
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO 
INŽENÝRSTVÍ  

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING 

ANALÝZA NAPJATOSTI OJNICE MOTORU SE 
ZAHRNUTÍM VLIVU OJNIČNÍCH ŠROUBŮ
ENGINE CONNECTING ROD ANALYSIS INCLUDING BOLTS INFLUENCE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE   CSABA CSEH 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  ING.PAVEL RAMÍK 
SUPERVISOR 

BRNO 2008   



Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že sem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, pod vedením 
vedoucího diplomové práce pana Ing. Pavla RAMÍKA a s použitím uvedené literatury. 

V Brně dne 23.5.2008        Csaba Cseh 



Poděkování

Tímto děkuji za účinnou podporu a obětavou pomoc, cenné připomínky a rady 
při zpracování diplomové práce vedoucímu diplomové práce panu Ing. Pavlu 
RAMÍKOVI. Dále děkuji rodičům, že mi umožnili studovat na vysokém škole, a děkuji 
všem lidem, kteří mně podporovali nějakou formou při zpracování mé diplomové práce. 



Anotace 

Csaba CSEH 
Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů
DP, ÚDT, 2008, str. 75, obr. 88. 

 Cílem mé diplomové práce je výpočet napětí  v materiálu ojnice během 
stacionárnímu režimu práce motoru. Do výpočtu jsou zahrnuty dynamické síly při 
pohybu ojnice  a síly od ojničních šroubů. Výpočet napětí je proveden aplikací MKP na 
modelu vytvořeném v CAD systému podle skutečné součásti. 

Klí čová slova: ojnice, CAD model, MKP model, zatížení, napětí, síla od tlaku 
plynů, setrvačná síla, ojniční šroub, ložiskové pouzdro 

Annotation 

Csaba CSEH 
Engine Connecting Rod Analysis Including Bolts Influence 
DW, ITE, 2008, 75 pp, 88 fig. 

The aim of my diploma work is a stress analysis in the material of a connecting rod 
during a stationary engine regime. Dynamic forces from the connecting rod‘s motion 
and the forces acting on the bolts are included in the calculations. The whole stress 
analysis is based on a FEM designed application on a model, that was created in a CAD 
system package according to the real component. 

Key words:  connecting rod, CAD model, FEM model, load, stress, gas  
   pressure force, inertia force, connecting rod bolt, bearing liner 

Bibliografická citace: 

CSEH, CS. Analýza napjatosti ojnice motoru se zahrnutím vlivu ojničních šroubů. 
Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2008. 80 str. 
Vedoucí diplomové práce Ing. Pavel Ramík. 



Vysoké učení technické v Brně  Csaba Cseh  
Fakulta strojního inženýrství    

Brno, 2008  6  

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Obsah 

Úvod            8 
Přehled základního označení        9 

1. Ojnice           12
1.1   Ojnice dvoudobého motoru       12 
1.2   Ojnice čtyřdobého motoru       14 
1.3   Ojniční šrouby         19 
1.4   Poškození ojnice         20 
1.5   Popis řešené ojnice        22 

2. Vyvažování hmotnosti ojnice       23 
2.1 Určení parametrů ojnice z motoru Škoda Fabia 1.2 HTP 47 kW  24 

2.1.1 Určení polohy těžiště ojnice      25 
2.1.2 Momenty setrvačnosti k závěsům     26 
2.1.3 Momenty setrvačnosti k těžišti ojnice    26 
2.1.4 Rozdělení ojnice do hmotných bodů     26 
2.1.5 Konečné určení hmotností      28 

3. Dynamika spalovacích motorů       29 
3.1 Výpočet parametrů klikového mechanizmu motoru    29 

3.1.1 Kinematika klikového mechanizmu     30 
3.1.1.1   Určení dráhy pístu      30 
3.1.1.2   Určení rychlosti pístu     30 
3.1.1.3   Určení zrychlení pístu     31 
3.1.1.4   Tabulkový výpis okamžitých hodnot 

  kinematických veličin     32 
3.1.1.5   Grafické zobrazení průběhu dráhy pístu   35 
3.1.1.6   Grafické zobrazení průběhu rychlosti pístu   35 
3.1.1.7   Grafické zobrazení průběhu zrychlení pístu  36 

3.1.2 Diagramy p-α a p-V       36 
3.1.2.1   Diagram p-α válcové jednotky motoru   36 
3.1.2.2   Diagram p-V válcové jednotky motoru   37 

3.1.3 Průběh sil v klikovém mechanizmu     38 
3.1.3.1 Průběh sil od tlaku plynů, setrvačných sil a celkových sil          

působících na píst ve směru osy válce   39 
3.1.3.2   Průběh sil přenášených pístním čepem   40 
3.1.3.3 Určení radiálních a tangenciálních sil na zalomení 

klikového hřídele včetně celkových sil v ojničním čepu 42 
3.1.3.4 Určení hodnot potřebných pro výpočet   43 
3.1.3.5 Tabulkový výpis hodnot použitých pro výpočet  44 

4. Vytvoření modelu ojnice        45
4.1  Tvorba CAD modelu v programu Pro/ENGINEER Wildfire 2.0  45 

4.1.1 Popis programu Pro/ENGINEER Wildfire 2.0   45 
4.1.2 Vlastní vytvoření CAD modelu     46 

4.2  Tvorba MKP modelu v programu ANSYS 10.0    51 



Vysoké učení technické v Brně  Csaba Cseh  
Fakulta strojního inženýrství    

Brno, 2008  7  

DIPLOMOVÁ PRÁCE

4.2.1 Popis funkce MKP programů     51 
4.2.2 Vlastní vytvoření MKP modelu     51 

5. Vytvoření výpočtového modelu ojnice      55
5.1.  Modelování styku ojnice s pístním a ojničním čepem    55 
 5.1.1 Prutová náhrada v pístním čepu     55 
 5.1.2 Prutová náhrada v ojničním čepu     56 
5.2.  Zatížení ok ojnice od ložiskových pouzder     57 
5.3.  Zatížení od ojničních šroubů       59 
 5.3.1 Výpočet zatížení šroubu      59 
 5.3.2 Deformační charakteristika šroubového spoje   60 

5.3.3 Možnosti simulace předpětí ojničních šroubů   62 
  5.3.3.1  Řešení s použitím předepjatých prutů   64 
  5.3.3.2  Řešení s použitím teplotní simulace předpětí  64 
  5.3.3.3  Řešení s použitím prvků PRETS179   65 

6. Výpočet zátěžných stavů        66
6.1. Montážní stav ojnice        66 
6.2. Napjatost ojnice za provozu motoru      67 
 6.2.1. Stav při zatížení maximálními setrvačnými silami (α = 0°)  68 
  6.2.1.1  Hodnoty při otáčkách 3000⋅min-1    68 
  6.2.1.2  Hodnoty při otáčkách 5000⋅min-1    68 
  6.2.1.3. Hodnoty při otáčkách 5500⋅min-1    69 
 6.2.2. Stav při maximálním spalovacím tlaku (α = 380°)   69 
  6.2.2.1  Hodnoty při otáčkách 3000⋅min-1    69 
  6.2.2.2  Hodnoty při otáčkách 5000⋅min-1    70 
  6.2.2.3  Hodnoty při otáčkách 5500⋅min-1    70 
 6.2.3. Stav při maximálním ohybu setrvačnými silami (α = 450°)  71 
  6.2.3.1  Hodnoty při otáčkách 3000⋅min-1    71 
  6.2.3.2  Hodnoty při otáčkách 5000⋅min-1    71 
  6.2.3.3  Hodnoty při otáčkách 5500⋅min-1    72 

Závěr            73 
Resumé           74 
Literatura           75 
Seznam příloh          75 



Vysoké učení technické v Brně  Csaba Cseh  
Fakulta strojního inženýrství    

Brno, 2008  8  

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Úvod 

Srdcem každého automobilu je motor.  Během několika let automobilového 
průmyslu byli vyráběni různé typy motorů a to včetně parních, plynových a elektrických. 
Ve většině případů lze ovšem říct, že benzínový a naftový pohon je nejpopulárnější mezi 
moderními vozidly.  
 Vozidlové spalovací motory se staví jako jednočinné víceválcové motory se snahou 
zvýšit otáčky a dosáhnout větší poměr mezi výkonem motoru a jeho hmotností. Podle 
požadavku na využití prostoru byli konstruovány jako ležaté, stojaté nebo šikmo položené.  
Protože výkon vychází z hoření pohonné hmoty uvnitř válce, říkáme tímto motorům 
motory s vnitřním spalováním. 
 Nejběžnější v konstrukci motorů je klasická koncepce, tj. klikový mechanizmus 
s ventilovým rozvodem. Z důvodu neúspěšnosti a neefektivnosti, další koncepce 
konstruování motorů se buď nepoužívají nebo není dokončen vývoj. Z ohledu ventilového 
rozvodu se používá rozvod typu OHC a to z důvodu jednoduchosti konstrukce a tím je 
méně náročný na údržbu a pravděpodobnost poruchy je nižší.  
 Konstrukční vývoj u čtyřdobých a dvoudobých motorů stále probíhá v různých 
oblastech. Snahou je vylepšit tvorbu směsí, zdokonalení zapalování a rozvodových 
mechanizmů, používání nových materiálů. Hlavním cílem je ale racionalizace provozu, 
snížení spotřeby paliva a oleje, zmenšení hmotnosti a rozměrů motoru při zachování 
potřebného výkonu. Nesmíme zapomenout na velice nutnou a požadovanou podmínku a to 
na snížení škodlivin ve výfukových plynech. 
  

V této diplomové práci se zabývám analýzou napjatosti ojnice z automobilu typu 
Škoda Fabia 1.2HTP. Namáhání ojnice je řešeno při stacionárním režimu motoru. Do 
výpočtu jsou zahrnuty setrvačné síly vyvolané pohybem ojnice, síly od dotažení ojničních 
šroubů a síly od zalisovaných ložiskových pouzder. 

Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, kde se zabývám rešerší 
soudobých ojnic, následuje vyvažování hmotnosti ojnice a dynamika spalovacího motoru. 
Další kapitolou je vlastní tvorba modelu ojnice v CAD systému dle naměřených hodnot 
skutečné ojnice a tvorba MKP modelu v programu ANSYS v10.1. Jako předposlední 
kapitola bude výpočet zátěžných stavů ojnice, a práce je ukončen hodnocením získaných 
hodnot a závěr. 
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Přehled základního označení 

a  okamžité zrychlení pístu     ms-2 

  vzdálenost těžiště od středu oka    m 
  zrychlení       ms-2

a0  zrychlení pístu v horní úvrati     ms-2

a1  harmonická složka zrychlení prvního řádu   ms-2

a180  zrychlení pístu v dolní úvrati     ms-2

a2  harmonická složka zrychlení druhého řádu   ms-2

b  vzdálenost těžiště od středu oka    m 
d  jmenovitý průměr závitu     m 
D  vrtání válce       m 
d0  počáteční průměr      m 
d1  velký průměr       m 
d2  střední průměr       m 
d3  malý průměr       m 
Dhorní  průměr oka pro pístní čep     m 
DM1  díl hmotnosti M1      kg 
DM2  díl hmotnosti M1      kg 
Dspodní  průměr oka pro ojniční čep     m 
e  přesah        m 
E  modul pružnosti v tahu     MPa 
f  součinitel smykového tření     - 
fk  součinitel smykového tření v klínové drážce   - 
Fkč  síla na klikový čep      N 
Fn  síla působící na stenu válce     N 
Fo  síla v ose ojnice      N 
Fo1  síla přenášená ojnicí      N 
Fo2  výsledná síla v ojnici      N 
Fod  odstředivá síla       N 
FoL  síla na ojniční ložisko      N 
Fp  síla od tlaku plynů      N 
FPc  celková síla působící na pístní čep v ose válce  N
FPcmax  maximální síla na pístní čep působící v ose válce  N 
FQ  síla v ose šroubu      N 
Fr  radiální síla       N 
Frc  celková radiální síla      N 
FS  setrvačná síla       N 
FsI  setrvačná síla posuvných částí prvního řádu   N 
FsII  setrvačná síla posuvných částí druhého řádu   N 
Fsm1  setrvačná síla od hmotnosti m1    N 
Fsp  celková setrvačná síla posuvných částí   N 
Fsr  setrvačná síla rotačních částí     N 
Ft  tangenciální síla      N 
G  modul pružnosti ve smyku     MPa 
g  tíhové zrychlení      kgms-2

h  šířka oka       m 
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JT  moment setrvačnosti k těžišti     kgm2

JZ  moment setrvačnosti k závěsu    kgm2

L  délka ojnice       m 
l  délka        m 
  element délky       m 
  rozteč ojničních ok      m 
L  vzdálenost mezi oky      m 
LA  vzdálenost od závěsu od těžišti    m 
LB  vzdálenost od závěsu od těžišti    m 
lpv  délka prodlužující se válcové části dříku šroubu  m 
lpz  délka prodlužující se závitové části šroubu   m 
lzz  délka zašroubované části závitu    m 
m  hmotnost       kg 
m1  hmotnost posuvné části ojnice    kg 
M1  předběžná hmotnost posuvné části ojnice   kg 
m2  hmotnost rotační části ojnice     kg 
M2  předběžná hmotnost rotační části ojnice   kg 
m3  hmotnost v těžišti ojnice     kg 
M3  předběžná hmotnost v těžišti ojnice    kg 
M i  ideální moment      Nm 
Mkl  klopný moment      Nm 
mo  celková hmotnost ojnice     kg 
mop  hmotnost jedné ocelové pánve    kg 
mp  celková hmotnost posuvných částí    kg 
mps  hmotnost pístní skupiny     kg 
mr  celková hmotnost rotačních částí    kg 
mrk  redukovaná hmotnost ramene kliky    kg 
mš  hmotnost jednoho šroubu     kg 
M t  točivý moment      Nm 
M th  moment tření pod hlavou šroubu    Nm 
M tz  moment tření v závitu      Nm 
Mu  utahovací moment      Nm 
n  otáčky motoru       s-1

nv  počet válců       - 
p  tlak        MPa 
  tlak ve válci motoru      MPa 
PM1  podíl hmotnosti M1      - 
PM2  podíl hmotnosti M2      - 
po  okolní tlak       MPa 
R  poloměr kliky       m 
r  poloměr       m 
  rameno kliky       m 
rhorní  poloměr oka pro pístní čep     m 
rspodní  poloměr oka pro ojniční čep     m 
S  čelní plocha pístu      m2

  plocha příčného průřezu     m2

s  stoupání závitu      m 
t  čas        s 
TA  doba kmitu při zavěšení za horní oko   s 
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TB  doba kmitu při zavěšení za spodní oko   s 
Tkmitu  doba kmitu       s 
UX  posuv ve směru osy x      m 
UY  posuv ve směru osy y      m 
UZ  posuv ve směru osy z      m 
v  okamžitá rychlost pístu     ms-1

V1  amplituda rychlosti prvního řádu    ms-1

v1  harmonická složka rychlosti prvního řádu   ms-1

V2  amplituda rychlosti druhého řádu    ms-1

v2  harmonická složka rychlosti druhého řádu   ms-1

Vk  kompresní objem jednoho válce    m3

vmax  maximální rychlost pístu     ms-1

Vo  okamžitý objem jednoho válce    m3

Vz  zdvihový objem jednoho válce    m3

x  okamžitá dráha pístu      m 
X1  amplituda dráhy prvního řádu    m 
x1  harmonická složka dráhy prvního řádu   m 
X2  amplituda dráhy druhého řádu    m 
x2  harmonická složka dráhy druhého řádu   m 
Z  zdvih pístu       m 
Z1  amplituda zrychlení prvního řádu    ms-2

Z2  amplituda zrychlení druhého řádu    ms-2

∆l  prodloužení šroubu      m 
∆r  deformace v radiálním směru     m 
α  úhel natočení klikového hřídele    ° 
  součinitel teplotní délkové roztažnosti   K-1

β  úhel výkyvu ojnice od osy válce    ° 
β max  maximální úhel výkyvu ojnice    ° 
ε  kompresní poměr      - 
  poměrné prodloužení      - 
εo  úhlové zrychlení kývání ojnice    rad s-2

ø  element úhlu       ° 
γ  úhel stoupání ojnice      ° 
λ  ojniční poměr       - 
µ  Poissonovo číslo      - 
ρ  třecí úhel       ° 
ρk  třecí úhel v klínové drážce     ° 
σ  normální napětí      MPa 
τ  smykové napětí      MPa 
ω  úhlová rychlost otáčení klikového hřídele   rad s-1

ωo  úhlová rychlost kývání ojnice    rad s-1
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Obr. 1.1 Schéma ojnice dvoudobého motoru [5] 

1. Ojnice 

 Ojnice spojuje píst s klikovým hřídelem motoru a svým pohybem mění přímočarý 
pohyb ve válci na otáčivý pohyb klikového hřídele kolem klikového čepu. Ojnice se skládá 
z oka ojnice pro spojení s pístním čepem, z hlavy ojnice pro spojení s klikovým čepem a z 
dříku spojující oko a hlavu ojnice. Ojnice přenáší sílu od tlaku plynů na dno pístu a na 
klikový hřídel a zde vytváří točivý moment. V případě čtyřdobých motorů je ojnice 
namáhána proměnnou silou tah a tlak, ale u dvoudobých motorů je namáhána jedině na 
tlak. Ojnice je zejména namáhána únavově vzhledem k časové proměnnosti působících 
silových účinků. Právě z tohoto důvodu musí být potlačeny veškeré vrubové účinky. Mezi 
obou ok ojnice a dříkem ojnice musí být co nejplynulejší přechod. Ojnice musí mít 
vysokou pevnost, při zachování co nejmenší hmotnosti, aby setrvačné síly byly malé. 

1.1 Ojnice dvoudobého motoru 

 Ojnice pro dvoudobé motory se v současnosti již nepoužívají pro pohon automobilů
z důvodu neplnění striktních emisních norem a limit. Dvoudobé motory s nízkým 
zdvihovým objemem se však stále používají pro pohon malých motocyklů, skútrů a 
zahradnické mechanizace. 
 Pro ojnice dvoudobých motorů je charakteristické nedělené oko pro ojniční čep, 
protože ve většině případů klikový hřídel dvoudobých motorů je skládaný, což umožňuje 
navlečení spodního ojničního oka na čep kliky před jeho zalisováním do ramene. 
 Ojnice dvoudobého motoru je schematicky znázorněna na obr. 1.1.

Dřík ojnice – viz obr. 1.1 pozice 1. „U 
dvoudobých motorů musí být šířka dříku 
co nejužší. Je to dáno požadavkem na co 
nejmenší vzdálenost mezi rameny 
klikového hřídele, určující velikost 
parazitního objemu, který snižuje účinnost 
spodní komprese. Průřez dříku bývá 
eliptický, nebo má tvar profilu I. Přechody 
do ojničních hlav musí být plynulé a 
povrch dříku je kontrolován na výskyt 
trhlinek. U vysoce namáhaných motorů
závodních motocyklů bývá povrch dříku 
ojnice leštěn.“ [5] 

Horní oko ojnice nebo oko pro pístní čep
– viz obr. 1.1 pozice 2. „U motorů s malým 
výkonem, mazaných olejem ve směsi paliva 
a vzduchu s mazacím poměrem nejvýše 
1:30, je možno použít bronzové pouzdro 
opatřené mazací drážkou 4, nebo mazacími 
otvory. Toto pouzdro je zalisováno do 
ojničního oka a poté vystruženo na 
příslušný průměr. U motorů s vyšším 
výkonem a tedy i vyšším zatížením 
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ložiska pístního čepu je používáno jehlové ložisko. Vnitřní povrch oka pak tvoří vnější 
kroužek ložiska. Musí být odpovídajícím způsobem tepelně zpracován a obroben. Vnitřní 
kroužek ložiska tvoří povrch pístního čepu. U takového uložení pístního čepu je možno 
použít mazací poměr 1:150. I v tomto případě musí být oko opatřeno mazací drážkou. 
Nejnovější konstrukce mají ložisko pístního čepu tvořeno kontaktní dvojicí ocel-ocel. Není 
tedy použito pouzdro ani jehlové ložisko. Předpokladem takového uložení je honování 
ojničního oka s velmi vysokou kvalitou povrchu. Výhodou jsou menší vnější rozměry oka 
a tedy i meší setrvačné hmoty.“ [5] 

Spodní oko ojnice nebo oko ojničního čepu – viz obr. 1.1 pozice 3. „Vnitřní povrch oka 
tvoří vnější kroužek jehlového ložiska na němž je uložena ojnice na čepu kliky. Musí tedy 
splňovat požadavky na úchylky geometrického tvaru a kvality povrchu odpovídající 
požadavkům na ložiskový kroužek. Boční plochy ojnice zajišťují axiální vedení ojnice a 
jsou v kontaktu s broušenými plochami ramene klikového hřídele. Tyto plochy jsou 
cementovány a kaleny.“ [5] 

Mazací drážky – viz obr. 1.1 pozice 4. „Zabezpečují průnik olejových kapiček 
rozptýlených ve směsi palivových par a vzduchu v klikové skříni do ložiska pístního čepu 
a ojničního čepu klikového hřídele.“ [5] 

Boční mazací drážky – viz obr. 1.1 pozice 5. „V případě spodního vedení ojnice 
zapezpečují mazání vodících ploch ojnice a ramene kliky, viz obr. 1.2.“ [5] 

 „Ojnice dvoudobých 
motorů jsou ve většině případů
kovány z cementačních ocelí 
třídy 14 a 16. Pro malé 
rychloběžné motory jsou 
zkušeny ojnice jejichž dříky 
jsou vyrobeny z hliníkových 
slitin, nebo kmpozitních plastů. 
Titanové ojnice vykazují 
snížení hmotnosti, v porovnání 
s ocelovými kovanými 
ojnicemi o 40%. Nevýhodou 
titanových ojnic vysoká cena a 
obtížné obrábění. Podobně jako 
hliníkové slitiny nemá titan 
mez pevnosti při únavovém 
namáhání, ale má pouze 
časovou pevnost. Nevýhodou 
jsou i špatné třecí vlastnosti ve 
vztahu k oceli. Proto jsou 
plochy, které jsou v kontaktu 
s klikovou hřídelí, galvanicky 
pokovovány.“ [5] 

Obr. 1.2 Ojnice dvoudobého motoru [5]
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Obr. 1.3 Schéma ojnice čtyřdobého motoru [5] 

1.2 Ojnice čtyřdobého motoru 

Čtyřdobé motory se v dnešní době požívají pro pohon moderních automobilů, proto 
že je velký důraz kladen na emisní normy i v případě zážehových tak u vznětových 
motorů. 
 Ojnice čtyřdobého motoru se liší od ojnice dvoudobého motoru v tom, že spodní 
ojniční oko je v převážné většině dělené. Důvodem je ve většiny případů nedělená 
konstrukce klikového hřídele čtyřdobých motorů. Příklad ojnice čtyřdobého motoru je 
vidět na obr. 1.3.

