento systém však vyžadoval použití čtyř hydraulických okruhů k ovládání přepínatelných 

vahadel [2, 23] 

Vypínání válců implementuje dnes do svých motorů již velká řada výrobců automobilů. 

Například Aston Martin na svém motoru DB11 V12 Twin-Turbo vypíná střídavě obě strany 

motoru, aby byla zaručena funkčnost katalyzátoru. Alfa Romeo v motorech V6 Twin-Turbo 

u svých modelů Giulia Quadrifoglio a Stelvio také používá vypínání válců. Prakticky je 

vypínání realizováno pomocí přepínatelných hydraulických podpěr. Firma Daimler dříve 

používala systém přepínatelných vahadel. [2, 24, 25, 26, 27] 
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Další velkou skupinou je General Motors s technologií vypínání válců pomocí přepínatelných 

hydraulických zdvihátek pro motor 5,3 l OHV V8 představenou v roce 2005. V roce 2007 byl 

tento systém použit i pro motor OHV 3,9 l 60° V6 s variabilním časováním ventilů. U motoru 

V6 jsou válce na levé straně vybaveny vypínatelnými prvky. Metodu společnost nazývá 

„Displacement on Demand“ nebo „Active Fuel Management“. [2, 28] 

General Motors implementuje vypínání válců pomocí hydraulických zdvihátek také 

do motorů ve vozidlech Chevrolet, GMC, Buick a Cadillac. Saab v roce 2005 patřil pod GM, 

a tedy i jeho motor 9-7X V8 bylo možné přepnout do režimu 4 válců. V roce 2009 byl také 

představen Pontiac Firehawk V8. [2, 29, 30, 31, 32] 

Motor HEMI s objemem 5,7 l a vypínáním válců byl implementován do modelů Chrysler 

300C, Dodge Magnum, Dodge Ram, Charger a Durango, Jeep Grand Cherokee 

a Commander. [2, 33, 34] 

Automobilka Hyundai představila v roce 2009 speciální úpravu motoru Tau V8 s vypínáním 

válců. Jednalo se však pouze o prototyp a nikdy se nedostal do sériové výroby. Mercedes 

v roce 2012 představil „AMG Cylinder Management“ pro motor 5,5 l V8 používající 

přepínatelné hydraulické podpěry umožňující přepnutí do režimu 4 válců. I firma 

Lamborghini představila v roce 2013 systém vypínání válců na motoru V12 modelu 

Aventador a V10 modelu Huracán, kde je možné vypnout jednu řadu válců. [2, 5, 35, 36] 

Mazda představila motor SKYACTIV-G ve vozidlech CX-5. Vypínání válců je zde 

realizováno přepínatelnými hydraulickými podpěrami. Do budoucna uvažuje o implementaci 

vypínání válců firma Volvo či Subaru. Ford představil tříválcový motor EcoBoost 

s vypínáním válců na modelu Fiesta ST s objemem 1,5 l a 1,0 l. [2, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43] 

Firma Fiat zveřejnila prozatím pouze výsledky simulace na motoru MultiAir Fire 1,4 l při 

vypnutí dvou ze čtyř válců. U tohoto motoru byl použit systém iEGR, tedy vnitřní recirkulace 

výfukových plynů pro ještě pokročilejší zmenšení ztrát spojených s výměnou náplně při 

kombinaci obou technologií. [2, 44] 
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3 METODY VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

Vypínání válců je technika úspory paliva, přinášející možnost pracovat v úsporném režimu, 

ale zároveň disponovat dostatečnou výkonovou rezervou. Systém vypne válce v případě 

malých nároků na otáčky v oblasti nízkého zatížení motoru, např. při jízdě po dálnici bez 

potřeby akcelerace nebo po silnici nižší třídy při nižších rychlostech. Aktivní válce musí 

pracovat za vyššího středního indikovaného tlaku, aby bylo dosaženo podobného celkového 

středního efektivního tlaku. [2, 45, 46, 47] 

 

3.1 MÉDIA UVNITŘ VÁLCŮ 

Metody vypínání válců se mohou dělit podle obsahu vypnutých válců – výfukové plyny, čistý 

vzduch a podtlak.  

 

3.1.1 VÝFUKOVÉ PLYNY 

Když jsou zavřeny ventily vypnutého válce, a uvnitř zůstanou výfukové plyny, dochází 

k jejich stlačení a expanzi, čímž dosahují ještě vyšších teplot. Při vyšších teplotách není 

problém válec znovu zapnout. Zároveň jsou vyšší teploty výhodné pro následné zpracování 

výfukových plynů. Výfukové plyny ale mají za následek vyšší tlaky (obr. 7), což může vést 

k narušení pravidelnosti chodu klikového hřídele a k vyšším třecím ztrátám. Tyto tlaky 

mohou být dokonce vyšší než při kompresi v aktivním válci. Válce musí zůstat vypnuté delší 

dobu, aby bylo vůbec dosaženo úspory paliva. Po zhruba deseti cyklech se však tlak ustálí 

na přibližně stejných hodnotách jako při použití čistého vzduchu. Plyn uzavřený ve vypnutých 

válcích se chová jako pneumatická pružina, dochází tedy neustále k jeho stlačení a expanzi, 

ale jeho celková práce je zanedbatelná. Kvůli velkým počátečním oscilacím tlaku není tato 

metoda vhodná pro sekvenční vypínání válců. [2, 44, 45, 47, 48] 

 

 

Obr. 7 Průběh tlaku ve válci při uzavření výfukových plynů, respektive čistého vzduchu [15] 
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3.1.2 ČISTÝ VZDUCH 

Při ponechání čistého vzduchu ve vypnutém válci může být problémem ovlivnění lambda 

regulace. Lambda sonda by při přepnutí do režimu všech válců mohla detekovat chudší směs 

a výrazně zvýšit podíl paliva. Výhodou použití čistého vzduchu je, že ve válci zůstane velmi 

nízký tlak, a tedy také velmi malé síly oproti těm, které vznikají u válců s uzavřenými 

výfukovými plyny. Dochází k menšímu narušení pravidelnosti chodu než u použití 

výfukových plynů. [2, 5, 45] 

Čistý vzduch rovněž funguje jako pneumatická pružina, čehož je možné si všimnout  

v p-V diagramu pro aktivní a vypnutý válec v obou režimech (obr. 8). Práce uzavřeného 

vzduchu ve vypnutém válci je zanedbatelná. [2, 49] 

 

Obr. 8 Průběhy tlaků a p-V diagramy pro aktivní a vypnutý válec [49] 

 

3.1.3 PODTLAK 

Třetím způsobem je použití velmi nízkého tlaku, tedy stav blížící se prázdnému uzavřenému 

válci. Sací ventily se v tomto případě musí finálně uzavřít před výfukovými ventily, které 

odvedou obsah válce ven a ve válci vznikne podtlak. Nízkotlaká metoda se prozatím 

nepoužívá pro sériovou výrobu kvůli velkému riziku nasání motorového oleje do spalovacího 

prostoru. Spalování motorového oleje vede k negativnímu zvýšení nežádoucích emisí při 

zpětné aktivaci daného válce. Při porovnání všech metod (obr. 9) je možné si všimnout, že 

nízkotlaká metoda by vykazovala nejlepší výsledky. [2, 45] 
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Obr. 9 Srovnání metod vypínání válců při středním efektivním tlaku 2 bar a 2000 min−1 [48] 

 

3.2 SELEKTIVNÍ A SEKVENČNÍ VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

Selektivní vypínání válců spočívá ve vypínání předem určeného počtu válců. Při konstrukci je 

navrženo, které válce se budou vypínat, a u těchto válců jsou také použity přepínatelné prvky. 

Oproti tomu sekvenční vypínání válců spočívá v možnosti vynechat zapalování kteréhokoliv 

válce v libovolnou dobu. Přepínatelné prvky jsou tedy nainstalovány u všech válců. Rozdíly 

period těchto metod pro tříválcový motor jsou zobrazeny na obr. 10. [50] 

 

 

Obr. 10 Periody různých metod vypínání válců [50] 
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Při použití sekvenčního vypínání válců u tříválcového motoru tedy můžeme dosáhnout např. 

vypnutí 1,5 válce 1 . Firma Ford testovala vypínání válců na tříválcovém motoru 1,0 l 

EcoBoost, což je už v základu motor s velmi nízkou spotřebou, ale je stále možné při použití 

vypínání válců dosáhnout nižší měrné spotřeby paliva. U těchto motorů je v závislosti 

na metodě možné dosáhnout úspory paliva od 4 % (selektivní) do 6 % (sekvenční). Porovnání 

těchto metod vzhledem k základnímu motoru bez vypínání válců je vyznačeno 

ve vrstevnicovém grafu na obr. 11. [2, 51] 

 

3.2.1 DYNAMIC SKIP FIRE 

Aktuálně nejrozvinutější technologií sekvenčního vypínání válců je Dynamic Skip Fire (DSF) 

neboli Dynamické sekvenční vypínání válců. Jedná se o technologii pro motory s přímým 

vstřikováním, která tkví v naprogramování řídicí jednotky. Firmy spolupracující na této 

koncepci, tedy Delphi a Tula, použily metodu přepínatelných jednostranně uložených 

rozvodových pák s kladkou. DSF průměrně snižuje spotřebu o 18 %. [2, 5] 

Dynamické sekvenční vypínání válců je založeno na flexibilním vypínání válců při zajištění 

dostatečných otáček motoru. Čím vyšší jsou požadované otáčky, tím více válců musí zůstat 

zapnuto. Rozhodnutí o vypnutí daného válce výrazně ovlivňují kromě točivého momentu 

a otáček také NVH charakteristiky. Řídicí jednotka obsahuje výpočetní algoritmus, který 

zajišťuje, aby nedošlo k rezonanci. [2, 5]  

Při testu provedeném na motoru GM L94 V8 se zdvihovým objemem 6,2 l byly získány 

následující hodnoty uvedené v obr. 12 a obr. 13. Při menším středním efektivním tlaku bylo 

dosaženo výrazně menší měrné efektivní spotřeby oproti motoru bez vypínání válců. Účinnost 

motoru se při použití DSF zvýšila. [2, 5] 

 
1 Vypnutí 1,5 válce je možné dosáhnout sekvenční metodou vypínání válců, když rozestup mezi zážehy činí 480° 

natočení klikového hřídele. Jeden pracovní cyklus čtyřdobého motoru odpovídá 720° natočení klikového hřídele. 

Výsledek dělení těchto hodnot odpovídá 1,5. V průměru tedy pracuje, respektive nepracuje 1,5 válce na dvě 

otáčky klikového hřídele. 

 

Obr. 11 Porovnání metod vypínání válců [50] 
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Na obr. 14 je možné vidět značné zmenšení práce spojené s výměnou náplně a její téměř 

úplnou eliminaci při malých zatíženích. Důvodem je, že vypnuté válce nemají žádné ztráty 

spojené s výměnou náplně a při malých zatíženích je vypnuto více válců. [2, 5] 

Obr. 12 Závislost celkové účinnosti motoru na středním efektivním tlaku při 1 500 min-1 [5] 

Obr. 13 Závislost měrné spotřeby na středním efektivním tlaku při 1 500 min-1 [5] 



BRNO 2020 

 

 

  23 
 

METODY VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

 

 

 

Stejný motor v podobné konfiguraci byl testován také za použití přepínatelných 

hydraulických zdvihátek. Jeho parametry jsou blíže popsány v tab. 1. [52] 

Tab. 1 Parametry motoru [52] 

 

Jak bylo dříve zmíněno, technologie DSF vytváří vždy schéma zapalování dle nejnižší 

spotřeby s ohledem na vibrace a hluk. U zkoumaného vidlicového osmiválce dokonce došlo 

při použití některých sekvencí zážehů i ke zlepšení NVH charakteristik vůči původnímu 

motoru. obr. 15 zobrazuje indikátorový diagram původního motoru a motoru s vypínáním 

válců. [52] 

Zdvihový objem 6162 cm3 

Výkon 301 kW (při 5700 min-1) 

Točivý moment 565 N·m (při 4300 min-1) 

Zdvih 92 mm 

Vrtání 103,25 mm 

Kompresní poměr 10,4:1 

Obr. 14 Závislost středního tlaku výměny náplně na středním efektivním tlaku při 1 500 min-1 [5] 
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Obr. 15 p-V diagram při použití jednoho zážehu a dvou vynechání při středním efektivním tlaku 

1,8 bar a 1600 min-1 [52] 

Možných sekvencí vypínání válců je mnoho, např. na obr. 16 je zobrazeno schéma tří cyklů, 

kde každému válci odpovídají dva zážehy. [52] 

 

Obr. 16 Schéma sekvenčního vypínání válců [52] 

V příloze č. 1 je možné vidět rozdíly původního motoru a motoru po implementaci DSF. Při 

měření emisí byla udržována stechiometrická směs. Emise oxidů dusíku jsou výrazně závislé 

na teplotě spalování a při větším zatížení motoru dochází ke zvýšení teploty spalování, tudíž 

nutně musí dojít i k nárůstu obsahu oxidů dusíku ve výfukových plynech. Zvýšená teplota 

spalování ale také napomáhá následnému zpracování výfukových plynů, a tedy je možné 

efektivně tento problém vyřešit zařazením zásobníkového katalyzátoru. Naopak emise CO se 

výrazně snížily díky větší míře dokonalého spalování. Při středním efektivním tlaku menším 

než 1 bar bylo toto snížení až 60 %. Také měrné emise oxidu uhličitého se v nízkých 

zatíženích snížily až o 70 %. Při použití DSF klesá množství nespálených uhlovodíků. [52] 
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Simulací osmiválcového motoru v programu GT-Power byly vytvořeny 3 indikátorové 

diagramy – v cyklu 1 je sledovaný válec zapnutý, při cyklu 2 je v režimu vypínání válců, kde 

výkyvy tlaku činí pouze 0,08–1,8 bar, a v cyklu 3 už nasává vzduch pro další cyklus 

se zážehem. Tyto modely byly experimentálně ověřeny. Výsledky experimentů jsou 

zobrazeny na obr. 17. Porovnání měrné efektivní spotřeby původního a modifikovaného 

motoru je potom na obr. 18. [53]  

 

Obr. 17 p-V diagramy odpovídající sekvenci zážeh-vynechání-vynechání [53] 
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Obr. 18 Měrná efektivní spotřeba paliva v závislosti na středním efektivním tlaku [53] 

Při snížení hustoty zážehů dochází ke zvýšení plnění válců. Některé ze sekvencí vypínání 

válců a jim odpovídající hodnoty plnění válců a spotřeby jsou vyobrazeny níže. První případ 

(obr. 19) odpovídá selektivnímu vypínání válců. Hustota zážehů je 50 % a spalování probíhá 

jen ve válcích 1, 4, 6 a 7. Plnění přibližně odpovídá dvojnásobné hodnotě plnění při režimu 

všech válců. Vyšší tlak v sacím potrubí napomáhá ke snížení ztrát spojených s výměnou 

náplně. Měrná spotřeba paliva se snížila o 18,5 %. [53] 

 

Obr. 19 Hodnoty odpovídající selektivnímu vypínání válců při hustotě zážehů 50 % [53] 

V druhém případě (obr. 20) je hustota zážehů také 50 %, ale již se nejedná o selektivní 

vypínání válců. Je dosaženo menší měrné spotřeby než u prvního případu. [53] 
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Obr. 20 Hodnoty odpovídající sekvenčnímu vypínání válců při hustotě zážehů 50 % [53] 

Při 33% hustotě zážehů (třetí případ, obr. 21) dochází k dalšímu zmenšení měrné spotřeby. 

Plnění válců se ještě zvýšilo. [53] 

 

Obr. 21 Hodnoty odpovídající hustotě zážehů 33 % s rovnoměrnými rozestupy [53] 
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Poslední případ (obr. 22) odpovídá také 33% hustotě zážehů, ale sekvence zapalování se 

opakuje až po 9 cyklech. Tlakové rozdíly jsou mírně větší než ve třetím případě. Tento model 

byl experimentálně ověřen a odpovídá reálným výsledkům. Snížení měrné spotřeby 

dosahovalo až 32 %. [53] 

 

Obr. 22 Hodnoty odpovídající hustotě zážehů 33 % s nerovnoměrnými rozestupy [53] 
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Jednou z výhod DSF je také rychlejší reakce na změnu točivého momentu než při ovládání 

škrticí klapkou. Točivý moment může přejít z maximálního zatížení do nulového a zpět 

za dobu čtyř otáček. Jak již bylo zmíněno, DSF vyhodnocuje algoritmy zapalování také 

na základě NVH charakteristik, a tak je možné dosáhnout výrazně lepších výsledků než 

u selektivního vypínání válců, což je zobrazeno na obr. 23. Tyto výsledky odpovídají 

testování vozidla VW Jetta. Jak je možné vidět, v režimu vypínání válců bylo dosaženo 

stejných výsledků jako v režimu všech válců. [54] 

 

 
Obr. 23 Porovnání vibrací na pojezdu sedadla v obou režimech [54] 

 

  



BRNO 2020 

 

 

  30 
 

PŘEPÍNATELNÉ KOMPONENTY 

 

4 PŘEPÍNATELNÉ KOMPONENTY 

Vypínání válců může být realizováno několika způsoby, vždy v kombinaci s vhodným 

softwarem. Níže jsou vypsány možnosti praktické realizace této technologie. 

 

4.1 DEAKTIVACE VSTŘIKOVÁNÍ 

Nejjednodušší možností implementace vypínání válců je pouhé nastavení řídicí jednotky 

u motorů s přímým vstřikováním. Dojde k pozastavení vstřikování paliva do vypnutých válců, 

ale nedochází k vypnutí ventilů. Tato technologie stále přináší určitě zlepšení měrné spotřeby 

v oblasti nízkého zatížení, ale není zde dosaženo zmenšení ztrát spojených s výměnou náplně. 

Vyvstávají také určité problémy jako např. snížení teploty výfukových plynů a ředění 

výfukových plynů, což je problematické zejména z důvodu lambda regulace. Testovaný motor 

byl zážehový řadový čtyřválec VW TSI EA211. Jeho parametry jsou vypsány v tab. 2. [55] 

Tab. 2 Parametry motoru [55] 

Zdvihový objem 1,4 l 

Vrtání 74,5 mm 

Zdvih 80 mm 

Maximální výkon 103 kW (při 4500–6000 min-1) 

Maximální točivý moment 250 N·m (při 1500–3500 min-1) 

Kompresní poměr 10,5 

Pořadí zážehů 1-3-4-2 

 

Při transientní analýze pak byly porovnávány výsledky režimu bez vypínání válců, dále 

v režimu tří válců bez deaktivace ventilů a s deaktivací ventilů. Jedná se o výsledky simulací 

v programu Simulink a WAVE-RT. Ze simulací vyplývá, že je výhodnější použít přepínatelné 

prvky než pouze zamezit vstřikování paliva. Porovnání je možné vidět na obr. 24. [55] 

 

Obr. 24 Úspora paliva při vypnutí jednoho válce [55] 
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4.2 PŘEPÍNATELNÁ HYDRAULICKY OVLÁDANÁ ROZVODOVÁ PÁKA 

Při deaktivování ventilů pomocí jednostranně uložených hydraulicky ovládaných pák 

s kladkou není potřeba velkých změn v konstrukci motoru. Schematické konstrukční 

uspořádání systému je možné vidět na obr. 25. [2, 56] 

Jednostranně uložená přepínatelná rozvodová páka s kladkou sestává ze dvou ramen, jednoho 

na straně hydraulické podpěry, druhého na straně ventilu. Podrobnější popis lze najít na obr. 

