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ABSTRAKT 

 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu dvoudobého 

motocyklového motoru o výkonu 25 kW. Zaměřuje se zejména na návrh 

hlavních rozměrů pístu, rozměrů klikového mechanismu a pevnostní kontrolu 

nebezpečných průřezů. Navržený píst by měl být schopen pracovat za 

běžných podmínek provozu.    

 

Klíčová slova 

 
Mechanismus, motor, namáhání, píst, pístní kroužek, pístní čep 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

This bachelor thesis deals with a design of a piston for 25kW motorcycle 

engine. The work is focused to main dimension of piston, dimension of crank 

mechanism and strenght calculation of dangerous crosses. Piston would be 

able to work during common conditions of running.    
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ÚVOD 

 

Člověk se odjakživa snažil ulehčit si práci a dopravu různými dostupnými 

prostředky. 

Na počátku používal zvířata nebo přírodní živly. Lodní doprava využívala 

zejména sílu větru a vnitrozemská doprava zase sílu zvířat. Při rozvoji 

průmyslu byla snaha o pohon nezávislý na okolním prostření, který bude 

pracovat samostatně. Mezi prvními byl vynalezen parní stroj. V 19. století se 

stal hlavní pohonnou jednotkou jak v průmyslu, tak v dopravě. Jeho nadměrná 

hmotnost, velikost, nízká účinnost a především cenová nedostupnost byla 

důvodem k jeho postupnému zániku a nahrazení spalovacími motory.  

První spalovací motor vynalezl Belgičan Jean Étienne Lenoir (1822-

1900). Motor byl dvoutaktní a poháněný svítiplynem. První koncepci 

čtyřdobého spalovacího motoru navrhl Němec Nicolaus Otto (1832 – 1891), 

poháněného rovněž svítiplynem.  

Výhoda dvoudobých motorů oproti čtyřdobým je, že jeho pracovní cyklus 

proběhne během jedné, zatímco u čtyřdobých dvou otáček klikové hřídele. 

Teoreticky by měl mít dvoudobý motor dvakrát větší výkon, ale v důsledku 

nedostatečného naplnění válce motoru čerstvou směsí a ztrát paliva při 

výplachu je výkon pouze o málo než 10% vyšší. Další výhodou tohoto typu 

motoru je větší pružnost, která je dána rovnoměrnějším průběhem otáček.  

Největší nevýhodou dvoutaktních motorů je vyšší spotřeba a vyšší obsah 

spalin ve výfukovém systému způsobený příměsí oleje v palivu a 

nedokonalým výplachem spalovacího prostoru. V dnešní době je snaha 

vyrábět vozidla s co nejnižší spotřebou a emisními limity, které jsou 

s postupem času čím dál přísnější. U současných typů dvoudobých motorů je 

přívod paliva zajištěn podtlakem přes palivové klapky. Řešením problému 

spotřeby může být přívod paliva pomocí přímého vstřiku do válce. Proti 

konvenčnímu typu přívodu paliva je při vstřikování směs rozptýlena na menší 

částice, což zajistí dokonalejší spalování a možnost i dalšího zvyšování 

výkonu.  
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Budoucnost dvoudobých motorů je využití zejména v motocyklech a  

motorech malé mechanizace. 

Obsahem mé bakalářské práce je návrh pístu dvoudobého motoru Rotax 

123 pro motocykly Aprilia. Je součástí cestovních motocyklů typu RS a endur 

RX. Motocykly o objemu 125 ccm jsou v současnosti ideálním řešením pro 

začínající motorkáře, protože disponují rozměry „dospělé motorky“ a výkonem 

přiměřenému začátečníkovi.  
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1  KLIKOVÝ MECHANISMUS 

Klikový mechanismus se skládá z pístu, ojnice a klikového hřídele a je 

hybnou silou každého spalovacího motoru. Mění  vstupní tepelnou energii 

spalin ve válci na výstupní 

pohybovou energii. Posuvný 

pohyb pístu je přenášen 

prostřednictvím ojnice na 

rotační pohyb klikového 

hřídele. Klikový mechanismus 

se skládá z pístu, ojnice, 

klikového hřídele a jejich 

součástí (1). Nejpoužívanější 

koncepce klikového hřídele 

v současnosti je taková, že zabírají současně vždy dva vnější a dva prostřední 

písty. U typu uspořádání "Bing Bang", střídavém zapalování válců, zabírají 

vždy dva a dva písty společně. Zmíněná koncepce významně zvyšuje trakci, 

plynulost chodu a odezvu motoru. Uvedené uspořádání motoru je používáno 

například v seriálu motoGP [6]. 

 

1.1 Píst 

Píst, pístní kroužky, pístní čep a zajišťovací kroužky tvoří tzv. pístní 

skupinu. 