Vyvažovací nákovky – viz obr. 1.3 pozice 1. „Při 
sériové výrobě ojnic umožňují odbrušováním 
materiálu dosáhnout stejné hmotnosti posuvných a 
rotačních hmot ojnice. U naftových motorů je, 
vzhledem ke kompresní výšce pístu, vytvořen tento 
nákovek na boku oka na pístní čep. Ojnice 
moderních motorů mají minimální vyvažovací 
nákovek jen na víku ojnice. Ojnice 
vysokootáčkových motorů nemají vyvažovací 
nákovky vůbec. Ojnice jsou potom tříděny do 
několika hmotnostních skupin a vyměňují se v sadě
pro celý motor.“ [5] 

Oko pro pístní čep – viz obr. 1.3 pozice 2. 
„Uložení pístního čepu může být tvořeno 
bronzovým pouzdrem zalisovaným do otvoru v oku 
ojnice. Po vyvrtání mazacího otvoru, případně
zajištění pouzdra proti pootočení je vystružen 
vnitřní průměr ložiska. 

Další možností je zalisování tenkostěnné pánve s výstelkou z olovněného bronzu do 
vystruženého otvoru v oku ojnice. V tomto případě se vnitřní povrch ložiska již neupravuje 
a vzhledem k větším přesahům při lisování není nutné pouzdro zajišťovat  proti pootočení. 
V případě, že jsou ložisková pouzdra stáčena z pásku, je nutno umístnit do roviny kolmé 
k ose ojnice, tedy do místa minimálního zatížení. Mazací olej se do horního oka přivádí 
otvorem v horní části oka ojnice, který se sem dostává rozstřikem oleje z klikové skříně. 
Z mazacího otvoru je olej rozváděn po celé šířce ložiska rozváděcími drážkami. 
 Dále se může využívat i tlakové mazání pístního čepu, kdy je tlakový olej přiváděn 
z ojničního ložiska vývrtem v ojnici. U moderních motorů jsou v ojnici vyvrtány ještě
boční otvory určené k rozstřiku oleje, který slouží k zlepšení chlazení dna pístu a mazání 
stěny válce. 
 U pevného pístního čepu je do vystruženého otvoru v oku ojnice za tepla zalisován 
pístní čep. Tento způsob uložení pístního čepu je používán méně často a v součastné době
se používá plovoucí uložení pístního čepu. U plovoucího uložení je pístní čep uložen 
v horním oku s nepatrnou vůlí. 
 U značně zatíženích, přeplňovaných vznětových motorů bývá v některých 
případech použito řešení s lichoběžníkovým tvarem příčného průřezu ojničního oka, viz 
obr. 1.4. obdobně jsou uspořádány i nálitky pro pístní čep v pístu. Výhodou je, že velké 
měrné tlaky vyvolávané vysokými spalovacími tlaky jsou přenášeny větší stykovou 
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Obr. 1.4 Lichoběžníkový tvar ojničního oka [5] 

Obr. 1.5 Ojnice s dříkem ve tvaru H [5] 

plochou pístního čepu a oka ojnice či nálitku 
v pístu. Menším setrvačným silám odpovídá 
menší styková plocha. Součastně se tím 
vyrovnává i tloušťka mazací vrstvy oleje 
mezi čepem a ložiskovým pouzdrem.“ [5] 

Dřík ojnice – viz obr. 1.3 pozice 3. „V 
součastné době je používán pro běžné 
zážehové a vznětové motory příčný profil ve 
tvaru I a pro některé motory závodních 
automobilů pak profil H. Poměr výšky a 
šířky profilu I bývá v rozmezí 1,3 až 1,6. 
Provedení ojnice s dříkem ve tvaru H je na 
obr. 1.5. Tyto ojnice se používajíce 
sportovních motorech, protože vykazuje při 
stejné hmotnosti vyšší tuhost. U některých 
motorů závodních vozů se v poslední době
objevují ojnice s dříkem vyztuženým 
žebrem, viz obr. 1.6. 

Tak jako u dříku ojnice dvoudobého motoru 
je nutno zabezpečit, vzhledem k únavovému 
namáhání, hladké přechody mezi dříkem a 
ojničním okem pro pístní čep a hlavou 
ojnice, zaoblení všech hran a kontrolu dříku 
ojnice na výskyt trhlinek.“ [5] 

Hlava ojnice – viz obr. 1.3 pozice 4. „Má 
být lehká a tuhá tak, aby nedocházelo 
k deformaci ložiskových pánví. Tuhost 
zvyšují plynulé přechody do dříku ojnice. 
Hlava ojnice je u převážné většiny všech 
čtyřdobých motorů dělená, protože klikový 
hřídel čtyřdobých motorů bývá vykován 
nebo odlit vcelku. 

U 
některých 
čtyřdobých 
motocyklových 
motorů bývá, dle 
technologických 
zvyklostí firmy 
vyrábějící 
převážně
dvoudobé  

Obr. 1.6 Ojnice s dříkem vyztuženým žebrem [5] 
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motocyklové motory, používán dělený klikový hřídel a v tom případě bývá spodní oko 
ojnice v celku. 
 Dělící rovina hlavy ojnice bývá u motorů o průměru ojničního čepu do 0,65.D 
kolmá na osu ojnice. Omezení vyplívá z požadavku na možnost demontáže ojnice a pístu 
z motoru vývrtem válce. To umožňuje výměnu pístu a vloženého válce v případě zadření 
bez demontáže klikového hřídele a tedy i bez demontáže motoru z vozidla. Při větších 
průměrech ojničního čepu vychází hlava s kolmo umístěnou dělící rovinou již příliš široká 
a není možno demontovat píst s ojnicí vývrtem válce. Řešením je umístění dělící roviny 
hlavy ojnice do roviny šikmé k ose ojnice pod úhlem 30°, 45° nebo 60°. Hlava ojnice se 
šikmou dělící rovinou však vychází, vzhledem k nepříznivému rozložení napětí a nutnosti 
konstrukčních opatření k zachycený sil působících v dělící rovině hlavy, hmotnější. 
Zachycení sil v dělící rovině zabezpečuje ozubení vyfrézované v dělící rovině.“ [5] 

Víko ojnice – viz obr. 1.3 pozice 5. „Víko ojnice je připevněno k hlavě ojnice ojničními 
šrouby. Příklady připevnění a polohování  víka ojnice jsou na obr. 1.7. Přesné polohování 
víka ojnice vůči hlavě ojnice zabezpečuje, že po obrobení otvoru pro uložení ložiskových 
pánví, který je vyráběn ve smontovaném stavu, bude i při montáži na kliku motoru 
zachována potřebná kruhovitost a válcovitost ložiskové pánve. Aby nedošlo k záměně a 
přetočení víka ojnice, jsou stejné strany víka a hlavy ojnice značeny stejným číslem. 

Obr. 1.7 Polohování víka ojnice: a) válcovou plochou na dříku ojničního šroubu, b) dvojicí 
válcových kolíků, c), d)  broušenou vložkou [5] 
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Všechny tyto problémy řeší vytvoření dělící roviny hlavy a víka ojnice říyeným 
lomem, viz. obr 1.8. Nejen, že není možno zaměnit víko jedné ojnice za víko jiné ojnice a 
přetočit víko ve vztahu k ojniční hlavě, ale také náklady na výrobu jsou podstatně nižší. 
Zrnitá plocha lomu je 
charakteristická pro každou 
ojnici a zaručuje při montáži 
přesné dosednutí víka ojnice na 
hlavu ojnice. Oba díly ojnice 
jsou záměnné pouze jen jako 
celek. Ojnice se vyměňují vždy 
všechny současně jako sada pro 
celý motor. Porovnání výkovků
ojnice s klasickým řešením 
středění víka ojnice a výkovku 
ojnice se středním řízeným 
lomem je uvedeno na obr. 1.9. 

 Poprvé byl tento způsob výroby použit u ojnice ze zapékaného kovu u firmy BMW. 
Později byly vyvinuty materiály umožňující vytvoření křehkého lomu u ojnic litých i 
kovaných. Všechny obráběné plochy jsou vyrobeny již před roztržením. Je tedy zřejmé, že 
vzniklý lom musí být křehký a nesmí nastat žádné plastické deformace. Na ještě jednodílné 
ojnici je v místě lomu mechanicky nebo laserem vytvořen vrub. Potom následuje roztrhnutí 
hlavy ojnice na speciálním stroji jako poslední operace při výrobě ojnice. 

  

   a)       b) 
Obr. 1.9 Porovnání výkovků ojnice: a) klasické řešení, b) ojnice dělená řízeným lomem [5] 

 Někdy je na víku ojnice trn, který slouží k rozstřiku oleje. Toto provedení se 
používá u motorů malé mechanizace, které pracují stále ve stejné poloze, např. sekačky. 
Pro vozidlové spalovací motory je toto řešení nepoužitelné, protože při nárazech do 
hladiny oleje dochází k velkým rázům a tím ke snížení výkonu motoru.“ [5] 

Ojni ční šroub – viz obr. 1.3 pozice 6. „Osa ojničního šroubu má být umístněna co nejblíže 
k ose čepu kliky. Tloušťka stěny mezi šroubem a ložiskovou pánví v dělící rovině je jen 1 
až 1,5 mm. Umístění šroubů do těsné blízkosti ložiskových pánví omezuje rozevírání dělící 
roviny a tím i deformace ložiska . pro omezení ohybového namáhání ojničního šroubu by 
se osa šroubu měla nacházet v těžišti styčné plochy víka a hlavy ojnice.“ [5] 
 Problematice ojničních šroubů je věnována samostatná kapitola. 