26. Na straně vnitřního ramene se nachází přepínatelný mechanismus, který je aktivován 

západkou. Tento mechanismus se skládá ze západky, pružiny a klece, jež je spojena s vnějším 

ramenem. Vratné pružiny zajišťují stálý kontakt s vačkovým hřídelem a vrací ramena 

do původní polohy. [2, 56] 

 

Obr. 26 Komponenty přepínatelné jednostranně uložené páky [56] 

Obr. 25 Ovládání přepínatelných rozvodových pák [56] 
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V zablokovaném stavu jsou ramena pevně spojena a celý systém se chová jako běžná 

jednostranně uložená páka. V odblokovaném stavu je mezi rameny válcová vazba, a tedy 

nenastává žádný zdvih ventilů, viz obr. 27. [2, 56] 

 

Obr. 27 Funkční stavy přepínatelné jednostranně uložené páky s kladkou [56] 

Přepínání je u rozvodové páky ovládáno hydraulicky a tlak ovládacího oleje je řízen 

elektromagnetickým ventilem. Doba přepnutí ze zablokovaného do odblokovaného stavu, 

resp. z odblokovaného stavu do stavu zablokovaného se nazývá doba přepínání a je závislá 

na tlaku a teplotě oleje (s rostoucí teplotou roste doba přepínání). Negativním dopadem 

používání této technologie je, že jednostranně uložená páka upravená pro vypínání válců má 

větší moment setrvačnosti, také ventilová pružina musí být tužší. [2, 48, 56] 

Toto řešení vypínání válců zachovává celkovou šířku, výšku a délku rozvodového 

mechanismu. Systém prošel testy dynamické stability při vysokých otáčkách, dále byla 

testována také citlivost systému na změnu teploty oleje a opotřebení. Průměrná rychlost 

vozidla při testování odpovídala 40 mil·h-1 a průměrné otáčky 2200 min-1. [57] 

Cíl životnosti namáhání vratné vlásenkové pružiny odpovídal 160 milionům cyklů. Relaxace 

pružiny nepřesáhla 10 %. Při únavovém testování rozvodových pák bylo použito cyklického 

zatížení s frekvencí 25 Hz. Zátěžná síla byla 6250 N. Jedna páka testem neprošla, a tedy 

zatížení, které při 10 milionech cyklech vede k poškození, bylo stanoveno na 6200 N. [57] 

Nejvíce namáhané části při přepínání režimů jsou zobrazeny na obr. 28. Jedná se zejména 

o vnitřní rameno, což bylo předpokládáno dle konečněprvkové analýzy (obr. 29). Bylo 

testováno 112 jednostranně uložených pák ve 14 testech, což odpovídá více než 12300 

testovacím hodinám. [57] 
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Obr. 28 Opotřebení jednostranně uložené páky [57] 

 

Obr. 29 Výsledky napětí získané z konečněprvkové analýzy [57] 

 

Při dnešních sériových aplikacích vypínání válců trvá deaktivace sacích a výfukových ventilů 

12 ms a zpětná aktivace 18 ms. Tyto hodnoty odpovídají oleji 5W30 při teplotě 10 °C. Systém 

jednostranně uložené páky s kladkou umožňuje přepínání do otáček 3500 min-1. Konstrukce 

jednostranně uložené páky je zobrazena na obr. 30. [58] 
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Obr. 30 Konstrukce jednostranně uložené páky [58] 

 

Při posunutí západky o 1,86 mm (obr. 31) dojde ke spojení vnitřního a vnějšího ramene, což 

odpovídá zapnutému válci. Není však nutné, aby byla západka plně posunuta. Mezi klecí 

a západkou může být až 0,96 mm (obr. 32). Tato pozice je plně dostačující k tomu, aby došlo 

k otevření ventilů. [58] 

 

 
Obr. 31 Západka spojená s vnitřním ramenem [58] 

 
Obr. 32 Západka částečně spojená s vnitřním ramenem [58] 
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Při vypnutí válce je nutné odvést olej z prostoru mezi klecí a západkou. To je realizováno 

pomocí otvoru ve střední části klece, kam se olej dostane díky vůli mezi klecí a západkou, jak 

je zobrazeno na obr. 33. [58] 

 
Obr. 33 Mechanismus s vyznačeným směrem odtoku oleje [58] 

Na následujícím schématu (obr. 34, obr. 35) jsou zobrazeny síly působící v mechanismu 

přepínatelné jednostranně uložené páky. Proti síle Fpa1, jež je způsobena tlakem oleje, působí 

třecí síly v kapalině, síla od pružiny a síly působící na vnějších průměrech. V opačném 

případě, kdy se západka pohybuje směrem vlevo, působí třecí síly v kapalině opět proti směru 

pohybu, v tomto případě proti silám Fpa2 a Fpa3. Rovnice silové rovnováhy odpovídající těmto 

situacím jsou následující. Jedná se o vyjádření 2. Newtonova zákona. [58] 

 

𝑚 ∙
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= 𝐹𝑝𝑎1 − 𝐹𝑝𝑎2 − 𝐹𝑝𝑎3 − 𝐹𝑣𝑖𝑠𝑘ó𝑧𝑛í1−𝐹𝑣𝑖𝑠𝑘ó𝑧𝑛í2 − 𝐹𝑝𝑟𝑢ž𝑖𝑛𝑎 (12)  

 
Obr. 34 Zobrazení sil při pohybu směrem ke kleci [58] 
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𝑚 ∙
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= −𝐹𝑝𝑎1 + 𝐹𝑝𝑎2 + 𝐹𝑝𝑎3 − 𝐹𝑣𝑖𝑠𝑘ó𝑧𝑛í1−𝐹𝑣𝑖𝑠𝑘ó𝑧𝑛í2 + 𝐹𝑝𝑟𝑢ž𝑖𝑛𝑎 (13)  

 
Obr. 35 Zobrazení sil při pohybu směrem od klece [58] 

Doba přepínání závisí na teplotě a tlaku oleje, jak je zobrazeno na obr. 36. [58] 

 
Obr. 36 Závislost odezvy na tlaku v hydraulickém obvodu [58] 

Lepší odezvy, až o 27 %, při vypínání bylo dosaženo větší radiální vůlí mezi západkou a klecí 

(o 53 %), také větší vůlí mezi západkou a vnějším ramenem (o 44 %) a menší délkou pružiny 

(o 3,8 %). Poslední dva parametry však mají opačný efekt u zpětné aktivace válce, zde 

dochází ke zhoršení až o 2 ms. Odezva při zapínání válce v závislosti na teplotě je zobrazena 

na obr. 37. [58] 
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Obr. 37 Zlepšení odezvy při zapínání válce [58] 

Při teplotě oleje 20 °C bylo optimalizací pomocí softwaru AMESim (experimentálně ověřeno) 

dosaženo času 8,25 ms při aktivaci a 7,75 ms při deaktivaci, což umožňuje přepínání i při 

3500 min-1. Odezva při vypínání válce je zobrazena na obr. 38. [58] 

 

 
Obr. 38 Zlepšení odezvy při vypínání válce [58] 

 

4.3 PŘEPÍNATELNÁ ELEKTROMECHANICKY OVLÁDANÁ ROZVODOVÁ PÁKA 

Tento systém funguje na stejném principu jako hydraulicky ovládaná rozvodová páka. I zde 

dochází k rozpojení vnitřního a vnějšího ramene tak, že při deaktivaci daného ventilu 

zůstanou tyto části spojeny válcovou vazbou. Působení vačky je tedy pohlceno pohybem čepu 

směrem dolů a ventil zůstane uzavřen. Na obr. 39 je zobrazena část tohoto systému. Není zde 

však zobrazena druhá část rozvodové páky, ke které jsou připevněny hydraulické podpěry. 

[59] 
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Obr. 39 Přepínatelná elektromechanicky ovládaná rozvodová páka [59] 

Na rozvodové páce je možné si všimnout ovládací páky s kruhovou plochou na jedné straně. 

Tato ovládací páka je uložena na stejném hřídeli jako kladka a má svou vačku na vačkovém 

hřídeli. Při působení této vačky dosedá kruhová plocha na elektromagnetické zařízení. Pro 

deaktivaci daného ventilu je v tuto chvíli nutné na elektromagnet přivést proud, čímž dojde 

k jeho spojení s ovládací pákou a skrze společnou hřídel také s kladkou. Poté rozvodová páka 

setrvává v odblokovaném stavu až do chvíle, kdy je přerušen přívod elektrického proudu 

a ovládací páka se uvolní. Jednotlivé komponenty jsou vyznačeny na obr. 40 Jedná se o starší 

koncepci, kterou dnes nahradilo hydraulické ovládání. [59] 

 

 

Obr. 40 Komponenty přepínatelné elektromechanicky ovládané páky [59] 

 

4.4 PŘEPÍNATELNÉ VAHADLO 

Podobně jako u předcházejícího systému, tak i zde se jedná o starší koncepci. Zde je však 

použit excentrický kroužek s pružinou. Tento kroužek má na sobě výstupek, kterým je 

zajištěna jeho poloha pomocí elektromagnetického zařízení. V režimu všech válců se nemůže 

otáčet kolem vlastní osy. Při deaktivaci daného ventilu je však uvolněn a může rotovat. 

Kroužek převede působení od vačky přes zdvihací tyčku na rotaci kolem středu své 

excentricity. Bod otáčení vahadla se přesune do místa kontaktu s dříkem ventilu, čímž je 

zamezeno otevření daného ventilu. Tento systém je zobrazen na obr. 41. [59] 
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Obr. 41 Přepínatelné vahadlo [59] 

 

4.5 PŘEPÍNATELNÁ HYDRAULICKÁ PODPĚRA 

Přepínatelná hydraulická podpěra (obr. 42) je také jednou z možností ovládání ventilů při 

vypínání válců. Vnitřní část je spojena s vnější částí, tlak oleje však způsobí jejich rozpojení. 

V odblokovaném stavu (analogicky s jednostranně uloženou přepínatelnou rozvodovou pákou 

s kladkou) se tedy při působení vačky pohybuje pouze vnitřní část a výsledkem tohoto pohybu 

je stlačení vratné pružiny. Nevýhodou této metody však je, že potřebuje velký prostor v hlavě 

motoru. Používá se u motorů typu OHC. [2, 45, 48] 

 

 

Obr. 42 Přepínatelná hydraulická podpěra [48] 
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4.6 PŘEPÍNATELNÉ HYDRAULICKÉ ZDVIHÁTKO 

Používá se u motorů typu OHV a funguje na stejném principu jako přepínatelná hydraulická 

podpěra. Přepínání musí proběhnout, když je zdvihátko v kontaktu se základní kružnicí vačky. 

Působením tlaku oleje dojde ke stlačení pružiny ve střední části zdvihátka, čímž dojde 

k odpojení vnitřní a vnější části zdvihátka. Tlak oleje je vyvíjen olejovým čerpadlem a řízen 

elektromagnetickým ventilem (jedním pro každý vypínaný válec). Vratná pružina pohltí 

silové působení od vačky a ventily zůstanou uzavřené. Stavy v obou režimech je možné vidět 

na obr. 43. [2, 60] 

 

Obr. 43 Přepínatelné hydraulické zdvihátko [61]  

 

4.7 PŘEPÍNATELNÉ HRNÍČKOVÉ ZDVIHÁTKO 

Vypínání válců může být aplikováno i u motocyklů. V následujícím příkladu je použit systém 

Hyper-VTEC. Tento systém používá přepínatelná hrníčková zdvihátka, což umožňuje motoru 

přepínat mezi režimy čtyř a dvou válců. Parametry testovaného motoru jsou vypsány v tab. 

3. [8] 

 
Tab. 3 Parametry motoru [8] 

Konfigurace motoru Čtyřdobý řadový čtyřválec 

Vrtání  79 mm 

Zdvih 58 mm 

Zdvihový objem 1137 cm3 

Kompresní poměr 11:1 

Ventilové rozvody DOHC, 16 ventilů 

Pořadí zážehů 1-2-4-3 
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K deaktivaci ventilu dochází posunem posuvného elementu, který je ovládán tlakem oleje. Při 

vypnutí daného ventilu dochází k přenosu silového působení od vačky pouze na zdvihátko, ne 

však na dřík ventilu, jak je zobrazeno na obr. 44. [8] 

 

 
 

Obr. 44 Popis částí přepínatelného hrníčkového zdvihátka [8] 

 

U tohoto motoru je také použito vyššího počtu škrticích klapek, který odpovídá počtu válců 

(tedy 4). Je zde aplikováno selektivní vypínání vnějších válců. Na obr. 45 je pak možné vidět 

daný motor s nutnými úpravami. [8] 

 

 
Obr. 45 Testovaný motor [8] 
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Při otáčkách 3500 min-1 a rychlosti přibližně 100 km·h-1 bylo dle simulací dosaženo až 26% 

úspory u měrné efektivní spotřeby paliva. Až 27 % této úspory plynulo ze snížení ztrát 

spojených s výměnou náplně, 73 % pak ze snížení měrné indikované spotřeby. Snížení ztrát 

spojených s výměnou náplně není tak výrazné zejména díky použití čtyř škrticích klapek. 

Ovládání tohoto systému je zobrazeno na obr. 46. [8] 

 

 

 
Obr. 46 Ovládání přepínatelného hrníčkového zdvihátka [8] 

Při testování motocyklu Honda dle cyklu NEDC bylo dosaženo úspory paliva 24,7 % 

a v EKO režimu, který se vyznačuje provozem v režimu dvou válců při volnoběhu, se úspora 

zvětšila až na 46,4 %. [8] 
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4.8 VAČKOVÝ HŘÍDEL S POSUVNÝMI VÁLCOVÝMI OBJÍMKAMI 

Technologie posuvných válcových objímek je dnes jedním z nejpoužívanějších mechanických 

systémů vypínání válců. Příkladem použití může být např. řadový čtyřválec firmy 

Volkswagen se zdvihovým objemem 1,4 l a technologií BlueMotion (obr. 47), u kterého jsou 

vypínány selektivně dva vnitřní válce. Motor má dobré předpoklady pro vypínání válců, 

zejména tuhý blok motoru a lehké pohyblivé díly (písty, ojnice a klikový hřídel). S aplikací 

komponent pro vypínání válců se hmotnost zvedla jen o méně než 2 kg vůči motoru bez 

vypínání válců. [2, 62] 

 

Obr. 47 Řadový čtyřválec VW 1,4 l s vypínáním válců [63] 

Firma Volkswagen používá speciální vačkový hřídel, který je pomocí evolventního 

drážkování spojen s válcovými objímkami, na kterých se nachází vačky. Válcové objímky se 

mohou po hřídeli axiálně posouvat až o 6,25 mm. Pro každý ventil jsou na objímce 2 vačky, 

jedna s plným profilem, druhá nulová. Na konci objímek se nachází část s vodicími 

spirálovými drážkami ve tvaru Y. U této koncepce je použit nastavovač se dvěma kolíky. 

Tyto kolíky se zasouvají do vodicích drážek a tím posouvají objímku. Podobná je i starší 

koncepce Audi Valvelift systému, kde je nastavovač pouze s jedním kolíkem a drážky jsou 

ve tvaru S. Na obr. 48 můžeme vidět dvojstupňovou a třístupňovou S koncepci. 

Dvoustupňová metoda umožňuje pouze vypnutí a zpětné zapnutí daného válce, třístupňová 

metoda upravuje také zdvih ventilů. Dnes se však používá zejména Y koncepce (obr. 49). 

Kolíky mají průměr 4 mm a jsou vyrobeny z ložiskové oceli. [2, 62] 

 

Obr. 48 Starší S koncepce – nalevo dvoustupňová, napravo třístupňová metoda [15] 
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Proces přepínání se musí uskutečnit za poloviční dobu otáčky vačkového hřídele. Kolíky 

u vypínaných válců jsou navedeny do drážky, válcová objímka se na hřídeli axiálně posune 

a na kladku rozvodové páky doléhá pouze nulová vačka. Doba přepínání se odvíjí od otáček 

motoru, od 72 ms při 1400 min−1 až po 28 ms při 4000 min−1. Jakmile je dokončen axiální 

posuv, kolík je zasunut zpět. Přechod do režimu všech válců probíhá obdobně, vysunutý kolík 

je naveden do druhé z drážek a objímka se axiálně posune zpět. Kolík je poté zasunut 

a ventily jsou opět ovládány vačkou se základním profilem. Nejprve se otevřou výfukové 

ventily, které vypustí dříve uzavřený vzduch, poté se otevřou sací ventily. Výfukové plyny se 

tedy naředí a je nutné tento poměr vyrovnat zvýšeným vstřikováním ve válcích 1 a 4, aby 

nedošlo k naměření většího součinitele přebytku vzduchu lambda sondou. Použité ventilové 

víko je navíc navrženo tak, aby bylo zaměnitelné s běžným ventilovým víkem u automobilů, 

u kterých se nevyužívá vypínání válců. Není tedy nutné provádět konstrukční úpravy v hlavě 

motoru. [2, 62] 

 

Obr. 49 Aktuální Y koncepce [64] 

Vypínání válců je samozřejmě vhodné jen pro určité podmínky provozu motoru. Dolní 

hranice intervalu, kdy se vyplatí použít vypínání válců, je u tohoto motoru 1250 min−1, jelikož 

u provozu při nižších otáčkách dochází k výrazně větším vibracím. Horní hranice je omezena 

na 4000 min−1. Při zařazeném třetím rychlostním stupni začíná toto rozmezí zhruba 

na 30 km·h−1, při pátém či šestém rychlostním stupni rozmezí končí okolo hodnoty 

130 km·h−1. Možný točivý moment v režimu vypnutých válců je shora omezený  

na 75–100 N·m v závislosti na otáčkách. Toto rozmezí je zobrazeno na obr. 50. Při zastavení 

vozidla je motor vypnut kompletně start/stop systémem. [2, 62] 

Motor nevypíná válce jen při částečném zatížení, ale také při jízdě bez zatížení, kdy se vypne 

kompletně vstřikování. Brzdný moment motoru se sníží. Jakmile však řidič začne brzdit, 

motor se okamžitě přepne do režimu všech válců, aby posílil brzdění. V případě jízdy z kopce 

se válce nikdy nevypínají, aby byl zaručen rychlý brzdný efekt. [2, 62] 
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Obr. 50 Zobrazení rozmezí vypínání válců v otáčkové charakteristice [62] 

Tento motor má dobré vlastnosti z hlediska hluku a vibrací. Důvodem je použití tuhé skříně 

a lehkých pohyblivých částí společně s dvouhmotovým setrvačníkem. Pro minimalizování 

pulzů ve výfukovém potrubí mají první a druhý tlumič rozdílný objem a velikost rezonátorů. 

Tomu je přizpůsobena také délka výfukového potrubí. [2, 62] 

Při použití vypínání válců u tohoto motoru byla získána úspora 0,4 l/100 km, tedy 8 g·km−1 

CO2 v rámci NEDC. Při vhodných podmínkách, např. při provozu ve městě nebo na silnicích 

nižší třídy, je možno dosáhnout úspory 10–20 %. Při jízdě nad 120 km/h se však vždy vyplatí 

použít režim čtyř válců. Konkrétní úspora při různých rychlostech je zobrazena na obr. 51. 

V roce 2012 byl tento motor poprvé uveden na trh ve sportovních variantách vozidel 

Volkswagen Polo a Audi A1 s výkonem 103 kW a maximálním točivým momentem 

250 N·m. [2, 62]. 

 

Obr. 51 Procentuální snížení paliva vypínáním válců při různých rychlostech [62] 
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4.9 UNIVALVE 

Plně variabilní rozvod ventilů je hojně používaná metoda úspory paliva a redukce emisí oxidu 

uhličitého. Technicky je velmi jednoduché zvětšit úspory kombinací s vypínáním válců jako 

např. u technologie Univalve. Variabilní rozvod ventilů umožňuje snížit spotřebu díky 

efektivnějšímu plnění válců. Navíc při přepínání z režimu všech válců do režimu vypínání 

válců umožňuje Univalve provést tento přechod úsporněji než jiné metody díky menšímu 

počtu kompenzačních operací. [2, 4, 65] 

V motoru jsou použity jednostranně uložené páky s kladkou, jeden vačkový hřídel a jeden 

excentrický ovládací hřídel2. Vačkový hřídel zajišťuje otevírání ventilů, excentrický hřídel 

zajišťuje variabilní ovládání ventilů a může být upraven k vypínání válců. Tento ovládací 

hřídel má, v nejjednodušším případě, tvar excentrického kruhu a je v dotyku s mezipákou. 

Na obr. 52 je možné vidět profily tohoto hřídele pro vypínání válců. Levý profil je zde 

používán u válců 1 a 4, pravý u válců, které chceme vypnout, tedy 2 a 3. Díky tomuto hřídeli 

může být zdvih ventilů měněn od úplného otevření až do úplného zavření za dobu poloviny 

jedné otáčky. Jednotlivá nastavení můžeme vidět na obr. 53. [2, 65] 

 

Obr. 52 Profily ovládacího hřídele [65] 

 

Obr. 53 Možnosti zdvihu ventilů systému Univalve [65] 

 
2 U menších motorů jsou vačkový a excentrický hřídel společné pro všechny válce, u vidlicových motorů je 

možné použít dva vačkové a dva excentrické hřídele, jeden pro každou řadu válců.  
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Testy na zážehovém řadovém čtyřválci se zdvihovým objemem 1,6 l s turbodmychadlem 

a 16 ventily prokázaly úsporu této technologie při otáčkách 1000–4000 min−1 do středního 

efektivního tlaku 5–6 bar. Vyšší tlak přispívá k detonačnímu spalování. Při příliš nízkých 

otáčkách vznikají výraznější vibrace. Možná úspora této technologie by u daného motoru 

mohla činit až 18,5 % měrné efektivní spotřeby paliva. [2, 65] 

 

4.10  UNIAIR 

Tato metoda je vhodná zejména pro sekvenční vypínání válců. Sací ventily nejsou u metody 

UniAir ovládány přímo, ale nepřímo hydraulicky, jak je možné vidět na obr. 54. [2, 45] 

 

 

 

Použití plně variabilního systému UniAir (obr. 55) dovoluje naprosto libovolně ovládat 

otevírání a zavírání ventilů. Pokud je systém nainstalován pouze na straně sání, je možné 

technologie kombinovat a použít jiné přepínatelné komponenty na straně výfuku. Tento 

systém se prozatím nepoužívá v sériové výrobě v kombinaci s vypínáním válců. Firma Fiat 

však vyrábí motor s tímto systémem, jež nese název MultiAir. [2, 45, 66] 

Obr. 54 Plně variabilní elektro-hydraulický systému ovládání ventilů UniAir [45] 
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Obr. 55 Systém UniAir u čtyřválcového motoru [45] 



BRNO 2020 

 

  

  49 
 

PŘEPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ PŘEPÍNATELNÝCH PRVKŮ 

5 PŘEPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ PŘEPÍNATELNÝCH PRVKŮ 

Důležitým kritériem při použití vypínání válců u spalovacích motorů je neznatelný přechod 

mezi využíváním objemu celého motoru a úsporným režimem po vypnutí některých válců. 