Píst přenáší sílu vyvolanou expanzí plynů ve spalovacím prostoru na 

klikovou hřídel a zabezpečuje pomocí pístních kroužků utěsnění spalovacího 

prostoru. Musí zamezit průniku oleje z mazacího systému do spalovacího 

prostoru a uvolnění spalin do klikové skříně. Během pracovního cyklu čelí píst 

mechanickému namáhání způsobeného tlakem plynů, setrvačnými silami a 

tepelnému namáhání zapříčiněného hořením plynů při expanzním zdvihu. 

Během vznícení paliva vzniká velké množství tepla, které píst musí odvést ze 

dna pístu na chlazenou stěnu válce. Dno pístu proto musí mít co nejmenší 

plochu a co nejjednodušší tvar.  

 
Obr. 1.1 Složení klikového mechanismu 
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1.1.1 Konstruk ční provedení 

 

Odlišné konstrukce spalovacích motorů si vyžadují také rozdílné typy 

pístů.  Liší se zejména tvarem, který je dán uspořádáním pístních kroužků, a  

pracovním cyklem motoru. Dle způsobu použití se písty liší zejména tvarem dna 

a délkou pláště [1].  

 

Píst dvoudobého rychlob ěžného motoru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 
                              Obr. 1.2 Konstrukční provedení pístu(1) 

 
     Obr. 1.3 Píst dvoudobého motoru  
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U pístů dvoutaktních motorů je konstruováno spodní vybrání v plášti 

pístu z důvodu konstrukce kratších přepouštěcích kanálů, což zlepšuje 

proudění směsi ve válci během spalovacího cyklu. 

Plášť pístu mezi vybráním musí být navržen tak, aby při horní úvrati pístu 

překrýval výfukový prostor z důvodu opětovného nasátí směsi do klikové skříně. 

Vypuklé dno pístu zvyšuje kompresi, usměrňování proudu čerstvé náplně a 

vypouštění výfukových plynů při vratném výplachu. Horní můstek pístu bývá 

velmi nízký a je navrhován pouze z pevnostního hlediska. Současné písty 

dvoudobých motorů disponují dvěma nebo jedním těsnícím pístním kroužkem. 

Pro zvýšení tuhosti pláště pístu slouží výztužná žebra (obr.1.3.) [1]. 

 

Píst čtyřdobého motoru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dno pístu u čtyřdobých motorů je většinou rovné nebo s vybráními pro 

část spalovacího prostoru kvůli lepšímu spalování a lepší cirkulaci směsi ve 

válci. U motorů s přímým vstřikem paliva a s ventily uloženými pod určitým 

úhlem vůči ose válce jsou dna pístu navrhována s vybráními (deflektory) pro 

talířky ventilů. Deflektor zabraňuje styku pístu s ventily při dosažení horní úvrati 

během pracovního cyklu a usměrňuje proud směsi paliva se vzduchem přímo 

do prostoru zapalovací svíčky. Tím je možno spalovat velmi chudou směs a 

výrazně ovlivnit spotřebu paliva. U současných typů motorů je píst vybaven 

dvěma těsnícími a jedním stíracím kroužkem. Stírací kroužek odvádí 

 

                         Obr. 1.4 Píst čtyřdobého motoru [4] 
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přebytečný olej z válce prostřednictvím otvorů umístěných na dně drážky zpět 

do prostoru klikového hřídele. Tvar pláště pístu je značně ovlivněn volbou 

pístního čepu. Použitím krátkých čepů lze píst výrazně odlehčit tím, že se 

zmenší vzdálenost mezi nálitky [1]. Stěna pístu se v ose čepu může značně 

vylehčit nebo dokonce úplně odstranit, protože nepřenáší normálovou sílu 

 vzniklou kinematikou klikového mechanismu. U závodních motorů se používají 

tzv. T-písty, jejich název vznikl z jejich 

charakteristického tvaru písmene T při 

pohledu na boční stranu pístu. Plocha 

pláště je značně zredukovaná, jen na 

stranách kolmých na pístní čep je 

navržen plášť pouze pro vedení pístu 

ve válci jinak zde úplně chybí viz 

obr.1.5. T – písty jsou písty s nejmenší 

hmotností danou objemem použitého 

materiálu[3]. 

 

 

 Píst čtyřdobého vzn ětového motoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 1.5 T – píst [7] 

 