Obr. 1.8 Hlava ojnice dělená řízeným lomem [5] 
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Středící zářezy – viz obr. 1.3 pozice 7. „Zabezpečují polohování tenkostěnných ocelových 
pánví při montáži ojnice na klikový čep. Proti pootočení za provozu motoru jsou ložiskové 
pánve chráněny celkovým přesahem vnějšího průměru obou polovin pánví ve vztahu 
k průměru vývrtu v hlavě ojnice. Přesah dosahuje hodnoty 0,04 mm až 0,08 mm a volí se 
podle tloušťky pánve a průměru klikového čepu. 
 Prakticky všechna ojniční ložiska  jsou tvořena tenkostěnnými ocelovými pánvemi. 
Ve většině případů je vrchní a spodní pánev zaměnitelná, i když zatížení obou pánví  je 
rozdílné. Horní pánev je zatěžována krátkodobě silami od tlaku plynů na konci komprese a 
na začátku expanze. Spodní pánev je dlouhodobě zatěžována setrvačnými silami od 
posuvných a rotačních hmot. Toto zatížení představuje 75% času pracovního oběhu. 
 Radiální vůle ojničních ložisek bývá 0,0005 až 0,001 průměru ojničního čepu. 
Minimální vůle v ložisku je omezena průtočností pro mazací olej  a je 0,0005 mm. Axiální 
vůle, představovaná možností posuvu hlavy ojnice na klikovém čepu, nemá být větší než 
0,1 mm až 0,15 mm. Větší vůle ložiska může způsobovat odstředivé odstřikování oleje 
z ložiska. To způsobuje pokles tlaku v mazací vrstvě a snížení únosnosti ložiska. 
 Délka ojnice má zásadní vliv na celkovou výšku motoru a příčné rozměry klikové 
skříně motoru. Současnou tendencí je snižování délky ojnice. Tomu napomáhá i současný 
trend snižování výšky pláště pístu, protože jedním z limitujících faktorů je i potřebná vůle 
mezi spodní hranou pístu a protizávažím na klikovém hřídeli při poloze pístu v dolní 
úvrati. 
 Šířka horního oka musí být uvažována i ve vztahu ke vzdálenosti nálitků pro pístní 
čep v pístu. Ojnice čtyřdobých motorů bývá axiálně vedena bočními plochami ojniční 
hlavy. Proto vůle mezi okem ojnice a nálitky pro pístní čep musí zabezpečit volné tepelné 
roztahování klikového hřídele. Je nutno ověřit, zda zvolená vůle pokryje, ve vztahu 
k axiálnímu uložení klikového hřídele, nejen teplotní prodlouženi, ale i výrobní tolerance 
délkových rozměrů klikového hřídele. Ocelové ojnice jsou kovány v zápustce. 
 Pro výrobu ojnice se používají oceli třídy 11 až 15. Pro vysoce namáhané ojnice 
přeplňovaných motorů se používají oceli třídy 16. Po obrobení se v některých případech 
provádí tepelné zušlechťování. Pro zvýšení únavové pevnosti se povrch vysoce 
namáhaných ojnic kuličkuje nebo leští. Litinové ojnice z kujné nebo tvárné litiny se 
používají u malých motorů.  U těchto motorů se objevují ojnice lisované z plechu, ojnice 
z lehkých slitin a ojnice z kompozitních plastů. 
 U leteckých pístových spalovacích motorů se požívají ojnice z hliníkových slitin. 
Výhodou těchto ojnic je nízká hmotnost. Nevýhodou je, že hliníkové slitiny nemají trvalou 
mez pevnosti, při provozu se 
prodlužují a musejí se po určité době
měnit. Z tohoto důvodu se 
nepoužívají ve spalovacích motorech 
pro osobní automobily. Pro zvýšení 
tuhosti ojnic z hliníkových slitin se 
místo hliníkového víka ojnice 
používá ocelové víko. Ojnice ze 
slinutých kovů umožňují snížení 
hmotnosti až o jednu  třetinu 
v porovnání s ojnicí ocelovou 
kovanou.  Obdobné snížení 
hmotnosti  vykazují i ojnice 
vyrobené z titanu, viz obr. 1.10.“ [5] 

Obr. 1.10 Titanová ojnice [5] 
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1.3 Ojniční šrouby 

 „Ojniční šrouby, viz obr. 1.11, jsou namáhány proměnným dynamickým zatížením. 
Hlavní zatížení vyvolávají setrvačné síly posuvných hmot pístní skupiny a ojnice a 
rotačních hmot ojnice bez jejího víka. Při malé tuhosti hlavy ojnice dochází k deformaci, 
která vyvolává přídavné ohybové namáhání ojničních šroubů. Taktéž nedodržení kolmosti 
dosedací plochy hlavy šroubu k ose šroubu, nebo dosedacích ploch hlavy ojnice k ose 
šroubu vyvolává přídavné ohybové namáhání. Vzhledem k tomu, že toto namáhání není při 
výpočtu uvažováno, může způsobit utržení šroubu.“ [5] 

Obr. 1.11 Příklady provedení ojničních šroubů: a) závratný ojniční šroub s válcovou 
středící plochou, b) závratný ojniční šroub se středěním víka ojnice kolíky, trubkovým 
čepem nebo řízeným lomem, c) průchozí šroub s válcovou středící plochou [5] 

Proti pootočení se ojniční šrouby buď nezajišťují, nebo se zajišťují výstupky nebo 
zafrézovanými plochami. Matice ojničních šroubů se nepojišťují proti uvolnění, protože 
třecí síly vznikající při dotažení matice nebo šroubu předepsaným momentem zabezpečují 
spolehlivé zajištění proti uvolnění. 
 Ojniční šrouby a matice se tedy dotahují předepsaným momentem (např. M12 x 1,5 
– 70 Nm, M14 x 1,5 – 110 Nm), čímž je dosaženo předpětí ojničních šroubů 120 – 150 
MPa. Trvalé deformace šroubů jsou nepřípustné. 
 Průměr dříku ojničního šroubu by měl být menší než vnitřní průměr zavytu. 
Prakticky se volí plocha průřezu dříku jako 80%-90% plochy jádra závitové části. Všechny 
přechody mezi dříkem a hlavou nebo dříkem a závitovou částí musí být zaobleny, aby se 
co nejvíce snížili koncentrace napětí. Délka dříku o tomto průřezu má být co nejdelší. Při 
tahovém namáhání dlouhých, pružných dříků je amplituda napětí nižší a šroub tak lépe 
odolává únavovému namáhání. Dlouhý dřík také lépe odolává dodatečnému ohybovému 
namáhání. 
 Závit šroubu matice bývá metrický s upraveným profilem pro snížení koncentrace 
napětí. Únavová pevnost roste, zmenší-li se stoupání závitu a zvětší-li se zaoblení paty 
zavitu. Výběh závitu se řeší osazením šroubu na délce nejméně 0,5d a zaoblením o 
poloměru nejméně 0,2d. Závit je na dříku šroubu naválcován. Pro ojniční šrouby 
zážehových motorů se používají závity s jemným stoupáním, např. M8 x 1 nebo M10 x 1. 
U vznětových motorů se používají, např. M12 x 1,5 nebo M14 x 1,5. 
 Jako materiál pro ojniční šrouby se používá vysoce legovaná ocel zušlechtěná na 
1000 MPa, např. 13 240, 15 260, 16 440. 
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1.4 Poškození ojnice 

 Ojnice čtyřdobého motoru je namáhána střídavě na tah od setrvačných sil pístní 
skupiny a posuvné části ojnice na tlak od sil působících při spalování směsi na dno pístu. 
Ojnice dvoudobého motoru je namáhána pouze na tlak. Dále je ojnice namáhána ohybem 
při výkovku ojnice mimo osu válce. Jedná se tedy o únavové namáhání. 
 Možné poškození ojnice je její přetržení, ohnutí, zadření na klikovém čepu nebo 
přetržení ojničních šroubů, viz obr. 1.12. 

Obr. 1.12 Ukázky možnosti poškození ojnice [9] 

 Jestliže dojde k přetržení dříku ojnice, viz obrázek 1.14, jedná se v drtivé většině
případů o vadu materiálu, která se mohla projevit i po velmi dlouhé době. Ojnice tedy není 
zpravidla přetržena jednorázovým přetržením, např. při přetočení motoru. Narušování 
materiálu postupuje pomalu s každým pracovním cyklem od místa vrubu, vlasové trhliny 
nebo z cizího vměstku v materiálu. Plochy lomu se o sobě třou, tím dochází k jejich 
vyhlazování a z tohoto důvodu bývá místo poruchy různě oleštěné. Ojnice se neprotrhne 
hned, protože zbylý průřez dříku je ještě schopen přenést určité zatížení vydržet určitý 
počet cyklů. Kované ojnice mají vysokou houževnatost a tak se materiál před přetržením 
nejdříve různě ohýbá a protahuje a teprve potom praskne. Proto mají přetržené ojnice 
různý tvar a povrch v místě zlomení. Ojnice se definitivně přetrhne v okamžiku, když je 
píst v horní úvrati při výfukovém zdvihu, protože zde působí maximální setrvačné síly od 
hmotnosti pístní skupiny a hmotnosti části ojnice nad lomem. 
 Pokud dojde k ohybu ojnice, tak se nikdy nejedná o výsledek únavového namáhání, 
přetočení motoru nebo vady materiálu. Ohyb ojnice je způsobeno tím, že ojnice s pístem 
narazí před horní úvratí na překážku, která je velmi těžko stlačitelná. K mírnému ohnutí 
ojnice může dojít, pokud se utrhne a vzpříčí ventil ve spalovacím prostoru, nebo pokud píst 
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narazí přímo do hlavy válců. Příčinou nárazu pístu přímo do hlavy válců je montáž 
nesprávného, výrazně nižšího těsnění pod hlavu válců. K výraznému ohnutí dojde, pokud 
se poruší těsnění pod hlavu válců nebo těsnění vstřikovače a nad píst nateče mazací olej 
nebo častěji chladící kapalina o větším objemu než je kompresní objem. Potom je možné, 
že při startování dojde k zapálení směsi v jiném z dalších válců, což dodá motoru 
dostatečné zrychlení a píst narazí při zavřených ventilech na nestlačitelnou kapalinu a 
ojnice se ohne. Náraz pístu na nestlačitelnou kapalinu může nastat i za provozu motoru, 
jestliže se poruší těsnění turbodmychadla a mazací olej se ve velkém objemu a velmi 
rychle dostane do spalovacího prostoru. To vede k vážnému poškození celého motoru. 
 Další poruchou je zadření ojnice na klikovém čepu z důvodu nedostatečného 
mazání, viz obr. 1.13. Pokud není motor při poruše mazání co nejdříve odstaven, tak může 
dojít až k vytavení ložiska. Následným třením dojde k výraznému zvýšení teploty až na 
teplotu, při které se nataví i hlava ojnice a může dojít k jejímu roztržení. 
 Během dlouhodobého provozu motoru ve vysokých otáčkách se může stát, že se 
přetrhnou ojniční šrouby. To může být způsobeno výrobními nepřesnostmi a s tím 
souvisejícím přídavným ohybovým 
namáháním ojničních šroubů při nedodržení 
kolmosti dosedací plochy pod hlavou šroubu 
a maticí. Přetržení ojničních šroubů může 
rovněž nastat při jednorázovém výraznějším 
přetočení motoru. Ojniční šrouby se 
přetrhnou v okamžiku, kdy je píst v horní 
úvrati při výfukovém zdvihu, protože zde 
působí maximální setrvačné síly od 
hmotnosti pístní skupiny a hmotnosti ojnice 
bez spodního víka. 

