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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

Cílem této práce je návrh řadového vznětového pětiválcového motoru se zadanými 
počátečními parametry. V práci bude proveden rozbor vyváženosti motoru, odstranění vlivu 
nevyvážených hmot pomocí vývažků na klikové hřídeli a samostatné vyvažovací jednotky. 
Dále bude proveden rozbor torzního kmitání hnacího ústrojí, následovaný minimalizací vlivu 
tohoto kmitání pomocí pryžového tlumiče torzních kmitů. Na závěr bude provedena modální 
a napěťová analýza klikové hřídele pomocí MKP programu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 kliková hřídel, vyvažovací jednotka, modální analýza, tlumič torzních kmitů  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

The purpose of this work is design of a five-cylinder in-line diesel engine with the given 
initial parameters. The work will be analyzed by balancing the engine, remove the effects of 
unbalanced masses by the unbalance of the crankshaft and separate balancing unit. It will 
also be analyzed driveline torsion vibration, followed by reducing the effects of torsion 
vibration by using rubber torsion vibration dampers. At the conclusion will be modal and 
stress analysis of the crankshaft using the FEM program. 

KEYWORDS 
crankshaft, balancing unit, modal analysis, torsion vibration damper 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh klikového ústrojí řadového 

čtyřdobého vznětového pětiválcového motoru. Tento motor je modifikací čtyřválcového 
motoru ZETOR, z něhož přejímá hlavní konstrukční rozměry (zdvih, vrtání) a základní členy 
klikového mechanizmu (pístní skupina, ojnice).  

Práce se nejprve zaměřuje na rozbor a odstranění setrvačných sil a momentů 
způsobených nevyváženými hmotami klikového ústrojí. Vyvážení bude provedeno pomocí 
vývažků na klikové hřídeli a pomocí samostatné vyvažovací jednotky pro vyvážení vektoru 
momentu setrvačných sil posuvných hmot I. řádu. 

Další část je věnována rozboru torzního kmitání hnacího ústrojí motoru, návrhu 
pryžového tlumiče torzních kmitů a modální analýze klikové hřídele pomocí MKP. Na závěr 
bude provedeno porovnání napěťové analýzy klikové hřídele s tlumičem torzních kmitů a bez 
tlumiče. 
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VZNĚTOVÉ MOTORY 

1 VZNĚTOVÉ MOTORY 
Vznětový motor, běžně nazývaný dieselový motor, je nejvýznamnější dnes používaný 

druh spalovacího motoru. Jedná se o motor, ve kterém se chemická energie vázaná v palivu 
mění na energii mechanickou ve formě otáčivého pohybu hnacího hřídele. Vznětový motor 
pracuje obvykle jako čtyřdobý nebo jako dvoudobý. Na rozdíl od zážehových motorů je do 
něj palivo dopravováno odděleně od vzduchu. Vznětové motory jsou často vybavovány 
kompresorem, dnes takřka výhradně tzv. turbodmychadlem. Takto vybavené motory se 
označují jako přeplňované. Přeplňování umožňuje teoreticky zvýšení výkonu motoru až na 
dvojnásobek ve srovnání s motorem nepřeplňovaným. Přeplňováním se také dosáhne zvýšení 
účinnosti spalování paliva. Po stlačení přivedeného vzduchu do válce se do něj vstříkne nafta, 
čímž dojde ke vznícení takto vzniklé směsi. V současnosti se pro dopravu paliva do válců 
používají elektronicky řízené systémy (čerpadlo, tryska). Je u nich dosahováno přesnější 
dávky paliva, než tomu bylo u klasického vstřikování paliva.[11] 

 

 

 Svou účinností a nižší spotřebou vynikají vznětové motory nad motory zážehovými, a 
proto se používají pro pohánění dopravních strojů, lodí, zemědělské techniky a v současnosti 
stále více v osobních automobilech (u osobních automobilů lze v nejbližších letech očekávat 
vývoj vznětových přeplňovaných maloobjemových motorů). Dalším důležitým faktorem 
zvýhodňujícím vznětové motory před motory zážehovými je průběh jejich krouticího 
momentu. Moment je dostatečně velký i při nižších otáčkách a proto je motor schopen 
podávat požadované výkony i v této oblasti, což přispívá k nižší spotřebě. 

Obr. 1 Vznětový čtyřválcový motor ZETOR, typ Z - 1104  [9] 
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VZNĚTOVÉ MOTORY 

1.1 KLIKOVÝ MECHANIZMUS  
Klikový mechanizmus slouží u spalovacích motorů k převodu posuvného pohybu na 

pohyb rotační. Je složen z několika hlavních prvků (píst, ojnice, ojniční čep, kliková hřídel). 
Píst, který je veden stěnami válce, je spojen s malým okem ojnice pomocí pístního čepu. 
Ojnice pak svým větším okem navazuje na klikový hřídel. Klikový hřídel je otočně uložen 
v rámu pomocí hlavních ložisek, přes která je do mechanizmu přiváděn mazací olej. Olej se 
dostává k jednotlivým ojničním čepům přes mazací kanály v klikovém hřídeli, popřípadě i 
k pístním čepům přes kanály procházející osami ojnic. Počátečním impulzem uvádějícím 
písty do pohybu je tlak, vzniklý expanzí po vznícení směsi. Síla je pak následně přenášena 
ojnicí na klikovou hřídel. Při spalování paliva dochází ke vzniku extrémních sil, které zatěžují 
hnací ústrojí. Rozbor těchto účinků a minimalizace jejich vlivu na klikový mechanizmus 
pětiválcového motoru jsou cílem této práce. 

Obr. 2 Klikový mechanizmus pětiválcového motoru [10] 
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ANALYZA SIL V  KLIKOVĚM  MECHANIZMU 

2 ANALÝZA SIL V  KLIKOVÉM MECHANIZMU  
Pro rozbor vyvážení motoru a následný výpočet torzního kmitání je nejprve nutné vyšetřit 

průběh sil a momentů, které zatěžují klikový mechanizmus.  

Velikosti těchto zatížení jsou dány hmotnostmi a rozměry hlavních částí klikového 
mechanizmu převzatých ze čtyřválcového motoru firmy ZETOR, jak bylo zmíněno v úvodu. 
Dalším vstupním parametrem je průběh tlaku ve spalovacím prostoru během jednoho 
pracovního cyklu v závislosti na úhlu otočení klikové hřídele (rovněž převzato z výše 
zmíněného motoru). Na základě těchto hodnot lze předběžně určit výkon a ostatní parametry 
navrhovaného pětiválcového motoru:    

 

Tab. 1 Parametry motoru 

PARAMETR HODNOTA 

Typ motoru vznětový 

Uspořádání řadový 

Počet fází pracovního cyklu čtyřtaktní 

Efektivní výkon 105 [kW] 

Efektivní výkon na jeden válec 21 [kW] 

Vrtání 105 [mm] 

Zdvih 120 [mm] 

Klikový poměr 0,279 [-] 

Pořadí vznětů 1-4-3-2-5 

Kompresní poměr 17 

Maximální otáčky 2200 [min-1] 

Maximální přeběhové otáčky 2500 [min-1] 

Volnoběžné otáčky 800 [min-1] 
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ANALYZA SIL V  KLIKOVĚM  MECHANIZMU 

2.1 KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANIZMU  
Nejdříve určíme dráhu, rychlost a zrychlení pístu. Vztah pro dráhu pístu lze uvést 

v uzavřeném tvaru. Postupnou derivací bychom získali rychlost a zrychlení. Takto získaný 
vztah pro zrychlení by však byl příliš složitý a nevhodný pro praktické použití. Proto se vztah 
pro dráhu pístu rozkládá pomocí Fourierovi transformace do součtu nekonečné řady. Z tohoto 
rozkladu se pro výpočet používají pouze první dvě složky, ostatní složky se vzhledem ke své 
velikosti zanedbávají. Výsledný vztah pro zrychlení je vstupním parametrem pro určení 
setrvačných sil. [vzorce uvedené v této kapitole viz. zdroj č. 2] 

Dráha pístu v závislosti na úhlu otočení klikové hřídele: 

�� = � ∙ ��1 − 
��� + �� ∙ �1 − 
��2�� [m] (1)  

kde r [m] je poloměr kliky, λ [-] je klikový poměr, α [°] je úhel otočení klikové hřídele 

první složka dráhy pístu 

��� = � ∙ �1 − 
���  [m] (2)  

druhá složka dráhy pístu 

���� = � ∙ �4 ∙ �1 − 
��2�  [m] (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlost pístu v závislosti na úhlu otočení klikové hřídele: 

�� = � ∙ � ∙ ���� + �2 ∙ ���2  [m ∙ s"#] (4)  

kde ω [rad·s-1] je úhlová rychlost otáčení klikové hřídele 
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Obr. 3 Dráha pístu v závislosti na úhlu otočení klikové hřídele 
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první složka rychlosti pístu 

��� = � ∙ � ∙ ���  [m ∙ s"#] (5)  

druhá složka rychlosti pístu 

���� = � ∙ � ∙ �2 ∙ ���2  [m ∙ s"#] (6)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrychlení pístu v závislosti na úhlu otočení klikové hřídele: 

$� = � ∙ �% ∙ �
�� + � ∙ 
��2� [m ∙ s"%] (7)  

první složka zrychlení pístu 

$�� = � ∙ �% ∙ 
��  [m ∙ s"%] (8)  

druhá složka zrychlení pístu 

$��� = � ∙ �% ∙ � ∙ 
��2  [m ∙ s"%] (9)  
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Obr. 4 Rychlost pístu v závislosti na úhlu otočení klikové hřídele 
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2.2 PŘENOS HNACÍ SÍLY Z  PÍSTU NA KLIKOVOU HŘÍDEL 
Dalším důležitým faktorem, jehož průběh musíme určit, je periodicky proměnný 

krouticí moment od jednoho válce. Nejprve určíme průběh síly působící ve směru osy válce 
na pístní čep během jednoho pracovního cyklu motoru. Tato síla je dána součtem síly od tlaku 
plynu na píst a síly setrvačné, vzniklé pohybem posuvných částí. Výslednice těchto sil je 
přenášena ojnicí na rameno klikové hřídele. Ojnice během pohybu mění svůj odklon β od osy 
válce, čímž určuje průběh krouticího momentu.[vzorce uvedené v této kapitole viz. zdroj č. 2] 

Síly působící na pístní čep ve směru osy válce: 

setrvačná síla posuvných hmot 

&' = −(' ∙ $' [kN] (10)  

kde mp [kg] je hmotnost posuvných částí 

síla od tlaku plynu 

&'+ = , ∙ �' [kN] (11)  

kde Sp [mm2] je plocha pístu 

součet sil od tlaku plynu a setrvačných sil posuvných hmot 

&'+&'+ [kN] (12)  
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             Obr. 5 Zrychlení pístu v závislosti na úhlu otočení klikové hřídele
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Síla přenášená ojnicí: 

&-. = /&0 + &'+1
��2  [kN] (13)  

kde β [°] je odklon ojnice od osy válce 

2 = 3����� ∙ ���� (14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Síla přenášená ojnicí 

 

Obr. 6 Součet sil působících na pístní čep v ose válce
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Síla tečná k rameni klikové hřídele: 

 

&4 =  &-. ∙ sin/∝ +asin�λ ∙ sin ∝�1cos/asin�λ ∙ sin ∝�1 [kN] (15)  

 

Průběh krouticího momentu od jednoho válce: 

<= = &4 ∙ � [Nm] (16)  
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Obr. 8 Síla tečná k rameni klikového hřídele 

Obr. 9 Průběh krouticího momentu od jednoho válce 
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3 POŘADÍ ZAPALOVÁNÍ  
Pořadí zapalování se volí tak, aby ke vznícení směsi docházelo pokud možno ve válcích 

co nejvzdálenějších. Za předpokladu, že je tato podmínka splněna, dochází k optimálnímu 
chlazení válců, přiměřenému zatížení ložisek a co nejmenšímu namáhání klikového hřídele 
torzními kmity. Pořadí zapalování rovněž určuje vzájemnou polohu jednotlivých zalomení na 
klikovém hřídeli. Tato poloha má vliv na velikost nevyvážených podélných momentů od 
rotačních a posuvných sil. Počet možných variant pořadí zapalování je u řadových motorů 
s lichým počtem válců dán vzorcem [2]: 

> = �? − 1�! (17)  

kde z [-] je počet válců 

U pětiválcového motoru vychází 24 možných způsobů zapalování. Prvních 12 variant je 
zaznamenáno v následující tabulce, ostatní jsou pak jejich zrcadlovými obrazy. Jako 
nejvýhodnější z hlediska vyváženosti motoru se jeví varianta č. 1 a varianta uvažovaná v této 
práci č. 8. (ostatní varianty nebyly v praxi realizovány).  