Pro přepínání těchto režimů je nutné použití speciálních softwarových funkcí řídicí jednotky. 

[2, 46] 

Řídicí jednotka analyzuje data, spouští vypínání a zpětné zapínání válců. Software 

vyhodnocuje situace na základě mnoha podmínek. Nejdůležitější z nich je kontrola otáček. 

Otáčky nesmí překročit hranici, která je vymezena pro vypínání válců, a to hlavně z důvodu 

zhoršení jízdních vlastností vozidla a hlučnosti. Dalšími sledovanými parametry jsou např. 

rychlost vozidla, zařazený rychlostní stupeň a teplota motoru. Podmínkou je také dostatečná 

teplota katalyzátoru, a omezen je i maximální a minimální čas v režimu vypínání válců. 

Pokud jsou všechny zmíněné hodnoty ve stanoveném limitu, zvýší se přívod vzduchu a dojde 

k vypnutí válců. Je nutné také změnit předstih zážehu. Jakmile některý z kontrolovaných 

parametrů nesplňuje podmínky pro vypínání válců, systém opět válce aktivuje. [2, 46] 

Přepínání mezi těmito režimy je náročná operace. Firma Volvo zpracovala model, na kterém 

zkoumala tuto přechodovou fázi při vypnutí dvou ze čtyř válců. Před započetím přepínání je 

ve stejné fázi cyklu tlak ve válcích stejný, poté se zpozdí zapalování. V době samotného 

přepínání má tlak menší hodnotu než před započetím operace. V režimu dvou válců se tlak 

v aktivních válcích výrazně zvýší, zatímco vypnuté válce vykazují výrazně nižší tlak. Na obr. 

56 je oblast přepínání označena písmenem A, zde je možné vidět rozdíly tlaků aktivního 

a vypnutého válce. Tyto hodnoty byly experimentálně ověřeny. Průběh tlaku ve válcích 

v rámci jednoho cyklu je poté zobrazen na obr. 57. [2, 67] 

 

 

Obr. 56 Průběh tlaku ve válcích při přepínání režimů [67] 
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Obr. 57 Průběh tlaku v jednotlivých válcích [67] 

 

Procesem přepínání se však zabývalo více studií. Na obr. 58 a obr. 59 je blíže popsán systém 

s přepínatelnými jednostranně uloženými rozvodovými pákami. Spolu s těmito pákami se 

využívají také speciální hydraulické podpěry se dvěma vstupy. Olej je neustále přiváděn 

do vstupu zajišťujícího vymezení vůle (zelený), horní vstup zajišťuje přepínání (modrý). [57]  

 

Obr. 58 Ovládání přepínatelné jednostranně uložené páky s kladkou [57] 

V režimu všech válců je tlak oleje na horním vstupu 0,2–0,4 bar. Tento tlak je zde udržován, 

aby v olejovém rozvodu nebyl přítomen vzduch, který by zpomaloval proces přepínání. Pro 

režim vypnutých válců je hodnota tohoto tlaku vyšší než 2 bar. Právě 2 bar je limitní hodnota 

pro stlačení pružiny. Tento tlak je vyvolán elektromagnetickým ventilem, který obdrží impuls 

od řídicí jednotky. Tlak oleje působí na západku, vnější a vnitřní rameno se oddělí, čímž 

zabrání přenosu pohybu na ventil a ten zůstává uzavřen. [57] 
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Obr. 59 Hydraulický systém ovládání vypínání válců [57] 

Při přepínání dochází k velkému množství změn, které musí probíhat tak, aby je řidič 

nezpozoroval. Změny způsobené vypínáním válců jsou vyznačeny na obr. 60. Cílem je 

dosáhnout stejného točivého momentu jako v režimu všech válců před přepnutím. Při 

přepínání však dochází k jeho poklesu a je snahou tento propad eliminovat. Nejprve se změní 

poloha škrticí klapky a přerytí ventilů, což umožní větší plnění, nutné pro udržení stejné 

hodnoty točivého momentu. Poté se zmenší předstih zážehu, aby nedocházelo k detonačnímu 

spalování. [68] 

 

Obr. 60 Děje při přepínání režimů [68] 
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Simulace přepínání byla provedena v programu MATLAB Simulink a WAVE. Jak je možné 

vidět na obr. 61, při přepínání dochází k propadu točivého momentu. Je také možné si 

všimnout výrazného zvýšení tlaku v deaktivovaném válci při prvním cyklu po přepnutí 

režimů. Tento jev je zapříčiněn tím, že byly ve vypnutém válci uzavřeny výfukové plyny, 

které mají velmi vysokou teplotu. Při dalších cyklech se tento tlak snižuje vlivem přestupu 

tepla. [68] 

 

Obr. 61 Průběhy točivého momentu a tlaku ve válci při ustáleném režimu 50 N·m a 3000 min-1 [68] 

Na obr. 62 jsou zobrazeny možné výkyvy hodnot točivého momentu. Jejich rozdílnost plyne 

z rozdílného nastavení parametrů, jako překrytí ventilů, předstih zážehu a míra otevření škrticí 

klapky. Optimalizací těchto tří parametrů bylo dosaženo zmenšení propadu točivého momentu 

až o 5 %. [68] 
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Obr. 62 Výkyvy točivého momentu při různých nastaveních přepínání [68] 

Daný model odpovídá režimu při otáčkách 3000 min-1 a momentu 50 N·m. Byly však 

provedeny další simulace pro verifikaci a optimalizaci modelu (obr. 63). [68] 

 

Obr. 63 Výkyvy točivého momentu při různých zátěžných stavech1 [68] 
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Přepínatelné komponenty vypínání válců již byly popsány dříve. Při konstrukci systémů 

vypínání válců je však nutné uvažovat také ovládání těchto dílů. Existují dvě možnosti, jak 

ovládat přepínatelné prvky – elektrohydraulicky nebo elektromechanicky. Zde jsou tyto 

koncepce blíže popsány.  

 

5.1 HYDRAULICKÝ SYSTÉM 

Elektrohydraulické ovládání je sice pomalejší, avšak jednodušší, jelikož vyžaduje méně 

konstrukčních prvků. V dnešní době se jedná o nejpoužívanější systém. Hydraulické rozvody 

není možné popsat obecně, záleží na typu motoru a množství vypínaných válců. Na obr. 64 je 

však možné vidět příklad hydraulického rozvodu čtyřválcového motoru, vypínané válce jsou 

válce 2 a 3. Je možné vidět, že je zde použit jeden elektromagnetický ventil pro každý válec. 

[2, 48] 

 

 

5.2 ELEKTROMECHANICKÝ SYSTÉM 

Příkladem elektromechanického rozvodu může být následující koncepce pro osmiválcový 

motor. Polovina válců je znázorněna na obr. 65. Vždy dva elektromagnetické ventily pro sací 

a výfukové ventily jednoho válce jsou zapojeny sériově a jednotlivé válce vůči sobě paralelně. 

Napětí v obvodu je 12 V, proud potřebný pro každý ventil je 1 A. Při vypnutí 4 válců je 

spotřebována energie 16 W. [59]  

 

Obr. 65 Možná koncepce ovládacího obvodu [59]

Obr. 64 Hydraulické rozvody čtyřválcového motoru s vypínáním 2 válců [48] 
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6 PRŮVODNÍ JEVY VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

Technologie vypínání válců má však také četná úskalí. Po vypnutí válců dochází stále ke 

ztrátám z důvodu pohánění vypnutého válce a také z důvodu větších sil působících 

na komponenty aktivních válců. Také teplotní namáhání komponent motoru je výrazně vyšší. 

Vypínání válců navíc velmi negativně ovlivňuje NVH charakteristiky. Při vypínání válců je 

nutné uvažovat také hysterezi. Vlivem těchto ztrát dochází však pouze k malému zvýšení 

spotřeby (přibližně 0,2 %). [6] 

 

6.1 TERMODYNAMICKÉ ZTRÁTY 

Při uzavření sacích i výfukových ventilů s výfukovými plyny uvnitř válce a při odpojení 

vstřikování paliva je nutné uvažovat netěsnost celého systému zejména z důvodu pohybu 

pístu a nedoléhajících ventilů. Jedná se však pouze o zlomek objemu celého válce, a tedy 

příliš nenarušuje kompresi a expanzi plynu. Jelikož je v režimu vypnutých válců nutné 

pohánět neaktivní válce, dochází ke ztrátám. [2, 69] 

Při simulaci zážehového tříválcového motoru se zdvihovým objemem 1,0 l bylo zjištěno, že 

motoru trvalo v průměru 30 otáček klikového hřídele, než se ustálila hodnota tlaku ve válcích 

po přepnutí režimů. Objem plynu ve vypnutém válci závisí na načasování uzavření ventilů, 

rozdíly se mohou pohybovat až okolo 70 % objemu válce. Po ustálení se křivky komprese 

a expanze téměř překrývají, mají tedy podobný polytropický exponent. Disipovaná práce 

za otáčku je rovna rozdílu mezi prací komprese a expanze. Jelikož je tento rozdíl velmi malý, 

je přesnější počítat disipovanou práci z tepla odebraného z plynu. [2, 69] 

Směr a velikost přenosu tepla jsou stejné pro kompresi i expanzi. Je možné tedy uvažovat 

práci plynu při kompresi jako zápornou hodnotu součinu hmotnosti m plynu uvnitř válce 

a určitého integrálu tlaku p podle měrného objemu v mezi hodnotami pro dolní (1) a horní (2) 

úvrať. Jelikož se jedná o polytropu, je nutné zahrnout polytropický exponent np. [2, 69] 

𝑊 = −𝑚 ∙ ∫ 𝑝 ∙ 𝑑𝑣 = −
𝑚 ∙ (𝑝2 ∙ 𝑣2 − 𝑝1 ∙ 𝑣1)

1 − 𝑛𝑝

2

1

 (14)  

Podle prvního zákona termodynamiky platí pro uzavřenou soustavu, že práce W je rovna 

součtu přeneseného tepla v kladném smyslu Q a rozdílu vnitřní energie ΔU. [2, 69] 

𝑊 = 𝑄 + ∆𝑈 (15)  

Teplo odevzdané plynem lze vyjádřit dosazením z rovnic adiabatického a polytropického 

děje. V rovnici se dále vyskytují měrná tepelná kapacita za konstantního objemu cv, teplota 

plynu T, Poissonova konstanta κ a univerzální plynová konstanta R. [2, 69] 

𝑄 = −
𝑚 ∙ (𝑝2 ∙ 𝑣2 − 𝑝1 ∙ 𝑣1)

1 − 𝑛𝑝
− 𝑚 ∙ 𝑐𝑣 ∙ (𝑇2 − 𝑇1) (16)  

𝑄 = R ∙ 𝑚 ∙ (𝑇2 − 𝑇1)
κ𝑝 − 𝑛

(𝑛𝑝 − 1) ∙ (κ𝑝 − 1)
 (17)  
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Práci plynu tedy můžeme vyjádřit křivkovým integrálem, kde Qn je teplo disipované 

za otáčku. [2, 69] 

∮ 𝑊 = − ∮ 𝑄𝑛 = −2 ∙ R ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇
κ𝑝 − 𝑛𝑝

(κ𝑝 − 1) ∙ (𝑛𝑝 − 1)
 (18)  

Z p-v diagramů byly určeny hodnoty np v rozmezí 1,34–1,36, použita byla průměrná hodnota 

1,35, plyn byl považován za ideální. Teplota plynu v dolní úvrati byla uvažována stejná jako 

teplota stěn válce, tedy 400 K. Výpočtem byla získána hodnota 2,2–3,2 J na otáčku, což stále 

odpovídá předpokladu velmi malých ztrát. [2, 69] 

 

6.2 TŘECÍ ZTRÁTY 

Dalším aspektem, jež nelze v souvislosti s vypínáním válců zanedbat, jsou třecí ztráty, jejichž 

průběh je v závislosti na zatížení nelineární. Proto když se sníží zatížení v konkrétních 

vypnutých válcích, nesníží se úměrně třecí ztráty a zůstávají stále poměrně výrazné. Navíc se 

zvýší třecí ztráty u aktivních válců, jelikož při větším zatížení může docházet ke smíšenému 

mazání. To se projeví zejména u kluzných ložisek ojnice a třecí ztráty narůstají výrazně také 

v kontaktu pístních kroužků s vložkou válce. Na obr. 66 je možné vidět průměrné třecí ztráty 

(jsou zde tedy zahrnuty vypnuté i aktivní válce) u těsnicích pístních kroužků a kluzných 

ložisek ojnice v režimu všech válců a v režimu vypnutých válců. Tyto hodnoty odpovídají 

simulaci čtyřválcového zážehového motoru se zdvihovým objemem 1,4 l při otáčkách 

3000 min−1 s mazivem o kinematické viskozitě 59,99·10−6 m2·s−1 (při 40 °C). Snížit třecí 

ztráty je možné například vhodným povlakováním. [2, 70] 

 

Při navrhování ložiskových pánví ojnice je potřeba uvažovat tloušťku mazacího filmu, 

rozložení tlaku a tření. Velmi často se pro ochranu ložisek používá na povrchu tvrdá vrstva 

slitin s obsahem bismutu nebo india či aplikace polymerního povlaku. Tato vrstva je důležitá 

hlavně pro podmínky při startování motoru, jízdě při nízkých otáčkách a vysokém zatížení. 

Ve většině simulací se předpokládá elastohydrodynamické mazání, toho však nebývá 

dosaženo v podmínkách jako je vypnutí motoru stop-start systémem nebo při vypínání válců. 

V těchto případech se jedná nejčastěji o smíšené mazání. Ztráty sestávají ze dvou hlavních 

složek – ztráty dané třením výčnělků nerovností kontaktních povrchů a ztráty vznikající 

Obr. 66 Průměrný ztrátový výkon na těsnicím pístním kroužku a ložiskových pánvích ojnice [70] 
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vlivem viskozity maziva. Mazací film je samozřejmě tenčí u ložisek aktivních válců, která 

jsou po vypnutí válců více namáhána, a tedy se více zahřívají. [2, 71, 72] 

Nejvyšší teplota, které dosahuje ložisko aktivního válce, je 160 °C, pro vypnutý válec je tato 

hodnota 135 °C (při 2200 min−1). Deformace může dosahovat až 100 µm. Spočtená minimální 

tloušťka mazacího filmu při různém natočení klikového hřídele je zobrazena na obr. 68. 

Na obr. 67 je možné vidět, jak kluzná ložiska ojnice přispívají k celkovým třecím ztrátám. 

[2, 73] 

 

Obr. 68 Minimální tloušťka mazacího filmu u kluzných ojničních ložisek [73] 

Obr. 67 Velikost ztrátového výkonu kluzných ojničních ložisek [73] 
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Možností, jak ještě dále snížit třecí ztráty při vypínání válců je technologie vypínání pístů. 

Rozložení třecích ztrát v motoru závisí na typu motoru a provozních podmínkách, obecně 

však lze říci, že odpovídá přibližně obr. 69. Lze tedy vyvodit, že při vypnutí pístu by mohlo 

dojít k výraznému zmenšení třecích ztrát. [74, 75] 

 

 
Obr. 69 Typické zdroje třecích ztrát ve spalovacím motoru [74] 

Systém se skládá ze dvou ojnic a přepínacího mechanismu (obr. 70, obr. 71). Jedná se 

v podstatě o čtyřkloubový mechanismus. Jakmile se spodní oko ojnice pístu dostane 

do polohy soustředné s okem oscilátoru, tak se pohyb od klikového hřídele nepřenáší dále 

na píst, ale pouze na oscilátor. Vypínáním válců a pístů bylo dosaženo u zážehového motoru 

V8 se zdvihovým objemem 4,6 l úspory paliva až 30 % a u vznětového motoru V8 

se zdvihovým objemem 4 l a turbodmychadlem až 20 %. [74] 

 
 

 
Obr. 70 Systém vypínání pístů – píst aktivní [74] 
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Obr. 71 Systém vypínání pístů – píst vypnut [74] 

 

6.3 TEPLOTNÍ BILANCE 

Pomocí modelování zážehového tříválcového motoru se zdvihovým objemem 1 l bylo 

zjištěno, že v režimu všech válců se teploty v jednotlivých válcích na shodných místech 

ve shodných částech cyklu liší maximálně o 3 °C. Tyto rozdíly však narůstají v režimu dvou 

válců. [2, 69] 

Nejvíce teplotně namáhanou komponentou jsou ventily, zejména pak spodní část dříku 

výfukových ventilů, kde je nejvyšší teplota ze všech uvažovaných povrchů. Průběh teplot je 

zobrazen na obr. 72. [2, 69] 

Obr. 72 Průběh teplot u sacích a výfukových ventilů [69] 
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Ve vypnutém válci se stále tvoří teplo v důsledku tření a ztrát při pohonu tohoto válce. 

Zároveň se u aktivních válců výrazně zvyšuje teplota pístu, ventilů, stěny válce a dalších 

povrchů. Největší rozdíly jsou zejména mezi vypnutým válcem a sousedním aktivním válcem. 

Pokud vypneme první válec (nejdále od setrvačníku), bude nejvyšších teplot dosahovat třetí 

válec. Druhý válec je totiž částečně ochlazován vypnutým prvním válcem. Na obr. 73 je 

zobrazena simulace teploty stěn válců při vypnutí jednotlivých válců. Pro srovnání je 

zobrazen také běžný režim motoru. Z hlediska teploty by bylo nejvýhodnější vypnout třetí 

válec, tedy válec s nejvyšší teplotou v režimu všech válců. [2, 69] 

 

Obr. 73 Simulace teploty stěn válců [69] 

 

6.4 NVH CHARAKTERISTIKY 

Vibrace motoru mohou být rozděleny do dvou kategorií – lineární a torzní. Při režimu 

vypínání válců se mění akustické a vibrační vlastnosti motoru (NVH charakteristiky). 

Všechny metody vypínání válců vedou k torznímu namáhání v hnacím ústrojí, tedy k vyšším 

amplitudám a nižším budicím frekvencím, které lze velmi složitě eliminovat. Navíc je velmi 

pravděpodobné, že vypínání válců bude stále používanější u motorů s menším počtem válců, 

kde je problém vibrací ještě výraznější. Snížení vibrací se realizuje např. pomocí 

dvouhmotového setrvačníku s kyvadlovým eliminátorem, který je možné vidět na obr. 74. 

[2, 45] 
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Firma Volvo ve své simulaci zkoumala možnosti snížení vibrací. Na obr. 75 je možné vidět 

snížení úhlového zrychlení v prvním řádu harmonické složky při použití dvouhmotového 

setrvačníku s kyvadlovým eliminátorem. [2, 67] 

 

Obr. 75 Porovnání úhlového zrychlení setrvačníku [67] 

Při měření NVH charakteristik u vznětového řadového šestiválce byl motor doplněný 

o akcelerometry a rychlostní senzory pro měření tří stupňů volnosti lineárních vibrací a jeden 

stupeň volnosti torzních vibrací (další dva stupně volnosti se ukázaly dle dřívějších analýz 

jako nepodstatné). Bylo zkoumáno několik režimů – vypnuté dva, tři a čtyři válce (obr. 76, 

obr. 77, obr. 78). Nejvhodnější se ukázala tříválcová varianta. [76] 

Obr. 74 Optimalizovaný tlumicí systém pro motory s vypínáním válců [45] 
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Obr. 76 Režim čtyř válců [76] 

 

Obr. 77 Režim tří válců [76] 

 

Obr. 78 Režim dvou válců [76] 

Měření torzních vibrací bylo provedeno na setrvačníku, u měření akcelerometry pak byly 

definovány osy dle schématu (obr. 79). Zatímco u běžného čtyřválcového motoru 

(s pravidelnými rozestupy zážehů po 180°) je dominantní druhý řád harmonické složky, při 

vypnutí dvou válců šestiválcového motoru mohou být rozestupy zážehů jiné, a tedy také 

dominantní řády harmonické složky budou jiné. Např. právě u čtyřválcové konfigurace byl 

dominantní 1. řád harmonické složky. [76] 
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Obr. 79 Určení souřadného systému [76] 

Měření lineárních vibrací bylo provedeno v rozmezí otáček 600–1500 min-1 a středním 

efektivním tlaku 3,4 bar. Akcelerometry byly umístěny postupně na tři místa motoru – přední 

nahoře, zadní nahoře a přední dole. Režim dvou válců vykazuje vždy největší vibrace 

ve všech směrech. Zajímavé ale je, že základní šestiválcová varianta neodpovídá vždy 

nejmenším hodnotám vibrací, jak zobrazuje obr. 80. [76] 

 

Obr. 80 Zrychlení naměřené akcelerometry umístěnými na motoru při středním efektivním tlaku 

3,4 bar a otáčkách 600–1500 min-1 [76] 

Měření torzních vibrací bylo provedeno ve stejném rozsahu otáček, ale při středním 

efektivním tlaku 2,92 bar. U tříválcové varianty je mez intervalu měřených otáček, tedy 

600 min-1, přesně za maximem odpovídajícího dominantního řádu harmonické složky, 

u režimu 4 a 2 válců však dochází v daném otáčkovém rozmezí k rezonanci. Dominantní řády 

harmonických složek daných konfigurací je možné vidět na obr. 81. [76] 
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Obr. 81 Torzní vibrace na setrvačníku [76] 

Možností, jak snížit úhlové zrychlení setrvačníku je přepínat mezi jednotlivými režimy 

vypínání válců, jak je zobrazeno na obr. 82. Touto modifikací je možné se vyhnout 

rezonančním otáčkám, jelikož jsou jiné pro každou z konfigurací. [76] 

 

Obr. 82 Sekvence zapalování při zrychlování (nahoře) a zpomalování (dole) zamezující rezonanci [76] 
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U zážehového motoru Ford 1,0 l EcoBoost byly zkoumány dopady selektivního vypínání 

válců. Největším problémem u vypínání tříválcových motorů jsou vibrace. Měření 

na setrvačníku při 1500 min−1 a 40 N·m vykazují velký nárůst 0,5. a 1. řádu harmonické 

složky a pokles u 1,5. řádu harmonické složky, jak je možné vidět na obr. 83. Budicí 

frekvence se přesouvají do oblasti nižších hodnot, a tedy musíme omezit i rozsah otáček 

v režimu vypnutého válce. [2, 51]  

 

Obr. 83 Frekvenční spektrum vibrací [51] 

Nejmenší přípustné otáčky jsou v tomto režimu zhruba 1500 min−1, při nižších otáčkách je 

překročena hranice komfortu. Při měření bylo zjištěno, že až 90 % vibrací se přenáší 

na zavěšení přední nápravy. Snížení vibrací bylo dosaženo pomocí dvouhmotového 

setrvačníku s kyvadlovým eliminátorem. Vypínání válců je dále omezeno maximálními 

otáčkami 4000 min−1. [2, 51] 

Jak již bylo zmíněno, metoda sekvenčního vypínání válců DSF dokáže nechtěné vibrace 

účinně eliminovat vhodnými sekvencemi zapalování. Je možné pro omezení vibrací využívat 

hlavně ty sekvence zapalování, které se nenachází v oblasti příliš nízkých budicích frekvencí. 