                Obr. 1.6 Píst vznětového motoru [8] 
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Vznětový motor disponuje většími tlaky než motor zážehový, to 

znamená, že je víc namáhaný jak tepelně tak i mechanicky. Dno je tepelně 

nejvíc namáhaná část, přičemž jeho teplota u pístů z hliníkových slitin činí až 

320°C. Kv ůli extrémním teplotám bývá eloxováno. K uvedeným skutečnostem 

se musí přihlížet i u konstrukce pístů. Píst vznětového motoru je tedy 

robustnější, má větší kompresní výšku, tloušťku stěn a větší průměr pístního 

čepu než píst motoru zážehového. Chlazení je také náročnější, při vysokých 

výkonech je nutný chladící kanál pro chlazení nosiče pístních kroužků. U 

motorů s přímým vstřikem paliva je celý spalovací prostor umístěn ve dně pístu, 

zatímco motory s děleným spalovacím prostorem ho mají rozdělený mezi dno 

pístu a komůrku v hlavě válce. Dno přitom disponuje 40% - 60% z celkového 

kompresního objemu. Zvýšenému napětí a namáhání musí čelit i drážky pro 

pístní kroužky a kroužky samotné. Vzhledem k tomu, je u přeplňovaných 

motorů často osazován první pístní kroužek jako trapézový. Jeho výhodou je, 

že díky lichoběžníkovému tvaru a klínové drážce dochází při pohybu pístu  

k posuvu kroužku v axiálním směru a následnému drcení nahromaděného 

karbonu. Zapečení kroužku v drážce z toho důvodu není možné, ale vzniká 

problém s opotřebováním 

nosiče kroužku. U současných 

pístů bývá nosič kroužku 

vyroben z vysoce legované 

austenitické šedé litiny 

s obsahem 20% Ni+Cu+Cr 

s obchodním názvem „Nirezist“. 

Tepelná roztažnost Nirezistu je 

podobná jako u hliníku. Pro 

extrémně namáhané písty se 

používají nosiče pístních 

kroužků zhotovené z lisovaných 

keramických vláken z Al2O3 a SiC [1].   

  

 
Obr.1.7 Nosič ošetřený ochranou vrstvou a  

drážka pro jeho chlazení [4]  
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1.1.2 Tepelné zatížení pístu 

Část tepla vzniklého při spalování přestoupí píst, zejména na dno, horní 

můstek a přechody mezi nimi. U nechlazeného pístu je většina tepla odváděna 

pomocí pístních kroužků, zbytek pomocí můstků mezi nimi a pláštěm do stěny 

válce, která je chlazená buď vodou nebo vzduchem. Rozložení teplot v pístu je 

dáno typem motoru a druhem chladícího média (obr. 1.8) [1].  

 

Pro správnou funkci celé pístní skupiny je důležitým faktorem maximální 

teplota v drážce pro pístní kroužek. Ta nesmí přesáhnout teplotu karbonizace 

oleje, u minerálních olejů přibližně 220°C a u syntetických olej ů v rozmezí 

240°C – 260°C. P ři překročení uvedené teplotní hranice dochází k usazování 

karbonu v prostoru drážky pro pístní kroužek a může vést až k zapečení 

pístního kroužku a následnému zadření pístu. Pro předcházení uvedené 

skutečnosti jsou písty chlazeny buď nástřikem dna pístu olejem nebo pomocí 

chladícího kanálu v pístu (obr.1.7)[1].  

 

                                    Obr. 1.8 Rozložení teplot na dně a plášti pístu [1] 
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Rozdílné tepelné roztažnosti pístu a válce motoru jsou kompenzovány vůlí 

ve válci. Z důvodu utěsnění spalovacího prostoru a snížení hluku by měla být 

vůle co nejmenší, ale tepelná roztažnost materiálu a složitý tvar pístu nepříznivě 

ovlivňuje optimální rozměry pístu, protože při jeho ohřevu dochází ke změně 

tvaru. Dno pístu a oblast pístních kroužků se deformují více než plášť z důvodu 

vyšších teplot. 

Větší množství soustředěného materiálu zapříčiňuje rozdílnou deformaci i 

v oblasti nálitků pro pístní čep. Vůle pístu se v provozu mění s měnící se 

teplotou. Abychom po úplném prohřátí dosáhli dokonalého válcového tvaru, je 

nutno za studena vytvořit určitou boční křivku a ovalitu v příčných průřezech, 

závislou na jeho tvaru a teplotě[1].  

 

                                       Obr. 1.9 Tvar boční křivky pístu [1] 
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1.1.3 Materiály píst ů 

Jsou na něho kladeny vysoké nároky, protože musí mít dobrou tepelnou 

vodivost, aby byl schopný odvést co největší množství tepla a co nejmenší 

množství přijmout.  

Hliníkové slitiny Al - Si jsou pro výrobu pístů nejvhodnější především díky 

vysoké teplotní vodivosti, dobrým kluzným vlastnostem, nízké hmotnosti, 

jednoduché produkci a vysoké spolehlivosti. Písty s obsahem křemíku v 

rozmezí 11% - 13%  jsou určeny pro motory zážehové, pro motory vznětové 

jsou příměsi křemíku v rozmezí mezi 13% - 18%. Obsah křemíku ovlivňuje 

tepelnou roztažnost materiálu a jeho tvrdost. Vyšší procento křemíku příznivě 

ovlivňuje kluzné vlastnosti materiálu.  

Druh a množství legujících prvků je dáno použitím pístu. U závodních 

motorů se používají slitiny hořčíku, ale u motorů určených k běžnému provozu 

se nepoužívají z důvodu vysoké ceny dané nákladnou výrobou.   