Tab. 2 Možnosti realizace pořadí zapalování 

 Pořadí zapalování Mr [Nm]  MpI [Nm] MpII [Nm] 

1. 1-2-4-5-3  0,449·Kr 0,449·K I 4,980·K II 

2. 1-2-3-5-4 1-2-5-4-3 1,561·Kr 1,561·K I 4,750·K II 

3. 1-2-3-4-5  2,629·Kr 2,629·K I 4,253·K II 

4. 1-2-5-3-4 1-3-2-5-4 3,374·Kr 3,374·K I 3,690·K II 

5. 1-2-4-3-5 1-3-2-4-5 3,690·Kr 3,690·K I 3,374·K II 

6. 1-3-5-2-4  4,253·Kr 4,253·K I 2,629·K II 

7. 1-3-4-2-5    1-4-2-3-5 4,750·Kr 4,750·K I 1,561·K II 

8. 1-4-3-2-5  4,980·Kr 4,980·K I 0,449·K II 

 

Význam koeficientů [4]: 

Mr - podélný moment od setrvačných sil rotačních částí 
MPI - podélný moment od setrvačných sil posuvných částí I. řádu 
MPII - podélný moment od setrvačných sil posuvných částí II. řádu 
 

AB = 3 ∙ (C ∙ � ∙ �%,    A� = 3 ∙ (� ∙ � ∙ �% ∙ 
��,   A�� = � ∙ 3 ∙ (C ∙ � ∙ �% ∙ 
��2 

kde a [m] je rozteč válců, mR [kg] je hmotnost otáčejících se částí, mP [kg] je hmotnost 
posuvných částí, ω [rad·s-1] je úhlová rychlost otáčení klikového hřídele, r [m] je poloměr 
klikové hřídele, λ [-] je klikový poměr 
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POŘADÍ ZAPALOVÁNI  

Jednotlivá zalomení klikového hřídele pětiválcového motoru tvoří pravidelnou hvězdici, 
jejíž paprsky svírají úhel daný vzorcem [2]:   

E = 720°
?  (18)  

kde 720°  je úhel opsaný klikovým hřídelem během jednoho pracovního cyklu u čtyřdobých 
motorů  

Úhel υ vychází 144°, to znamená, že vždy když se kliková hřídel otočí o tento úhel, 
dojde ke vznícení směsi. Rovnoměrný rozestup zapalování tak zajistí minimální kolísání 
krouticího momentu a zároveň dojde ke zjemnění chodu motoru oproti motorům s menším 
počtem válců. 

Tab. 3 Pořadí zapalování 1-4-3-2-5, HÚ – vznícení směsi, HÚ – konec výfuku/počátek sání 

 

 

 

válec/úhel otočení 0° 72° 144° 216° 288° 

1. HÚ expanze expanze výfuk výfuk 

2. výfuk HÚ sání sání komprese 

3. sání sání komprese komprese HÚ 

4. komprese komprese HÚ expanze expanze 

5. expanze výfuk výfuk HÚ sání 

 

 

 

 

válec/úhel otočení 360° 432° 504° 576° 648° 

1. HÚ sání sání komprese komprese 

2. komprese HÚ expanze expanze výfuk 

3. expanze expanze výfuk výfuk HÚ 

4. výfuk výfuk HÚ sání sání 

5. sání komprese komprese HÚ expanze 
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4 VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉHO MECHANIZMU  
Konstrukce každého stroje využívajícího klikový mechanizmus, a tedy i čtyřdobého 

vznětového motoru, je nezbytně spojena s vyvážením tohoto mechanizmu. Při výpočtech 
předpokládáme, že úhlová rychlost ω klikového hřídele je během otáčení konstantní a rám 
stroje je absolutně tuhý. Vycházíme z náhradní dvouhmotové soustavy, která je dynamickým 
ekvivalentem soustavy původní. Tato soustava se skládá z hmoty konající rotační pohyb mr a 
z hmoty konající pohyb posuvný mp. Tyto hmoty svým pohybem vyvolávají setrvačné síly, 
jejichž působení se dále přenáší na rám stroje a způsobuje tak jeho chvění. V praxi se sledují 
následující veličiny [2]. 

- setrvačná síla rotačních hmot 
- setrvačná síla posuvných hmot I. řádu 
- setrvačná síla posuvných hmot II. řádu 
- podélný moment od setrvačných sil rotačních hmot 
- podélný moment od setrvačných sil posuvných hmot I. řádu 
- podélný moment od setrvačných sil posuvných hmot II. řádu   

 

4.1 SETRVAČNÉ SÍLY ROTAČNÍCH HMOT 
Setrvačné síly rotačních hmot jsou vyvolány pohybem hmoty mr. Tato hmota se skládá 

z rotačního podílu ojnice a z jednoho zalomení klikové hřídele. Setrvačná síla Fr vyvolaná 
pohybem této hmoty nemění během otáček svoji velikost a je stále kolmá k ose otáčení 
klikové hřídele. U řadových motorů s pravidelnou klikovou hvězdicí vychází vektorový 
součet těchto sil od jednotlivých válců nulový, o čemž se nejsnáze můžeme přesvědčit 
grafickou metodou. Velikost této síly od jednoho válce je dána vztahem [2]: 

&B = (B ∙ � ∙ �% (19)  

 

Obr. 10 Grafické určení výslednice setrvačných sil rotačních částí 
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4.2 PODÉLNÝ MOMENT OD ROTAČNÍCH HMOT 
Ačkoliv je vektorový součet setrvačných sil rotačních nulový, způsobují u motorů 

s lichým počtem válců moment, který se projeví jako nenulový podélný moment motoru. 
Tento moment otáčejících se hmot nemění při stálých otáčkách hřídele svoji velikost, rovina 
jeho působení je pevně spojena s klikovým hřídelem.  

Velikost momentu rotačních hmot lze určit provedením momentové rovnováhy 
k libovolnému bodu klikové hřídele př. k těžišti (Obr. 11). Velikost momentu setrvačných sil 
rotačních je největší možná ze všech 24 variant zapalování [4]:  

 

<B = 4,980 ∙ 3 ∙ &B (20)  

 

 

 

 

Velikost a rovinu působení momentu lze opět určit grafickou metodou. Vzhledem k tomu, že 
momenty jsou sklápěny o 90° (Obr. 12), určuje výslednice přímo rovinu momentových 
vývažků na klikové hřídeli. 

 

 

Obr. 11 Momentová rovnováha provedená k těžišti klikové hřídele 
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                                Obr. 12 Podélný moment od setrvačných sil rotačních hmot 

 

 

4.2.1 ODSTRANĚNÍ PODÉLNÉHO MOMENTU OD ROTAČNÍCH HMOT  

Moment lze odstranit třemi způsoby. První způsob spočívá v tom, že se u každého 
zalomení vyváží setrvačná síla otáčejících se hmot jako u jednoválcového motoru. Tím se 
zabrání i vzniku podélného momentu. Nevýhodou tohoto řešení je velký počet protizávaží, 
která zvyšují moment setrvačnosti klikové hřídele. Tato varianta se v mém případě ukázala 
jako jediná proveditelná a bude použita pro následující výpočty (Obr. 13). Pro vyvážení 
odstředivých sil na jednom zalomení musí být splněna rovnováha: 

(B ∙ � ∙ �% = (0K ∙ �0K ∙ �% (21)  

kde msv [kg] je hmotnost silových vývažků, rsv [mm] je poloměr těžiště vývažků od osy 
otáčení hřídele 

 

Při druhém, obvykle výhodnějším způsobu, se určí velikost momentu a jeho účinek se 
zruší opačně působícím stejně velkým momentem pomocí dvojice protizávaží, umístěných na 
krajních zalomeních klikové hřídele. V mém případě nelze tímto způsobem moment odstranit, 
ani při využití maximálního prostoru limitovaného polohou vývažků a pístů dobíhajících do 
dolní úvrati, při využití obou ramen krajních zalomení (Příloha1). Níže zobrazená varianta je 
schopna odstranit pouze polovinu momentu (Obr. 14). 
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Třetí způsob využívá kombinaci dvou předešlých způsobů vyvážení. Pomocí silových 
vývažků se odstraní část volné setrvačné síly otáčejících se hmot na každém zalomení. Zbylá 
část se projeví klopným momentem, který se odstraní momentovými vývažky na krajních 
zalomeních jako v druhém případě. Tato varianta se rovněž ukázala jako nerealizovatelná 
(Příloha1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Odstranění momentu rotačních sil pomocí silových vývažků (zvolená varianta) 

Obr. 14 Kliková hřídel momentové vývažky 



BRNO 2011 

 

25 
 

VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉHO  MECHANIZMU 

4.3 SETRVAČNÉ SÍLY POSUVNÝCH HMOT 
Setrvačné síly posuvných hmot jsou vyvolány přímočarým vratným pohybem hmoty 

mp. Tato hmota se skládá z pístu, pístních kroužků, pístního čepu, pojistných kroužků pístního 
čepu a z posuvné části ojnice. Síla Fp vyvolaná touto hmotou se vyznačuje tím, že během 
pohybu mění v rámci osy válce svůj směr i velikost. Tuto sílu lze zcela odstranit pomocí 
hmoty, která je umístěná v ose válce a koná stejný pohyb jako hmota mp avšak s opačnou fází. 
Takovéto řešení je příliš náročné a v praxi se nepoužívá. Setrvačná síla se vyjadřuje ve formě 
součtu nekonečné řady. Z této řady se pro výpočet používají pouze první dvě složky, ostatní 
se vzhledem ke své velikosti zanedbávají. 

setrvačná síla posuvných částí I. řádu [2]: 

&'� = (� ∙ � ∙ �% ∙ 
�� (22)  

setrvačná síla posuvných částí II. řádu [2]: 

&'�� = (� ∙ � ∙ �% ∙ � ∙ 
��2 (23)  

Jelikož je kliková hvězdice pravidelná, vycházejí vektorové součty setrvačných sil 
posuvných I. a II. řádu nulové. Opět to lze dokázat grafickou metodou. Hvězdice pro 
vektorový součet setrvačné síly I. řádu se shoduje s reálným klikovým hřídelem. Hvězdice pro 
součet síly II. řádu je fiktivní. Je to dáno tím, že tato síla působí s dvojnásobnou frekvencí než 
síla I. řádu. Úhel mezi jednotlivými paprsky υ se tedy musí zdvojnásobit. 

 

 

Obr. 15 Vektorový součet setrvačných sil posuvných I. a II. řádu 
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4.4 PODÉLNÉ MOMENTY OD POSUVNÝCH HMOT 
Podélné momenty způsobené setrvačnými silami posuvných hmot se analogicky dělí na 

momenty I. a II. řádu. Tyto momenty mění během otáčení klikové hřídele svoji velikost a 
směr. Rovina jejich působení, určená osami válců a osou hřídele, zůstává neměnná.  