Čím rovnoměrněji je zapalování provedeno, tím dosahujeme více sekvencí v oblasti vyšších 

budicích frekvencí. Zde bude uvažováno použití motoru V8, kde za každým zážehem 

následují v daném válci dva cykly bez spalování. V průběhu 3 cyklů tedy dojde k jednomu 

zážehu ve všech válcích. V tomto případě je 735471 variant, v jakém pořadí po sobě mohou 

následovat zážehy. Z těchto variant je nutné vybrat ty, které vykazují dobré NVH 

charakteristiky. [5, 77]  

Při vypínání válců dochází k výraznému nárůstu vibrací. Při 1500 min-1 dochází u tohoto 

motoru ke 100 zážehům za sekundu, což v ideálním případě znamená 100 Hz. Při použití 

sekvence vypínání válců, která odpovídá jednomu zážehu každého válce v průběhu tří cyklů, 

může však frekvence zážehů klesnout až na 33,33 Hz. V oblasti takto nízkých frekvencí se 

může nacházet rezonanční oblast některých komponent. Je tedy nutné pro daný motor znát 

hodnoty rezonančních frekvencí jednotlivých dílů a zamezit, aby se těmto hodnotám rovnala 
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frekvence zážehů. Člověk je náchylný na vibrace v rozmezí 1–18 Hz s vrcholem ve 4 Hz. Pro 

zmíněný zátěžový stav byla pouze 20% hustota zážehů vyhodnocena jako nevhodné řešení, 

jelikož by mohlo dojít k přenosu vibrací do kabiny. [77] 

Nedochází však jen ke vzniku vibrací, ale také k nežádoucím zvukovým projevům. Lze je 

efektivně redukovat např. pomocí změny délky výfukového potrubí, výfukové klapky či 

tlumiče ve výfuku. [77] 

Komfort z hlediska vibrací a hluku se posuzuje pomocí tzv Sperlingova indexu (tab. 4) 

a normy ISO 2631. Metoda dle této normy je založena na diskrétní Fourierově transformaci. 

Nejdříve je nutné vypočíst efektivní hodnotu daného zrychlení aw, kde N je počet vzorků. 

Sperlingův index (Wz) je vypočten pomocí křivky, jejíž průběh zobrazuje hodnoty B 

v závislosti na frekvenci f. Koeficient k činí 0,737 pro podélné a 0,588 pro příčné vibrace. 

Tímto způsobem je velmi často vyhodnocován jízdní komfort a je nutné tyto hodnoty 

uvažovat při predikci sekvencí vypínání válců. Problémem je validace těchto dat, kterou vždy 

ovlivňuje určitá míra subjektivity. [77] 

Tab. 4 Sperlingův index [77] 

 

Otáčky vozidla při testu byly nastaveny na 1500 min-1 a tlak v sacím potrubí na 80 kPa. Při 

režimu 1-0-0 (1=zážeh, 0=vynechání) rezonanční oblast odpovídá 33,33 Hz. Tato hodnota se 

nachází až nad oblastí citlivosti člověka. Pokud by však v této oblasti docházelo k rezonanci 

𝑎𝑤 = √
1

𝑁
∙ ∑ 𝑎𝑤(𝑛)2

𝑁−1

𝑛=0

 (19)  

𝐵(𝑓) = 𝑘 ∙ √
1,911 ∙ 𝑓2 + (0,25 ∙ 𝑓2)2

(1 − 0,277 ∙ 𝑓2)2 + (1,563 ∙ 𝑓 − 0,0368 ∙ 𝑓3)2
 (20)  

𝑊𝑧 = √∑[2 ∙ 𝑎𝑖 ∙ 𝐵(𝑓𝑖)]3

𝑁𝑓

𝑖=0

10

 (21)  

Sperlingův index  

1 Zpozorovatelné vibrace 

2 Jasně zpozorovatelné vibrace 

2,5 Výraznější vibrace, avšak ne nepříjemné 

3 Silné, nepravidelné, ale tolerovatelné 

3,25 Velmi nepravidelné 

3,5 Nepříjemné, při delším působení netolerovatelné 

4 Vysoce nepříjemné, při delším působení škodlivé 
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některých komponent, bylo by možné použít např. sekvenci 1-0-0-0-1-0. Jelikož je tato 

posloupnost dvakrát delší, tak se hlavní frekvence přesune směrem k vyšším frekvencím, 

druhá harmonická frekvence se bude sice stále nacházet v blízkosti rezonance (zde 33 Hz), 

amplituda se však sníží na polovinu. Akustické spektrum odpovídající těmto sekvencím je 

zobrazeno na obr. 84. [77] 

 

Obr. 84 Akustické spektrum při různých sekvencích zapalování (1 = zážeh, 0 = vynechání) [77] 

Dalšími opatřeními pro snížení hlučnosti při vypínání válců je také vhodné uložení motoru 

(např. také aktivní uložení motoru), zvukově odizolovaný výfukový systém a delší výfuk, 

hydrodynamický měnič, který obsahuje také tlumič torzních kmitů, větší tlumiče nebo aktivní 

výfuková klapka. [2, 15] 

 

6.5 SPOTŘEBA OLEJE 

Při vypínání válců dochází ke zvýšení spotřeby oleje u vypnutých válců. U vypnutého válce 

se do spalovacího prostoru dostane více oleje přes pístní kroužky z důvodu nižšího tlaku 

ve válci a nižších teplot kroužků. Po zpětné aktivaci válců dochází ke spalování tohoto oleje. 

To může vést ke zvýšené kouřivosti. [78] 
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Olej se do spalovacího prostoru dostává zejména z důvodu vůle mezi vložkou válce a pístními 

kroužky. Ve vypnutém válci se tvoří větší vrstva oleje na stěně válce. Také dochází pouze 

ke kompresi a expanzi uzavřeného plynu, přičemž část tohoto plynu uniká díky vůli 

v zámcích pístních kroužků a částečně také díky vůli mezi vložkou válce a pístními 

kroužky. [78] 

 

Při uzavření ventilů nedochází k žádnému profuku způsobenému spalováním, jež by 

napomáhal oleji dostat se do klikové skříně. Vůle mezi pístními kroužky a povrchem válce je 

větší vlivem teplotní roztažnosti a olej se hromadí ve spalovacím prostoru. Čím více cyklů je 

válec vypnut, tím větší množství oleje zůstává ve spalovacím prostoru a setrvačnými silami se 

pohybuje nahoru a dolů, což může způsobit, že se olej dostane až na dno pístu. S teplotou 

roste také viskozita oleje, nicméně v případě vypnutého a zapnutého válce není rozdíl 

ve viskozitě příliš velký. [78] 

 

U vypnutého válce je tedy nutné snížit dodávku oleje, což je možné provést několika způsoby 

– zmenšení vůle mezi drážkou a pístním kroužkem kvůli minimalizaci axiálních posuvů 

kroužku, menší vůle v zámku u pístních kroužků (zejména u prvního těsnicího), což však 

snižuje profuk a ovlivňuje tlak v prostorech mezi jednotlivými pístními kroužky, takže by 

v některých pracovních režimech mohlo dojít i ke zvýšení spotřeby oleje. Další možností je 

např. konstrukčně zmenšit vibrace vložky válce, zejména pak u vlastních tvarů vyšších řádů 

(3. a více). U sekvenčního vypínání válců není nutné tento problém uvažovat, jelikož válec 

zpravidla nezůstává vypnut po dobu více cyklů. [78] 

 

 

6.6 ROZDÍLNÉ PLNĚNÍ VÁLCŮ 

Níže popsaný test byl proveden na motoru EA888 gen. 3 firmy Volkswagen. Jedná se 

o řadový čtyřválec se zdvihovým objemem 1,8 l s turbodmychadlem a fázováním váčkového 

hřídele. Testování bylo provedeno na dynamometru při 2000 min-1.  Jeho parametry jsou 

vypsány v tab. 5. Na tomto sériovém motoru byly provedeny určité změny. U všech ventilů 

byly implementovány přepínatelné jednostranně uložené páky s kladkou od firmy Delphi, 

každému válci příslušel jeden elektromagnetický ventil, a vstřikovače byly nahrazeny také 

produkty firmy Delphi, jejichž vstřikovače dosahují vstřikovacích tlaků až 350 bar. Taktéž 

hlavy válců a tvary vaček prošly úpravami, nicméně snahou bylo dosáhnout tvarů co 

nejpodobnějších sériovým dílům. [79] 

Tab. 5 Parametry motoru [79] 

Zdvihový objem 1798 cm3 

Výkon 127 kW (při 4800 min-1) 

Točivý moment 250 N·m (při 1500 min-1) 

Zdvih 84,1 mm 

Vrtání 82,5 mm 

Délka ojnice 148 mm 

Kompresní poměr 9,6:1 

Ventilový rozvod 16 ventilů DOHC 
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DSF na základě požadovaného točivého momentu vypočte hustotu zážehů (jedná se o podíl 

zapalování, u kterého se podělí počet zážehů počtem možných zážehů). Umožňuje tak při 

nízkém zatížení minimalizovat škrcení. Funkčnost DSF je zobrazena na obr. 85. Při 

zpomalování pak dochází k vypnutí všech válců. [79] 

 

Obr. 85 Vztah požadovaného točivého momentu k počtu aktivních válců [79] 

Důvod, kvůli kterému dochází k rozdílnému plnění válců, je zaprvé nepravidelnost zážehů, 

která způsobí plnění při různých tlacích v sacím potrubí, a zadruhé znovu aktivovaný válec 

obsahuje rozdílný obsah zbytkových plynů (závisející na překrytí ventilů) než válec, který 

vypnut nebyl. Také teplota tohoto plynu může být rozdílná. [79] 

Výpočetní model byl sestaven v programu GT-Power. Sací a výfukové kanály byly zadány 

pomocí 3D geometrie, a byly předepsány hodnoty výtokových součinitelů, které byly zjištěny 

experimentálně. Model byl podložen velkým množstvím experimentálně získaných dat. Pro 

cykly, kdy byl daný válec vypnutý, byl nastaven zdvih ventilů a vstřikovaný objem jako 

nulový. Byla nastavena optimalizace vstřikování tak, aby byl zaručen součinitel přebytku 

vzduchu 1. Palivo použité při testování obsahovalo 10,3 % etanolu a anti-detonační index 

(AKI) činil 87,0. [79] 

Pro vytvoření vhodné kompenzace pro dávkování paliva je nutné znát procesy probíhající 

v deaktivovaných válcích. Když je válec vypnut, dochází k uzavření sacích ventilů, čímž roste 

tlak v sacím potrubí. Díky tomuto zvýšení tlaku dojde k lepšímu plnění válce bezprostředně 

po jeho aktivaci. Porovnání je možné vidět na obr. 86, kde je pro názornost zobrazen režim 

čtyř válců a režim tří válců. Je snaha tyto fluktuace snížit pomocí kompenzace plnění válců. 

Dalším problémem, který však nelze přímo měřit, je důsledek deaktivace výfukových ventilů. 

Když je vypnutý válec znovu aktivován, nedochází k překrytí ventilů, což snižuje podíl 

zbytkového plynu ve válci a výrazně ovlivňuje plnění válce. I zde je potřeba vhodné 

kompenzace. [79] 

Je potřeba rozlišit dva typy kompenzace – kompenzace dle pořadí zapalování a kompenzace 

vypnutí daného válce. Kompenzace dle pořadí zapalování znamená, že předchozí válec 

v sekvenci byl vypnut, kompenzace vypnutí daného válce znamená, že v předchozím cyklu 

byl vypnut právě tento válec. Názorně je to zobrazeno na obr. 87. Ostatní zážehy budou dále 

nazývány jako normální. Jelikož je při vypínání otevřen výfukový ventil, ale sací už ne, 

zůstane ve válci velmi malé množství zbytkových plynů, a dochází k jejich expanzi. Jedná se 
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o nízkotlakou plynovou pružinu, jelikož tyto zbytkové plyny jsou pravidelně stlačovány až do 

otevření sacího ventilu při zpětné aktivaci válce. Jakmile je sací ventil otevřen, unikají 

zbytkové plyny i do sacího potrubí, v dalším cyklu tedy bude ve válci více zbytkových 

plynů. [79] 

 

Obr. 86 Tlak v sacím potrubí při 2000 min-1(šedě je zobrazeno vynechání zážehu) [79] 

Dále budou popsány tři režimy vypínání válců – s podílem zapalování 4/5, 3/4 a 2/3. Pro 

režim 2/3 nastává u stejného válce potřeba kompenzace pro oba případy, což vede k největším 

rozdílům v plnění, tedy je zde největší potřeba kompenzačního algoritmu. [79] 

 

Obr. 87 Sekvence zapalování (čísla označují pořadí zážehu od posledního vynechání) [79] 
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Kompenzaci je nutné provádět na fluktuace tlaku v sacím potrubí (MAP) a na obsah 

zbytkových plynů. Rozhodnutí o zapnutí či vypnutí daných válců je vytvořeno 2–3 zážehy 

dopředu, tedy je možné učinit opatření již před začátkem daného cyklu. Naměřené hodnoty 

tlaku v sacím potrubí byly zprůměrovány, čímž byl získán referenční tlak (obr. 88). Poté bylo 

nutné získat součinitele, jejichž hodnota by odpovídala tlaku v sacím potrubí při vypnutí 

válců. Tyto součinitele bylo možné získat přímo z hodnot tlaku v sacím potrubí. Hodnoty 

součinitelů jsou uvedeny v tab. 6. Co se týče kompenzace zbytkových plynů, můžeme tento 

jev považovat za změnu objemové účinnosti, jež je závislá na otáčkách, fázování vačkového 

hřídele a tlaku v sacím potrubí. Je možné, že bude pro danou situaci aplikován pouze jeden 

typ kompenzace, nebo oba zároveň, pro režim všech válců samozřejmě žádná kompenzace 

není nutná. [79] 

Tab. 6 Součinitelé pro kompenzaci [79] 

 Pořadí zážehu po vypnutí válce 

Podíl zapalování 1. 2. 3. 4. 

4/5 1,050 1,010 0,980 0,956 

3/4 1,040 0,992 0,968  

2/3 1,028 0,972   

1/2 1,0    

 

 

Obr. 88 Zobrazení tlaku v sacím potrubí při 2000 min-1 (zeleně jsou označena lokální minima) [79] 

Součinitel vhodný pro kompenzaci zbytkových plynů byl určen změnou hmotnosti 

vstřikovaného paliva při daném pořadí zážehů. Optimální množství paliva bylo určeno 

maximální koncentrací oxidu uhličitého ve výfukových plynech a s tím související minimální 

koncentrací oxidu uhelnatého a kyslíku. Pokud by jednotlivá maxima nebyla v jednom bodě, 

je nutné použít průměrnou hodnotu součinitele. [79] 
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Při použití obou typů korekce je dosaženo výsledků viz obr. 89. Kompenzace umožní zajistit 

stechiometrickou směs. Cílem této kompenzace je zvýšení účinnosti a zmenšení měrné 

spotřeby. Tato spotřeba je v závislosti na středním efektivním tlaku zobrazena na obr. 90. 

Snížení měrné spotřeby bylo největší u podílu zapalování 2/3, což odpovídá skutečnosti, že 

v tomto režimu dochází k největším rozdílům v plnění válců. Měrná spotřeba se v tomto 

režimu zmenšila průměrně o 1,1 % při středním efektivním tlaku 1–4 bar. Pro režim 3/4 pak 

byla úspora průměrně 0,5 % při středním efektivním tlaku 1–4,5 bar a pro 4/5 0,1 % měrné 

spotřeby při stejném středním efektivním tlaku. Při středním efektivním tlaku 2 bar bylo 

v režimu 2/3 dosaženo zmenšení měrné efektivní spotřeby paliva až 10,8% oproti režimu 

všech válců. [79] 

 

Obr. 89 Průběh tlaku ve válci v různých konfiguracích [79] 

 

Obr. 90 Měrná efektivní spotřeba v závislosti na středním efektivním tlaku při použití kompenzace 

plnění při 2000 min-1 [79] 
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Samozřejmě bylo dosaženo také snížení měrných emisí. Emise CO byly sníženy průměrně 

o 48 % v režimu 2/3, o 33 % v režimu 3/4 a o 12 % v režimu 4/5. Těchto výsledků bylo 

docíleno zlepšením spalování. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení emisí CO2 – v režimu 2/3 

o 1,9 %, v režimu 3/4 o 0,7 % a v režimu 4/5 o 0,6 %. Obsah kyslíku ve výfukových plynech 

se výrazně snížil. Měrné emise uhlovodíků se snížily v průměru o 4 %, měrné emise oxidu 

NO se zvýšily o 2 % v režimu 3/4 a 2/3, ale snížily se o 3 % v režimu 4/5. Jednotlivé trendy 

jsou zobrazeny na obr. 91. [79] 

 

Obr. 91 Hodnoty emisí před katalyzátorem při 2000 min-1 [79] 

Navržená kompenzace dle pořadí zapalování se projevila jako velmi dobře nastavená. 