Se snahou o snížení spotřeby jde 

společně větší namáhání pístu,  protože 

zmenšením spalovacího prostoru se zvýší 

tlak ve válci. Uvedeným způsobem je možné 

spalovat velmi chudou směs paliva a 

vzduchu[3].   

Z důvodu stále rostoucího zatížení pístů 

se u moderních vznětových motorů používají 

ocelové kované písty. Ocel má proti hliníku 

lepší kluzné vlastnosti a díky vyšší 

strukturální stabilitě, mohou být jednotlivé části pístu zmenšovány. Vývojovým 

postupem bylo dosaženo porovnatelné váhy ocelového a hliníkového pístu 

stejných parametrů [4].   

 

 

 
 Obr. 1.3 Kovaný ocelový píst [4] 
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2  NÁVRH HLAVNÍCH ROZMĚRŮ MOTORU 
 

2.1 Zadání  

Zpracujte výpočtový návrh a konstrukční řešení pro píst dvoudobého 

motocyklového motoru o výkonu 25kW/10750 min-1. 

 

2.2 Návrh hlavních rozm ěrů spalovacího motoru 

 

2.2.1 Zdvihový objem   

 

 τ ′⋅⋅⋅
⋅=

inp

P
V

e

e
z

60
        (1) 

 Pe [W] ……… výkon motoru 

 pe [Pa] …..…. střední efektivní tlak 

 n  [min-1] …… jmenovité otáčky motoru 

 i  [-] ………… počet válců 

 t´ [-] ………… taktnost motoru 

pe: pro motory zážehové atmosféricky plněné, pe = 0,8 – 1,3, volím pe = 1,1MPa 

t´: pro dvoudobé motory  t´=1 

11107501100000

2500060

⋅⋅⋅
⋅=zV  

→⋅= − 341028,1 mVz   volím 3124cmVz =     

 

2.2.2  Objemový výkon (litrový)  

 

Pe  [kW]           (2) 

Vz [dm3] 

1124,0

25

⋅
=lP  

1201 −⋅= dmkWPl

iV

P
P

z

e
l ⋅

=
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2.2.3  Stanovení pr ůměru pístu 

Ze vztahu pro Zdvihový objem (2) vyjádříme vztah pro vrtání 

  

            

 

3
4

k

V
D z

⋅
⋅

=
π

  k [-]… zdvihový poměr ( )2,18,0 ÷  volím k = 1      (3) 

3

41024,14

k
D

⋅
⋅⋅=

−

π
 

mmmD 54054,0 ==  

 

2.2.4 Střední pístová rychlost      
      

60

2 nZ
cs

⋅⋅=               (4) 

60

10750054,02 ⋅⋅=sc  

135,19 −⋅= smcs  

 

2.2.5 Jmenovitý režim otá ček      
     

τ⋅⋅⋅
⋅

=
iVp

P
n

ze

e60
 (5) 

111024,11100000

2500060
4 ⋅⋅⋅⋅

⋅= −n  

1min10997 −=n  

Z
D

Vz ⋅⋅=
4

4π
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2.3 Návrh hlavních rozm ěrů pístu 

 

nD.…Průměr vrtání válce 

HP…...Výška pístu 

HK...…Kompresní výška pístu 

HO...…Vzdálenost mezi nálitky pro                      

pístní čep 

Hc ..…Délka pístního čepu 

Hm 1…Výška prvního můstku 

Hm2 …Výška druhého můstku 

n Da...Průměr pístního čepu 

d     …Šířka dna pístu 

 

 

2.3.1 Výška pístu 

 

mH p 060,0=  

Volím dle obrázku 2.2 

 

 

 

 
 

2.3.2 Kompresní 
výška  

 

mH k 030,0=  

Volím dle obrázku 2.3 

 

 
Obr. 2.1 Hlavní rozměry pístu [1] 

 
Obr.2.2 Výška pístu v závislosti na vrtání válce [1] 

 
Obr. 2.3 Kompresní výška v závislosti na vrtání válce [1] 
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2.3.3 Vzdálenost mezi nálitky pro pístní čep         

 

mH o 020,0=  

Volím dle obrázku 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Výška prvního m ůstku  

 
mH m 005,01 =  

Volím dle obrázku 2.5 

 

 
 
 
 
 

2.3.5 Výška druhého m ůstku 

054,0045,0045,02 ⋅=⋅= DH m        (6) 

volímmH m →= 002,02 mH m 003,02 =  

2.3.6 Šířka dna pístu 

054,0007,0007,0 ⋅=⋅= Dδ          (7) 

volímm →= 004,0δ  m005,0=δ  

2.3.7 Délka pístního čepu 

054,0085,0085,0 ⋅=⋅= DH c          (8) 

volímmH c →= 046,0 mHc 045,0=  

2.3.8 Průměr pístního čepu 

054,0028,0028,0 ⋅=⋅= DDa        (9) 

mDa 015,0=  

 
Obr. 2.4 Vzdálenost nálitků pro pístní čep v závislosti 

na vrtání [1] 