 

4.4.1 PODÉLNÝ MOMENT SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH HMOT I. ŘÁDU 

Průběh podélného momentu setrvačných sil posuvných hmot I. řádu [4]: 

<�� = 4,980 ∙ 3 ∙ &'� (24)  

Vliv tohoto momentu lze zcela odstranit pomocí dvojice hřídelů s momentovými 
vývažky. Hřídele se otáčí proti sobě stejnou úhlovou rychlostí jako hřídel kliková. Tento 
moment vychází největší možný ze všech 24 variant pořadí zapalování (návrh vyvažovacích 
hřídelů bude proveden v následující kapitole).  

Vztah (24) určuje průběh podélného momentu, neuvádí však polohu klikové hřídele 
pro jeho maximální hodnotu. Polohu je nutné znát pro určení vzájemné polohy klikového 
hřídele a hřídelů vyvažovacích. V tomto případě již není grafická metoda příliš vhodná, 
vzhledem k proměnné velikosti setrvačných sil posuvných a vzhledem k jejich fázovému 
posunutí mezi jednotlivými válci. Moment tedy není konstantní, jako tomu bylo v případě 
momentu od setrvačných sil rotačních. Při určení průběhu momentu jsem si jako výchozí 
polohu určil okamžik, kdy se první válec nachází v horní úvrati (smysl otáčení hřídele při 
pohledu na první válec směrem od řemenice pravotočivý). Průběh setrvačných sil posuvných 
od jednotlivých válců počínaje touto polohou je na následujícím grafu. 

 

Obr. 16 Průběh setrvačných sil posuvných od jednotlivých válců
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Průběh momentů od jednotlivých válců jsem určil pomocí momentové rovnováhy 
provedené k těžišti klikového hřídele. 

Obr. 17 Průběh momentů od jednotlivých válců 

Výsledný moment se pak určí jako součet momentů od jednotlivých válců: 
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Obr. 18 Průběh podélného momentu setrvačných sil posuvných částí I. řádu 



BRNO 2011 

 

28 
 

VYVAŽOVÁNÍ KLIKOVÉHO  MECHANIZMU 

Z výše uvedeného grafu lze učinit závěr, že maximum momentu nastává v okamžiku, 
kdy se kliková hřídel otočí o 18° ze své výchozí polohy. V tomto okamžiku musí rovněž 
nabývat svých maximálních hodnot moment vyvolaný vyvažovacími hřídeli. 

 

4.4.2 PODÉLNÝ MOMENT SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH HMOT II. ŘÁDU 

Průběh podélného momentu setrvačných sil posuvných hmot II. řádu [4]: 

<��� = 0,449 ∙ 3 ∙ &��� (25)  

Vliv tohoto momentu lze opět zcela odstranit pomocí dvojice hřídelů s momentovými 
vývažky. Hřídele by se v tomto případě otáčeli dvojnásobnou úhlovou rychlostí než hřídel 
kliková. Toto řešení by však již bylo příliš komplikované, a proto bude vliv tohoto momentu 
vzhledem k jeho velikosti zanedbán (moment vychází nejmenší možný ze všech 24 variant 
pořadí zapalování). 

Postup určování polohy je obdobný jako u podélného momentu setrvačných sil 
posuvných částí I. řádu (celý postup viz.Příloha1) 

 

Z výše uvedeného grafu lze učinit závěr, že maximum momentu nastává v okamžiku, 
kdy se kliková hřídel otočí o 9° ze své výchozí polohy. Pro tento okamžik by dosahoval svého 
maxima také moment vyvolaný vyvažovacími hřídeli. 

 

Obr. 19 Průběh podélného momentu od setrvačných sil posuvných částí II. řádu
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4.5 NÁVRH VYVAŽOVACÍ JEDNOTKY  
Vyvažovací jednotka slouží pro odstranění podélného momentu od setrvačných sil 

posuvných částí I. řádu, jak již bylo dříve zmíněno. Skládá se ze dvou protiběžných hřídelů, 
otáčejících se stejnou úhlovou rychlostí jako hřídel kliková. Vzhledem k tomu, že moment je 
volným vektorem, může být tato jednotka připojena k libovolnému místu tělesa motoru. Musí 
však být splněna podmínka rovnoběžnosti klikové hřídele a hřídelů vyvažovacích. Při návrhu 
optimálních rozměrů lze využít toho, že se zvětšující se vzdáleností vývažků (délka hřídelů) 
klesá potřebná hmotnost a poloměr těžiště vývažků od osy otáčení. Optimalizaci rozměrů 
jsem provedl pomocí programu ProENGINEER. Vzájemná poloha klikové hřídele a hřídelů 
vyvažovacích byla určena v kap. 4.4.1. Velikost momentu MPI se musí v každém okamžiku 
rovnat výslednému momentu vyvolanému vyvažovacími hřídeli:  

 

<�� = 2 ∙ <LM (26)  

 <LM = (N ∙ �N ∙ O ∙ �% ∙ cos  (27)  

 
kde me [kg] je hmotnost jednoho vývažku, re [mm] je poloměr těžiště vývažku, l [mm]  
je vzdálenost mezi těžišti vývažků 

 

 

Obr. 20 Vyvažovací hřídele pro odstranění podélného momentu MPI  
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5 TORZNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÉ H ŘÍDELE 
Pokud je klikový mechanizmus vyvážen, jsou známy všechny potřebné parametry 

jednotlivých součástí klikového mechanizmu a průběh zatěžujících sil, může být proveden 
rozbor torzního kmitání soustavy. 

 

5.1 NÁHRADNÍ TORZNÍ SOUSTAVA KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ  
Náhradní torzní soustava je zjednodušenou soustavou původní, umožňuje výpočet 

torzního kmitání a je s původní soustavou dynamicky rovnocenná. Do původní soustavy se 
zahrnuje nejen klikové ústrojí, ale i ostatní připojené agregáty a hmoty (př. lodní šrouby, 
letecké vrtule, rotory generátorů apod.). Pro výpočet torzního kmitání je nutno tuto soustavu 
podstatně zjednodušit. Náhradní soustava po redukci obsahuje hmotné kotouče, spojené mezi 
sebou válcovými nehmotnými hřídeli. Mluvíme o redukci hmot a redukci délek. Obě tyto 
úlohy lze řešit jen přibližně za jistých zjednodušujících předpokladů. [2] 

 

- hmoty jsou konstantní nezávislé na čase 

- délky jsou konstantní nezávislé na čase 

- hmoty klikového ústrojí jsou redukovány do os válců nebo rovnoměrně rozloženy  

  podél klikové hřídele 

- spojovací hřídele jsou nehmotné 

 

5.1.1 REDUKCE HMOT 

Redukce hmot spočívá v rozdělení klikové hřídele na tři hlavní části (příruba 
setrvačníku, jednotlivá zalomení, přední konec hřídele). Určí se momenty setrvačnosti těchto 
částí vzhledem k ose otáčení klikové hřídele (ProENGINEER). Pokud je k některé části 
připojena další pohyblivá součást, vztáhne se její hmota na poloměr kliky r a její moment 
setrvačnosti se přičte k příslušné části klikové hřídele (příruba setrvačníku + setrvačník, 
zalomení + příslušná ojnice s pístní skupinou, přední konec hřídele + řemenice). Výsledné 
momenty setrvačnosti jednotlivých úseků klikového mechanizmu se finálně přepočítají do 
hmotných kotoučů vztažených na poloměr kliky r. Hmotu rozdělujeme obdobně jako při 
vyvažování na hmotu rotační a posuvnou. [vzorce uvedené v této kapitole viz. zdroj č. 6] 

 

Redukovaný moment setrvačnosti rotačního podílu ojnice: 

P-.B = (-.B ∙ �%    [QR ∙ (%]  (28)  

kde mojr   [kg] je hmotnost rotačního podílu ojnice 
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Redukovaný moment setrvačnosti příruby setrvačníku se setrvačníkem: 

PBNUV = P0N4 + P0N4W    [QR ∙ (%] (29)  

kde Jset  [kg·m2] je moment setrvačnosti setrvačníku,  Jseth  [kg·m2]  je moment setrvačnosti 
příruby setrvačníku 

 

Redukovaný moment setrvačnosti předního konce hřídele s řemenicí: 

PBNU\ = PBN] + PBN]W   [QR ∙ (%] (30)  

kde Jrem  [kg·m2] je moment setrvačnosti řemenice,  Jremh  [kg·m2] je moment setrvačnosti 
hřídele pod řemenicí 

 

Redukovaná váha posuvných hmot se v průběhu otáčky mění se čtvercem pístové 
rychlosti (je nulová v úvratích a maximální když se ojnice nachází v tečné poloze ke klice). 
Abychom vyhověli zjednodušujícímu předpokladu časově neměnných hmot, budeme ve 
výpočtech uvažovat střední hodnotu redukované hmoty posuvné: 

('BNU = (' ∙ ^12 + �%
8 _   [QR] (31)  

 kde mp [kg] je hmotnost pístní skupiny + hmotnost posuvné části ojnice,  λ  [-] je klikový 
poměr 

                                                      

 Redukovaný moment setrvačnosti pístní skupiny + posuvné části ojnice: 

P'-0 = ('BNU ∙ �%   [QR ∙ (%] (32)  

 

Redukovaný moment setrvačnosti i– tého válce: 

PBNU#"BNU`  = Pa#"a` + P-.B + P'-0   [QR ∙ (%] (33)  

kde Jz1-z5  je moment setrvačnosti konkrétního zalomení  
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5.1.2 REDUKCE DÉLEK  

Redukce délek spočívá v nahrazení částí klikové hřídele nacházejících se mezi 
jednotlivými kotouči hladkými hřídeli o redukované délce Lred a redukovaném průměru Dred , 
který se obvykle volí stejný jako průměr hlavních klikových čepů Dhc . Tyto hřídele musí mít 
stejnou tuhost jako původní části klikové hřídele. Podmínkou tedy je, aby se při působení 
konkrétního momentu zkroutil hladký hřídel o stejný úhel jako by tomu bylo u původního 
klikového hřídele.  

Redukce délek je přibližná, vzhledem k tomu, že se zkrucují nejen hlavní čepy ale i 
čepy ojniční a částečně i ramena zalomení. Pro redukci délek jsem zvolil upravené vztahy dle 
Ker Wilsona. 

 

 

 

 

Redukovaná délka zalomení [6]: 

 

bBNUa = cBNU� ∙ dbWe + 0,4 ∙ cWecWe� + b-e + 0,4 ∙ c-ec-e� + � − 0,2 ∙ �c-e + cWe�OBf] ∙ gBf]h i [(] 
 

 

 (34)  

Obr. 21 Redukce délek klikové hřídele 
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Redukovaná délka na straně řemenice [2]: 

 

bBNUB = 0,5 ∙ bBNUk + �O# + l ∙ m#� ∙ cBNU�
m#� + �O% − l ∙ m#� ∙ cBNU�

m%� [(] 
kde l1 [mm] je délka hlavního čepu, l2 [mm] je délka výstupní části klikové hřídele přenášející krouticí moment, d1 [mm] je průměr výstupní části hřídele, d2 [mm] je průměr hlavního klikového čepu, ξ [-] je součinitel napětí v přechodu d2/d1 
 

Redukovaná délka na straně setrvačníku [6]: 

 

bBNU0  = bWe + g'B ∙ cBNU�
cB-a� + 0,5 ∙ bBNUa   [(] (36)  

kde Droz [mm] je roztečný průměr šroubů na přírubě setrvačníku, bpr [mm] je délka příruby 
pro setrvačník 

 

 

 (35)  

Obr. 22 Náhradní torzní soustava klikového ústrojí 
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5.2 VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ  
Vlastní torzní kmitání označované někdy jako volné, je vyvoláno vnějším impulzem, 

který po předání energie dále již na soustavu nijak nepůsobí. Pro představu by se jednalo o 
stav, kdy bychom uchopily opačné konce klikové hřídele, a zkroutili je proti sobě o určitý 
úhel. Hřídel by následně začala torzně kmitat až do okamžiku, kdy by došlo k úplnému 
pohlcení počátečního impulzu tlumícími odpory materiálu hřídele. [2] 

V případě, že bychom neuvažovali existenci tlumících odporů, by se v závislosti na 
velikosti počátečního impulzu toto kmitání ustálilo na určité hodnotě. Tato hodnota je 
charakterizovaná vlastní frekvencí kmitání tj. počet kmitů za jednotku času a maximálními 
výchylkami jednotlivých hmot soustavy. Pokud bychom tyto amplitudy zakreslily nad osu 
redukovaného hřídele, dostali bychom pro danou vlastní frekvenci křivku označovanou jako 
tvar vlastního kmitání. Pro výpočet nám postačuje znát pouze první dvě vlastní frekvence, 
ostatní se obvykle nachází za hranicí provozních otáček motoru. Znalost těchto frekvencí je 
důležitá, protože kdyby došlo ke shodě s  frekvencí periodicky působícího krouticího 
momentu, následoval by vznik rezonance, což by vedlo k destrukci klikového hřídele. 