U kompenzace vypnutí daného válce došlo sice ke zlepšení, ale byla by vhodná další 

optimalizace. [79] 
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7 KOMBINACE VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ S DALŠÍMI TECHNOLOGIEMI 

 

7.1 ΛDSF 

Jednou z možností další úspory paliva je λDSF, jež kombinuje dynamické sekvenční vypínání 

válců se spalováním homogenní chudé směsi. [80] 

Zážehové motory se spalováním vrstvené a homogenní chudé směsi dosahují vyšší termické 

účinnosti díky snížení tepelných ztrát na stěnách válce. Výhodou jsou také menší ztráty 

způsobené škrcením. Nevýhodou však je větší koncentrace pevných částic a větší množství 

emisí oxidů dusíku ve výfukových plynech. [80] 

Při nízkých zatíženích nedosahuje technologie spalování homogenní chudé směsi vysoké 

účinnosti, jelikož dochází k větší nestabilitě spalovacího procesu. Při vypínání válců je však 

možné udržovat aktivní válce v podmínkách s vysokou účinností a vyšší stabilitou 

spalovacího procesu. Je tedy možné rozšířit pracovní oblast spalování homogenní chudé 

směsi i na nízká zatížení. Výhodou tohoto spojení je také zvýšení teploty výfukových plynů 

při vypínání válců. Tato teplota je zvláště u chudé směsi velmi důležitá pro následné 

zpracování výfukových plynů. [80] 

Motor byl provozován v následujících režimech: [80] 

1) Stechiometrická směs 

2) Stechiometrická směs a DSF 

3) Homogenní chudá směs 

4) Homogenní chudá směs a λDSF 

Millerův cyklus, který je zde použit, snižuje náchylnost k detonačnímu spalování. Sériový 

motor, na kterém byla aplikována tato technologie je popsán v tab. 1. Technologií DSF bylo 

dosaženo snížení až 18,3 % měrné efektivní spotřeby vůči sériovému motoru při středním 

efektivním tlaku 2 bar a otáčkách 2000 min-1. [80] 

Tab. 7 Parametry motoru [80] 

Konfigurace Řadový čtyřválec 

Zdvihový objem 1984 cm3 

Vrtání 82,5 mm 

Zdvih 92,8 mm 

Kompresní poměr 11,7:1 

 

Pro režim spalování homogenní chudé směsi je zachován kompresní poměr původního 

motoru a součinitel přebytku vzduchu odpovídá chudé směsi, přesněji 1,7. Při vyšším zatížení 

je použit Millerův cyklus a stechiometrická směs. Při nízkých zatíženích, kde je střední 

efektivní tlak menší než 3 bar, je použita stechiometrická směs. [80] 
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Toto rozložení je možné vidět na úplné otáčkové charakteristice (obr. 92). U λDSF není nutné 

v nízkých zatíženích používat stechiometrickou směs, jak je vidět na následující úplné 

charakteristice (obr. 93). Tyto charakteristiky odpovídají zařazenému šestému převodovému 

stupni. [80] 

 

Obr. 92 Úplná otáčková charakteristika původního řadového čtyřválce se spalováním homogenní 

chudé směsi [80] 

 

Obr. 93 Úplná otáčková charakteristika motoru s λDSF při zařazeném 6. rychlostním stupni [80] 
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Na obr. 94 je možné vidět závislost měrné efektivní spotřeby paliva na středním efektivním 

tlaku a výhody, které jednotlivé testované režimy přinášejí. Při normalizovaném středním 

efektivním tlaku 2 bar bylo dosaženo až 38% zlepšení měrné spotřeby. Spalování homogenní 

chudé směsi umožňuje rozšířit oblast úspor až do středního efektivního tlaku 13 bar při  

10–18% zlepšení měrné efektivní spotřeby. [80] 

 

Obr. 94 Poměrná měrná spotřeba paliva v závislosti na středním efektivním tlaku při zařazeném 6. 

rychlostním stupni a 2000 min-1 [80] 

Všechny čtyři konfigurace motoru byly vytvořeny v programu GT-Power. Při těchto 

simulacích byly použity jízdní cykly CAFE, WLTC, NEDC a JC08. Teplota prostředí při 

studeném startu byla nastavena na 25 °C. Výsledné porovnání všech čtyř konfigurací 

v závislosti na emisích oxidu uhličitého je možné vidět na obr. 95. Technologie λDSF 

obsahovala také funkci úplného vypnutí válců při zpomalování vozidla. [80] 

 

Obr. 95 Emise oxidu uhličitého dle čtyř testovacích cyklů [80] 
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λDSF tedy umožňuje dosáhnout zlepšení měrné spotřeby o 5,1–9,7 % v oblastech nízkého 

zatížení. Zvýšení teploty výfukových plynů odpovídá 20 °C a při nízkých teplotách  

i 40 °C. [80] 

 

7.2 EDSF 

Hybridní vozidla obsahují jak spalovací motor, tak elektromotor s funkcí regenerativního 

brzdění, což znamená, že při brzdění elektromotor funguje jako generátor a dobíjí baterii. 

Úsporu paliva získanou touto metodou můžeme ještě zvýšit, pokud použijeme u spalovacího 

motoru vypínání válců. [2, 81] 

Automobilka Honda jako první začala testovat, jaké výhody by mohlo přinášet vypínání 

válců u spalovacích motorů v hybridních vozidlech (u tzv. mild-hybrid vozidel) a v roce 2005 

představila model Hodna Accord Hybrid, který disponoval motorem V6 s vypínáním válců 

(bylo možné vypnout jednu řadu válců). [2, 81] 

Firma General Motors zapracovala vypínání válců do konceptu dvoustupňových hybridů, 

které obsahují dva elektromotory a jeden spalovací motor. Spalovací motor může být nejen 

variabilně zapínán či vypínán v závislosti na požadavcích na výkon, ale také jednotlivé válce 

mohou být vypínány. Např. u modelu Chevrolet Tahoe může být v případě, že výkon je 

dostatečný, vypnuta polovina válců na motoru V8. [2, 15] 

Výhodné je také použití sekvenčního vypínání válců u spalovacího motoru hybridních 

vozidel. Speciální řídicí jednotka vyhodnotí situaci a vypočítá nejvhodnější možnou sekvenci 

a počet válců k vypnutí např. metodou DSF. Toto spojení se nazývá eDSF a jedná se 

o implementaci u konfigurace P0 (elektromotor spojený se spalovacím motorem pomocí 

řemenu na předním konci) a P1 (elektromotor napojený přímo na klikový hřídel spalovacího 

motoru) u mild-hybridů. [2, 54, 81, 83] 

Spojení obou technologií v eDSF s sebou přináší řadu výhod jako je lepší rekuperace 

kinetické energie při zpomalování a rozšíření pracovní oblasti DSF díky elektromotoru a díky 

vyhlazování průběhu točivého momentu, jak je možné vidět na obr. 96. [54, 83] 

 
Obr. 96 Vyhlazování točivého momentu [54] 
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Vyhlazování točivého momentu se používá zejména proto, že při vypínání válců dochází 

k větším rozestupům mezi jednotlivými zážehy, a tedy se rezonanční oblasti posouvají 

k nižším řádům. Elektromotor/generátor umožní udržet rezonanční frekvence vyšší, než jsou 

provozní frekvence jednotlivých komponent vozidla. DSF také mimo jiné zabraňuje nasycení 

katalyzátoru kyslíkem při zpomalování, kdy je odpojen přívod paliva. [54, 83] 

Testován byl motor Volkswagen Jetta 2015, 1,8 l GTDI EA888 s automatickou 

šestistupňovou převodovkou s měničem točivého momentu a motor/generátorem o výkonu 

12 kW a točivém momentu 44 N·m. Na obr. 97 je možné vidět snížení vibrací na bloku 

motoru při použití vyhlazování točivého momentu. Při měření bylo dosaženo až 50% snížení 

vibrací. Výrazné zlepšení lze vidět u frekvence 10 Hz, kde je dosaženo až o 92 % menšího 

zrychlení. [54, 83] 

 
Obr. 97 Vliv vyhlazování točivého momentu na otáčky a vibrace [54] 

Obecně lze eDSF použít pro konfigurace P0, P1 i P2 (elektromotor mezi spalovacím motorem 

a převodovkou). Otáčková charakteristika zde použitého motoru/generátoru je zobrazena 

na obr. 98. Tento motor/generátor má účinnost 88–95 % v rozmezí vhodném pro použití 

eDSF. Při této simulaci byla uvažována 48V baterie, ale je možné použít i kondenzátory. 

Aplikace vhodného střídače je také velmi důležitá pro implementaci eDSF. [83] 

 

Obr. 98 Otáčková charakteristika elektromotoru [83] 
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Na obr. 99 je možné vidět výsledky produkce emisí oxidu uhličitého dle simulací jednotlivých 

jízdních cyklů. Snížení těchto emisí se pohybuje v rozmezí 12,1–18,5 % vůči základnímu 

motoru a 8,3–11,0 % vůči použití spalovacího motoru s motor/generátorem bez vypínání 

válců. [83] 

 

Obr. 99 Srovnání jednotlivých koncepcí dle čtyř testovacích cyklů [83] 

Motor/generátor byl u testovaného motoru spojen se spalovacím motorem řemenovým 

převodem. Na obr. 100. je možné vidět sinusový průběh točivého momentu, jež vytváří 

elektromotor a reakce na klikovém hřídeli. [83] 

 

Obr. 100 Odezva signálu motor/generátoru na klikovém hřídeli [83] 

  

Všechny dnešní metody vypínání válců jsou kompatibilní se softwarem DSF, není nutné 

přidávat žádné další senzory. Systém DSF obsahuje knihovny možností zapalování pro 

integraci s řídicí jednotkou a OBD. Součástí těchto knihoven jsou také algoritmy upravující 

plnění, řízení součinitele přebytku vzduchu a další. Některé z možností algoritmů vypínání 

válců jsou zobrazeny na obr. 101. [54]  
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Obr. 101 Příklady sekvencí vypínání válců [54] 

 

Na obr. 102 je možné vidět porovnání emisí oxidu uhličitého základního motoru,  

mild-hybridu a eDSF (s implementovaným systémem start/stop) dle tří různých testovacích 

cyklů. Jedinou nevýhodou je cena této technologie, která činí přibližně 65 EUR za procento 

snížení emisí oxidu uhličitého. [54] 
 

 
Obr. 102 Snížení emisí oxidu uhličitého [54] 

 

7.3 MDSF 

Zážehové motory pracující na bázi Millerova cyklu dosahují úspory spotřeby paliva. Např. při 

porovnání Audi třetí generace 1,8 l TFSI s motorem 2,0 l generace 3B s Millerovým cyklem 

bylo u druhého motoru dosaženo o 5–15 % nižší měrné efektivní spotřeby. Při kombinaci 

DSF s Millerovým cyklem je možné dosáhnout ještě dalšího snížení spotřeby paliva. Snížení 

emisí oxidu uhličitého činí u kombinace těchto technologií 10–12 %. [84] 
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Pro použití Millerova cyklu je nutné zajistit ve spalovacím prostoru tzv. příčný vír, aby bylo 

možné dříve zavřít sací ventily. Toho je možné docílit strmějším sacím potrubím 

a tvarováním dna pístu. Další možností je dvoustupňový zdvih sacích ventilů. Právě tohoto 

systému využívá mDSF. Válce mohou pracovat ve třech režimech – vysoké zatížení (Hi), 

nízké zatížení (Lo), dosažené pomocí upraveného zdvihu ventilu, a posledním režimem je 

vypnutí. Tyto tři režimy jsou poté střídány u jednotlivých válců tak, aby bylo dosaženo 

nejnižší měrné spotřeby a zároveň dobrých NVH charakteristik. Příklad použití této 

technologie u čtyřválcového motoru je možné vidět na  

obr. 103. I zde je použito vypnutí všech válců při zpomalování. [84] 

 

 
 

Obr. 103 Použití mDSF při různých režimech motoru [84] 

 

Jak je možné vidět na 

obr. 104, vypínání válců s sebou přináší vysoké amplitudy točivého momentu, což je možné 

redukovat pomocí technologie DSF a ještě více pak pomocí mDSF. Amplituda 0,4. řádu 

harmonické složky byla snížena až o 95 %. [84] 
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Obr. 104 Zlepšení NVH charakteristik při použití mDSF [84] 

Systém mDSF je zde implementován pomocí různého zdvihu sacích ventilů (jeden běžný pro 

větší plnění a jeden pro Millerův cyklus). Je tedy možné vypnout běžný ventil (Lo) nebo 

vypnout celý válec. Millerův ventil je napojen na stejný ovládací okruh jako výfukové ventily. 

K jejich vypnutí tedy dojde zároveň. Tato technologie byla testována na motoru 2,0 l TFSI 

s kompresním poměrem 11,7 s použitím přepínatelných hydraulických podpěr 

a elektromagnetických ventilů pro ovládání přepínání režimů. Doba zdvihu běžných ventilů 

činí 170° a u Millerových ventilů 140° natočení klikového hřídele. [84] 

 

 
Obr. 105 Hlava válce (zeleně je ventil s profilem zdvihu dle Millerova cyklu, modře aktivní běžný 

ventil, šedě vypnutý ventil) [84] 

Při testování vozidla VW Jetta bylo dosaženo výrazného zmenšení emisí oxidu uhličitého po 

aplikaci technologie mDSF. Jednotlivé výsledky dle čtyř různých testovacích cyklů je možné 

vidět na obr. 106. Nevýhodou tohoto systému je, že v režimu všech ventilů je při vyšším 

zatížení dosaženo kvůli asymetrickým zdvihům ventilů o 3–8 % menšího točivého momentu. 

Jak je možné vidět na obr. 106, je zde stále velká oblast, kde je potřeba optimalizace. 

Výhodou technologie mDSF je však to, že je výrazně levnější než eDSF. Její cena je méně 

než 30 EUR za procento snížení emisí oxidu uhličitého. [54, 84]  
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Obr. 106 Úplná charakteristika motoru s mDSF a porovnání emisí oxidu uhličitého [84] 

 



BRNO 2020 

 

 

  84 
 

VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 

8 VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 

Technologie vypínání válců se u vznětových motorů příliš nepoužívá. Na rozdíl 

od zážehových motorů, kde jsou velké ztráty spojené s výměnou náplně způsobené škrcením 

při malých zatíženích, jsou ztráty spojené s výměnou náplně u vznětových motorů malé 

a méně závislé na zatížení. [2, 85] 

Bylo provedeno několik testů zkoumajících dopady aplikace vypínání válců u vznětových 

motorů. Testovaným motorem byl přeplňovaný čtyřválec Ford 2,2 l s přímým vstřikováním 

pomocí tlakového zásobníku (common-rail) a s kompresním poměrem 15,5:1. Tlak 

vstřikování byl řízen řídicí jednotkou v závislosti na požadavcích řidiče, zpravidla  

o 200–300 bar větší než při režimu všech válců. Následující výsledky odpovídají 

1500 min−1. [2, 85] 

Hlavní výhodou vypínání válců u vznětových motorů je zvýšení teploty výfukových plynů. 

Při měření teploty výfukových plynů za turbodmychadlem u zahřátého motoru při různých 

otáčkách a středním efektivním tlaku 2 bar bylo dosaženo zvýšení teploty nejméně o 80 °C při 

použití režimu dvou válců oproti režimu všech válců. Při měření u nezahřátého motoru 

(20 °C) při 1500 min−1 bylo v režimu dvou válců po třech minutách dosaženo teploty 210 °C, 

což je teplota, které nebylo možné při stejných podmínkách v režimu všech válců vůbec 

dosáhnout. Na obr. 107 je možné vidět závislost teploty výfukových plynů 

za turbodmychadlem na otáčkách. [2, 85] 

 

 

Další výhodou vypínání válců je, že emise pevných částic jsou téměř zanedbatelné při obsahu 

emisí oxidů dusíku menším než 2 g·kW−1·h−1 (běžné vznětové motory v automobilech 

dosahují při malém zatížení hodnoty měrných emisí NOx 1–2 g·kW−1·h−1).  Je to způsobeno 

zejména vyšším tlakem vstřikování, a tedy lepším tvořením palivové směsi. Vyšší teploty 

spalovaní vedou k efektivnější oxidaci a k lepšímu odpařování paliva ve spalovacím prostoru, 

což vyrovnává zvýšenou náchylnost k dostřiku paliva na píst vlivem velkých vstřikovacích 

tlaků. [2, 85] 

Obr. 107 Závislost teploty výfukových plynů na výstupu z turbíny turbodmychadla na otáčkách při 

středním efektivním tlaku 2 bar [85] 
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Při zahřívání motoru (prvních 20 minut od studeného startu při 20 °C) bylo vypínáním válců 

dosaženo až 5% úspory paliva. Byl zaznamenán menší nárůst emisí oxidů dusíku, což však je 

vyváženo dřívější iniciací katalytické reakce v katalyzátoru. Při stejných podmínkách 

a otáčkách 2000 min−1 bylo dosaženo 4% úspory paliva, ale z důvodu omezení recirkulace 

výfukových plynů emise oxidů dusíku vzrostly téměř čtyřnásobně (3,6 g·kW−1·h−1 oproti 

0,88 g·kW−1·h−1 při režimu všech válců), což samozřejmě není možné vyvážit dřívějším 

spuštěním katalytické reakce. Emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou obecně vyšší při 

studeném startu a při zahřívání motoru, avšak oproti režimu všech válců bylo vypínáním 

válců dosaženo více než 50% snížení těchto emisí. Při prvních 189 sekundách od startu 

motoru, kdy u výfukových plynů bylo dosaženo hodnoty 210 °C, byly emise uhlovodíků 

zmenšeny na třetinu a emise CO na polovinu. [2, 85] 

Při porovnání účinků vypínání válců u zážehových a vznětových přeplňovaných motorů je 

zřejmé, že u vznětových motorů je úspora paliva malá, v některých režimech vůbec žádná. 

Hlavní výhodou vypínání válců u vznětových motorů je, že při malých zatíženích dosáhnou 

výfukové plyny vyšší teploty, což napomáhá následnému zpracování výfukových plynů, 

zejména dřívějším spuštěním katalytické reakce. Vypínání válců představuje spíše nevýhodu 

při větších zatíženích, kdy dochází k nárůstu spotřeby paliva. [2, 85] 

Možností je také aplikace vypínání válců u nákladních automobilů. Zejména u těžkých 

nákladních vozů je velmi důležité pravidelně provádět regeneraci filtru pevných částic. K té 

však může dojít jen při teplotách 500–600 °C. Pro srovnání, při ustálené jízdě po dálnici 

dosahuje teplota výfukových plynů hodnot okolo 350 °C. Možností, jak dosáhnout zvýšení 

této teploty, je technologie vypínání válců. [2, 86, 87, 88] 

V roce 2015 byl proveden test zaměřený na regeneraci filtru pevných částic u nákladního 

automobilu. Jednalo se o šestiválcový motor s recirkulací výfukových plynů, 

a turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek statoru. Test byl proveden při otáčkách 

1200 min−1, rychlosti vozidla 105 km·h−1 a středním efektivním tlaku 7,6 bar. Vypínány byly 

dva nebo tři válce a bylo dosaženo zvýšení teploty na 520–550 °C. V režimu 3 válců teplota 

dosáhla až 570 °C z původních 420 °C. [2, 86, 89, 90] 

Při předchozích testech bylo vždy použito selektivní vypínání válců. Firma Tula však vyvíjí 

technologii dDSF, která u vznětových motorů aplikuje sekvenční vypínání válců. Výhodou je 

zejména zvýšení teploty výfukových plynů, což napomáhá jejich následnému zpracování 

a regeneraci filtru pevných částic. Díky vyšším teplotám není nutné přidávat palivo po 

spalovacím procesu do spalin. Zlepšení spotřeby paliva se pohybuje mezi 2–3 %, u snížení 

obsahu oxidů dusíku se jedná až o 70 %. [84] 

Při dalším testování byl zkoumán vliv recirkulace výfukových plynů v kombinaci 

s vypínáním válců. Při použití kombinace těchto technologií může být také u vznětového 

motoru dosaženo snížení práce spojené s výměnou náplně. Práce na kompresi a expanzi 

vzduchu uzavřeného ve vypnutých válcích je zanedbatelná. [91] 

Na obr. 108 je možné vidět nízkotlakou část indikátorového diagramu řadového šestiválce 

vůči stejnému motoru při deaktivaci poloviny válců a použití recirkulace výfukových plynů. 

Jedná se o motor s variabilním natočením lopatek statoru turbodmychadla. Měření provedené 

při 2100 min-1 vykazuje také úspory v měrné efektivní spotřebě paliva (obr. 109). [91] 
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Obr. 108 Nízkotlaká část indikátorového diagramu při 2100 min-1, 25% zatížení [91] 

 

Obr. 109 Závislost měrné efektivní spotřeby na točivém momentu [91] 

Přenos tepla je v režimu vypínání válců nižší, jelikož dochází ke zmenšení teplosměnné 

plochy válců na polovinu (jsou uvažovány pouze aktivní válce). Zmenšení odvodu tepla je 

možné vidět na obr. 110. [91] 
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Obr. 110 Závislost odvedeného tepla na točivém momentu při 2100 min-1 [91] 

 

Zlepšení měrné efektivní spotřeby a zvýšení teploty výfukových plynů při různých zatíženích 

je možné vidět na obr. 111. [91] 

 

Obr. 111 Hodnoty měrné efektivní spotřeby a teploty výfukových plynů v různých pracovních režimech 

[91] 

Měrné emise oxidů dusíku i emise oxidu uhelnatého se snížily. Se zvyšováním zatížení rostou 

měrné emise uhlovodíků, recirkulace výfukových plynů však tyto hodnoty zmenšuje, a tedy 

nedochází k jejich zvýšení vlivem vypínání válců. [91] 

Z energetického hlediska je možné jednotlivé režimy porovnat dle obr. 112 a obr. 113. 