 
Obr. 2.5 Výška prvního můstku v závislosti na vrtání [1] 
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2.4 Drážky pro pístní kroužky 

 

2.4.1 Radiální v ůle pístního kroužku 

 

DR = D…Vnější průměr 

kroužku v zamontovaném 

stavu 

dR ….…Vnitřní průměr 

kroužku v zamontovaném 

stavu 

dN ……Průměr drážky pro 

pístní kroužek 

SP ………Radiální vůle pístního kroužku 

 

Pístní kroužek v zamontovaném stavu nesmí dosednout vnitřní stranou 

na dno drážky v pístu. Mezi pístním kroužkem a dnem drážky musí být 

zachována radiální vůle. Při velké radiální vůli dochází k pronikání částic 

nespáleného paliva do prostoru nadměrné vůle, což způsobuje zvýšení 

škodlivin ve spalinách motoru a usazování karbonu v prostoru drážky[2]. 

 

Volím dle normy DIN  70 910 volím oba pístní kroužky stejných rozměrů, a 

proto i radiální vůle prvního a druhého kroužku budou totožné. 

  

Průměr drážky pro pístní kroužek 

( )pN SaDd +⋅−= 2          (10) 

SP [m] - dle literatury [2] (SP = 0,6÷0,8) volím SP = 0,6 mm  

a   [m] - šířka pístního kroužku dle normy DIN 70 910  a = 2,3 mm  

( )pN SaDd +⋅−= 2  

 ( )0006,00023,02054,0 +⋅−=Nd  

mmmdN 2,480482,0 ==  

 
Obr. 2.6 Drážka pro pístní kroužek [1] 
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Vnit řní průměr pístního kroužku v zamontovaném stavu 

           mmmdR 4,490494,0 ==  , dle normy DIN  70 910  

 

2.4.2 Axiální v ůle pístních kroužk ů 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodujícím činitelem pro dimenzování axiálních vůlí pístních 

kroužků je pravděpodobnost vzniku karbonu z důvodu vysokých teplot 

působících na dno pístu. Axiální vůle prvního pístního kroužku je proto 

větší než axiální vůle druhého[2]. 

 

Axiální v ůle prvního pístního kroužku dle DIN 70 910  

  Drážka pro kroužek :   mm045,0
030,05,1 +

+  

 Pístní kroužek          :  mm010,0
022,05,1 −

−  

 Maximální vůle kroužku v drážce : 0,067 mm 

 Minimální vůle kroužku v drážce  : 0,040 mm 

 

 Axiální v ůle druhého pístního kroužku dle DIN 70 915  

  Drážka pro kroužek :  mm035,0
020,05,1 +

+  

 Pístní kroužek          :  mm010,0
022,05,1 −

−  

 

Obr. 2.7 Toleranční pole a axiální vůle pístního kroužku [µm] [1]  
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 Maximální vůle kroužku v drážce: 0,057 mm 

 Minimální vůle kroužku v drážce: 0,030 mm  

            

2.5 Pevnostní výpo čet 

Pevnostní výpočet je vzhledem k složitosti tvaru pístu a komplikovanému 

namáhání pouze informativního charakteru. Zahrnuje namáhání od tlaku plynů 

při spalování a namáhání setrvačnými silami. Další zatěžovací charakteristiky 

jako je tepelný tok průřezy pístů, proměnnost namáhání nebo vrubové účinky, 

které vyvolávají koncentraci napětí, není možné zahrnout do výpočtu, ale jsou 

zohledněny ve velikostech dovolených napětí[2].  

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Výpočet dna pístu  

Pevnostní výpočet dna pístu je prováděn na ohyb. Výpočtovým modelem 

je vetknutá deska zatížená rovnoměrným spojitým zatížením od tlaku plynů[2] .  

 

maximální síla tlaku plyn ů 

max
2

max
' prF p ⋅⋅= π              (11) 

r[m] …… poloměr vetknutí desky    

pmax …… maximální tlak plynů ve válci motoru 

 
Obr. 2.8 Zatížení dna pístu 
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MPap 8,5max = , dle indikátorového diagramu (obr. 2.9) 

m
D

r 027,0
2

054,0

2
===         (12) 

        62
max

' 108,5027,0 ⋅⋅⋅= πpF  

        NF p 3,13283max
' =      

 

Maximální ohybový moment 

3

'
max

max,

rF
M p

o ⋅=
π

         (13) 

        
3

027,03,13283
max, π

=oM  

        NmM o 05,38max, =  

 

Moment odporu v ohybu (pr ůřezový modul) 

2

3

1 δ⋅⋅= rWo           (14) 

2005,0027,0
3

1 ⋅⋅=oW  

371025,2 mWo
−⋅=  

Indikátorový diagram pe = 1,1MPa

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0 200 400 600 800

Úhel nato čení klikového h řídele

tla
k 

[M
P

a]

 
Obr. 2.9 Indikátorový diagram  
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Maximální ohybové nap ětí 

o

o
o W

M max,
max, =σ          (15) 

7max, 1025,2

05,38
−⋅

=oσ  

MPaPao 169169111111max, ==σ  

Vypočtená hodnota napětí odpovídá modelu lineární kruhové desky. 