 

5.2.1 VLASTNOSTI MATERIÁLU KLIKOVÉ H ŘÍDELE 

Pro výpočet torzního kmitání je nejprve nutné určit tuhost spojovacích hřídelů. Tuhost 
vychází z vlastností materiálu skutečné klikové hřídele. Materiál klikové hřídele jsem zvolil 
po dohodě s vedoucím diplomové práce. Jedná se o materiál 42CrMo4, kterému odpovídá 
materiál 15142 dle normy ČSN. Ocel je vhodná pro velké výkovky, dále pak k zušlechťování 
a k povrchovému kalení. Je určena pro velmi namáhané součásti strojů a silničních vozidel. 

 

Tab. 4 Vlastnosti zvolené oceli 

Vlastnosti zvoleného materiálu hodnota 

Rm [MPa] 1283  

Re [MPa] 900  

G [MPa] 80000  

 

 Prvním krokem k určení tuhosti je stanovení polárního momentu průřezu redukovaných 
hřídelů v krutu [6]: 

 

P' = � ∙ cBNU       �
32     [(�] 

 

(37)  
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Tuhost hřídele mezi prvními dvěma kotouči [6]: 


\ = � ∙ P'bBNUB     [�( ∙ �3m"#] (38)  

kde G [MPa] je modul pružnosti ve smyku, G = 80000 MPa 

 

Tuhost hřídelů mezi kotouči nahrazujícími jednotlivá zalomení s příslušnou ojnicí a pístní 
skupinou [6]: 


#"� = � ∙ P'bBNUa     [�( ∙ �3m"#] 
 

(39)  

Tuhost hřídele mezi posledními dvěma kotouči [6]: 


` = � ∙ P'bBNU0     [�( ∙ �3m"#] (40)  

 

Při výpočtu vlastních torzních kmitů vycházíme z obecné Lagrangeovy pohybové 
rovnice, která má maticový tvar [1]: 

<�� + A�� + �� = �     (41)  

kde M [kg·m2] je čtvercová matice momentů setrvačnosti, K [Nm·s·rad-1] je matice tlumících 
odporů, C [Nm·rad-1] je matice tuhosti, Q [Nm] působení vnějších sil 

 

Pro určení vlastních tvarů a frekvencí předpokládáme K=0, Q=0. Výsledná rovnice je 
pak zapsána ve tvaru [1]: 

<�� + �� = 0     (42)  

kde q [-] je vektor zobecněných souřadnic 
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 M [kg·m2] je čtvercová diagonální matice momentů setrvačnosti: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

C [Nm·rad-1] je čtvercová matice tuhosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řešení rovnice (42) má tvar [1]:  

� = 3 ∙ �.�4     (43)  

kde Ω [rad·s-1] je úhlová rychlost, a [-] je vektor amplitud 
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Po dosazení rovnice (43) do rovnice (42) a po následných úpravách dostaneme vztah 
ve tvaru [1]: 

�� − Ω%<�3 = 0    (44)  

 Po vynásobení rovnice (44) maticí M -1 se rovnice převede na problém vlastních čísel. 
Tato úprava se provádí z důvodu zjednodušení výpočtu určování vlastních frekvencí. 
Výsledkem je rovnice ve tvaru [1]: 

�$ − ��� ∙ � = 0    (45)  

kde A = M -1·C je čtvercová matice, λ=Ω2 je vlastním číslem, I je jednotková matice a x je 
vlastní vektor 

 

Řešením jsou vektory vlastních tvarů a k nim příslušné úhlové frekvence. Vlastní 
tvary jsou poměrnými veličinami, proto lze zvolit první člen vektoru vlastních tvarů 
jednotkový (výchylka řemenice) a ostatní složky se určí jako jeho násobek [2]:  

3� = ���\   [−]  (46)  

V praxi stačí znát pouze první dva vlastní tvary (Obr. 23) a k nim příslušné vlastní 
frekvence, vyšší řády kmitání se nacházejí za hranicí otáček motoru. Vlastní frekvence otáček 
se vypočtou z vlastní úhlové rychlosti pomocí vztahu [2]:  

� = Ω2 ∙ �  [�?]  (47)  

 

Tab. 5 Vlastní frekvence systému 

 1. tvar kmitání 2. tvar kmitání 

Ω [rad·s-1] 1522 3878 

N [Hz] 242 617 

 

První tvar vlastního kmitání můžeme označit jako jednouzlový, vzhledem k tomu, že 
výkmitová čára protíná osu x pouze jednou a to mezi pátým zalomením a setrvačníkem. 
Druhý tvar lze analogicky nazvat dvouuzlovým díky dvěma průchodům přes osu x (poprvé 
mezi prvním a druhým zalomením, podruhé mezi pátým zalomením a setrvačníkem). 
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5.3 VYNUCENÉ TORZNÍ KMITÁNÍ  
Vlastní torzní kmitání po krátkém čase samovolně vymizí vlivem tlumících odporů, 

takže není samo o sobě nebezpečné. Periodicky proměnný moment na jednotlivých klikách 
však způsobí vynucené kmitání klikového hřídele, které může být nebezpečné pro jeho 
pevnost. [2] 

 

5.3.1 HARMONICKÁ ANALÝZA KROUTICÍHO MOMENTU  

Impulzem vyvolávajícím vynucené torzní kmitání je proměnný krouticí moment, který 
je na jednotlivých zalomeních posunut v závislosti na tom, v jaké fázi pracovního cyklu se 
konkrétní válec nachází. Průběh krouticího momentu je tedy periodickou funkcí s periodou 
4π, což umožňuje jeho rozklad do Fourierovy řady goniometrických funkcí s různou 
frekvencí a amplitudou. V komplexním oboru je rozklad krouticího momentu řešen rovnicí 
[2]: 

<= = 2�  ∙ � <. ∙ ��∙�=∙%∙�∙.���"#
.�\

   [�(] (48)  

kde Mk [Nm] je amplituda momentu náležícího danému řádu κ, i, j [-] jsou imaginární 
jednotky, n [-] je počet vzorků krouticího momentu, Mj [Nm] je konkrétní vzorek krouticího 
momentu 
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Obr. 23 Vlastní tvary jednouzlového a dvouuzlového torzního kmitání
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5.3.2 KRITICKÉ (REZONANČNÍ) OTÁČKY 

Torzní kmitání klikového hřídele vzniká působením proměnlivého krouticího 
momentu, jak již bylo dříve uvedeno. V okamžiku kdy se frekvence tohoto vnějšího působení 
vyrovná s některou frekvencí vlastního kmitání, dojde k rezonanci. Otáčky, při kterých došlo 
k rezonanci, se označují jako otáčky kritické. Výpočtem lze určit, zda se kritické otáčky 
nenacházejí v blízkosti provozních otáček motoru.  

 

Každá z harmonických složek krouticího momentu vzbuzuje nezávisle na ostatních 
složkách vynucené kmitání stejné frekvence, jako má tato složka. Složka řádu κ způsobuje 
tedy při otáčkách motoru n vynucené kmitání κn. Spalovací motor má tedy řadu kritických 
otáček, příslušných uvažovanému jednouzlovému a dvouuzlovému kmitání. [2] 

Hodnota kritických otáček jednouzlového kmitání [2]: 

�#=B = �#�     [�?] (49)  
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Obr. 24 Harmonická analýza krouticího momentu 



BRNO 2011 

 

40 
 

TORZNÍ KMITÁNÍ KLIKOVÉ HŘÍDELE 

Hodnota kritických otáček dvouuzlového kmitání [2]: 

�%=B = �%�     [�?] (50)  

Rozsah provozních otáček navrhovaného motoru je předpokládán v rozmezí od 
volnoběžných otáček až po maximální otáčky 2200 ot/min s uvažovaným rezervním 
přeběhem +300 ot/min. Není tedy nutné obávat se všech vypočtených kritických otáček, ale 
pouze těch co zasahují do otáček provozních, což zachycuje následující tabulka. 

 

Tab. 6 Kritické otáčky (červená barva označuje otáčky zasahující do otáček provozních) 

 

Řád harmonické složky 
Kritické otáčky 

1. tvar kmitání 2. tvar kmitání 

κ [-] n1kr [min-1] n2kr [min-1] 

0,5 29140 74350 

1 14570 37180 

1,5 9715 24780 

2 7286 18590 

2,5 5829 14870 

3 4857 12390 

3,5 4163 10620 

4 3643 9294 

4,5 3238 8261 

5 2914 7435 

5,5 2649 6759 

6 2429 6196 

6,5 2242 5719 

7 2082 5311 

7,5 1943 4957 

8 1822 4647 

8,5 1714 4374 

9 1619 4131 
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5.4 VÝPOČET VYNUCENÉHO TORZNÍHO KMITÁNÍ  

Výpočet vynuceného torzního kmitání byl proveden pomocí programu dodaného 
vedoucím diplomové práce. Tento program vychází z obecné Lagrangeovy pohybové rovnice 
(kapitola 5.2, vztah (41)). Vzhledem, k tomu, že vynucené torzní kmitání uvažuje existenci 
tlumících odporů, jsou zde vstupními parametry nejen matice hmotnosti a matice tuhosti, ale 
přibývá ještě matice tlumení.  

 

5.4.1 KROUTICÍ MOMENTY VZNIKAJÍCÍ VE SPOJOVACÍCH H ŘÍDELÍCH 

Prvním výstupem programu je závislost maximálních krouticích momentů ve 
spojovacích hřídelích v závislosti na otáčkách motoru. Jedná se o krouticí momenty vznikající 
v materiálu klikové hřídele vlivem vynuceného torzního kmitání a nikoliv o krouticí momenty 
získané užitečným zatížením od tlaku expandujícího plynu. Velikost konkrétního momentu se 
určí jako součin tuhosti dané spojovací hřídele cH [Nm·rad-1] a úhel jejího zkroucení ϕH [rad]: 

 

<�M =  
M  ∙ �M  [� ∙ (] (51)  

 

Maximální hodnoty budou použity pro výpočet napěťové analýzy v MKP programu. 
Na následujícím grafu jsou zachyceny hodnoty krouticích momentů vznikajících při 
zkroucení hřídelů v kladném směru. 