Obr. 1.14 Přetržený a následně ohnutý dřík ojnice [9] 

Obr. 1.13 Zadřená ojnice na klikovém čepu [9] 
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1.5 Popis řešené ojnice 

 Ojnice je zápustkově kována a vhodně opracována  třískovým obráběním. Do oka 
horního ojničního čepu je zalisována s přesahem ojniční pouzdro ze slitiny bronzu. Je zde 
vyvrtán mazací otvor pro tlakové mazání, který pokračuje přes dřík ojnice a končí 
v dolním ojničním oku ojnice. Dřík má profil průřezu ve tvaru I . Žebra dříku jsou plynule 
navázány na oka jak pístního tak ojničního oka ojnice. Hlava ojnice má kolmou dělící 
rovinu. Víko ojnice je připevněno k hlavě ojnice speciálními šrouby pro tuto ojnici. Dělící 
rovina je vytvořena řízeným lomem, tím je zajištěna polohování víka. Do dolního 
ojničního oka ojnice se vloží dělené tenkostěnné ocelové pouzdro, které je vybaven 
mazacím otvorem a je opatřen výstelkou z kompozice.  
 Ojnice motoru AZQ je znázorněna na obr. 1.15. 

Obr. 1.15 Ojnice motoru AZQ 
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2. Vyvažování hmotnosti ojnice 

 V případě redukování hmotnosti ojnice se celková hmotnost ojnice nahrazuje 
soustavou dvou nebo tří hmotných bodů. Statické a dynamické účinky jsou rovnocenné 
s účinky ojnice s nahrazeními hmotnými body. 

Statické podmínky: 

1) Součet hmotností bodů redukované soustavy se musí rovnat původní ojnice. 
2) Redukovaná soustava hmotných bodů musí mít stejnou polohu těžiště jako původní 

ojnice. 

Dynamické podmínky: 

1) Součet hmotnosti bodů redukované soustavy se musí rovnat  hmotnosti původní 
ojnice. 

2) Redukovaná soustava hmotných bodů musí mít stejnou polohu těžiště jako původní 
ojnice. 

3) Náhradní soustava hmotných bodů i nahrazovaná ojnice musí míz vzhledem 
k těžišti stejný moment setrvačnosti. 

V našem případě stačí si zvolit soustavu dvou hmotných bodů, z nichž jeden je 
umístněn v ose pístního čepu a druhý v ose klikového hřídele, viz obr. 2.1.

m1 –hmotnost posuvné části ojnice 
m2 –hmotnost rotační části ojnice 
mo –celková hmotnost ojnice 

Obr. 2.1 Náhrada ojnice dvěma hmotnými body 
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2.1 Určení parametrů ojnice z motoru Škoda Fabia 1.2HTP 47 kW

Důležité rozměry ojnice: rozteč ok    l= 138 mm  
průměr oka pístního čepu  Dhorní=17 mm 

    průměr oka ojničního čepu  Dspodní=42 mm 
     

Důležité hmotnosti ojnice: hmotnost kompletní ojnice  mo=440,4 g 
    hmotnost jednoho šroubu  mš=21,0 g 
    hmotnost jedné ocelové pánve mop=11,4 g 

Ojnice zavěšeno za horní oko: 

Číslo měření Počet kmitů [-] Doba 200 kmitů [hod:min:s] Doba 200 kmitů [s] Doba 1 kmitu [s]
1 200 0:2:31,60 151,60 0,7580
2 200 0:2:31,61 151,61 0,7581
3 200 0:2:31,59 151,59 0,7580

Průměrná doba jednoho kmitu TA [s]:      0,758

Ojnice zavěšeno za spodní oko: 

Číslo měření Počet kmitů [-] Doba 200 kmitů [hod:min:s] Doba 200 kmitů [s] Doba 1 kmitu [s]
1 200 0:2:16,60 136,60 0,6830
2 200 0:2:16,64 136,64 0,6832
3 200 0:2:16,66 136,66 0,6833

Průměrná doba jednoho kmitu TB [s]:      0,683



Vysoké učení technické v Brně  Csaba Cseh  
Fakulta strojního inženýrství    

Brno, 2008  25  

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2.1.1 Určení polohy těžiště ojnice 

Obr. 2.2 Schéma měření 
Výstupní hodnoty: 

Výpočtové vztahy: 

(2.1) 

(2.2) 
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2.1.2 Momenty setrvačnosti k závěsům 

(2.3) 

(2.4) 

2.1.3 Momenty setrvačnosti k těžišti ojnice 

(2.5) 

(2.6) 

 Moment setrvačnosti k těžišti ojnice  od horního a dolního oka ojnice je nutno 
spočítat pro kontrolu výpočtu. V našem případě se výsledky shodují. 

2.2.4 Rozdělení ojnice do hmotných bodů

Obr. 2.3 Rozdělení ojnice do soustavy hmotných bodů
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Vstupní hodnoty: 

 Kontrola výpočtu byl proveden, výsledek je součet délek A a B. Rozteč ok l=138 
mm odpovídá předem naměřené hodnotě na skutečné ojnici. 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

 Hmotnost musí být m3=0 kg. Právě proto je nutné ji rozdělit v poměru hmotností 
m1 a m2 a tyto dílčí hmotnosti přičíst k příslušným hmotnostem m1 a m2. Nesmí se ale 
změnit celková hmotnost a poloha těžiště ojnice. 

Podíl hmotnosti M1:               (2.10) 

Podíl hmotnosti M2:               (2.11) 

Část hmotnosti M3 připadající k m1:             (2.12) 

Dhorni 17mm⋅:= Dspodni 42mm⋅:=
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Dhorni

2
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2
:=
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Část hmotnosti M3 připadající k m2:             (2.13) 

2.2.5 Konečné určení hmotností 

(2.14) 

(2.15) 

DM2
0.014kg=DM2

PM2
M3⋅:=

m3 0 kg⋅:=

m2 M2 DM2
+:= m2 0.334kg=

m1 0.106kg=m1 M1 DM1
+:=
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3. Dynamika spalovacích motorů

 Na pístové spalovací motory s klikovým ústrojím je specifický vratný pohyb 
jednotlivých součástí. Tyto součásti vyvolávají setrvačné síly, které se spolu se silami od 
tlaku plynů mají podstatný vliv na konstrukci motorového vozidla. Při dlouhodobém 
působení vibrací součástí může dojít k mechanickému poškození součástí a navzájem i  
zhoršení jízdního pohodlí. Právě proto vyvažování setrvačných sil a momentů je velice 
žádaná aplikace u spalovacích motorů. 
 Vyvážení setrvačných sil a momentů se provádí třemi základními způsoby: 

1) Umístěním protizávaží hmotnosti na klikový hřídel. 
2) Uspořádání víceválcového motoru tak, aby se setrvačné síly pohyblivých částí 

navzájem vyrušili. 
3) Pomocí používání vyvažovacích hřídelů. 

3.1 Výpočet parametrů klikového mechanizmu motoru

 Pro výpočet je potřeba znát všechny parametry motoru, a parametry potřebné pro 
výpočet sil namáhajících ojnici, tyto parametry sem řešil v předchozí kapitole viz kapitola 
2. Vyvažování hmotnosti ojnice.

Vstupní data: 

Maximální otáčky motoru     n=5500 min-1 

Kompresní poměr      ε=10,5 
Počet válců       nv=3 
Rameno kliky       r=43,45 mm 
Vrtání válce       D=76,5 mm 
Délka ojnice       l=138 mm 
Redukovaná hmotnost posuvných částí ojnice  m1=0,106 kg 
Redukovaná hmotnost rotačních částí ojnice  m2=0,334 kg 
Redukovaná hmotnost v těžišti ojnice   m3=0 kg 

Ojniční poměr λ: 

(3.1) 

Úhlová rychlost otáčení klikového hřídele ω: 

(3.2) 

λ
r

l
:= λ 0.315=

ω 575.959
1

s
=ω 2 π⋅ n⋅:=
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3.1.1 Kinematika klikového mechanizmu 

 Základní směr dráhy, rychlosti a 
zrychlení pístu je dáno směrem od hornímu 
úvrati dolů ke klikovému hřídeli. Směr 
otáčení klikového hřídele je považován za 
kladný, pokud se klikový hřídel otáčí ve 
směru hodinových ručiček. Úhel odklonu 
ojnice je kladný, jestliže se ojnice pohybuje 
od střední polohy směrem doprava. Schéma 
osového klikového ústrojí je na obrázku obr. 
3.1. Celý výpočet je řešen v programu 
Matchcad 12. 

Obr. 3.1 Schéma osové klikové ústrojí 

3.1.1.1 Určení dráhy pístu 

(3.3) 

Amplitudy dráhy 1. a 2. řádu    Harmonické složky dráhy 1. a 2. řádu 

3.1.1.2 Určení rychlosti pístu 
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Amplitudy rychlosti 1. a 2. řádu  Harmonické složky rychlosti 1. a 2. řádu 

3.1.1.3 Určení zrychlení pístu 

(3.5) 

Amplitudy zrychlení 1. a 2. řádu  Harmonické složky zrychlení 1. a 2. řádu 
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3.1.1.4 Tabulkový výpis okamžitých hodnot kinematických veličin 