Indikovaný výkon se skládá z výkonu potřebného na výměnu náplně, výkonu třecích ztrát 

a efektivního výkonu. Do energetické bilance je potřeba zahrnout také odvod tepla stěnami 

válců a při přechodu do výfukového potrubí. Hodnoty byly experimentálně ověřeny. [91] 
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Obr. 112 Využití energie v motoru [91] 

 

Obr. 113 Využití energie v motoru 
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9 ZAPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

Dnešní systémy vypínání válců jsou omezeny většinou pouze na vypnutí daných válců 

s lehkými modifikacemi na původním motoru. Možností však je při konstrukci použít opačný 

přístup. U níže zmíněného motoru je režim vypnutých válců hlavním režimem. Jako základ je 

použit tříválcový motor, který je rozšířen o 1 válec. Klikový i vačkový hřídel je uzpůsoben 

pro běžný tříválcový motor a čtvrtý válec je ovládán paralelně s prvním. V režimu vypnutých 

válců i v režimu všech válců tedy motor zapaluje po 240° natočení klikového hřídele. První 

a vypínatelný čtvrtý válec totiž zapalují v režimu všech válců souběžně. Čtvrtému válci náleží 

tedy stejné zalomení klikového hřídele. Motor pracuje v režimu tří válců během běžného 

provozu, ale také při startu či volnoběhu, jelikož tím dochází k úsporám spojeným s výměnou 

náplně. Čtvrtý válec je aktivován pouze při větším zrychlování, aby bylo dosaženo 

požadovaného točivého momentu a výkonu. [92] 

V tomto konkrétním případě bylo také využito Atkinsonova cyklu, což mělo za následek nižší 

náchylnost k detonačnímu spalování a větší úspory paliva i při vyšším zatížení. Díky tomu je 

až dvojnásobně rozšířena oblast využitelnosti tříválcového režimu. Byla vytvořena 1D 

simulace s hodnotami získanými z měření tohoto motoru. [92] 

Klikový hřídel vyžaduje specifické vyvažování. Motor si lze zjednodušeně představit jako 

kombinaci jednoválcového a tříválcového motoru. Nevývaha plyne z jednoválce, který 

způsobuje vychýlení těžiště klikového hřídele mimo osu otáčení. Porovnání modifikovaného 

a původního motoru z hlediska setrvačných sil posuvných částí a momentu setrvačných sil 

posuvných částí v jednotlivých řádech harmonických složek je možné vidět v obr. 114, který 

byl získán při 3000 min-1. Osa y odpovídá svislé ose motoru, osa x je kolmá na osu y a osu 

otáčení. Při použití vyvažovacích hřídelů otáčejících se rychlostí motoru je však možné 

u modifikovaného motoru eliminovat všechny setrvačné síly a momenty prvního řádu, 

přičemž druhý řád zůstává nevyvážen. [92] 

 

Obr. 114 Fourierova analýza základního a modifikovaného motoru [92] 



BRNO 2020 

 

 

  90 
 

ZAPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

 
Pořadí zapalování tříválcového motoru prodlužuje časové intervaly mezi zápaly, a tudíž 

sousedící procesy ve válcích výrazně neovlivňují výměnu plynů ostatních válců (ve srovnání 

s vypínáním válců u běžného čtyřválcového motoru). Maximální překrytí ventilů tedy již není 

tak omezeno rozestupy zážehů. Na tomto motoru je také použito variabilních ventilových 

rozvodů. Základní motor obsahuje také systém recirkulace výfukových plynů. Na obr. 115 je 

možné vidět změnu zdvihu ventilů a hlavní změny provedené na motoru jsou vypsány v tab. 

8. [92] 

 

Obr. 115 Zdvih ventilů původního a modifikovaného motoru při 1300 min-1 a středním efektivním tlaku 

2 bar [92] 

Tab. 8 Parametry původního a modifikovaného motoru [92] 

 Jednotka Původní motor Modifikovaný motor 

Zdvihový objem [cm3] 1390 

Zdvih [mm] 75,6 

Vrtání [mm] 76,5 

Kompresní poměr [-] 10:1 

Počet ventilů [-] 4 

Pořadí zapalování [-] 1-3-2-4 1-2-3-4 

Rozestupy zážehů [°] 180-180-180-180 240-240-240-0 

Otevření výfukového 

ventilu 
[°] od přilehlé HÚ 154 140 

Zavření výfukového 

ventilu 
[°] od přilehlé HÚ 18 32 

Otevření sacího 

ventilu 
[°] od přilehlé HÚ -26 až 14 -38 až 2 

Zavření sacího 

ventilu 
[°] od přilehlé HÚ -166 až -126 -156 až -116 

 



BRNO 2020 

 

 

  91 
 

ZAPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

 
Ztráty spojené s výměnou náplně jsou ovlivněny zejména tlakem v sacím potrubí. V oblasti 

nízkého zatížení je tento tlak také jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících množství 

recirkulace výfukových plynů. Díky variabilním ventilovým rozvodům je možné měnit 

překrytí ventilů, a tedy také ovlivnit míru recirkulace výfukových plynů. Původní motor může 

dosáhnout až 18 % zbytkového plynu v sacím potrubí, zatímco modifikovaný až 26 % (při 

středním efektivním tlaku 2 bar a otáčkách 1300 min-1). U ztrát spojených s výměnou náplně 

bylo dosaženo zlepšení až o 7,2 %, což odpovídá 2,4 N·m točivého momentu. [92] 

Testována byla také měrná efektivní spotřeba a měrná indikovaná spotřeba motoru. U měrné 

efektivní spotřeby bylo dosaženo zlepšení až o 8,2 %, u indikované až o 9,4 %. To je 

způsobeno zejména vyššími třecími ztrátami vzniklými v důsledku modifikací klikového 

a vačkového hřídele a také vyššími třecími ztrátami v hlavních ložiscích plynoucí z většího 

zatížení aktivních válců. [92] 

Dále jsou zde zobrazeny zjednodušené p-V diagramy základního a modifikovaného motoru 

a vliv na jejich tvar při zmenšení míry recirkulace výfukových plynů (obr. 116). U základního 

motoru je tento vliv výrazný, zatímco modifikovaný má vysokou toleranci na obsah 

zbytkových plynů, z čehož plyne jeho výhoda. [92] 

 

Obr. 116 Porovnání diagramů původního a modifikovaného motoru při 1300 min-1 a středním 

efektivním tlaku 2 bar [92] 

Existuje však několik úskalí tohoto systému. První problém nastává při stavu blízkém plnému 

zatížení při otáčkách menších než 1800 min-1, kde dochází k velkým tlakovým oscilacím, jak 

zobrazuje obr. 117. Dominantní frekvence leží přesně v oblasti, která odpovídá náporovému 

(surge) limitu turbíny turbodmychadla. Turbodmychadlo totiž není uzpůsobeno stavu, kdy je 

hmotnostní tok spalin dvakrát tak velký, jelikož dochází k zážehu souběžně ve válci 1 a 4. 

Tím se zvyšuje také protitlak ve výfuku. Také u točivého momentu dochází ze stejného 

důvodu k oscilacím. [92] 
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Obr. 117 Průběh tlaku při 2000 min-1 a středním indikovaném tlaku 16 bar [92] 

Přepínání režimů se řídí zejména měrnou efektivní spotřebou paliva. Úplná charakteristika 

obou motorů je zobrazena na obr. 118. Jak je možné si všimnout, u modifikovaného motoru je 

výrazně větší oblast měrné efektivní spotřeby pod 240 g·kW-1·h-1. [92] 

 

Obr. 118 Otáčkové charakteristiky obou motorů s porovnáním měrné efektivní spotřeby [92] 

V oblasti nízkého zatížení hraje velkou roli střední tlak výměny náplně. Jeho snížení výrazně 

ovlivňuje účinnost. U modifikovaného motoru dochází ke snížení práce potřebné na výměnu 

náplně. Porovnání je možné vidět na obr. 119. Daná modifikace motoru také zvyšuje toleranci 

na zbytkové plyny ve válci v oblasti nízkého zatížení, jak zobrazuje obr. 120. [92] 
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Obr. 119 Porovnání otáčkových charakteristik obou motorů [92] 

 

Obr. 120 Otáčkové charakteristiky obou motorů zobrazující podíl zbytkových plynů při recirkulaci 

[92] 

Výhodou této koncepce je méně časté přepínání režimů, a tedy větší oblast využitelnosti 

tříválcového režimu. Při testování byl použit režim čtyř válců pouze 4 % celé jízdní doby, 

zatímco u běžného motoru s vypínáním válců se režim vypnutých válců používá pouze zhruba 

42 % jízdní doby. Zlepšení průměrné spotřeby dle jednotlivých jízdních cyklů je možné vidět 

na obr. 121. Jedinou nevýhodou této koncepce jsou NVH charakteristiky, které by bylo nutné 

dále řešit různými opatřeními. [92] 

 

Obr. 121 Výsledky dle jednotlivých testovacích cyklů [92] 
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10 KONSTRUKCE VLASTNÍCH SYSTÉMŮ VYPÍNÁNÍ VÁLCŮ 

Ze společnosti ŠKODA AUTO byly k dispozici některé části motoru 1,5 MPI v podobě 

konstrukčních modelů. Jedná se o řadový čtyřválcový motor. Model jeho klikového 

mechanismu je zobrazený na obr. 122. 

 

Obr. 122 Klikový mechanismus zkoumaného motoru 

V rámci diplomové práce byly modelovány dvě koncepce vypínání válců. Podklady k oběma 

koncepcím byly dodány od společnosti ŠKODA AUTO. Jednalo se o návrhy aplikace 

selektivního vypínání válců na dvou různých motorech. Bylo tedy nutné dodané díly upravit 

či vytvořit nové tak, aby je bylo možné použít na motoru zkoumaném v této diplomové práci 

a zároveň umožnit sekvenční vypínání válců. Jednalo se o konstrukce s přepínatelnými 

hydraulickými podpěrami a s posuvnými objímkami.  

 

10.1 PŘEPÍNATELNÉ HYDRAULICKÉ PODPĚRY 

Přepínatelné hydraulické podpěry, jak již bylo popsáno dříve, jsou ovládány tlakem oleje, 

který je řízen pomocí elektromagnetických ventilů, které jsou umístěny na ventilovém víku 

motoru. Tyto akční členy jsou čtyři, pro každý válec jeden, aby bylo umožněno sekvenční 

vypínání válců. Aplikace tohoto systému je zobrazena na obr. 123. 

Nevýhodou přepínatelných podpěr je, že jsou výrazně větší než původní podpěry, které byly 

v motoru umístěny pro vymezování vůle. Pro zástavbu tohoto systému bylo nutné vyříznout 

část hlavy motoru a vložit do ní díl zobrazený na obr. 124.  Tento vložený díl je zobrazen tak, 

že je možné vidět umístění kanálů pro vedení ovládacího oleje. 
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Obr. 123 Systém s přepínatelnými hydraulickými podpěrami 

 

Obr. 124 Hlava motoru s vloženou částí 

Pro vypnutí válce je elektromagnetickým ventilem veden olej kanálkem do drážky ve víku. 

Z této drážky je pomocí oválné drážky na vačkovém hřídeli dopraven olej do vedlejší drážky 

víka. Umístění těchto drážek je vyznačeno na obr. 125. a obr. 126 (drážky pokračují 

na lůžcích vačkové hřídele). Čárkovanou čarou je zde také vyznačen jeden z kanálů, které 

vedou olej do střední části víka.  
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Obr. 125 Ventilové víko ze spodní strany 

 

Obr. 126 Ventilové víko s lůžky vačkového hřídele 

Na obr. 127 je poté zobrazen výfukový vačkový hřídel. Tento hřídel má na sobě 3 drážky, 

z čehož dvě jsou na obrázku vyznačeny. Sací vačkový hřídel má pouze jednu oválnou drážku. 
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Obr. 127 Výfukový vačkový hřídel 

Kanál ve střední části víka vede do hlavy motoru, přesněji do oblasti, kde byla původní hlava 

vyříznuta a byl do ní vložen díl zobrazený na obr. 128. Olej poté vstupuje do červeně 

vyznačených kanálů a vede do oblasti okolo vedení zapalovací svíčky. Odtud je olej rozváděn 

ke všem přepínatelným hydraulickým podpěrám daného válce. Tlakem oleje se vnitřní část 

podpěry oddělí od vnější, a pohyb této vnitřní části pohltí působení vačky na rozvodovou 

páku. Dojde tak k vypnutí válce. Pro opětovné zapnutí válce je zapotřebí pouze snížit tlak 

oleje v systému. 

 

Obr. 128 Umístění kanálků pro vedení oleje 
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Výhodou tohoto systému je zejména vysoká variabilita vypínání válců. Vypínání jednotlivých 

válců je na sobě nezávislé, a tedy je tato konstrukce velmi výhodná pro sekvenční vypínání 

válců. Celý systém je zobrazen na obr. 129. 

 

Obr. 129 Systém s přepínatelnými hydraulickými podpěrami 

 

10.2 POSUVNÉ OBJÍMKY 

Největší výhodou koncepce s posuvnými objímkami je, že není nutné dělat úpravy na hlavě 

motoru. Aplikaci tohoto systému na zkoumaný motor je možné vidět na obr. 130. 

 

Obr. 130 Systém s posuvnými objímkami 
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Vypínání válců je ovládáno pomocí čtyř akčních členů umístěných na ventilovém víku. Každý 

z těchto nastavovačů má čtyři kolíky, které mohou zasunutím do vodicí drážky na vačkové 

objímce (obr. 131) způsobit posuv této objímky, a tím vypnout daný válec. Na rozdíl 

od původní koncepce jsou zde dva kolíky navíc, aby bylo možné systém použít pro sekvenční 

vypínání válců. Nejen počet kolíků, ale i počet drážek tvaru Y bylo nutné zdvojnásobit. Tyto 

drážky se však v jednom místě spojují. Objímky mají uvnitř drážkování a samozřejmě taky 

vačkový hřídel je u této koncepce drážkovaný. 

 

Obr. 131 Vačková objímka 

U nejjednodušší konstrukce tohoto typu vypínání válců přísluší jedna sekce s drážkami 

jednomu válci. Zde tato sekce ovládá dva válce. Toto řešení nabízí možnost např. při vypnutí 

levého válce upravit odpovídajícím způsobem zdvih ventilů válce napravo. Celý systém je 

možné vidět na obr. 132. 

 

Obr. 132 Systém s posuvnými objímkami 
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Pro potřeby aplikace sekvenčního vypínání válců bylo však nutné upravit konstrukci tak, aby 

mohlo dojít k vypnutí obou válců nezávisle na sobě. Samotnou vačku bylo tedy nutné rozdělit 

na tři části o šířce 4 mm. Dvě části každé vačky odpovídají plnému vačkovému profilu a zbylá 

jedna třetina je nulová vačka.  

Vnitřní drážky umožňují posuv vačkové hřídele o 4 mm, tedy vypnutí daného válce, a návrat 

do režimu všech válců. Vnější drážky jsou zde umístěny z důvodu posuvu z jedné krajní 

polohy do druhé, tedy pro případ, že je nutné v rámci jednoho cyklu vypnout jeden z válců, 

když byl předtím vypnut sousední. Jednotlivé režimy s vyznačenými možnými posuvy jsou 

zobrazeny na následujících obrázcích (obr. 133, obr. 134, obr. 135). Pod vačkami je 

naznačena poloha kladek rozvodových pák. 

 

Obr. 133 Oba válce aktivní 

Jak je možné si všimnout, je zde několik dílů, které jsou výrazně poddimenzovány. Jedná se 

však pouze o koncepční návrh a je zjevné, že tato aplikace by z prostorových důvodů nebyla 

pro zkoumaný motor vhodná. Průměr kolíků zde odpovídá 1,9 mm, průměr drážky 2,2 mm 

a šířka kladky činí 3 mm. Pro použití u daného motoru by tedy navíc bylo nutné upravit 

konstrukci rozvodových pák. Nevýhodou také je, že není možné vypnout oba sousední válce 

současně.  
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Obr. 134 Válec vpravo vypnutý 

 

Obr. 135 Válec vlevo vypnutý 
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11.1 DISKRETIZACE MODELU 

Pro další výpočty je nutné geometrický model diskretizovat, aby poté mohly být pomocí 

metody konečných prvků vypočteny vlastní tvary a vlastní frekvence daných těles. V rámci 

této diplomové práce se jedná o modely klikové hřídele a bloku motoru.  

Do prostředí programu ANSA je geometrie importována ve formátu IGES v podobě ploch. 

Geometrie je poté zjednodušena. U klikového hřídele jsou k importovaným plochám přidány 

vnitřní kruhové plochy (tři pro každý hlavní čep a jedna pro každý ojniční čep). Kruhové 

plochy jsou rozmístěny uprostřed čepů a u hlavních čepů také ve vzdálenosti odpovídající 

polovině délky hlavního ložiska od středu čepu. Ohraničení kruhových ploch odpovídá 66 % 

průměru daného čepu. Uzly těchto ploch budou později v programu ANSYS použity pro 

vytvoření prutových náhrad. Objemová síť je vytvořena na základě plošné sítě, a tedy jsou 

zachovány polohy uzlů i u těchto kruhových ploch. Model klikové hřídele, který je možné 

vidět na obr. 136, je vytvořen pouze ze čtyřstěnných prvků. Těchto prvků bylo použito 

318990. 

 

Obr. 136 Diskretizovaný model klikového hřídele 

Dále je nutné diskretizovat model bloku motoru. Tento model obsahuje kromě samotného 

bloku také víka hlavních ložisek, ložiskové pánve, šrouby a vložky válců. I když je většina 

diskretizovaného modelu tvořena čtyřstěnnými prvky, šrouby, pánve hlavních ložisek 

a vložky válců obsahují pouze šestistěny. Celý výčet použitých prvků je uveden v tab. 9. 

Tento model je zobrazen na obr. 137 a na následujícím obr. 138 je poté detail sítě v oblasti 

víka hlavního ložiska. 
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Tab. 9 Prvky použité při diskretizaci bloku motoru 

 

U bloku i klikového hřídele jsou použity prvky SOLID186. Jedná se o kvadratické prvky, 

a tedy jsou tvořeny kvadratickými polynomy. Tento prvek je zobrazen na obr. 139. 

Do programu ANSYS se poté exportují objemové prvky, plošné prvky nejsou zahrnuty. 

 

Obr. 137 Diskretizovaný model bloku motoru 

Typ prvku Počet prvků 

Čtyřstěny 908057 

Pyramidové prvky (pětistěny) 640 

Šestistěny 99072 

Celkem 1007769 
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Obr. 138 Detail diskretizace bloku motoru 

 

Obr. 139 Možné tvary prvku SOLID186 [93] 

Po importu do programu ANSYS jsou modelům přiřazeny materiálové vlastnosti, které jsou 

vypsány v tab. 10. Dále je nutné u bloku motoru spojit jednotlivé díly. Tyto díly jsou spojeny 

pomocí zjednodušeného kontaktu „always bonded“, zde je zaručena konvergence, ale 

nevystihuje reálnou podstatu samotného kontaktu. Také předpětí šroubů zde není uvažováno. 
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Tab. 10 Materiálové vlastnosti 

Součást 
Modul pružnosti 

v tahu [GPa] 
µ [-] ρ [kg∙m3] 

Blok motoru 75 0,34 2750 

Ložiskové pánve 210 0,3 7850 

Víka hlavních ložisek 169 0,3 7100 

Šrouby vík hlavních ložisek 213 0,284 7850 

Vložky válců 110 0,26 7200 

Klikový hřídel 174 0,28 7468 

 

Pro použití v programu ADAMS musí být v modelu vytvořeny tzv. uzly rozhraní. Jsou to 

uzly, na které lze aplikovat vazby či zatížení. Tyto uzly musí být propojeny se strukturou 

modelu, což je zaručeno použitím prvku MPC184. Jedná se o tuhý prutový prvek. 

U klikového hřídele jsou prutové náhrady vytvořeny pomocí již dříve zmíněných uzlů, které 

původně náležely kruhovým plochám, které odpovídají 66 % průměru čepu. Kdyby prutové 

náhrady vedly až na povrch, tak by mohly být nepříznivě ovlivněny výsledky (jedná se však 

zejména o napětí, u dynamických analýz je vliv menší). Prutové náhrady přenáší síly jen v ose 

prutu (nevnáší žádné momenty). Aby nedošlo k ovlivnění celkové tuhosti hřídele, tak se 

prutové prvky vytváří v rovině, a ne v prostoru, což vede k menšímu vyztužení struktury.  

U klikového hřídele je vytvořeno 27 uzlů rozhraní (vždy ve středu kruhové plochy či průřezu 

sekce na hřídeli). Jedná se o tři uzly u každého hlavního čepu, jeden uzel u každého ojničního 

čepu a jeden uzel u každé hřídelové sekce. Pro zjednodušení jsou v modelu uvažovány tři 

sekce, z čehož dvě jsou na předním konci a jedna slouží jako příruba setrvačníku. U modelu je 

vytvořeno velké množství prutových náhrad, jak je možné vidět na obr. 140.  

 

Obr. 140 Umístění prutových náhrad na modelu klikového hřídele 
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Pro porovnání je nutné provést také modální analýzu bez prutových náhrad a výsledky je 

možné vidět v tab. 11. Tyto výsledky jsou porovnány s vlastními frekvencemi modálně 

redukovaného modelu s prutovými náhradami. Jelikož nejsou na těleso aplikovány vazby, je 

prvních 6 vlastních frekvencí nulových, a tedy nejsou v tabulce vypsány. 

Tab. 11 Porovnání vlastních frekvencí 

Vlastní tvar [-] S pruty [Hz] Bez prutů [Hz] Rozdíl [%] 

7 383,856 374,17 2,59 

8 519,882 504,6 3,03 

9 850,447 829,7 2,50 

10 880,799 856,58 2,83 

11 938,132 929,73 0,90 

12 1157,52 1126,1 2,79 

13 1396,91 1353 3,25 

14 1438,53 1421,9 1,17 

15 1989,13 1928,5 3,14 

16 2281,97 2219,3 2,82 

17 2512,78 2475,4 1,51 

18 2877,3 2826,6 1,79 

19 3367,51 3287,1 2,45 

20 3425,74 3362,2 1,89 

21 3438,36 3398,6 1,17 

22 3683,59 3589,4 2,62 

23 3822,36 3799,4 0,60 

24 4077,63 4004,4 1,83 

25 4204,1 4093,1 2,71 

26 4256,96 4194,1 1,49 

27 5363,09 5240,6 2,34 

28 5554,23 5435 2,19 

29 5841,61 5659,8 3,21 

30 5889,87 5787,5 1,77 

31 5983,12 5932,5 0,85 

32 6489,44 6436,2 0,83 

 

Výsledky těchto analýz ukazují, že maximální rozdíl je vždy menší než 4 %, a tedy výsledky 

nebudou příliš ovlivněny prutovými náhradami. Takto malých rozdílů je dosaženo zejména 

proto, že prutové náhrady procházejí materiálem. Problém s množstvím prutových prvků 

nastává u bloku motoru, kde náhrady procházejí dutinami. Je nutné vytvořit uzly ve středu 

hlavních ložisek a propojit je s uzly povrchu těchto pánví, dále ve středu horní části vložky 

válce a propojit je s uzly na povrchu vložky, a poté body uložení motoru a propojit je 

s danými povrchovými uzly bloku.  
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Uložení motoru je zde uvažováno velmi zjednodušeně, jelikož je použit pouze blok motoru, 

a ne další komponenty jako je například hlava motoru či převodová skříň. Jelikož však 

předmětem simulací je interakce klikové hřídele s blokem motoru z hlediska sil v ložiscích, je 

možné toto zjednodušení aplikovat, protože se modelované uchycení pohonné jednotky 

nachází dostatečně daleko od hlavních ložisek. 