Skutečná hodnota je však ovlivněna skutečností, zda je deska vetknutá nebo 

podepřená. Volím desku vetknutou, protože lépe odpovídá zadaným 

skutečnostem. 

 

Napětí pro desku vetknutou 
2

maxmax, 25,0 






⋅⋅=
δ

σ r
po         (16) 

2

6
max, 005,0

027,0
108,525,0 







⋅⋅⋅=oσ  

MPaPao 4242282000max, ==σ  

 

        Dovolené hodnoty napětí pro písty z hliníkové slitiny pro dno s nízkými žebry : 

 MPaDOV 5040÷=σ   MPao 42max, =σ   VYHOVUJE→   



 Vysoké učení technické v Brně 
                            Ústav automobilního dopravního inženýrství 

 

 

Petr Bečka 25 Brno 2009 
 

 

2.5.2 Nejslabší místo plášt ě pístu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

p
tl S

F max,
max, =σ          (17) 

Sx [m
2] ….. Plocha nejslabšího místa pláště (obr. 2.10) 

 

44

22
xn

X

DD
S

⋅
−

⋅
=

ππ
        (18) 

241039,4 mSX
−⋅=   

 
4max, 1039,4

3,13283
−⋅

=tlσ  

 MPaPatl 3030258041max, ==σ  

MPaDOVtl 4030, ÷=σ   MPatl 30max, =σ VYHOVUJE→  

  

Setrva čná síla  

( )okxxsp rmF λϖ +⋅⋅⋅= 12
max,        (19) 

mx [m] …... hmotnost koruny pístu  

 rk [m] ….… poloměr klikového hřídele 

 lo  [ - ] …... ojniční poměr  

wmax  [s-1] .. maximální úhlová rychlost otáčení klikového hřídele motoru 

  oλ : U současných motorů se pohybuje v rozmezí volím→− 3,02,0  2,0=oλ  

 
Obr. 2.10 Nejslabší místo pláště pístu 
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kgmx 0329,0=  (vzhledem ke složitosti neuvádím výpočet) 

 0,027m
2

== D
rk  

 

Maximální úhlová rychlost otá čení klikového h řídele 

30
max

max

n⋅
=

πϖ   nmax [min-1]…maximální otáčky klikového hřídele (20) 

30

13000
max

⋅= πϖ    volím nmax = 13000 min-1   

1
max 1360 −= sϖ  

 

Velikost setrva čné síly 

( )okxxsp rmF λϖ +⋅⋅⋅= 12
max,         (21) 

 ( )2,011360027,00329,0 2
, +⋅⋅⋅=xspF  

 NF xsp 1971, =  

 

 Tahové nap ětí 

 
X

xsp
t S

F ,=σ           (22) 

 
41039,4

1971
−⋅

=tσ  

 MPaPat 4,44489749 ==σ  

MPaDOVt 104, ÷=σ   MPat 4,4=σ VYHOVUJE→  

 
Obr. 2.11 Koruna pístu 
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2.5.3 Měrný tlak na plášti pístu 

Měrný tlak je vyvolán normálovou silou způsobenou pístem, působící 

na stěnu válce. Její maximální hodnota je dosažena před horní úvratí 

v expanzním zdvihu, je ovlivněna kinematikou klikového mechanismu a 

velikostí maximálního tlaku plynů působícího na dno pístu.   

 

 

     

(23) 

 

 

Dp [m]…vrtání 

 Lpl [m]…nosná délka pláště pístu 

 Fb  [N]… normálová síla 

 α  [°]…. úhel nato čení klikového hřídele 

β [°]… . úhel natočení ojnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síla od tlaku plyn ů Fp 

( ) PatmP SppF ⋅−= max          (24) 

Sp [m2]…... plocha dna pístu 

patm [Pa]…... atmosférický tlak 

pmax [Pa]…... maximální tlak plynů ve válci motoru 

patm : průměrná hodnota tlaku vzduchu  patm = 101325Pa 

 

 
Obr. 2.12 Síly v klikovém 

mechanismu 

plpl

b
pl LD

F
p

⋅
=
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Velikost plochy dna pístu 

   
2

2







⋅= D
Sp π          (25) 

2

2

054,0







⋅= πpS  

23103,2 mSp
−⋅=  

 

Velikost síly F p 

 ( ) PatmP SppF ⋅−= max         (26) 