Dráha pístu: 
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5.13

4.01

2.83

1.71

0.8

0.21

0

0.21

0.8

1.71

2.83

4.01

5.13

6.04

6.63

6.84

6.63

6.04

5.13

4.01

2.83

1.71

0.8

0.21

0

=
x αi( )
mm

0

0.87

3.42

7.53

12.99

19.53

26.86

34.63

42.54

50.29

57.63

64.35

70.31

75.39

79.56

82.79

85.08

86.45

86.9

86.45

85.08

82.79

79.56

75.39

70.31

64.35

57.63

50.29

42.54

34.63

26.86

19.53

12.99

7.53

3.42

0.87

0

=
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Rychlost pístu: 
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=
v1 αi( )

m sec
1−⋅

0

4.35

8.56

12.51

16.09

19.17

21.67

23.52

24.65

25.03

24.65

23.52

21.67

19.17

16.09

12.51

8.56

4.35

-153.06�10

-4.35

-8.56

-12.51

-16.09

-19.17

-21.67

-23.52

-24.65

-25.03

-24.65

-23.52

-21.67

-19.17

-16.09

-12.51

-8.56

-4.35

-15-6.13�10

=
v2 αi( )

m sec
1−⋅

0

1.35

2.53

3.41

3.88

3.88

3.41

2.53

1.35

0

-1.35

-2.53

-3.41

-3.88

-3.88

-3.41

-2.53

-1.35

0

1.35

2.53

3.41

3.88

3.88

3.41

2.53

1.35

-151.45�10

-1.35

-2.53

-3.41

-3.88

-3.88

-3.41

-2.53

-1.35

-15-1.93�10

=
v αi( )

m sec
1−⋅

0

5.69

11.09

15.92

19.97

23.05

25.08

26.05

25.99

25.03

23.3

20.98

18.26

15.29

12.21

9.1

6.03

3

-152.1�10

-3

-6.03

-9.1

-12.21

-15.29

-18.26

-20.98

-23.3

-25.03

-25.99

-26.05

-25.08

-23.05

-19.97

-15.92

-11.09

-5.69

-15-8.06�10

=
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Zrychlení pístu: 
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=
a1 αi( )

m sec
2−⋅

41.44�10

41.42�10

41.35�10

41.25�10

41.1�10

39.26�10

37.21�10

34.93�10

32.5�10

-138.83�10

3-2.5�10

3-4.93�10

3-7.21�10

3-9.26�10

4-1.1�10

4-1.25�10

4-1.35�10

4-1.42�10

4-1.44�10

4-1.42�10

4-1.35�10

4-1.25�10

4-1.1�10

3-9.26�10

3-7.21�10

3-4.93�10

3-2.5�10

-12-2.65�10

32.5�10

34.93�10

37.21�10

39.26�10

41.1�10

41.25�10

41.35�10

41.42�10

41.44�10

=
a2 αi( )

m sec
2−⋅

34.54�10

34.26�10

33.48�10

32.27�10

788.05

-788.05

3-2.27�10

3-3.48�10

3-4.26�10

3-4.54�10

3-4.26�10

3-3.48�10

3-2.27�10

-788.05

788.05

32.27�10

33.48�10

34.26�10

34.54�10

34.26�10

33.48�10

32.27�10

788.05

-788.05

3-2.27�10

3-3.48�10

3-4.26�10

3-4.54�10

3-4.26�10

3-3.48�10

3-2.27�10

-788.05

788.05

32.27�10

33.48�10

34.26�10

34.54�10

=
a αi( )

m sec
2−⋅

41.9�10

41.85�10

41.7�10

41.48�10

41.18�10

38.48�10

34.94�10

31.45�10

3-1.76�10

3-4.54�10

3-6.77�10

3-8.41�10

3-9.48�10

4-1.01�10

4-1.03�10

4-1.02�10

4-1.01�10

3-9.93�10

3-9.88�10

3-9.93�10

4-1.01�10

4-1.02�10

4-1.03�10

4-1.01�10

3-9.48�10

3-8.41�10

3-6.77�10

3-4.54�10

3-1.76�10

31.45�10

34.94�10

38.48�10

41.18�10

41.48�10

41.7�10

41.85�10

41.9�10

=
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3.1.1.5 Grafické zobrazení průběhu dráhy pístu 
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3.1.1.6 Grafické zobrazení průběhu rychlosti pístu 
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3.1.1.7 Grafické zobrazení průběhu zrychlení pístu 
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3.1.2 Diagramy p-α a p-V 

3.1.2.1 Diagramy p-α válcové jednotky motoru 

 K získání okamžitých hodnot síly na píst od tlaku plynů je nutné znát okamžité 
hodnoty tlaku plynů ve válci v závislosti na otáčení klikového hřídele. Proto je potřebné 
získat diagram p-α motoru. Tyto hodnoty tlaku ve válci v závislosti na natočení klikového 
hřídele bily získány experimentálně, měřením na skutečném motoru. 
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3.1.2.2 Diagramy p-V válcové jednotky motoru 

 Práce jednoho cyklu  je v diagramu p-V dáno plochou, která je ohraničena zavřenou 
čarou oběhu. 

Zdvihový objem jednoho válce: 

(3.6) 

Kompresní objem jednoho válce: 

(3.7) 

Okamžitý objem v závislosti na otočení klikového hřídele: 

(3.8) Voi
Vk x α i( ) π⋅

D
2

4
⋅+:=

Vk 4.204 10
5−× m

3=Vk

Vz

ε 1−
:=

Vz 3.994 10
4−× m

3=Vz 2 r⋅ π
D

2

4
⋅:=
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3.1.3 Průběh sil v klikovém mechanizmu 

 Na obr. 3.2 je znázorněn rozklad 
primárních a sekundárních sil v klikovém 
mechanizmu. Podle tohoto schématu budou 
počítány průběhy výsledných sil v klikovém 
ústrojí. Kladný směr dráhy, rychlosti a zrychlení 
pístu je od horní úvrati směrem dolů ke klikovému 
hřídeli. 

Jak už v předchozím případě, výpočet je 
taky prováděn v programu Mathcad 12.  

Obr. 3.2 Znázorněni působících sil  
v klikovém mechanizmu         
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3.1.3.1 Průběh sil od tlaku plynů, setrvačných sil a celkových sil působících na píst ve 
směru osy válce 

Síla od tlaku plynů: 

(3.9) 

Setrvačná síla pístní skupiny: 

(3.10) 

Celková síla působící na pístní čep v ose válce: 

(3.11) 
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Maximální a minimální hodnoty: 

min Fp( ) 347.07− N= min Fsp( ) 4.515− 10
3× N= min FPc( ) 8.171− 10

3× N=

max Fp( ) 2.528 10
4× N= max Fsp( ) 8.339 10

3× N= max FPc( ) 1.718 10
4× N=

Fpi
p

i
patm−( ) π D

2⋅
4

⋅:=

Fspi
mp a α i( )⋅:=

FPci
Fpi

Fspi
−:=
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3.1.3.2 Průběh sil přenášených pístním čepem 

Úhel výkyvu ojnice: 

(3.12) 

Síla přenášená ojnicí: 

(3.13) 
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 Maximální a minimální hodnoty: 

min Fo1( ) 8.174− 10
3× N=

max Fo1( ) 1.72 10
4× N=

β i asin λ sin αi( )⋅( ):=

Fo1i

FPci

cos β i( ):=
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Síla přenášená na stěnu válce: 

(3.14) 
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Maximální a minimální hodnoty: 

Fni
FPci

tan β i( )⋅:=

max Fn( ) 1.666 10
3× N=

min Fn( ) 1.228− 10
3× N=
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3.1.3.3 Určení radiálních a tangenciálních sil na zalomení klikového hřídele včetně
celkových sil v ojničním čepu 

Síla od posuvné hmotnosti m1:   Výsledná síla v ojnici: 

    (3.15)       (3.16) 

Radiální síla:      Tangenciální síla: 

    (3.17)       (3.18) 

Odstředivá síla:     Celková radiální síla: 

    (3.19)       (3.20) 
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Maximální a minimální hodnoty: 

min Fr( ) 1.015− 10
4× N= min Ft( ) 5.51− 10

3× N= min Frc( ) 1.497− 10
4× N=

max Fr( ) 1.481 10
4× N= max Ft( ) 5.322 10

3× N= max Frc( ) 10 10
3× N=

Frci
Fri

Fod−:=Fod m2 ω
2

⋅ r⋅:=

Fti
Fo2i

sin αi β i+( )⋅:=Fri
Fo2i

cos α i β i+( )⋅:=

Fo2i
Fo1i

Fsm1i

cos β i( )−:=Fsm1i
m1 a αi( )⋅:=
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3.1.3.4 Určení hodnot potřebných pro výpočet 

 Výpočet bude prováděn při α=0°, α=380° a α=450° pootočení klikového hřídele. 
Pro přesné zatížení ojnice při daném natočení klikového hřídele a při daných otáčkách 
motoru je nutné znát úhel výkyvu ojnice β, zrychlení pístu a, úhlovou rychlost ojnice ωo, 
úhlové zrychlení ojnice ε o a celkovou sílu působící na pístní čep v ose válce F Pc. 
 Pro ukázku bude prováděn výpočet při maximální síle od tlaku plynů působící na 
pístní čep v ose válce F Pcmax při otáčkách motoru n= 5500 min-1. Maximální síla od tlaku 
plynů při maximálních otáčkách motoru je při natočení klikového hřídele α=370°. 

Úhel natočení klikového hřídele: 

(3.21) 

Úhel výkyvu ojnice: 

(3.22) 

Zrychlení pístu: 

(3.23) 

Úhlová rychlost kývání ojnice: 

(3.24) 

Úhlové zrychlení kývání ojnice: 

(3.25) 

Maximální zatížení setrvačnými silami nastává při α=0°, maximální spalovací tlak působí 
na píst a na ojnici v α=380° a maximální ohyb od setrvačných sil působí na ojnici při 
α=450°. 

Celková síla působící na pístní čep v ose válce: 

(3.26) 

α 370 deg⋅:=

β asin λ sin α( )⋅( ):= β 3.13=

a r ω
2

⋅ cos α( ) λ cos 2α⋅( )⋅+( )⋅:= a 1.846 10
4×

m

s
2

=

ωo ω λ⋅
cos α( )

1 λ
2

sin α( )( )2⋅−

⋅:= ωo 178.856
1

s
=

εo
λ− ω

2
⋅ 1 λ

2
−( )⋅ sin α( )⋅

1 λ
2

sin α( )( )2⋅− 

3

2

:=
εo 1.641− 10

4×
1

s
2

=

FPcmax 1.718 10
4× N=FPcmax max FPc( ):=
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3.1.3.5 Tabulkový výpis hodnot použitých pro výpočet

Hodnoty při otáčkách motoru n=3000⋅min-1

α [°] β [°] a [m/s] ωo [rad/sec] εo [rad/sec2] Fpci [N]
0 0 5639 98,915 0 -2610

380 6,18 5064 93,493 -9744 22360
450 18,35 -1350 0 -32740 4161

Hodnoty při otáčkách motoru n=5000⋅min-1

α [°] β [°] a [m/s] ωo [rad/sec] εo [rad/sec2] Fpci [N]
0 0 15660 164,858 0 -6754

380 6,18 14070 155,822 -27070 16390
450 18,35 -3751 0 -90940 4224

Hodnoty při otáčkách motoru n=5500⋅min-1

α [°] β [°] a [m/s] ωo [rad/sec] εo [rad/sec2] Fpci [N]
0 0 18950 181,344 0 -8127

380 6,18 17020 171,404 -32750 13770
450 18,35 -4538 0 -110000 4350
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4. Vytvoření modelu ojnice 

 Pro vytvoření modelu pro konečný výpočet je potřeba provézt několik kroků. 
Nejdřív je třeba vytvořit trojrozměrný parametrický model pomocí programu 
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0. Potom se upraví tento model do vhodného tvaru pro další 
zpracování, např. byly odstraněny malé rádius a male otvory, což by mohli dělat potíže při 
práci v programu MKP. 
 Tento upravený model byl úspěšně importován v programu ASŃSYS 10, a uložen 
ve formátu ABSYSu (*.db). Finálně byl model dotvořen, aby byl připraven pro konečný 
výpočet. 