Nejprve bylo u bloku motoru vytvořeno 26 uzlů rozhraní – dva pro každou vložku válce, tři 

pro každé hlavní ložisko a tři pro uložení bloku. Po provedení několika modálních analýz 

a následného postupného snižování počtu prutových prvků bylo nutné odebrat i některé uzly 

rozhraní. Problémem menšího počtu uzlů rozhraní i prutových náhrad je zhoršení přesnosti 

řešení a zvětšení přetvoření a napjatosti v okolí napojení prutu na okolní strukturu. Jelikož 

však obsahem této diplomové práce jsou dynamické simulace, tak by toto zjednodušení 

nemělo mít výrazný vliv.  

Nakonec je tedy u bloku vytvořeno pouze 12 uzlů rozhraní – jeden pro každou vložku válce, 

jeden pro každé hlavní ložisko a tři pro uložení bloku. Po provedení srovnávací modální 

analýzy bez prutových náhrad byly získány výsledky zobrazené v tab. 12. Zde jsou tyto 

výsledky porovnány s vlastními frekvencemi modálně redukovaného modelu s prutovými 

náhradami. Tyto výsledky se liší u některých vlastních frekvencí o více než 8 %, což je 

způsobené zejména zpevněním v oblasti vložek válců. Počet prutových náhrad však už není 

možné dále redukovat. Tyto velké rozdíly zde vznikají zejména proto, že je pro danou 

simulaci použit pouze model bloku motoru. V případě, že by byly zahrnuty také spodní 

a přední víko, hlava válců či převodová skříň, tak by byl model vyztužen natolik, že by 

nedocházelo k tak výraznému zpevnění pomocí prutových náhrad. Rozmístění prutových 

náhrad je možné vidět na obr. 141. 

 

Obr. 141 Umístění prutových náhrad na modelu bloku motoru 



BRNO 2020 

 

 

  108 
 

PŘÍPRAVA MODELU KLIKOVÉHO MECHANISMU 

Tab. 12 Porovnání vlastních frekvencí  

Vlastní tvar [-] S pruty [Hz] Bez prutů [Hz] Rozdíl [%] 

7 717,98 661,41 8,55 

8 1284,8 1274,2 0,83 

9 1361,3 1324,1 2,81 

10 1382,7 1345,3 2,78 

11 1409 1370,9 2,78 

12 1484,8 1447,3 2,59 

13 1660,3 1619,8 2,50 

14 1959,4 1848,2 6,02 

15 2131,7 2092 1,89 

16 2228,2 2189,2 1,78 

17 2464,7 2344,6 5,12 

18 2546,1 2493,5 2,11 

19 2666,4 2603,2 2,43 

20 2754 2714 1,47 

21 2946,2 2914,4 1,09 

22 3116,61 2959,9 5,29 

23 3162,31 3022,2 4,64 

24 3231,06 3080,5 4,89 

25 3267,61 3195,8 2,25 

26 3407,1 3336 2,13 

27 3511,7 3444,2 1,96 

28 3674,2 3480,6 5,56 

29 3719,1 3624,3 2,62 

30 3763,07 3652,2 3,04 

31 3876,24 3713,3 4,39 

32 3986,67 3770,6 5,73 

 

 

11.2 MODÁLNÍ REDUKCE 

U simulací dynamiky klikového mechanismu je důležité uvažovat pružné deformace. Pro 

použití modelu v systému ADAMS je nutné vytvořit MNF soubor (Modal Neutral File). To je 

možné zadat právě v programu ANSYS, který provede modální redukci tělesa tzv.  

Craig-Bamptonovou metodou. Předpokladem jsou malé deformace pružného tělesa a metoda 

je založena na principu lineární superpozice vlastních tvarů. Jednoduchý příklad křivky 

vytvořené lineární kombinací je možné vidět na obr. 142. 
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Obr. 142 Příklad lineární superpozice [94] 

Stupně volnosti pružného tělesa se dělí do dvou skupin – stupně volnosti uzlů rozhraní (uE) 

a vnitřních uzlů tělesa (uI). Dohromady tvoří vektor deformací tělesa u, kde ΦC je matice 

vazebných módů a ΦN matice normálných módů. E je jednotková matice, q jsou zobecněné 

souřadnice. [94] 

𝒖 = [
𝒖𝐸

𝒖𝐼
] = [

𝑬 𝟎
𝜱𝐶 𝜱𝑁

] [
𝒒𝐸 = (𝒖𝐸)

𝒒𝑁
] 

(22)  

Z této rovnice také vyplývá, že stupně volnosti deformací uzlů rozhraní a deformací vnitřních 

uzlů se určí následovně. [94] 

𝒖𝐸 = 𝒒𝐸 (23)  

𝒖1 = 𝜱𝐶𝒒𝐶 + 𝜱𝑁𝒒𝑁 (24)  

Normálné módy jsou skutečné vlastní módy pružného tělesa získané při modální analýze při 

zamezení pohybu všech uzlů rozhraní. I relativně malý počet normálných módů dostatečně 

popisuje dynamické chování pružného tělesa.  Vazební módy jsou statické tvary, které jsou 

získány při buzení každého stupně volnosti uzlu rozhraní jednotkovým posuvem (či 

natočením), když je zamezeno pohybu všech ostatních uzlů rozhraní. [94] 

Výhodou Craig-Bamptonovy redukce je výrazná redukce počtu stupňů volnosti pružného 

tělesa. Fyzické souřadnice jsou transformovány na zobecněné souřadnice. Zobecněné matice 

tuhosti (�̂�) a hmotnosti (�̂�) jsou vypsány v následujících rovnicích. [94] 

�̂� = [
𝑬 𝟎

𝜱𝐶 𝜱𝑁
]

𝑇

[
𝑴𝐸𝐸 𝑴𝐸𝐼

𝑴𝐼𝐸 𝑴𝐼𝐼
] [

𝑬 𝟎
𝜱𝐶 𝜱𝑁

] = [
�̂�𝐶𝐶 �̂�𝑁𝐶

�̂�𝐶𝑁 �̂�𝑁𝑁

] (25)  

�̂� = [
𝑬 𝟎

𝜱𝐶 𝜱𝑁
]

𝑇

[
𝑲𝐸𝐸 𝑲𝐸𝐼

𝑲𝐼𝐸 𝑲𝐼𝐼
] [

𝑬 𝟎
𝜱𝐶 𝜱𝑁

] = [
�̂�𝐶𝐶 𝟎

𝟎 �̂�𝑁𝑁

] (26)  

Nevýhodou metody je, že matice hmotnosti není diagonální (existuje spojení mezi vazebnými 

a normálnými módy), což znemožňuje efektivní časovou integraci. Pro získání diagonalní 

matice je nutná analýza vlastního problému pomocí ortogonální transformace, čímž se získá 

výsledná pohybová rovnice systému. [94] 

Ortogonalizací je získána tzv. Craig-Bamptonova reprezentace původního systému (nejedná 

se tedy o vlastní tvary původního systému). Systém je nezavazbený, a tedy je prvních 6 

vlastních frekvencí nulových. Vektor všech stupňů volnosti pružného tělesa obsahuje tedy 6 

stupňů volnosti pohybu jako tuhého tělesa a dále stupně volnosti modálních souřadnic 

elastických deformací. [94] 
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Po exportu z programu ANSYS byly v programu ADAMS Flex odebrány vnitřní uzly, čímž 

byla zmenšena velikost modelu bez ovlivnění přesnosti výsledků. Tyto modely jsou 

importovány do prostředí programu ADAMS Engine MD R3.   

 

11.3  MODEL KLIKOVÉHO MECHANISMU V MULTI-BODY SYSTÉMU  

Model klikového mechanismu byl vytvořen v programu ADAMS Engine MD R3. Nejprve 

byl celý model vytvořen z tuhých těles. Tato verze programu umožňuje automatickou tvorbu 

jednotlivých částí klikového mechanismu zadáním pouze základních parametrů jako je poloha 

těžiště, hmotnost, momenty setrvačnosti atd. a geometrický popis jednotlivých dílů jako je 

např. délka ojnice či kompresní výška pístu.  

Nejprve je nutné vytvořit šablonu, ve které se definují základní parametry motoru jako je 

např. počet válců. Dle těchto údajů je možné dále vytvořit tuhý blok motoru a tuhý klikový 

hřídel. U tvorby klikového hřídele je zadána zejména poloha, šířka a průměr jednotlivých 

čepů a sekcí. K poslední ze tří sekcí je připojen tuhý setrvačník, ke kterému je přičtena 

hmotnost a momenty setrvačnosti přítlačného kotouče a spojkové lamely. 

Dále byl vytvořen pryžový tlumič torzních kmitů, který je připojen k přednímu konci 

klikového hřídele. Pro zjednodušení je polovina hmotnosti pryžového prstence přičtena 

k řemenici a polovina k setrvačnému prstenci. Ztrátový úhel tlumiče odpovídá 5,7°. 

Pro tvorbu lůžek pohonné jednotky je použit lineární model uložení s konstantními hodnotami 

směrových tuhostí a tlumení. Teplota mazacího oleje byla získána od vedoucího práce. 

Viskozita oleje pak je nahrána z knihovny programu ADAMS a odpovídá motorovému oleji 

5W-40. Průběh viskozity oleje je zobrazen na obr. 143. 

 

Obr. 143 Průběh dynamické viskozity v závislosti na teplotě 

Dále byly vytvořeny tuhé modely ojnic, pístů a pístních čepů. Ložiska pístních čepů a vložky 

válců jsou použity pouze zjednodušené vazebné. Ojniční ložiska jsou definována jako tuhá 2D 

hydrodynamická a hlavní ložiska jako tuhá 3D hydrodynamická. U dvourozměrné metody je 

předpoklad rovnoběžnosti válcových ploch pouzdra a čepu. Je použita empirická analytická 

rovnice. Třírozměrná metoda zahrnuje do výpočtu i naklopení čepu. Reynoldsova 

diferenciální rovnice je řešena explicitně. Výsledná síla zde působí mimo centrální sekci 

ložiska. 
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Průběhy tlaku ve spalovacím prostoru jsou dodány od společnosti ŠKODA AUTO. Pro 

simulaci vypínání válců je nutné stanovit průběh tlaku ve vypnutých válcích, tedy pouze 

kompresi a expanzi náplně válce bez zážehu. Tyto průběhy byly získány na základě 

zjednodušené 0-D termodynamické simulace v prostředí MS Excel. 

Tuhé modely bloku motoru a klikového hřídele jsou posléze nahrazeny pružnými tělesy. Při 

tvorbě původních tuhých modelů byly vytvořeny markery, které odpovídají uzlům rozhraní 

pružných těles. Výsledný model klikového mechanismu je možné vidět na obr. 144. Pro 

názornost je u bloku nastavena vyšší míra průhlednosti. 

 

Obr. 144 Model klikového mechanismu v MBS systému 

V multi-body systému je poté pružným tělesům přiřazeno modální tlumení. To vyjadřuje 

poměr tlumení k tzv. kritickému tlumení (zcela eliminuje harmonické kmitání). V programu 

ADAMS je nastaveno modální tlumení dle frekvence – do 100 Hz 0,01, od 100 Hz 

do 1000 Hz 0,1, nad 1000 Hz 1. Jelikož jsou vlastní frekvence klikového hřídele a zejména 

pak bloku motoru vysoké a velmi brzy překračují hranici 1000 Hz, tak nebylo možné toto 

základní nastavení použít. Modální tlumení bylo tedy definováno na základě vztahu dodaného 

vedoucím práce. Torzní tuhost spojení motoru s dynamometrem odpovídá poslednímu úseku 

nelineární torzní charakteristiky tangenciálních pružin lamely.  
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12 VÝSLEDKY SIMULACÍ 

Při hodnocení vypínání válců je uvažováno 20%, 40% a plné zatížení motoru. U dvou variant 

částečného zatížení jsou zkoumány následující režimy: 

- všechny válce aktivní 

- vypnuté vnitřní válce 

- vypnuté vnější válce 

- sekvenční vypínání válců 

U sekvenčního vypínání válců jsou u aktivních válců použity hodnoty tlaků z indikace při 

plném zatížení. Hustota zážehů tedy odpovídá zatížení. U skutečného motoru by tedy mohla 

být regulace pomocí škrticí klapky nahrazena variabilním počtem aktivních válců.  

Použité schéma zapalování sekvenční varianty vypínání válců při zatížení 20 % a 40 % je 

zobrazeno na obr. 145. Pro selektivní vypínání válců při 40% zatížení motoru jsou použity 

průběhy tlaků odpovídající 80% zatížení. Analogicky při 20% zatížení motoru jsou použity 

tlaky odpovídající 40% zatížení, aby bylo dosaženo stejného celkového zatížení motoru 

v režimu všech válců a v režimu vypnutých válců a tím byla zaručena porovnatelnost.  

Průběhy tlaků ve válcích pro selektivní vypínání válců při zatížení 40 % a obě varianty 

sekvenčního vypínání válců jsou zobrazeny na obr. 146. Průběhy tlaků ve spalovacím 

prostoru pro selektivní vypínání válců při 20% zatížení odpovídají průběhům při 40% 

zatížení. Rozdílem jsou pouze nižší hodnoty tlaků v aktivních válcích.  

U motoru je vyhodnoceno torzní kmitání řemenice, třecí ztráty v hlavních ložiscích a zatížení 

hlavních ložisek z hlediska relativní excentricity i maximální síly. Jednotlivé charakteristiky 

jsou blíže popsány u výsledků získaných při plném zatížení. Všechny hodnoty jsou vyjádřeny 

v poměrných jednotkách. 

 

Obr. 145 Schéma zapalování 
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Obr. 146 Průběhy tlaků ve válcích 

 

12.1 PLNÉ ZATÍŽENÍ 

 

12.1.1 ÚHLOVÁ VÝCHYLKA ŘEMENICE 

Analýzou v prostředí ADAMS jsou získány průběhy okamžité úhlové rychlosti řemenice. 

Z těchto hodnot je vypočtena úhlová výchylka řemenice, která je popsána polovinou rozkmitu 

celkového časového průběhu veličiny a amplitudami jednotlivých harmonických složek. 

Úhlová výchylka řemenice v sobě zahrnuje torzní deformace klikového hřídele 
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a nerovnoměrnost chodu danou rezonancemi nízkých řádů, jejichž rezonanční frekvence 

ovlivňuje také torzní tuhost částí mezi klikovým hřídelem a rotorem dynamometru.  

Na obr. 147 je zobrazen průběh poloviny rozkmitu úhlové výchylky řemenice a jeho rozklad 

na harmonické složky. Pro přehlednost jsou však zobrazeny pouze ty řády harmonických 

složek, které jsou významné pro vyhodnocení. Tento graf primárně zobrazuje rezonance 

torzní deformace klikového hřídele, tedy vyšší harmonické složky, a tedy není možné zobrazit 

celý průběh poloviny rozkmitu úhlové výchylky řemenice. 

 

Obr. 147 Harmonická analýza 

 

12.1.2 TŘECÍ ZTRÁTY HLAVNÍCH LOŽISEK 

Z analýzy v prostředí ADAMS jsou také získány hodnoty třecího momentu a okamžité úhlové 

rychlosti v hlavních ložiscích a z nich je poté vypočten ztrátový výkon. Při plném zatížení 

motoru je možné si všimnout, že u hlavních ložisek 2, 3 a 4 dochází k mírně větším třecím 

ztrátám, než u ložisek 1 a 5. Tato dvě krajní ložiska sousedí totiž pouze s jedním zalomením 

klikového hřídele. Průběhy ztrátového výkonu jednotlivých ložisek je možné vidět na obr. 

148. 
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Obr. 148 Ztrátový výkon hlavních ložisek při plném zatížení 

 

12.1.3 ZATÍŽENÍ HLAVNÍCH LOŽISEK – RELATIVNÍ EXCENTRICITA 

Relativní excentricita je jeden z parametrů, pomocí něhož je možné hodnotit zatížení ložisek. 

Odpovídá podílu dvojnásobku excentricity (výstřednosti) hlavního čepu vůči hlavnímu 

ložisku (e) a rozdílu průměru hlavního ložiska (Dh) a hlavního čepu klikového hřídele (dk). 

Průběh relativní excentricity při plném zatížení je zobrazen na obr. 149. 

𝜀 =
2𝑒

𝐷ℎ − 𝑑𝑘
 (27)  

 

Obr. 149 Relativní excentricita hlavních ložisek při plném zatížení 
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Relativní excentricita nabývá hodnot 0–1, kde 0 znamená, že poloha středu hlavního čepu 

klikové hřídele odpovídá poloze středu hlavního ložiska. Pro vyhodnocení jejího průběhu jsou 

uvažovány vždy maximální hodnoty, které v cyklu nastaly. Nejvíce zatížené je zde druhé 

a čtvrté hlavní ložisko, ve vyšších otáčkách pak dosahuje maximálních hodnot třetí ložisko. 

 

12.1.4 ZATÍŽENÍ HLAVNÍCH LOŽISEK – MAXIMÁLNÍ SÍLA 

Dále je vyhodnocována maximální síla, která na hlavní ložisko v průběhu cyklu působí. Při 

plném zatížení dosahuje nejvyšších hodnot převážně druhé hlavní ložisko. Průběhy 

maximálních sil působících na ložisko je možné vidět na obr. 150. 

 

Obr. 150 Průběh amplitudy síly působící v hlavních ložiscích 

 

12.2  ZATÍŽENÍ 40 % 

 

12.2.1 ÚHLOVÁ VÝCHYLKA ŘEMENICE 

Při porovnání poloviny rozkmitu úhlové výchylky řemenice u všech zkoumaných variant 

vypínání válců s režimem všech válců při stejném zatížení je zřejmé, že v režimu vypnutých 

válců dochází k větším torzním deformacím klikového hřídele a větší nepravidelnosti chodu 

klikového mechanismu, což je způsobené většími rozestupy mezi zážehy. 

Porovnání průběhů poloviny rozkmitu řemenice všech variant je možné vidět na obr. 151. 

Výsledky jednotlivých harmonických analýz se nachází v příloze č. 2. Nejhorší výsledky 
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válců, což je dnes nejčastěji používanou variantou. Z důvodů zdvojnásobení rozestupu mezi 
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0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

P
o

m
ěr

n
á 

sí
la

 [
-]

Otáčky [min-1]

ložisko 1 ložisko 2 ložisko 3 ložisko 4 ložisko 5



BRNO 2020 

 

 

  117 
 

VÝSLEDKY SIMULACÍ 

blízké 1500 min-1. Tato hodnota úhlové výchylky významně převyšuje hodnoty získané při 

simulaci plného zatížení. 

U sekvenčního vypínání válců je nutné simulovat 10 otáček klikového hřídele (sekvence se 

opakuje po 10 otáčkách klikového hřídele). Z tohoto důvodu jsou také výsledné řády 

harmonických složek násobky čísla 0,1. Dominantní je v tomto případě 0,4., 0,8. a 1,2. řád 

harmonické složky. 

 

Obr. 151 Porovnání poloviny rozkmitu řemenice 

 

12.2.2 TŘECÍ ZTRÁTY HLAVNÍCH LOŽISEK 

Porovnání ztrátového výkonu hlavních ložisek dle jednotlivých zkoumaných variant je možné 

vidět na obr. 152.  

 

Obr. 152 Třecí ztráty hlavních ložisek 
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Je zřejmé, že i když jsou průběhy ztrátového výkonu jednotlivých ložisek u různých variant 

odlišné, celkový ztrátový výkon se příliš neliší. Mírně vyšší hodnoty vykazuje sekvenční 

vypínání válců a vypnutí vnitřních válců. Vypínání válců tedy příliš neovlivňuje třecí ztráty 

v hlavních ložiscích. Výraznější by pravděpodobně byl tento rozdíl při vyhodnocování 

ztrátového výkonu u ojničních ložisek. Na obr. 153 jsou zobrazeny výsledky získané při 

simulaci režimu všech válců. Zde vykazuje největší třecí ztráty třetí hlavní ložisko. 

 

Obr. 153 Ztrátový výkon hlavních ložisek v režimu všech válců 

Při vypnutí vnitřních válců dochází k větším třecím ztrátám u ložisek 1, 2, 4 a 5. Třetí hlavní 

ložisko sousedí v tomto případě se dvěma zalomeními vypnutých válců. Jeho třecí ztráty 

narůstají až ve vyšších otáčkách, což je možné vidět na obr. 154. 