( ) 36 103,2101325108,5 −⋅⋅−⋅=PF  

NFP 13106=  

 

Velikost síly F S 

( ) ( )( )αλαϖ 2coscos2
max1 ⋅+⋅⋅⋅−−= opístS rmmF      (27) 

mpíst [kg] …. Hmotnost pístu 

m1 [kg] …. Hmotnost posuvných hmot 

mpíst : Výpočet hmotnosti pístu z důvodu složitosti neuvádím 

m1 : Hmotnost posuvných částí dle doporučení m1 = 0,081kg 

α : Dle indikátorového diagramu (obr.2.9) α = 17°  

( ) ( )( )°⋅⋅+°⋅⋅⋅−−= 172cos2,017cos1125027,0081,0169,0 2
SF  

NFS 3374−=  

Velikost síly F C 

 PSC FFF +=           (28) 

 ( ) 131063374 +−=CF  

 NFC 9732=  

 

Úhel nato čení ojnice  

 ( )αλβ sinsin 0
1 ⋅= −

         (29) 

 ( )°⋅= − 17sin2,0sin 1β  

°= 35,3β  
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Velikost normálové síly F b 

 βtgFF CB ⋅=           (30) 

 °⋅= 35,39732 tgFB  

 NFB 570=   

 

Měrný tlak na plášti pístu 

 
plpl

b
pl LD

F
p

⋅
=          (31) 

06,0054,0

570

⋅
=plp  

MPappl 1,0=  

MPap DOVpl 4,16,0, ÷=   MPappl 1,0= VYHOVUJE→  

 

2.5.4 Můstek mezi prvním a druhým pístním kroužkem                             

          

   

 

                               

 

 
 

Obr. 2.13 Rozložení tlaků v mezikroužkových objemech [2] 

DD

pp

pp

pp

pp

m ⋅=
⋅=
⋅=
⋅=
⋅=

91,0

90,0

10.1

20,0

76,0

max4

23

max2

max1
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Síla působící na m ůstek 

 ( ) ( )maxmax
22 22,09,0

4
ppDDF mm −⋅−⋅= π

      (32) 

 ( ) ( )6622 108,522,0108,59,004914,0054,0
4

⋅⋅−⋅⋅⋅−⋅= π
mF  

 NFm 1552=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet ohybového nap ětí 

 






 −
⋅=

4
m

mo

DD
FM                   (33) 

 






 −=
4

04914,0054,0
1552oM  

 NmM o 88,1=  

 

 Modul odporu v ohybu 

 2
26

1
mmo HDW ⋅⋅⋅= π          (34) 

 2003,004914,0
6

1 ⋅⋅⋅= πoW  

 371031,2 mWo
−⋅=  

 

 
Obr. 2.14 Namáhání můstku [2] 
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 Ohybové nap ětí 

 
o

o
o W

M
=σ           (35) 

 
71031,2

88,1
−⋅

=oσ  

 28138528 −= Nmoσ  

 

 Smykové nap ětí 

 
S

Fm=τ           (36) 

S [m] ……. Průřez v místě vetknutí 

 

  Velikost pr ůřezu 

2mm HDS ⋅⋅= π          (37) 

003,004914,0 ⋅⋅= πS  

241063,4 mS −⋅=  

 

Velikost smykového nap ětí  

S

Fm=τ           (38) 

 
41063,4

1552
−⋅

=τ  

 Pa3351328=τ  

 

 Výsledné redukované nap ětí 

 ( )22 3 τσσ ⋅+= ored          (39) 

( )22 335132838138528 ⋅+=redσ  

MPaPared 109996491 ==σ  

 

MPaDOVred 8060, ÷=σ   MPared 10=σ VYHOVUJE→  
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3  ZÁVĚR 

 

Úkolem bakalářské práce byl návrh pístu dvoudobého motocyklového motoru o 

výkonu 25 kW. Byl popsán návrh jeho hlavních rozměrů, rozměrů klikového 

mechanismu a pevnostní kontrola nebezpečných průřezů. Uvedený postup je ale 

pouze předběžným návrhem, protože u kompletního návrhu pístu se musí zohlednit 

ještě mnoho dalších aspektů. Například analýza teplotního zatížení hraje významnou 

roli při konečné konstrukci tvaru pístu a volbě způsobu chlazení, ale vzhledem 

k rozsahu a náročnosti práce není uvedeno.    

Úvodem jsem se zabýval popisem hlavních konstrukčních prvků pístů a jejich 

rozdělením dle použití. Byly popsány hlavní rozdíly mezi písty dvoudobých, 

čtyřdobých a vznětových motorů a materiály použité k jejich výrobě. 

Druhá část mé práce obsahuje výpočtový návrh pístu s následnou pevnostní 

kontrolou. Pevnostní výpočet se zaměřuje na namáhání dna pístu, kontrolu 

nejslabšího místa pláště a koruny. Následně je kontrolován plášť pístu a můstek mezi 

prvním a druhým pístním kroužkem. Všechny kontroly vyšly jako vyhovující. 