4.1 Tvorba CAD modelu v programu Pro/ENGINEER Wildfie

4.1.1 Popis programu Pro/ENGINEER Wildfire 

 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 představuje zcela nový standard v ovládání 
konstrukčních software. Integruje jednotlivé obory a etapy vývoje nových výrobků a přesto 
poskytuje vývojovým pracovníkům plné soustředění na konstrukční úkol, protože nový 
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 je velmi intuitivní, s celou řadou automatizovaných rutinních 
procesů. 
 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 byl do základu rozebrán a zrekonstruován s cílem 
usnadnit jeho ovládání.  Wildfire 2.0 nemá příkazové menu, známé z předchozích verzí 
Pro/ENGINEER. 80% konstrukčních prvků  je dostupných přes flexibilní ovládací lišty, 
20% na pohyblivých ovládacích panelech. Příkazy ke konstrukčním prvkům jsou 
zredukovány ze 70%, takže vytvořit běžnou strojírenskou součást je záležitostí několika 
kliknutí myši. Konstruktér se soustředí výhradně na 3D model, neodbíhá k příkazům 
v menu. Při konstrukci nového dílu se již nepoužívá příkaz Regenerate, protože 
Pro/ENGINEER provádí regeneraci kontinuálně a automaticky, čímž poskytuje 
konstruktérovi stálou grafickou zpětnou vazbu ke konstrukčnímu záměru. Uživatelský 
interface přestavuje jednotné prostředí nabízející přístup ke příkazům pro většinu 
modelovacích operací. Je výrazně posílena role prostředního tlačítka myši. Navíc může 
uživatel intuitivně manipulovat s parametry přímo na modelu v režimu on-screen a měnit 
jejich hodnoty jen využitím myši. 
 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 přináší přes 500 změn a zaměřených na uživatelské 
skupiny a jejich role. Inovace lze shrnout do skupin: 

1) Konstruktér – nová verze je charakteristická posílením funkcionality sestav s vazbou na 
strukturální analýzy a pohybovou simulaci. Flexibilní prvky navíc umožňují reprezentovat 
jednu součást v různých tvarech nebo výskytech. Např. pružina může být vyhotovena ve 
volném tvaru, s předpětím a ve stlačeném tvaru. Užití flexibilního prvku také zamezí, aby 
se tato pružina (ve trojím provedení) objevila v kusovníku třikrát. Ještě užší integrace 
s výpočtovým prostředím Pro/MECHANICA umožňuje provádět simulace, analýzy a 
optimalizace výrobku přímo v návrhové sestavě. To vše zkracuje optimalizační úlohy 
z týdnů na dny. 
2) Výrobní konstruktér – má za úkol uvést návrh výrobku do výroby. Wildfire 2.0 přináší 
nové komunikační nástroje pro efektivní výměnu informací mezi konstrukčním oddělením 
a výrobou. Nově je přepracována funkcionalita v oblasti forem, integrovaná v MoldShop 
aplikacích. To umožňuje také zpracování a eventuelně opravu dat různě poškozených např. 
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jejich transferem mezi CAD systémy a jejich NC výrobu. Expert MoldBase doplňuje tuto 
skupinu automatizací  rutinních konstrukčních postupů při sestavování vstřikovací formy, 
tvorbě kusovníků, výkresové dokumentace atd. 
3) Projektant, designer – Wildfore 2.0 přináší Warp techniku pro průmyslový design, 
Restyle je určen pro oblast reverzního inženýrství, PhotoRenderTM prp pokročilé 
vizualizační techniky a tvorbu fotorealistické dokumentace. 
4) CAD Administrátor – má s Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 usnadněnou práci s ohledem 
na sdílení dat. Může totiž spravovat data např. od zákazníků, z různých verzí 
Pro/ENGINEER. Wildfire 2.0 je totiž první Pro/ENGINEER, který umí data uložit 
v nižších verzích zpětně až do 2000i. Administrátoři ušetří nyní až dvě třetiny času 
nutného pro instalaci a licencování. 

 Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 je nejobsáhlejší verzí v historii software 
Pro/EBGINEER. Přináší přes 400 inovací přímo v Pro/ENGINEER a přes 100 inovací 
v Pro/MECHANICA. Wildfire 2.0 jako první verze Pro/ENGINEER nabízí zpětnou 
kompatibilitu a to hned přes tři verze: od 2000i přes 2000i2 po 2001. Spolupráce např. 
s dodavateli, kteří užívají starší verze Pro/ENGINEER zůstane tedy zachována. 

4.1.2 Vlastní vytvoření CAD modelu 

 Vytvoření modelu ojnice byla usnadněna využitím symetrie součásti. Nejdřív byla 
detailně vymodelována polovina ojnice a potom zrcadlena celá součást v rovině podél 
ojnice. Po ozrcadlení byl dotvořen potřebný rádius a mazací otvory. Stejným způsoben 
byly vymodelovány ojniční šrouby a ložiskové pánve. 

Základní příkazy používané při modelování ojnice: 

Extrude – přidáni (odebrání) materiálu vytažením 
Sweep – vytažení jednoho profilu do druhého profilu po trajektorii 
Revolver – přidání (odebrání) materiálu orotováním 
Chanfer – zkosení hran 
Round – zaoblení hran 
Warp – borcem stěn 
Shell – vytvoření skořepiny o požadované tloušťce stěny 
Rib – vytvoření žebra 
Draft – zkosení celých sten 
Hole – vytvoření díry 
Move – přemístění objektu 
Copy – kopírování objektu 
Mirror  – zrcadlení objektu 
Pattern – vícenásobné kopírování objektu do obdélníkových, kruhových a spirálových polí 

 Dalšími nutnými prvky jsou jednotlivé pracovní roviny – datum plane, pomocné 
osy – datum axis, pomocné křivky – datum curve a pomocné body – datum point. Změnu 
souřadného systému je možno pomocí nástroje Datum Coordinate System. 
 Správné jednotky musíme rovněž nastavit pro dokonalé modelování. 
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 má standardně přednastavené jednotky Inch, Lbm, Second a 
ty je nutno změnit na Milimeter, Newton, Second. Po vytvoření modelu ojnice byl následně
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připraven model pro převod a použití v ANSYSu 10.0. Pro správné změření reálné součásti 
byl používán posuvné měřítko a rádiusové měrky. 
 Jelikož ojnice je výkovek její povrch je tedy hrubý a nepřesný. Proto byly naměřené 
hodnoty na neobrobeném povrchu zaokrouhlovány. Kovací úkosy o velikosti 3° a plochy 
po broušení otřepu v dělící rovíně výkovku byly zanedbány. Model byl vytvořen bez 
tenkostěnných ocelových pánví a ojničních šroubů, protože ty byly vytvořeny zvlášť. 
 Největší problémy do převodu do programu ANSYS 10.0 nastávají při vytvoření 
malých rádius (např. R0.5, R1), tyto možné poloměry byly odstraněny z modelu před 
převodem do programu ANSYS 10.0. Nejprve se vytvoří rádiusy s velkým poloměrem 
(např. R12, R15, R25, R50), a potom se domodelují rádiusy s malým poloměrem (např. 
R2, R4, R5).  

Postup vytvoření CAD modelu: 

a) vytvoření modelu ojničního šroubu 
b) vytvoření tvaru tělesa spodní části ojnice 
c) přidání materiálu 
d) postupné zaoblení potřebných částí modelu 
e) ozrcadlení půlky modelu 
f) vytváření otvorů pro konečný tvar spodní části ojnice 
g) vytvoření hrubého tvaru tělesa horní části ojnice 
h) přidání materiálu 
i) odebírání materiálu v oblasti dříku 
j) postupné zaoblení potřebných částí modelu 
k) ozrcadlení půlky modelu ojnice 
l) vytváření otvorů pro konečný tvar horní části ojnice 
m) zaoblení zbývajících hran ojnice 
n) vytváření jedné půlky pánve ložiska ojničního oka ojnice 
o) vytváření ložiskového pouzdra pro horního oka ojnice 
p) vytváření druhé půlky pánve ložiska ojničního oka ojnice 
q) dotvoření modelu a kompletní sestava modelu ojnice 
r) půlka modelu sestavy ojnice připravení pro převod do programu ANSYS 

Postup vytvoření modelu ojnice ukazuje obr. 4.1. kde pozice (q) ukazuje konečnou 
podobu CAD modelu. Tento model je však nevhodný pro použití v programu ANSYS a je 
nutné ho upravit s ohledem na správné vysířování modelu. Ojniční šrouby byly 
zjednodušené a upraveny tak aby bylo možno v ANSYSu provádět na šroubech simulace 
předpětí. 
 Model ojnice byl v programu Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 uložen jako objemové 
(solid) těleso. 
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   (a)      (b) 

   (c)      (d) 

   (e)      (f) 
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   (g)      (h) 

   (i)      (j) 

   (k)      (l) 
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(m)      (n) 

   (o)      (p) 

   (q)      (r) 

Obr. 4.1 Postup vytvoření CAD modelu 
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4.2 Tvorba MKP modelu v programu ANSYS 10.0

4.2.1 Popis funkce MKP programů

 Pojem MKP – metoda konečných prvků vznikl z anglického FEM – final element 
method. Rozvoj MKP vedl k paralelnímu vzniku velkého množství programů, postavených 
na bázi algoritmu MKP a vyvíjených zpočátku v univerzitním prostředí v souvislosti 
s řešením výzkumných úkolů. Už v průběhu 60. let se však stále častěji používalo 
vyvinutého softwaru k řešení inženýrských problémů, vycházejících přímo z požadavků
průmyslové praxe. Zájem o nový výpočtový prostředek pak vedl k rozvoji některých 
programů na čistě komerční bázi. Prakticky všechny mají své kořeny v dobách sálových 
počítačů a děrných štítků a je obtížné v současné době prorazit se zcela novým produktem, 
který za sebou má dlouhou historii postupného budování od jednotlivých Fortranských 
procedur jádra až po softwarově velmi rozsáhlý obal uživatelského prostředí 
preprocessingu a postprocessingu. Výjimkou v tomto směru je systém Pro/MECHANICA, 
který přichází až v průběhu 90. let s novou koncepcí základního algoritmu MKP. 
 Na základu sledováni současného vývoje se zdá, že postupně dojde k omezení 
počtu komerčně nabízených systémů, mezi nimž se nakonec uplatní jen několik 
nejsilnějších firem. Mezi nejúspěšnější programy za období 1985-1999 zcela určitě patří 
systémy ABAQUS, ADINA, ANSYS a NASTRAN. 

4.2.2 Vlastní vytvoření MKP modelu 

Model byl importován z formátu pro Pro/ENGINEER (*.prt, *.asm) jako objemové 
těleso. Potom byl tento model uložen ve formátu ANSYSu (*.db) pro další použití. 