 

Obr. 154 Ztrátový výkon hlavních ložisek při vypnutí vnitřních válců 
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Při vypnutí vnějších válců je situace opačná. Třetí hlavní ložisko stále vykazuje nejvyšší třecí 

ztráty, ale u krajních ložisek, tedy u prvního a pátého, dojde ke snížení ztrátového výkonu. 

Toto zobrazuje obr. 155. 

 

Obr. 155 Ztrátový výkon hlavních ložisek při vypnutí vnitřních válců 

 

U sekvenčního vypínání válců je získán podobný průběh třecích ztrát jako v režimu všech 

válců, pouze hodnoty jsou nepatrně vyšší, jak je možné vidět na obr. 156. 

 

Obr. 156 Ztrátový výkon hlavních ložisek při sekvenčním vypínání válců 
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12.2.3  ZATÍŽENÍ HLAVNÍCH LOŽISEK – RELATIVNÍ EXCENTRICITA 

Z pohledu relativní excentricity jsou v režimu všech válců do 4000 min-1 nejvíce zatížena 

ložiska 2 a 4, při vyšších otáčkách pak ložisko 3. Tyto průběhy jsou zobrazeny na obr. 157. 

 

Obr. 157 Relativní excentricita hlavních ložisek v režimu všech válců 

Při vypnutí vnitřních válců dojde dle obr. 158 ke zvýšení relativní excentricity u ložisek 1, 2, 

4 a 5 provázené snížením této hodnoty u třetího hlavního ložiska.   

 

Obr. 158 Relativní excentricita hlavních ložisek při vypnutí vnitřních válců 
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současným zvýšením zatížení u zbylých tří, což je zobrazeno na obr. 159. U tohoto i u dalších 

průběhů relativní excentricity a maximální síly je možné vidět analogii se změnami u průběhů 

ztrátových výkonů, např. větší zatížení vnějších ložisek při vypnutí vnitřních válců. 
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Obr. 159 Relativní excentricita hlavních ložisek při vypnutí vnějších válců 

U sekvenčního vypínání válců dojde ke zvýšení zatížení u všech válců (obr. 160). Dochází 

zde totiž k větším rázům než u zbylých variant. Tlaky ve spalovacím prostoru aktivních válců 

odpovídají 100% zatížení. 

 

Obr. 160 Relativní excentricita hlavních ložisek u sekvenčního vypínání válců 

 

12.2.4 ZATÍŽENÍ HLAVNÍCH LOŽISEK – MAXIMÁLNÍ SÍLA 

Z hlediska maximální síly se jeví v režimu všech válců jako nejméně zatížené ložisko právě 

ložisko 3. Nejvíce zatížené je druhé ložisko, ve vyšších otáčkách vystřídané pátým ložiskem. 
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Obr. 161 Průběh amplitudy síly působící v hlavních ložiscích v režimu všech válců 

 

Při vypnutí vnitřních válců se opakuje trend jako u průběhů relativní excentricity a třecích 

ztrát. Největší nárůst vůči režimu všech válců vykazují druhé a čtvrté ložisko, naopak zatížení 

třetího ložiska klesá, což ukazuje obr. 162. 

 

Obr. 162 Průběh amplitudy síly působící v hlavních ložiscích při vypnutí vnitřních válců 

 

Při vypnutí vnějších válců dojde k nárůstu maximální síly zejména u čtvrtého ložiska. Naopak 

krajní ložiska vykazují menší maximální síly. Až ve vyšších otáčkách je opět možné 

pozorovat zvýšení působící síly na páté hlavní ložisko. Tyto průběhy jsou zobrazeny na obr. 

163. 
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Obr. 163 Průběh amplitudy síly působící v hlavních ložiscích při vypnutí vnějších válců 

Při sekvenčním vypínání válců dochází k velmi výraznému nárůstu působící síly. U druhého 

ložiska se maximální hodnota průběhu zvýšila o 43 %, stále však nebyla překročena 

maximální hodnota síly působící na hlavní ložiska při plném zatížení. Při sekvenčním 

vypínání válců dochází tedy k významně většímu maximálnímu zatížení hlavních ložisek, 

které je způsobeno většími rázy. Tyto průběhy je možné vidět na obr. 164. 

 

Obr. 164 Průběh amplitudy síly působící v hlavních ložiscích při sekvenčním vypínání válců 

 

12.3 ZATÍŽENÍ 20 % 

Další část obsahuje výsledky simulací pro 20% zatížení motoru. Simulace se liší okrajovými 

podmínkami, přesněji tlaky ve spalovacím prostoru a teplotami.  
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12.3.1 ÚHLOVÁ VÝCHYLKA ŘEMENICE 

Porovnání vypínání válců u zkoumaného motoru při 20% zatížení odpovídá průběhům u 40% 

zatížení. Úhlová výchylka řemenice však nabývá nižších hodnot. Porovnání průběhů poloviny 

rozkmitu úhlové výchylky řemenice všech variant částečného zatížení je možné vidět na obr. 

165. Výsledky jednotlivých harmonických analýz se nachází v příloze č. 3.  

I zde je zřejmé, že nejhorší výsledky vykazuje selektivní vypínání válců při vypnutí vnějších 

válců. Podobně je na tom i vypínání vnitřních válců. Sekvenční vypínání válců má nižší 

hustotu zážehů než zde srovnávaná selektivní varianta, a přesto vykazuje nižší hodnoty úhlové 

výchylky řemenice v nízkých otáčkách. Ve vyšších otáčkách sice hodnoty úhlové výchylky 

u sekvenčního vypínání válců narůstají, nicméně tato technologie umožňuje použít velké 

množství sekvencí zapalování a vyhnout se tak nechtěné rezonanci. V rámci diplomové práce 

byla zkoumána pouze jedna z mnoha variant sekvencí. 

Také zde jsou u sekvenčního vypínání válců dominantní řády 0,4., 0,8. a 1,2. V příloze č. 2 

a č. 3 jsou u sekvenčního vypínání válců vždy uvedeny dva grafy. Jeden slouží k porovnání 

s ostatními průběhy, a tedy má stejné hodnoty na svislé ose jako zbylé harmonické analýzy. 

Z tohoto grafu však nejsou zřejmé průběhy některých dominantních harmonických složek, 

a tedy je možné v příloze najít i druhý graf s větším rozsahem svislé osy. 

 

Obr. 165 Porovnání poloviny rozkmitu úhlové výchylky řemenice 

 

12.3.2 TŘECÍ ZTRÁTY HLAVNÍCH LOŽISEK 

Při hodnocení třecích ztrát je možné sledovat stejný trend jako u 40% zatížení. Celkový 

ztrátový výkon se u jednotlivých variant příliš neliší, největší je však u sekvenčního vypínání 

válců. Průběh ztrátového výkonu jednotlivých ložisek u všech variant je zobrazen na obr. 166. 

Pro srovnání jsou zde čárkovanými čarami zobrazeny také průběhy celkových třecích ztrát 

hlavních ložisek u 40% zatížení. Ztrátový výkon obou zatížení se příliš neliší. Síly působící 

na hlavní ložiska jsou sice při 40% zatížení větší, nicméně třecí moment v ložisku závisí také 

na viskozitě oleje. Se zvyšující se teplotou klesají třecí ztráty v kluzných ložiscích. 

U provedených simulací byl vždy uvažován ustálený stav, a tedy také teplota oleje, která 
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tomuto ustálenému stavu odpovídá. Ve skutečném provozu by však mohl být mazací olej 

ohřátý předcházejícími cykly při větším zatížení. Pak by se třecí ztráty motoru při 20% 

zatížení mohly snížit.  

 

Obr. 166 Porovnání celkového ztrátového výkonu hlavních ložisek 

V režimu všech válců vykazuje, stejně jako u 40% a 100% zatížení, největší ztrátový výkon 

třetí hlavní ložisko. Tyto průběhy zobrazuje obr. 167. Je možné si všimnout, že při plném 

zatížení jsou oproti oběma variantám částečného zatížení třecí ztráty hlavních ložisek více 

diverzifikované.  

 

Obr. 167 Ztrátový výkon hlavních ložisek v režimu všech válců 
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Při vypnutí vnitřních válců vykazuje třetí ložisko nejvyšší ztrátový výkon až při otáčkách 

vyšších než 4000 min-1. Jeho třecí ztráty se snižují a u ostatních hlavních ložisek vzrostou, což 

je zobrazeno na obr. 168. 

 

Obr. 168 Ztrátový výkon hlavních ložisek při vypnutí vnitřních válců 

 

Při vypnutí vnějších válců naopak ještě vzrostou třecí ztráty třetího hlavního ložiska při 

současném snížení ztrátového výkonu krajních ložisek, jak zobrazuje obr. 169. 

 

Obr. 169 Ztrátový výkon hlavních ložisek při vypnutí vnějších válců 
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Obr. 170 Ztrátový výkon hlavních ložisek při sekvenčním vypínání válců 
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Tyto průběhy je možné vidět na obr. 171. Jako v předchozích režimech všech válců, i zde jsou 

nejméně zatížená krajní ložiska. Je možné pozorovat, že se snižujícím se zatížením klesají 

také hodnoty relativní excentricity.   

 

 Obr. 171 Relativní excentricita hlavních ložisek v režimu všech válců  

Při vypnutí vnitřních válců dojde ke snížení relativní excentricity u třetího hlavního ložiska, 
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Obr. 172 Relativní excentricita hlavních ložisek při vypnutí vnitřních válců 

 

Při vypnutí vnějších válců dochází opět ke snížení hodnot relativní excentricity u krajních 

hlavních ložisek a zvýšení těchto hodnot u zbylých ložisek, zejména pak u třetího hlavního 

ložiska. Tyto průběhy jsou zobrazeny na obr. 173. 

 

Obr. 173 Relativní excentricita hlavních ložisek při vypnutí vnějších válců 
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Obr. 174 Relativní excentricita hlavních ložisek u sekvenčního vypínání válců 

 

12.3.4 ZATÍŽENÍ HLAVNÍCH LOŽISEK – MAXIMÁLNÍ SÍLA 

V režimu všech válců jsou při 20% zatížení nejvíce zatížená ložiska 2 a 5. Průběhy se 

podobají režimu všech válců při 40% zatížení, pouze zde jsou hodnoty nižší, protože jsou 

ložiska méně zatížená. Průběhy maximální síly působící v ložiscích je možné vidět na obr. 

175. 

 

Obr. 175 Průběh amplitudy síly působící v hlavních ložiscích v režimu všech válců 
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Obr. 176 Průběh amplitudy síly působící v hlavních ložiscích při vypnutí vnitřních válců 

 

Také při vypnutí vnějších válců dochází k analogickým změnám jako u 40% zatížení, tedy ke 

snížení maximálních hodnot síly u krajních ložisek. I přesto je ve vyšších otáčkách páté 

ložisko stále nejvíce zatížené, jak je možné vidět na obr. 177. 

 

Obr. 177 Průběh amplitudy síly působící v hlavních ložiscích při vypnutí vnějších válců 
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podobných výsledků jako motor v plném zatížení, tak při plném zatížení na ložiska působí 

takto vysoké síly po výrazně další část cyklu. Průběhy maximální síly při vypínání válců je 

zobrazený na obr. 178. 

 

Obr. 178 Průběh amplitudy síly působící v hlavních ložiscích síly při sekvenčním vypínání válců 
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ZÁVĚR 

V první části práce je uvedena rešerše systémů vypínání válců a aktuálních trendů v této 

oblasti. Vypínání válců s sebou přináší několik negativních jevů jako je např. zvýšení třecích 

ztrát a zhoršení NVH charakteristik. Jelikož se tato diplomová práce zaměřuje právě 

na nepříznivé důsledky této technologie, slouží výsledky různých testů uvedených v rešeršní 

části jako ukazatel úspory paliva a snížení emisí. 

Dále byla součástí práce konstrukce ventilových rozvodů upravených pro implementaci 

vypínání válců. Byly vytvořeny dvě varianty rozvodového mechanismu pro motor 1,5 MPI. 

První možnost spočívala v použití přepínatelných hydraulických podpěr. U této varianty je 

nutné konstrukčně upravit hlavu motoru. Nejjednodušší možností je část hlavy motoru 

vyříznout a vložit do ní díl, který umožňuje umístění přepínatelných hydraulických podpěr, 

které jsou větší než běžné hydraulické podpěry. Ovládací olej je k podpěrám přiváděn skrze 

soustavu drážek a kanálů. Systém je řízen pomocí elektromagnetických ventilů a je vhodný 

pro sekvenční vypínání válců.  

Druhou zkoumanou variantou bylo použití posuvných vačkových objímek. Toto řešení je 

výhodné zejména z důvodu, že není nutné provádět konstrukční zásahy do hlavy motoru. 

Jedná se o elektromechanický systém ovládaný pomocí nastavovačů umístěných 

na ventilovém víku. Tento systém se však ukázal jako nevhodný pro motor 1,5 MPI 

v kombinaci se sekvenčním vypínáním válců. Z prostorových důvodů musely být na jedné 

objímce umístěny vačky dvou válců. Navržená koncepce neumožňuje souběžné vypnutí dvou 

sousedních válců a některé díly jsou z prostorových důvodů značně poddimenzované.  

Poslední část práce se věnuje přípravě modelů pro MBS analýzu a zhodnocení výsledků 

simulací dynamiky klikového mechanismu. V modelu jsou použity pružné modely klikového 

hřídele a bloku motoru. Pro nastavení modelu bylo simulováno plné zatížení, dále pak 40% 

a 20% zatížení motoru. Pro každý z režimů částečného zatížení byly provedeny simulace 

v režimu všech válců a tři možnosti vypínání válců. Jednalo se o dvě varianty selektivního 

a jednu variantu sekvenčního vypínání válců. 

Při hodnocení zatížení hlavních ložisek pomocí relativní excentricity a maximální síly 

působící v ložisku je možné sledovat stejné trendy u 20% i 40% zatížení. Při vypnutí vnitřních 

válců, čehož se dnes v sériové výrobě nejčastěji používá, dochází k většímu zatížení krajních 

hlavních ložisek. Opačný děj nastává při vypnutí vnějších válců. Sekvenční vypínání válců 

vykazuje dle relativní excentricity i maximální síly největší zatížení a také největší třecí ztráty 

v hlavních ložiscích. 

Při hodnocení důsledků vypínání válců pomocí poloviny rozkmitu úhlové výchylky řemenice 

se potvrdil předpoklad, že vypínání válců zhoršuje rovnoměrnost chodu klikového 

mechanismu a způsobuje torzní kmitání. Zároveň se však potvrdilo, že při použití 

sekvenčního vypínání válců je možné dosáhnout výrazného snížení úhlové výchylky řemenice 

v porovnání se selektivní metodou.  

Sekvenční vypínání válců umožňuje úplně nahradit regulaci pomocí škrticí klapky. Regulace 

dodávaného výkonu tedy probíhá pomocí variabilního počtu aktivních válců, které pracují při 

plném zatížení. Pomocí tohoto typu vypínání válců může motor pracovat ve zkoumaném 

případě i v režimu např. 66% nebo 80% zatížení. U sekvenčního vypínání válců rozhoduje 
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o výběru daného schématu zapalování nejen zatížení motoru a NVH charakteristiky, ale také 

teplota částí motoru. 

Nižší řády harmonických složek se projevují nerovnoměrností chodu, tudíž by bylo dále 

vhodné ověřit vliv těchto řádů na NVH charakteristiky dalších částí hnacího řetězce vozidla. 

Existuje řada způsobů, které mohou negativní dopady vypínání válců eliminovat a zabránit 

tak nežádoucímu buzení dalších částí. Účinným způsobem by bylo použít např. dvouhmotový 

setrvačník, popř. i kyvadlový eliminátor. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

DOHC [-] Double Over Head Camshaft 

DSF [-] Dynamic Skip Fire (Dynamické sekvenční vypínání válců) 

DÚ [-] Dolní úvrať 

EGR [-] Exhaust Gas Recirculation (Recirkulace výfukových plynů) 

EPA [-] Environmental Protection Agency 

(Agentura pro ochranu životního prostředí) 

FD [-] Firing Density (Hustota zážehů) 

HÚ [-] Horní úvrať 

KE [-] Kyvadlový eliminátor 

MAP [Pa] Tlak v sacím potrubí 

MPI [–] Multi Point Injection (Vícebodové vstřikování) 

NVH [–] Noise, Vibration and Harshness (Hluk a vibrace) 

OHC [-] Over Head Camshaft 

OHV [-] Over Head Valve 

aw [m·s-2] Zrychlení 

cv [J·kg-1·K-1] Měrná tepelná kapacita za konstantního objemu 

d [m] Průměr pístu 

Dh [m] Průměr hlavního ložiska 

dk [m] Průměr hlavního čepu klikového hřídele 

E [-] Jednotková matice 

e [m] Excentricita hlavního čepu 

f [Hz] Frekvence 

𝐹𝑝𝑎𝑥 [N] Síla působící na západku 

𝐹𝑝𝑟𝑢ž𝑖𝑛𝑎 [N] Síla vyvolaná pružinou 

𝐹𝑣𝑖𝑠𝑘ó𝑧𝑛í𝑥 [N] Třecí síla v kapalině 

iv [-] Počet válců 

k [-] Koeficient typu vibrací 

�̂� [-] Zobecněná matice tuhosti 

M [N·m] Točivý moment 

�̂� [-] Zobecněná matice hmotnosti 

m [kg] Hmotnost 

mP [g·kW-1·h-1] Efektivní měrná spotřeba paliva 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
MP [g·h-1] Hodinová spotřeba paliva 

n [min-1] Otáčky motoru 

N [-] Počet vzorků 

ƞ [Pa·s] Dynamická viskozita 

np [-] Polytropický exponent 

p1 [Pa] Tlak plynu ve válci (píst je v dolní úvrati) 

p2 [Pa] Tlak plynu ve válci (píst je v horní úvrati) 

Pe [W] Efektivní moment 

pe [Pa] Střední efektivní tlak 

pi [Pa] Střední indikovaný tlak 

Pi [W] Indikovaný výkon motoru 

Pi1 [W] Indikovaný výkon jednoho válce 

Pm [W] Ztrátový výkon 

pm [Pa] Střední tlak mechanických ztrát 

Q [J] Přenesené teplo 

q [-] Zobecněná souřadnice 

Qn [J] Teplo disipované za otáčku 

R [J·K−1·mol−1] Univerzální plynová konstanta 

t1 [s] Doba jednoho cyklu 

T1 [K] Teplota plynu (píst je v dolní úvrati) 

T2 [K] Teplota plynu (píst je v horní úvrati) 

u [-] Vektor deformací tělesa 

uE [-] Stupně volnosti uzlů rozhraní 

uI [-] Stupně volnosti vnitřních uzlů tělesa 

V [m3] Okamžitý objem 

v1 [m3·kg−1] Měrný objem plynu (píst je v dolní úvrati) 

v2 [m3·kg−1] Měrný objem plynu (píst je v horní úvrati) 

Vz [m3] Zdvihový objem 

W [J] Práce 

Wi [J] Práce vykonaná během jednoho cyklu 

Wz [-] Sperlingův index 

x [m] Posuv 

z [m] Zdvih pístu 

ΔU [J] Rozdíl vnitřní energie 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
κ [–] Řád harmonické složky 

κp [-] Poissonova konstanta 

τ [-] Počet zdvihů 

ΦC [-] Matice vazebných módů 

ΦN [-] Matice normálných módů 

ω [s-1] Úhlová rychlost 

𝜀 [-] Relativní excentricita 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 -  Motor V8 s DSF 

Příloha 2 – Harmonické analýzy úhlové výchylky řemenice při zatížení 40 % 

Příloha 3 – Harmonické analýzy úhlové výchylky řemenice při zatížení 20 % 
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PŘÍLOHA 1 

PŘÍLOHA 1 – MOTOR V8 S DSF [52] 
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PŘÍLOHA 1 
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PŘÍLOHA 1 
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PŘÍLOHA 1 

 

 

 



BRNO 2020 

 

 

  P5 
 

PŘÍLOHA 1 
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PŘÍLOHA 2 

PŘÍLOHA 2 – HARMONICKÉ ANALÝZY ÚHLOVÉ VÝCHYLKY 

ŘEMENICE PŘI ZATÍŽENÍ 40 % 
 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice v režimu všech válců 
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PŘÍLOHA 2 

 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice při vypnutí vnitřních válců 
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PŘÍLOHA 2 

 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice při vypnutí vnějších válců 
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PŘÍLOHA 2 

 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice při sekvenčním vypínání válců 
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PŘÍLOHA 2 

 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice při sekvenčním vypínání válců 
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PŘÍLOHA 3 

PŘÍLOHA 3 – HARMONICKÉ ANALÝZY ÚHLOVÉ VÝCHYLKY 

ŘEMENICE PŘI ZATÍŽENÍ 20 % 
 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice v režimu všech válců 
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PŘÍLOHA 3 

 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice při vypnutí vnitřních válců 
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PŘÍLOHA 3 

 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice při vypnutí vnějších válců 
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PŘÍLOHA 3 

 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice při sekvenčním vypínání válců 
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PŘÍLOHA 3 

 

Harmonická analýza úhlové výchylky řemenice při sekvenčním vypínání válců 
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