Požadavky práce byly splněny v plném rozsahu.  

 



 Vysoké učení technické v Brně 
                            Ústav automobilního dopravního inženýrství 

 

 

Petr Bečka 33 Brno 2009 
 

 

4  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] Rausher J. Spalovací motory (studijní opory), Brno, Učební texty vysokých 

škol 

 

[2] Rausher J. Ročníkový projekt (studijní opory), Brno, Učební texty vysokých 

škol 

 

[3] Čech J. Princip motorů obecně,dostupné na www: 

www.mjauto.cz/newdocs/princip_motoru.htm [aktuální 27.5.2009] 

 

 [4] www.mahle.com/C125705E004FDAF9/CurrentBaseLink 

/W276RJWN248MARSEN [aktuální 27.5.2009] 

 

[5]  www.tdi-plc.com/catalog/images/4CYLSTROKIT.jpg ) 

 [aktuální 27.5.2009] 

 

[6] www.yamaha-motor-

europe.com/products/motorcycles/supersport/yzf-r1.jsp  

 [aktuální 27.5.2009] 

 

[7] www.wiseco.com/Automotive/Pistons.aspx [aktuální 27.5.2009] 

 

[8]  www.kfz-tech.de/DieselmotorZ.htm [aktuální 27.5.2009] 

 

 

 



 Vysoké učení technické v Brně 
                            Ústav automobilního dopravního inženýrství 

 

 

Petr Bečka 34 Brno 2009 
 

5  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

Cs [m.s-1] střední pístová rychlost 

dN [mm] Průměr drážky pro pístní kroužek v pístu 

dR [mm] Vnitřní průměr pístního kroužku v zamotaném stavu 

D [mm] Vrtání válce motoru 

Da [mm] Vnější průměr  pístního čepu 

Di [mm] Vnitřní průměr  pístního čepu 

DR [mm] vnější průměr pístního kroužku v zamotaném stavu 

FB [N] Normálová síla, kterou působí píst na stěnu válce 

FC [N] Výsledná síla působící na píst ve vertikálním směru 

Fm [N] Výsledný silový účinek působící na můstek 

FP [N] Síla od tlaku plynu působící ve vertikálním směru 

FPmax [N] Maximální síla od tlaku plynu 

FS [N] Sekundární síla působící na píst ve vertikálním směru 

FSP,X [N] Setrvačná síla pístu 

HČ [mm] Vzdálenost pojistných  kroužků 

HK [mm] Kompresní výška pístu 

Hm1 [mm] Výška prvního můstku pístu 

Hm2 [mm] Výška druhého můstku pístu 

Hm [mm] Výška třetího můstku pístu 

HO [mm] Vzdálenost mezi nálitky pro pístní čep 

Hpl [mm] Výška pláště pístu 

HP [mm] Výška pístu 

i [-] Počet válců motoru 

k [-] Zdvihový poměr 

mpístu [kg] Hmotnost pístu 

m1 [kg] Hmotnost posuvných hmot 

mx [kg] Hmotnost korunky nad řezem vyšetřovaného průřezu 

MO N.m] Ohybový moment 

MOmax [kg] Maximální ohybový moment 

n [min-1] Jmenovité otáčky 
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nmax [min-1] Maximální otáčky 

pe [Pa] Střední efektivní tlak 

pmax [Pa] Maximální tlak plynů ve válci motoru 

ppl [Pa] Měrný tlak na plášť pístu 

Pe [W] Výkon motoru 

r [m] Poloměr podepření desky 

rk [m] Poloměr klikového hřídele 

S [m2] Průřez v místě vetknutí 

Sp [mm] Radiální vůle pístního kroužku 

Sx [m2] Minimální příčný průřez pístu v drážce pro stírací kroužek 

VZ [m3] Zdvihový objem jednoho válce motoru 

MO [N.m] Moment odporu v ohybu 

WO [m3] Modul odporu v ohybu 

Z [m] Zdvih pístu 

a [°] Úhel nato čení klikového hřídele 

b [°] Úhel mezi osou pístu a ojnicí 

d [mm] Hloubka dna pístu 

lO [-] Ojniční poměr 

p [-] Ludolfovo číslo 

sO [Pa] Ohybové napětí 

sOmax [Pa] Maximální ohybové napětí pro desku vetknutou 

sOmax
´ [Pa] Maximální ohybové napětí 

st [Pa] Tahové napětí ve vyšetřovaném průřezu 

stl max [Pa] Napětí vyvolané tlakem plynu 

t  [Pa] Smykové napětí 

t'  [-] Taktnost motoru 

wmax [Pa] Maximální úhlová rychlost 
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6   SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha 1 3D model  

Příloha 2 1 – 3P23 – BP – P, PÍST 
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