 

Řád harmonické složky 
Kritické otáčky 

1. tvar kmitání 2. tvar kmitání 

κ [-] n1kr [min-1] n2kr [min-1] 

9,5 1534 3913 

10 1457 3718 

10,5 1388 3541 

11 1325 3380 

11,5 1267 3233 

12 1214 3098 

12,5 1166 2974 

13 1121 2860 
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Maximální hodnota krouticího momentu vychází ve čtvrtém spojovacím hřídeli (mezi 
čtvrtým a pátým zalomením).  
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Obr. 25 Maximální krouticí momenty ve spojovacích hřídelích při zkroucení v kladném směru 
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Následující graf zobrazuje maximální hodnoty krouticích momentů při zkroucení 
hřídelů v záporném směru. Hodnoty jsou překlopeny do kladné části osy y pomocí absolutní 
hodnoty. 

 

Maximální hodnota krouticího momentu vychází v pátém spojovacím hřídeli (mezi 
pátým zalomením a setrvačníkem).  
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Obr. 26 Maximální krouticí momenty ve spojovacích hřídelích při zkroucení v záporném směru 
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5.4.2 VÝKMITY VOLNÉHO KONCE KLIKOVÉ H ŘÍDELE (ŘEMENICE) 

Dalším výstupem je výkmit volného konce klikové hřídele. Výkmity by měli být co 
nejmenší vzhledem k tomu, že od této části hřídele jsou poháněny rozvody pomocí ozubeného 
kola. Příliš velké rozkmity jsou pro funkci ozubených převodů velice nepříznivé. Na 
následujícím grafu jsou zobrazeny maximální torzní výkmity volného konce ve stupních 
v závislosti na otáčkách motoru (v kladném a záporném směru). 
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Obr. 27 Výkmity volného konce klikové hřídele 
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6 TLUMENÍ TORZNÍCH KMITŮ 
V provozu motoru je třeba se vyvarovat rezonancím, vzniklých shodou vlastního a 

vynuceného torzního kmitání. Nejsnazším způsobem je provést změnu torzního systému tj. 
zvýšením nebo snížením frekvence vlastního kmitání. Pro zvýšení frekvencí je nejúčinnějším 
způsobem zvýšení tuhosti klikového hřídele. Zvýšení tuhosti se dosahuje zvětšením průměru 
hlavních čepů. Pokud jsou frekvence vyšší, lze touto úpravou dosáhnout odsunutí rezonancí 
za provozní otáčky motoru. Snížení tuhosti by naopak vedlo k nižším vlastním frekvencím a 
vhodnou úpravou by se tak rezonance odsunuly pod provozní otáčky. Těmto rezonancím by 
se pak následně dalo vyhnout jejich rychlým přejížděním. Pokud nelze provést tyto úpravy, 
například z důvodu zachování předem daných hlavních rozměrů klikové hřídele (jak je tomu i 
v mém případě), lze vliv rezonancí omezit pomocí tlumiče torzního kmitání. 

Tlumiče torzního kmitání jsou v podstatě přídavným torzním systémem, který se skládá 
obecně z pružného členu a z hmoty, jejíž pohyb slouží k utlumení kmitů základního torzního 
systému. Tlumiče se obvykle připojují v místě největších torzních výchylek, tj. na volném 
konci klikové hřídele, kde se dosáhne největší účinnosti tlumení (tlumič umístěný do uzlu 
kmitání nemá vliv na torzní chování soustavy) Tlumiče torzního kmitání můžeme rozdělit do 
tří skupin podle jejich funkce: [2] 

a) Třecí tlumiče, které prostřednictvím pasivních odporů mění kmitovou energii v teplo. 
b) Dynamické tlumiče, které kmitovou energii nemaří, ale přeměňují na jiný druh 

energie. 
c) Rezonanční tlumiče, které mění v teplo pouze část kmitové energie. Torzní kmitání se 

zde utlumí pomocí rezonančního tlumiče (př. pryžový tlumič torzních kmitů). 

 

Torzní kmity značně namáhají klikový hřídel motoru, takže v mnohých případech je toto 
namáhání rozhodující pro posouzení spolehlivosti jeho provozu. Obvykle je namáhání 
torzními kmity mnohonásobně vyšší než namáhání od užitečného zatížení motoru a často je 
příčinou únavových lomů hřídele. Torzními kmity jsou namáhány čepy hřídele na střídavý 
krut a ramena na střídavý ohyb. K porušení klikového hřídele dojde obvykle v nejvíce 
zatíženém místě a to v uzlu. [2] 
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6.1 KMITÁNÍ SYSTÉMU S PRYŽOVÝM TLUMIČEM TORZNÍCH KMITŮ 
Pro zjištění chování dynamického systému s pryžovým tlumičem torzních kmitů, bude 

tento systém doplněn o jeden kotouč symbolizující ocelový prstenec tlumiče. Tento kotouč 
bude připojen k systému pomocí spojovací hřídele, symbolizující svojí tuhostí tuhost pryžové 
části tlumiče (Obr. 28). V následující části práce jsem provedl všechny výpočty uvedené 
v kap. 5.2, 5.3 a 5.4.  

 

6.1.1 OPTIMALIZACE PARAMETR Ů TLUMIČE 

Vstupním parametrem pro návrh tlumiče je moment setrvačnosti tělesa tlumiče. 
Moment setrvačnosti jsem určil pomocí programu ProENGINEER, kdy jsem vycházel 
z předem daných rozměrů řemenice, k níž bude tlumič připojen. Moment setrvačnosti volím Jt 

= 0,056 kg·m2. [vzorce uvedené v této kapitole zdroj č. 1] 

Po zvolení momentu setrvačnosti lze určit poměrnou velikost tlumiče: 

� = P4PN�   [−] (52)  

kde Jef  [kg·m2] je efektivní moment setrvačnosti dynamického modelu bez tlumiče 

PN� = � P� ∙ 3�  [QR ∙ (%] (53)  

kde Ji [kg·m2] jsou redukované momenty kotoučů pro systém bez tlumiče torzních kmitů, ai [-] 
jsou poměrné amplitudy této soustavy 

Z vypočtené hodnoty poměrné velikosti určíme optimální naladění tlumiče: 

�-'4 = 11 + �  [−] (54)  

 

Obr. 28 Torzní systém s tlumičem torzních kmitů 
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Úhlová rychlost vlastního kmitání tlumiče: 

Ω4 = Ω ∙ �-'4  [�3m ∙ �"#] (55)  

kde Ω [rad.s-1] je úhlová rychlost vlastního kmitání dynamického modelu bez tlumiče 

Tuhost tlumiče: 

c4 = Ω4% ∙ P4  [�( ∙ �3m"#] (56)  

 

Tab. 7 Charakteristické veličiny tlumiče torzních kmitů 

Jt [kg·m2] Jef [kg·m2] µ [-] Wopt [-] Ωt [rad·s-1] ct [Nm·rad-1] 

0,056 0,134 0,417 0,705 1077 64900 

 

6.1.2 VLASTNÍ TORZNÍ KMITÁNÍ  

Při určování vlastních frekvencí a tvarů postupujeme stejně jako v kap. 5.2. Výstupem 
jsou vlastní tvary a frekvence systému rozšířeného o jeden člen o daném momentu 
setrvačnosti Jt a tuhosti ct. První vlastní tvar kmitání lze opět charakterizovat jako 
jednouzlový, neboť výkmitová čára protíná osu x v jednom bodě a to mezi čtvrtým a pátým 
zalomením. Druhý tvar lze vzhledem ke dvěma průchodům přes osu x (poprvé mezi tlumičem 
a řemenicí, podruhé mezi posledním zalomením a setrvačníkem) nazvat kmitáním 
dvouuzlovým. 

          Obr. 29 Vlastní tvary jednouzlového a dvouuzlového torzního kmitání 
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Velikosti příslušných vlastních frekvencí jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tab. 8 Vlastní frekvence systému s tlumičem 

 1. tvar kmitání 2. tvar kmitání 

Ω [rad·s-1] 910 1724 

N[Hz] 144 274 

 

6.1.3 KRITICKÉ OTÁČKY SYSTÉMU  

Dle vztahů (49), (50) jsem znovu provedl výpočet kritických otáček motoru pro 
prvních 13 řádů harmonické složky κ. Systém s tlumičem vykazuje snížení vlastních 
frekvencí, díky čemuž došlo i ke snížení kritických otáček pro dané řády.   

 

Tab. 9 Kritické otáčky (červená barva označuje otáčky zasahující do otáček provozních) 

Řád harmonické složky 
Kritické otáčky 

1. tvar kmitání 2. tvar kmitání 

κ [-] n1kr [min-1] n2kr [min-1] 
0,5 17380 32930 

1 8690 16460 

1,5 5793 10980 

2 4345 8231 

2,5 3476 6585 

3 2897 5488 

3,5 2483 4704 

4 2172 4116 

4,5 1931 3658 

5 1738 3293 

5,5 1580 2993 

6 1448 2744 

6,5 1337 2533 

7 1241 2352 

7,5 1159 2195 

8 1086 2058 

8,5 1022 1937 

9 965 1829 
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6.2 VÝPOČET VYNUCENÉHO TORZNÍHO KMITÁNÍ  
Výpočet vynuceného torzního kmitání vychází opět z programu uvedeného v kap. 5.4. 

 

6.2.1 KROUTICÍ MOMENTY VZNIKAJÍCÍ VE SPOJOVACÍCH H ŘÍDELÍCH 

Po aplikaci pryžového tlumiče torzních kmitů došlo ke snížení maximálních krouticích 
momentů ve spojovacích hřídelích. Následující graf zobrazuje maximální krouticí momenty 
(při zkroucení hřídelů v kladném směru) v závislosti na otáčkách motoru. 

 

Obr. 30 Maximální krouticí momenty ve spojovacích hřídelích při zkroucení v kladném směru

Řád harmonické složky 
Kritické otáčky 

1. tvar kmitání 2. tvar kmitání 

κ [-] n1kr [min-1] n2kr [min-1] 

9,5 914 1733 

10 868 1646 

10,5 827 1568 

11 789 1497 

11,5 755 1432 

12 724 1372 

12,5 695 1317 

13 914 1733 
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Maximální moment opět vzniká ve čtvrtém spojovacím hřídeli (mezi čtvrtým a pátým 
zalomením). 

Maximální krouticí moment bez tlumiče torzních kmitů: 

 

 

Maximální krouticí moment s tlumičem torzních kmitů: 

 

 

 

Následující graf zobrazuje maximální hodnoty krouticích momentů (při zkroucení 
hřídelů v záporném směru) v závislosti na otáčkách. Hodnoty jsou překlopeny do kladné části 
osy y pomocí absolutní hodnoty. 

 

          Obr. 31 Maximální krouticí momenty při zkroucení spojovacích hřídelů v záporném směru 
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Maximální krouticí moment opět vzniká v pátém spojovacím hřídeli (mezi pátým 
zalomením a setrvačníkem). 

Maximální krouticí moment bez tlumiče torzních kmitů: 

 

 

Maximální krouticí moment s tlumičem torzních kmitů: 

 

 

 

6.2.2 VÝKMITY VOLNÉHO KONCE KLIKOVÉ H ŘÍDELE (ŘEMENICE) 

Po aplikaci tlumiče torzních kmitů došlo ke znatelnému snížení výchylek a to 
především v oblasti vyšších otáček. Na následujícím grafu jsou porovnány maximální 
výchylky volného konce klikové hřídele ve stupních pro systém s tlumičem a bez tlumiče 
torzních kmitů v závislosti na otáčkách motoru.  

 
 

Obr. 32 Výkmity volného konce klikové hřídele 
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6.3 NÁVRH PRYŽOVÉHO TLUMIČE TORZNÍCH KMITŮ 
Pryžový tlumič se skládá z ocelového prstence (seismická část) a z části pryžové, která 

umožní výkmity zmíněného prstence vůči řemenici. Vlastnosti pryžové části podstatně 
ovlivňují chování a životnost tlumiče. Pryž lze charakterizovat tzv. komplexním modulem 
pružnosti G, který je tvořen reálnou složkou G‘ a imaginární složkou G‘‘. Poměr těchto dvou 
složek je označován jako ztrátový součinitel d, který následně charakterizuje tlumící 
vlastnosti pryže [1]: 

m = ���
�� = � ∙ � ∙ Q4
4   [−] (57)  

kde kt [Nm·s·rad-1] je tlumení pryžové části 

Část energie kmitání je za provozu pohlcována pryží a následně se disipuje do okolí ve 
formě tepla. Teplota pryže tak může extrémně narůst, obzvlášť pokud motor pracuje po delší 
dobu v rezonanční oblasti. Se zvyšující se teplotou dochází k poklesu torzní tuhosti pryže. Pro 
první dvě rezonanční frekvence to znamená posun do nižších hodnot, přičemž první 
rezonanční amplituda se zmenšuje a druhá zvyšuje. Pro případ první rezonanční frekvence 
působí tedy snížení tuhosti tzv. stabilizačně. Pro druhou rezonanční frekvenci je efekt opačný. 
S klesající tuhostí rezonanční amplituda roste, teplo se nestačí odvádět a může dojít 
k nevratnému poškození tlumiče a následně také klikového hřídele. 

Při návrhu tlumiče je tedy nutno přihlédnout k teplotě, která může vzniknout v pryžové 
části a ovlivní tak její tuhost. Modul pružnosti se zvolí takový, aby po zahřátí tlumiče neklesla 
jeho hodnota pod únosnou míru. 

 

Obr. 33 Závislost modulu pružnosti ve smyku G’ a ztrátového součinitele na teplotě [1]  
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Modul pružnosti volím nejmenší možný (pro nejvyšší teplotu) G’=1,2 MPa. Tuhost 
pryžového prstence se určí [2]: 


4 = � ∙ � , ∙ �c%� − c#��32 ∙ ℎ   [�( ∙ �3m"#] (58)  

Kde h [mm] je tloušťka pryžového prstence volím h = 6,2mm, G =1,2 [MPa] je modul 
pružnosti pryže ve smyku, D2 a D1 [mm] jsou vnější a vnitřní průměry pryžového prstence  

Průměr D1 jsem zvolil s ohledem na velikost řemenice D1=170 mm. Po úpravě 
předchozího vzorce se vypočte velký průměr pryžového prstence D2: 

D2=265 mm 
V pryžovém prstenci vzniká napětí, které nesmí překročit maximální hodnotu 0,3 MPa 

[2]. Největší moment vznikající v pryžovém prstenci se určí jako součin maximální relativní 
výchylky tělesa tlumiče vůči řemenici ϕ0maxp [rad] a tuhostí tlumiče ct [Nm] (Příloha1): 

MP= 985 Nm 
 

Maximální napětí se určí ze vztahu [2]: 

tg= 0,065 MPa 
 

Maximální napětí v pryžovém prstenci je pod dovolenou hranicí. Je tedy zaručena 
bezpečnost spoje mezi tělesem tlumiče a deskou sloužící pro připojení tlumiče k řemenici. 

Tlumič bude konstruován jako samostatná součást (Obr. 34). Umožní to jeho snadnou 
montáž a v případě poruchy, jej lze vyměnit jako jeden celek. V tomto ohledu je toto řešení 
výhodnější oproti variantě, kdy je prstenec navulkanizován přímo na těleso řemenice. Tlumič 
je umístěn z vnitřní strany řemenice. V případě poruchy se tak zamezí uvolnění ocelového 
prstence do motorového prostoru. 

 

c% = £c#� + 32 ∙ ℎ ∙ 
4� ∙ �¤   [<¥3] (59)  

<� = ¦\]f§' ∙ 
4  [�(] (60)  

>¨ = 16 <' ∙ �c% − c#2 �
� ∙ �c%� − c#��   [<¥3] (61)  



BRNO 2011 

 

54 
 

TLUMENÍ TORZNÍCH KMITŮ 

 

 

 

 
Obr. 35 Celková sestava klikového mechanizmu 

 

Obr. 34 Sestava tlumiče s řemenicí  
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7 VYTVOŘENÍ MODELU V MKP PROGRAMU ANSYS  
Provedení modální a napěťové analýzy pomocí programu ANSYS vyžaduje vytvoření 

odpovídající sítě klikové hřídele. Při tvorbě sítě se musí postupovat podle předem daného 
algoritmu. Nejprve je 3-D model vytvořený pomocí programu ProENGINEER zbaven 
zbytečných detailů, znesnadňujících tvorbu sítě (byl ponechán pouze jeden mazací kanál na 
ojničním čepu pátého zalomení). Takto upravený model je následně převeden do prostředí 
programu ANSYS. Následuje volba elementů, z nichž bude síť složena.   

7.1 VÝBĚR ELEMENTŮ 
Pro dosažení co nejkratšího výpočtového času jsem model rozdělil na tři základní 

objemy. Jsou to hlavní klikové čepy, ojniční čepy a ramena klikové hřídele. Rozdělení 
objemů umožní tvorbu pravidelné sítě v hlavních a ojničních čepech, ramena budou tvořena 
sítí nepravidelnou. Toto rozdělení odpovídá vlastnostem zvolených elementů. [popis 
vlastností elementů včetně obrázků v této kapitole viz. zdroj č. 8] 

 

 

 

Obr. 36 Výběr elementů pro vytvoření sítě klikové hřídele 
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7.1.1 SOLID 187 

Prvek SOLID 187 je kvadratický prvek vhodný pro nepravidelnou síť. Je definován 10 
uzly, z nichž má každý tři stupně volnosti (x, y, z). Bude použit pro vysíťování ramen klikové 
hřídele. 

 

 

Obr. 37 Prvek SOLID 187 

 

7.1.2 SOLID 186 

Prvek SOLID186 je kvadratický prvek, vhodný pro pravidelnou síť. Je definován 20 
uzly, z nichž má každý tři stupně volnosti (x, y, z). Bude použit pro vytvoření sítě v hlavních 
klikových čepech a čepech ojničních. 

 

Obr. 38 Prvek SOLID 186 a jeho možné deformace 
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7.1.3 COMBIN 14 

Prvek COMBIN14 může být nastaven jako podélná pružina/tlumič nebo jako torzní 
pružina/tlumič. Pro výpočet bude použita modifikace podélná pružina. Toto nastavení 
umožňuje jednoosý tah-tlak až s třemi stupni volnosti v každém uzlu (pohyb ve směru x, y, z). 
Pro nastavení podélná pružina je vstupní hodnotou pouze tuhost pružiny. Tento prvek bude 
omezovat pohyb klikové hřídele v místech, kde je hřídel uložena do kluzných ložisek a díky 
své tuhosti neumožní pohyb hlavních čepů v míře větší než je 0,8 x vůle ložiska (tuhost bude 
definována v následující kapitole). 

 

7.1.4 MPC 184 

Prvek MPC184 RIGID LINK/BEAM může být použit pro omezení posuvu mezi 
dvěma deformovatelnými tělesy nebo pro přenos sil a momentů v inženýrských aplikacích. 
V modelu klikové hřídele bude použit pro přenos sil mezi paprsky prvku COMBIN14 a 
povrchem hlavního čepu, z důvodu rovnoměrného rozložení napětí po obvodu čepu. Jedná se 
o pomocný prvek definovaný dvěma uzly, bude nastaven na modifikaci RIGID BEAM. 

 

 

 

 

Obr. 39 Možnosti nastavení prvku COMBIN 14 

Obr. 40 Geometrie prvku MPC184 
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7.1.5 MESH 200 

Prvek MESH200 je prvkem pomocným s mnoha modifikacemi, může být použit ve 
spojení s kterýmkoliv jiným typem prvku ANSYS. Poté, co již není potřeba, může být smazán 
nebo ponechán na místě. Jeho přítomnost nemá vliv na výsledky výpočtu. V modelu bude 
použit pro vytvoření rovnoměrné sítě na povrchu hlavních a ojničních klikových čepů. 

 

7.2 NASTAVENÍ MATERIÁLOVÝCH KONSTANT  
Nastavení materiálových konstant vychází z použitého materiálu klikové hřídele 

42CrMo4 (15142 dle ČSN). Tyto konstanty budou použity u prvků SOLID186 a SOLID187. 

Yongův modul pružnosti v tahu E = 2.12·e5 MPa    

Poissonova konstanta  µ = 0,3    

Hustota  ρ = 7820·10-12  t/mm3 

 
 

Obr. 41 Prvek MESH200 v modifikaci 3-D čtyřúhelník se čtyřmi uzly 

Obr. 42 Nastavení materiálových konstant 
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7.3 NASTAVENÍ REÁLNÝCH KONSTANT  
Reálné konstanty budou nastaveny pouze u prvku COMBIN 14. Tento prvek bude 

použit v modifikaci podélná pružina. Jediným jeho vstupním parametrem je tuhost. Tuhost je 
určena následujícím vzorcem [7]: 

 

Qe = 0,5 ∙ &]f§0,8 ∙ 
   [� ∙ (("#] (62)  

kde c [mm] je ložisková vůle, Fmax [N] je maximální síla od tlaku plynu na píst 

 


 = cW+1000  [((] (63)  

kde Dhl [mm] je průměr hlavního čepu 

 

&]f§ = ,]f§ ∙ �' [�] (64)  

kde pmax [MPa] je maximální tlak expandujícího plynu, Sp [mm2] je plocha pístu 

 

 

 

Obr. 43 Nastavení tuhosti u prvku COMBIN 14 
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Síť klikové hřídele je pro potřebu modální analýzy složená pouze z prvků SOLID 186, 
SOLID187 a MESH200. Ostatní prvky budou do modelu přidány až u výpočtu napěťové 
analýza. Zamezí se tak zbytečnému ovlivnění výsledků modální analýzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44 Provedení sítě hlavních částí klikové hřídele 

Obr. 45 Síť v klikových čepech: hlavní čep, ojniční čep s mazacím kanálem, 
                                 ojniční čep bez kanálu 
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8 MODÁLNÍ ANALÝZA KLIKOVÉHO H ŘÍDELE 
Modální analýza je oblastí dynamiky, která má velký význam v technické diagnostice. 

Většina problémů spojená s nadměrným hlukem či mechanickým chvěním v technické praxi 
je způsobena vlastnostmi samotného systému, které nazýváme modálními. Tyto vlastnosti lze 
určit teoreticky v případě neexistence reálné součásti nebo v rámci zkoušek na skutečném 
objektu.[5]  

- vlastní frekvence soustavy 
- vlastní tvary kmitů 
- tlumení vlastních tvarů 

Výsledky získané z modální analýzy klikového hřídele umožňují již během vývoje 
motoru předejít problémům s hlukem a chvěním, které by se jinak projevily až po uvedení 
motoru do chodu. Lze tak předejít rezonancím, vzniklých shodou vlastní frekvence klikové 
hřídele s vlastními frekvencemi jiných pohyblivých součástí. Tato shoda by vedla k rychlému 
opotřebení motoru. Po vyrobení klikové hřídele mohou být porovnány vypočtené hodnoty 
s hodnotami naměřenými na reálné součásti. Matematický model pak lze následně upravit a 
použít pro další vývoj, kdy již výpočet nebude zatížen chybami způsobenými nepřesnými 
okrajovými podmínkami.   

Modální analýzu jsem provedl pomocí MKP programu ANSYS. Nejprve je nutné vybrat 
typ analýzy a zadat počet požadovaných vlastních frekvencí:  

 

Obr. 46 Volba počtu požadovaných vlastních frekvencí 
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Bylo zvoleno 20 vlastních frekvencí. Prvních 6 získaných frekvencí je nulových, Tyto 
frekvence reprezentují stupně volnosti tělesa v prostoru. 

Tab. 10 Vlastní frekvence klikové hřídele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá vlastní frekvence je charakterizována také příslušným vlastním tvarem. Na 
následujících vyobrazeních jsou zachyceny první tři vlastní tvary. Míra posunutí je 
znázorněna barevným spektrem s vyznačením minimálních a maximálních hodnot posuvu. 

 

Obr. 47 První tvar vlastního kmitání 175 Hz 

pořadí vlastní 
frekvence 

Hodnota vlastní 
frekvence [Hz] 

1. 175,45 

2. 196,54 

3. 369,82 

4. 452,48 

5. 519,53 

6. 582,40 

7. 649,97 

8. 873,74 

9. 958,60 

10.             1025,3 

11. 1130,6 

12. 1253,6 

13. 1269,1 

14. 1430,3 
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Obr. 48 Druhý tvar vlastního kmitání 196 Hz 

 

 

 

Obr. 49 Třetí tvar vlastního kmitání 369 Hz 
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9 NAPĚŤOVÁ ANALÝZA KLIKOVÉ H ŘÍDELE 
Kliková hřídel pístového spalovacího motoru je dynamicky velmi namáhaná strojní 

součást, která vyžaduje posouzení zejména z hlediska únavové pevnosti. Hřídel je uložena 
staticky neurčitě. Na její namáhání má vliv její tuhost a také poddajnost hlavních ložisek. 

 

9.1 VYTVOŘENÍ POMOCNÝCH PRUTŮ  
Síť vytvořenou pro potřebu modální analýzy je nyní nutné doplnit o další elementy typu 

MPC184 a COMBIN14. Tyto elementy budou v modelu simulovat uložení klikové hřídele do 
kluzných ložisek 

Pruty prvku MPC184 budou vycházet ze společného uzlu umístěného do středu 
hlavního ložiskového čepu. Tento uzel bude vytvořen dodatečně a nebude spojen se sítí 
modelu (Obr. 50). Na druhém konci budou pruty uchyceny po obvodu čepu k povrchovým 
uzlům. Stejným způsobem se vytvoří takováto hvězdice ve volném konci hřídele (řemenice). 
Pruty jsem vytvořil pomocí tzv. makra. Jedná se o algoritmus usnadňující tvorbu prutů, kdy 
není nutné vytvářet každý prut samostatně, ale dojde k vytvoření všech paprsků po obvodu 
čepu pomocí jediného příkazu. V každém hlavním čepu se bude nacházet jedna takováto 
hvězdice, jejímž úkolem bude rovnoměrně rozkládat napětí po obvodu čepu. 

 

 

 

Obr. 50 Vytvoření paprsků elementu MPC 184 
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Paprsky elementu COMBIN14 budou vycházet ze středového uzlu vytvořeného 
v předešlém kroku a budou ležet ve stejné rovině jako pruty elementu MPC184. Jejich druhý 
konec však bude uchycen k uzlům umístěným rovnoměrně po kružnici, jejíž průměr bude 
menší než průměr hlavního klikového čepu. Tyto uzly budou opět vytvořeny dodatečně a 
nebudou spojeny se sítí modelu.  

 

Obr. 51 Vytvoření paprsků elementu COMBIN 14 

 

 

9.2 STANOVENÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK  
Dalším krokem po kompletním dotvoření sítě je zadání okrajových podmínek. Model 

musí být zatížen a uložen tak, aby co nejvíce odpovídal skutečnosti.  

9.2.1 ULOŽENÍ MODELU  

Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, došlo k vytvoření pevného spojení mezi 
povrchem hlavního čepu se středovým uzlem pomocí elementu MPC184. Toto spojení 
umožní přenos zatížení z povrchu do středového uzlu. Z tohoto uzlu se následně zatížení 
přenese do paprsků pružného elementu COMBIN14, jehož protější konce jsou uchyceny 
k dodatečně vytvořeným uzlům. Těmto uzlům bude odebráno všech šest stupňů volnosti a 
bude tak umožněno pouze natáčení klikové hřídele kolem její podélné osy v rámci tuhosti 
prvku COMBIN14. U středového uzlu hvězdice elementu MPC184 umístěné ve volném konci 
hřídele bude rovněž odebráno všech šest stupňů volnosti (v tomto místě bude zamezeno rotaci 
hřídele kolem podélné osy). 
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9.2.2 ZATÍŽENÍ MODELU  

Torzní kmity namáhají hlavní a ojniční čepy klikové hřídele střídavým krutem a 
ramena střídavým ohybem. Snahou tedy je se tomuto namáhání co nejvíce přiblížit. Zatížení 
proto bude realizováno ve dvou zátěžných stavech. V prvním stavu bude na hřídel aplikován 
maximální krouticí moment působící v kladném směru v kombinaci se zatížením ojničního 
čepu maximální silou vzniklou tlakem plynu na píst. Ve druhém stavu pak bude hřídel 
zatížena maximálním krouticím momentem působícím ve směru záporném. Tato zatížení 
budou realizována jak pro systém bez tlumiče torzních kmitů, tak pro systém s tlumičem 
(kapitoly 5.4, 6.2). 

 

Systém bez tlumiče torzních kmitů: 

1. První zátěžný stav 
 

 

 

2. Druhý zátěžný stav 

   

 

 

 

 

 

 

max Mkmax4( ) 6.395 10
6× N·mm=

Fmax 8.606 10
4× N=

max Mkmin5( ) 4.895 10
6× N·mm=

Obr. 52 Omezení všech stupňů volnosti u krajových uzlů elementu COMBIN 14 
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Systém s tlumičem torzních kmitů: 

1. První zátěžný stav 
 

 

 
2. Druhý zátěžný stav 

 

 

 

 

9.3 BEZPEČNOSTI VŮČI ÚNAVOVÉMU POŠKOZENÍ OJNIČNÍHO ČEPU URČENÁ NA 
ZÁKLAD Ě SKUTEČNÝCH ELASTICKÝCH NAP ĚTÍ  
Redukované napětí v klikovém hřídeli bylo stanoveno dle podmínky HMH. Rozložení 

napjatosti je vidět na následujících obrázcích. Průběh napětí odpovídá způsobu zatížení. 
Krouticí moment je přenášen hlavními čepy, ojničními čepy a rameny zalomení. Vývažky se 
na přenosu sil nepodílejí. Napětí dosahuje na ojničním čepu pátého zalomení svých 
nejvyšších hodnot v místě zaoblení (přechod do ramene) a to platí jak pro první tak druhý 
zátěžný stav pro systém s tlumičem i pro systém bez tlumiče torzních kmitů. 

 

 

 

 

 

 

 

max Mkmax4( ) 3.991 10
6× N·mm=

Fmax 8.606 10
4× N=

max Mkmin5( ) 2.124 10
6× N·mm=

Obr. 53 Definování okrajových podmínek 
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9.3.1 VÝPOČET BEZPEČNOSTI, SYSTÉM BEZ TLUMIČE TORZNÍCH KMITŮ [5] 

Vlastnosti zvoleného materiálu 42CrMo4 (ČSN 15 142): 

Re = 900 MPa, Rm = 1283 MPa, σcOHYB = 525 MPa, σcTAH = 495 MPa 

První zátěžný stav 

Lokální napětí v místě zaoblení určené pomocí MKP: 

σVMA = 800 MPa 
σ1A = +709 MPa 
σ3A = - 238 MPa 

¬W =  (3� ∙ �|¬#®|, |¬h®|� [<¥3] (65)  

 

Maximální ekvivalentní napětí se znaménkem: 

¬N]f§ =  ��R��¯°� ∙ ¬L±® [<¥3] (66)  

σemax = +800 MPa 

 

Obr. 54 První zátěžný stav, systém bez tlumiče torzních kmitů 
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Druhý zátěžný stav 

Lokální napětí v místě zaoblení určené pomocí MKP: 

σVMB = 690 MPa 
σ1B = +638 MPa 
σ3B = -167 MPa 
¬W =  (3� ∙ �|¬#´|, |¬h´|� [<¥3] (67)  

 
Minimální ekvivalentní napětí se znaménkem: 

¬N]�� =  ��R��¯µ¶� ∙ ¬L±´ [<¥3] (68)  

σemin = +690 MPa 

 

Obr. 55 Druhý zátěžný stav, systém bez tlumiče torzních kmitů 
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Amplituda ekvivalentního napětí: 

¬Nf = ¬N]f§ − ¬N]��2   [<¥3] (69)  

σea = 55 MPa 
 

Střední hodnota ekvivalentního napětí: 

¬N] = ¬N]f§+¬N]��2   [<¥3] (70)  

σexm = 745 MPa 
 

Odhad relativního gradientu (směr největšího růstu) napětí na základě výsledků z MKP: 

kde σex [MPa] je napětí v místě x, σex1 [MPa] je napětí v místě x1, |xx1| [mm] je vzdálenost 
bodů x a x1 

σex = 800 MPa 
σex1 = 29 MPa 
|xx1| = 37 mm 

 

                                                   Obr. 56 Odhad gradietu napětí 

·C ≅ 1¬N¹ ∙ �¬N¹−¬N¹#|ºº#|    [(("#] (71)  

·C ≅ 0,026 [(("#]  
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Poměr β/α: 

β = 1 + ¼·C ∙ 10"�\,h`½ C¾¿#\�   [−] (72)  

2 = 1,0009 

Korekční součinitel: 

ÀÁ = 1 +
¬eÂMÃ´ ¬eÄ®M/ÄÅ®� − 1

2mKa-BN=
 ∙ ·C   [−] (73)  

ÀÁ = 1,006 

kde dvzorek =7,5 mm je průměr vzorku hladké zkušební tyčky namáhané střídavým ohybem,  

 

Vliv velikosti součásti: 

Æ¯ = 1,189 ∙ m"\,\ÇÈ[−] (74)  

Æ¯ = 0,789 

kde d [mm] je průměr ojničního čepu d = 66mm 

 

Vliv zpracování povrchu (jemně broušeno): 

É¯ = 0,9 [−] (75)  

 

Výpočet bezpečnosti: 

1Q = β ∙ ¬Nf  ¬eÂMÃ´ ∙ Æ¯ ∙ É¯ ∙ ÀÁ  + ¬N]Ê]  [−] (76)  

Q = 1,457 
 

Povrchově zakalené rádiusy: 

Q=f+N�- = Q ∙ 1,3[−] (77)  

Q=f+N�- = 1,895 
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9.3.2 VÝPOČET BEZPEČNOSTI, SYSTÉM S TLUMIČEM TORZNÍCH KMITŮ [5] 

 

První zátěžný stav 

Lokální napětí v místě zaoblení určené pomocí MKP: 

σVMA = 432 MPa 
σ1A = +410 MPa 
σ3A = - 112 MPa 

¬W =  (3� ∙ �|¬#®|, |¬h®|� [<¥3] (78)  

 

Maximální ekvivalentní napětí se znaménkem: 

¬N]f§ =  ��R��¯°� ∙ ¬L±® [<¥3] (79)  

σemax = +432 MPa 
 

 

Obr. 57 První zátěžný stav, systém s tlumičem torzních kmitů 
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Druhý zátěžný stav 

Lokální napětí v místě zaoblení určené pomocí MKP: 

σVMB = 240 MPa 
σ1B = +222 MPa 
σ3B = -106 MPa 
¬W =  (3� ∙ �|¬#´|, |¬h´|� [<¥3] (80)  

Minimální ekvivalentní napětí se znaménkem: 

¬N]�� =  ��R��¯µ¶� ∙ ¬L±´ [<¥3] (81)  

σemin = +240 MPa 
 

 

 

Obr. 58 Druhý zátěžný stav, systém s tlumičem torzních kmitů 
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Amplituda ekvivalentního napětí: 

¬Nf = ¬N]f§ − ¬N]��2   [<¥3] (82)  

σea = 96 MPa 
 

Střední hodnota ekvivalentního napětí: 

 

¬N] = ¬N]f§+¬N]��2   [<¥3] (83)  

σexm = 336 MPa 
Odhad relativního gradientu (směr největšího růstu) napětí na základě výsledků z MKP: 

σex = 432 MPa 
σex1 = 25 MPa 
|xx1| = 37mm 

kde σex [MPa] je napětí v místě x, σex [MPa] je napětí v místě x1, |xx1| [mm] je vzdálenost bodů 
x a x1 

 

                                                Obr. 59 Odhad gradietu napětí 

·C ≅ 1¬N¹ ∙ �¬N¹−¬N¹#|ºº#|    [(("#] (84)  

·C ≅ 0,025 [(("#]  
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Poměr β/α: 

β = 1 + ¼·C ∙ 10"�\,h`½ C¾¿#\�   [−] (85)  

2 = 1,0009 

 

Korekční součinitel: 

ÀÁ = 1 +
¬eÂMÃ´ ¬eÄ®M/ÄÅ®� − 1

2mKa-BN=
 ∙ ·C   [−] (86)  

ÀÁ = 1,006 

Kde dvzorek =7,5 mm je průměr vzorku hladké zkušební tyčky namáhané střídavým ohybem,  

Vliv velikosti součásti: 

Æ¯ = 1,189 ∙ m"\,\ÇÈ[−] (87)  

Æ¯ = 0,789 

kde d [mm] je průměr ojničního čepu d = 66mm 

 

Vliv zpracování povrchu (jemně broušeno): 

É¯ = 0,9 [−] (88)  

 

Výpočet bezpečnosti: 

1Q = β ∙ ¬Nf  ¬eÂMÃ´ ∙ Æ¯ ∙ É¯ ∙ ÀÁ  + ¬N]Ê]  [−] (89)  

Q = 2,242 
Povrchově zakalené rádiusy: 

Q=f+N�- = Q ∙ 1,3[−] (90)  

Q=f+N�- = 2,914 
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ZÁVĚR 
V této diplomové práci jsem se věnoval návrhu hnacího ústrojí pětiválcového 

řadového vznětového motoru, který vychází ze čtyřválcového traktorového motoru firmy 
ZETOR. Provedl jsem rozbor vyváženosti motoru, na jehož základě jsem navrhl vývažky na 
klikovém hřídeli pro odstranění podélného momentu od setrvačných sil rotačních částí. 
Z důvodu velikosti tohoto momentu jsem zvolil méně vhodnou variantu, kdy jsou na každém 
zalomení umístěny silové vývažky. Dále jsem navrhl základní parametry samostatné 
vyvažovací jednotky pro odstranění podélného momentu vektoru setrvačných sil posuvných 
částí I. řádu, složenou ze dvou protiběžných hřídelů. 

 Pro zvolenou variantu klikové hřídele jsem sestavil náhradní model hnacího ústrojí 
umožňující výpočet torzního kmitání. Na základě výsledků provedeného výpočtu jsem navrhl 
základní parametry a rozměry pryžového tlumiče torzních kmitů. Tlumič bude připojen jako 
samostatná součást k řemenici umístěné na předním konci klikové hřídele. 

V další části práce jsem se věnoval modální analýze klikové hřídele. Tuto analýzu 
jsem provedl pomocí MKP programu, což si vyžádalo vytvoření vhodné sítě, umožňující 
tento výpočet. Výsledky z modální analýzy jsou použitelné pro další návrh motoru, především 
pro rozbor chvění a hluku.   

Po doplnění sítě o další nezbytné prvky jsem provedl napěťovou analýzu klikové 
hřídele. Zaměřil jsem se na určení bezpečnosti proti únavovému poškození ojničního čepu pro 
systém bez tlumiče a pro systém s tlumičem torzních kmitů. Po aplikaci tlumiče torzních 
kmitů došlo ke snížení namáhání klikové hřídele na přijatelnou úroveň. Rovněž se snížily 
výkmity volného konce klikové hřídele v oblasti rezonančních otáček, použití tlumiče se tedy 
ukázalo jako účelné. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

a [mm] rozteč válců 

ai [-] poměrná amplituda 

AP [m·s-2] zrychlení pístu 

AP1 [m·s-2] první složka zrychlení pístu 

AP2 [m·s-2] druhá složka zrychlení pístu 

bpr [mm] délka příruby pro setrvačník 

bram [mm] šířka ramene 

C [Nm·rad-1] matice tuhosti 

c [mm] ložisková vůle 

c0 [Nm·rad-1] tuhost prvního spojovacího hřídele 

c1-4 [Nm·rad-1] tuhost jednotlivých zalomení 

c5 [Nm·rad-1] tuhost pátého spojovacího hřídele 

cH [Nm rad·s-1] tuhost spojovacích hřídelů 

ct [Nm·rad-1] tuhost tlumiče 

d [-] ztrátový součinitel 

d1 [mm] průměr výstupní části klikové hřídele 

D1 [mm] malý průměr pryžového prstence 

d2 [mm] průměr hlavního čepu 

D2 [mm] velký průměr pryžového prstence 

Dhc [mm] průměr hlavního klikového čepu 

Doc [mm] průměr ojničního čepu 

Dred [mm] redukovaný průměr spojovacích hřídelí 

Droz [mm] roztečný průměr šroubů na přírubě setrvačníku 

dvzorek [mm] průměr zkušebního vzorku 

E [MPa] Yongův modul pružnosti v tahu 

fG [-] korekční součinitel 

fg [-] korekční součinitel 

Fmax [kN] maximální síla od tlaku plynu na píst 

Foj [kN] síla přenášená ojnicí 

FP [kN] setrvačná síla posuvných hmot 

FPl [kN] síla od tlaku plynu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

Fr [kN] setrvačná síla rotačních hmot 

Ft [kN] síla tečná k rameni klikové hřídele 

G [MPa] Modul pružnosti ve smyku 

h [mm] tloušťka pryžového prstence 

i [-] imaginární jednotka 

IP [m4] polární moment průřezu 

Jef [kg·m2] efektivní moment setrvačnosti systému bez tlumiče 

Jojr [kg·m2] redukovaný moment setrvačnosti rotačního podílu ojnice 

Jred0 [kg·m2] redukovaný moment setrvačnosti předního konce hřídele s řemenicí 

Jred1-red5 [kg·m2] moment setrvačnosti i-tého zalomení 

Jred6 [kg·m2] redukovaný moment setrvačnosti příruby setrvačníku se setrvačníkem 

Jrem [kg·m2] moment setrvačnosti řemenice  

Jremh [kg·m2] moment setrvačnosti hřídele pod řemenicí 

Jset [kg·m2] moment setrvačnosti setrvačníku 

Jseth [kg·m2] moment setrvačnosti příruby setrvačníku 

Jt [kg·m2] moment setrvačnosti tlumiče 

K [Nm·s·rad-1] matice tlumení 

k [-] bezpečnost vůči únavovému poškození 

kc [N·mm-1] tuhost prvku COMBIN14 

K I [Nm] koeficient určující velikost momentu od posuvných sil I. řádu 

K II  [Nm] koeficient určující velikost momentu od posuvných sil II. řádu 

kkaleno [-] bezpečnost proti únavovému poškození kalený povrch 

Kr [Nm] koeficient určující velikost momentu od rotačních sil 

kt [Nm·s·rad-1] tlumící schopnost pryže 

l1 [mm] délka hlavního čepu 

l1 [mm] délka předního konce klikové hřídele přenášející krouticí moment 

Lhc [mm] délka hlavního čepu 

Loc [mm] délka ojničního čepu 

lram [mm] délka ramene zalomení 

Lredr [mm] redukovaná délka na straně řemenice 

Lreds [mm] redukovaná délka na straně setrvačníku 

Lredz [mm] redukovaná délka zalomení 

M [kg·m2] matice hmotnosti 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

M j [Nm] vzorky krouticího momentu 

Mk [Nm] krouticí moment od jednoho válce 

MKH [Nm] krouticí momenty ve spojovacích hřídelích 

Mkmax [Nm] maximální moment ve spojovacím hřídeli v kladném směru 

Mkmin [Nm] maximální moment ve spojovacím hřídeli v záporném směru 

mojr [kg] hmotnost rotačního podílu ojnice 

mP [kg] hmotnost posuvných částí 

Mp [Nm] maximální krouticí moment v pryžovém prstenci 

MPI [Nm] podélný moment od setrvačných sil posuvných částí I. řádu 

MPII [Nm] podélný moment od setrvačných sil posuvných částí II. řádu 

mpred [kg] redukovaná váha posuvných hmot 

mR [kg] hmotnost rotačních částí 

Mr [Nm] podélný moment od setrvačných sil rotačních  

msv [kg] hmotnost silových vývažků 

MVH [Nm] podélný moment vyvolaný vyvažovacími hřídelemi 

N [Hz] vlastní frekvence systému 

N1kr [min-1] kritické otáčky jednouzlového kmitání 

N2kr [min-1] kritické otáčky dvouuzlového kmitání 

nmax [min-1] maximální otáčky motoru 

p [MPa] tlak expandujícího plynů 

pmax [MPa] maximální tlak expandujících plynů 

q [-] zobecněná souřadnice 

r [mm] poloměr kliky 

Re [MPa] mez kluzu 

Rm [MPa] mez pevnosti v tahu 

rsv [mm] poloměr těžiště vývažků od osy otáčení klikové hřídele 

SP [m] dráha pístu 

SP [mm2] plocha pístu 

SP1 [m] první složka dráhy pístu 

SP2 [m] druhá složka dráhy pístu 

t [-] počet variant zapalování 

tg [MPa] maximální napětí vznikající v pryžovém prstenci 

VP [m·s-1] rychlost pístu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

VP1 [m·s-1] první složka rychlosti pístu 

VP2 [m·s-1] druhá složka rychlosti pístu 

wopt [-] optimální naladění tlumiče 

z [-] počet válců 

α [°] úhel natočení klikového hřídele 

β [°] odklon ojnice od osy válce 

ε [-] kompresní poměr 

ησ [-] vliv velikosti součásti 

κ [-] řád harmonické složky  

λ [-] klikový poměr 

µ [-] poměrná velikost tlumiče 

ξ [-] součinitel napětí v přechodu mezi průměry 

ρ [t/mm3] hustota 

σ1A [MPa] hlavní napětí první zátěžný stav 

σ1B [MPa] hlavní napětí druhý zátěžný stav 

σ3A [MPa] hlavní napětí první zátěžný stav 

σ3B [MPa] hlavní napětí druhý zátěžný stav 

σcOHYB [MPa] mez únavy v ohybu 

σcTAH [MPa] mez únavy v tahu 

σea [MPa] amplituda ekvivalentního napětí 

σem [MPa] střední hodnota ekvivalentního napětí 

σemax [MPa] maximální ekvivalentní napětí  

σemin [MPa] minimální ekvivalentní napětí  

σex [MPa] napětí v bodě x 

σex1 [MPa] napětí v bodě x1 

σVMA  [MPa] lokální napětí první zátěžný stav 

σVMB [MPa] lokální napětí druhý zátěžný stav 

υ [°] úhel mezi jednotlivými zalomeními klikové hřídele 

υσ [-] vliv povrchu součásti 

Φ0max [°] maximální výchylka volného konce klikové hřídele v kladném směru 

Φ0maxp [rad] maximální výchylka tělesa tlumiče vůči řemenici 

Φ0mix [°] maximální výchylka volného konce klikové hřídele v záporném směru 

ΦH [rad] úhel zkroucení spojovací hřídele 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

χR [mm-1] gradient napětí 

ΧR [mm-1] gradient napětí 

Ω [rad·s-1] vlastní frekvence systému 

ω [rad·s-1] úhlová rychlost otáčení klikového hřídele 

Ωt [rad·s-1] úhlová rychlost vlastního kmitání tlumiče 
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