Při tvoření modelu jako první operaci, musíme zadat všechny materiálové 
charakteristiky: 

Modul pružnosti v tahu – EX=2,1e5 MPa 
Poissonovo číslo – PRXY=0,3 
Hustota – DENSITY=7850e-12 t/mm2 

Musíme zvolit všechny potřebné elementy pro síťování modelu a dalších částí. 
Elementy používané pro vytvoření MKP modelu: 

SOLID 187: pro volné síťování celého modelu ojnice a ojničních šroubů
SHELL 63: pro mapované vysířování povrchu ojničních ok 
LINK 10: pro vytvoření prutových náhrad za pístní čep a ojniční čep 
BEAM 4: pro vytvoření předpětí v ojničních šroubech 
PRETS 179: pro vytvoření předpětí v ojničních šroubech 
CONTA 174: pro vytvoření kontaktu mezi ložiskovým pouzdrem a ojnicí 

 Dále musíme model správně vysířovat. Proto byly v předchozím kroku provedeny 
na CAD modelu potřebné úpravy. Potřebné další úpravy pro správnost sítě je již prováděn 
v programu ANSYS 10.0. Správnost sítě je přiměřená velikost a vhodný tvar elementů. 
Příliš ostré elementy působí jako koncentrátory napětí a zkreslují výsledek výpočtu. Popis 
použitých elementů  a jejich geometrie jsou znázorněny na obr. 4.2. 
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SOLID 187       SHELL 63 

LINK 10       BEAM 4 

PRETS 179 

CONTA 174 
         

Obr. 4.2 Použité elementy [8] 
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Postup vytvoření MKP modelu:  

a) importování ojnice a rozděleni celé ojnice na několika objemů (ojnice je rozdělena 
rovinou xz, která prochází středem ojničního čepu) 

b) rovnoměrné vysířování ok (element SHELL 63) 
c) vytvoření prutových náhrad čepů (element LINK 10) 
d) vysířování horního objemu (element SOLID 187) 
e) vysířování spodního objemu (element SOLID 187) 
f) zamezení posuvu prutové náhrady ojničního čepu (zamezen posuv ve směru osy x, 

y, z) 
g) zamezení posuvu prutové náhrady pístního čepu (zamezen posuv ve směru osy x, z) 
h) zamezení posuvu horního a spodního objemu (zamezen posuv ve směru osy z  

v rovině symetrie) 

V oku ojnice pro pístní a ojniční čep je modelována prutová náhrada uložení 
pomocí elementů LINK 10. Potom musíme zadat všechny materiálové charakteristiky. 
Když model je správně vysířován, upevněn a zatížen, může následovat simulace předpětí 
ojničních šroubů a kontaktů mezi okem ojnice a ložiskovým pouzdrem. Pro výpočet je 
nutno ještě zadat předem vypočítané veličiny (hodnota výkyvu ojnice βo, úhlová rychlost 
ojnice ωo, úhlové zrychlení ojnice εo, zrychlení pístu a)viz kapitola 3.1.3 průběh sil 
v klikovém mechanizmu. Ted je model připraven pro výpočet. Výsledky výpočtů jsou 
předmětem dalších následujících kapitol. 

Postup vytvoření MKP modelu ukazuje obr. 4.2.
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a)      b) 

   c)      d) 

   e)      f) 

   g)      h) 
Obr. 4.2 Postup vytvoření MKP modelu 
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5. Vytvoření výpočtového modelu ojnice 

5.1 Modelování styku ojnice s pístním a ojničním čepem

 Při modelování styku ojnice s pístním a ojničním čepem je jedna z možností použit 
prutovou náhradu onou ok ojnice. Tenhle způsob je možno použít za předpokladu, že 
prutové náhrady odpovídají skutečnosti. Pístní a ojniční čep přenášejí zatížení vyvolané 
silami od tlaku plynů a setrvačnými silami od pohybujících se částí klikového 
mechanizmu. Právě proto náhrady musí mít stejnou radiální tuhost a musí přenášet pouze 
tlakové namáhání. Proto je nejvhodnější prvek pro modelování LINK 10. 

5.1.1 Prutová náhrada v pístním čepu 

 Radiální deformace pístního čepu tj. ve směru osy y je počítáno v programu 
ANSYS následným zadáváním vypočtených hodnot. Je zde využívána symetrie součásti a 
to i ve dvou rovinách. Je možno tedy počítat jen čtvrtinu pístního čepu viz obrázek 5.1. 

Obr. 5.1 Určení deformace pístního čepu ve směru osy y 

 Posuv pístního čepu je zamezen ve směru x a y po celé ploše řezu. Ve směru osy z 
je čep uchycen pouze ve dvou uzlech na čelní ploše čepu. Musíme čep zatížit napětím 
v našem případě tlakem, který si zvolím libovolně. Tento tlak sem si zvolil p=25 MPa, 
který působí na vnějším povrchu čepu. Výsledná deformace je určen hodnotou posuvu  Uy. 

Šířka oka pístního čepu      h1=17 mm 
Poloměr pístního čepu      r1=8,5 mm 
Element délky        l1=4,25 mm 
Element úhlu        ø1=15° 
Zvolené zkušební tlakové zatížení     p=25 MPa 
Deformace čepu v radiálním směru     ∆r1=0,001496 mm 
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Síla na jeden prut: 

(5.1) 

Průřez jednoho prutu: 

(5.2) 

5.1.2 Prutová náhrada v ojničním čepu 

 Radiální deformace v ojničním čepu je určena stejným zoůsobem, jako radiální 
deformace pístního čepu, viz obr. 5.2. 

Obr. 5.2 Určení deformace ojničního čepu ve směru osy y 

Šířka oka pro pístní čep      h2=17 mm 
Poloměr pístního čepu      r2=21 mm 
Element délky        l2=4,25 mm 
Element úhlu        ø2=11,25° 
Zvolené zkušební tlakové zatížení     p=25 MPa 
Deformace čepu v radiálním směru     ∆r2=0,00175 mm 

Síla na jeden prut: 

(5.3) 

S1 6.379 10
6−× m

2=S1

F1 r1⋅

E ∆r1⋅
:=

F1 235.763N=F1 l1
φ1−

2

φ1

2

φp r1⋅ cos φ( )⋅
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⌡

d⋅:=

F2 437.401N=F2 l2
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φ2

2

φp r2⋅ cos φ( )⋅

⌠



⌡

d⋅:=
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Průřez jednoho prutu: 

(5.4) 

5.2 Zatížení ok ojnice od ložiskových pouzder

 Protože u čtyřdobých motorů ve většině případů ojnice je dělená pro uchycení na 
ojničním čepu, ložisková pánev je taktéž dělená. Dělící rovina prochází osou ojničního 
čepu. Toto ložisko je vloženo do oka ojnice s mírním přesahem. Ložisko je rovněž 

zajištěno proti pootočení a axiálnímu posunutí 
středícími zářezy. Potřebný přesah je 
dosaženo přesahem okrajů těchto pánví dělící 
rovinou viz obr. 5.2. Dotažení víka k hlavě
ojnice se dosáhne nalisovaného uložení 
ložiskové pánve v oku ojnice. Předpoklad je, 
že ložisko v ojničním oku nevyvolává tak 
významné napětí jako ložiskové pouzdro 
v oku pro pístní čep. 

Obr. 5.2 Přesah tenkostěnné ocelové pánve 

 V případě ložiska pro pístní čep je používána bronzové ložiskové pouzdro, které je 
s přesahem nalisována do oka ojnice. Toto ložisko je celisté na rozdíl od ložiska ojničního 
čepu, také se liší v tom, že se nezajišťuje proti pootočení nebo proti axiálnímu posunutí. 
Napětí od ložiskového pouzdra bude větší, než u ložiska pro ojniční čep. Maximální přesah 
získáme z předepsaných tolerančních polí díry v oku ojnice a vnějšího průměru ložiska. 

Uložení:     ø19 H7/s6 

Úchylka vnitřního průměru díry:  ø19/H7 +0,000 mm 
        +0,021 mm 

Úchylka vnějšího průměru ložiska:  ø19/s6  +0,035 mm 
        +0,048 mm 

Maximální přesah je tedy dán minimálním rozměrem díry a maximálním vnějším 
průměrem ložiska: 

      emax= 0,048 – 0,000 = 0,048 mm 

 Způsoby řešení napětí v oku ojnice pro pístní a ojniční čep je možno různými 
způsoby. Jeden z nejpopulárnějších možností řešení je vytvoření kontaktní úlohy mezi 
ložiskovým pouzdrem a okem ojnice. Metoda spočívá v tom, že se ložisko a oko ojnice se 
vymodeluje s předepsaným přesahem a po vysíťování modelu se vytvoří kontakt mezi 
okem a pouzdrem. 
 Následující obrázky ukazují výsledky řešení úloh pro simulaci předpětí od 
ložiskových pouzder. 

S2 2.499 10
5−× m

2=S2

F2 r2⋅

E ∆r2⋅
:=
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Obr. 5.3 Kontaktní úloha pístního oka ojnice

Obr. 5.4 Kontaktní úloha ojničního oka ojnice

Řešení modelu pomocí vytvoření kontaktní úlohy mezi ložiskem a okem ojnice je 
dosti přesné. Jeho největší nevýhodou je ovšem její větší časová náročnost než u jiných 
typů řešení předpětí ložiskových pouzder. Z výpočtů a z jejich výsledků plyne že 
v ojničním oku ojnice je napětí od ložiskového pouzdra menší. 
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5.3 Zatížení od ojničních šroubů

 Vzhledem k celkové namáhání ojnice jak v montážním stavu, tak za provozu 
motoru mají významný vliv ojniční šrouby. Na základě této skutečnosti se bude ve výpočtu 
věnováno pozornost i přídavné,u zatížení vlivem dotažení ojničních šroubů. 

5.3.1 Výpočet zatížení šroubu 

Závit šroubu M8 x 1: 
Stoupání závitu       s=1 mm 
Vrcholový úhel závitu      α=60° 
Jmenovitý průměr závitu      d=8 mm 
Střední průměr závitu       d2=7,350 mm 
Malý průměr závitu       d3=6,773 mm 
Utahovací moment šroubu      Mu=30 Nm 
Dotažení šroubu o úhel      φ=30° 
Velký průměr dosedací plochy hlavy šroubu   d0=14,5 mm 
Střední průměr dosedací plochy hlavy šroubu   d1=11,25 mm 
Délka zašroubované části závitu     lzz=15 mm 
Délka prodlužující se válcové části dříku šroubu   lpv=3,5 mm 
Délka prodlužující se závitové části dříku šroubu   lpz=34 mm 
Součinitel smykového tření: za klidu, plochy suché, ocel na ocel f=0,17 
Modul pružnosti v tahu      E=2,1.105 MPa 

Úhel stoupání závitu: 

(5.5) 

Třecí úhel: 

(5.6) 

Součinitel smykového tření v klínové drážce: 

(5.7) 

Třecí úhel v klínové drážce: 

(5.8) 

Celkový utahovací moment je dáno ideálním momentem bez tření, momentem tření pod 
hlavou šroubu a momentem tření v závitu: 

Ideální moment bez tření: 

(5.9) 

ρ k 11.106deg=ρ k atan fk( ):=
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Moment tření v závitu: 

(5.10) 

Moment tření pod hlavou šroubu: 

(5.11) 

Celkový utahovací moment: 

(5.12) 

Síla v ose šroubu tedy je: 

(5.13) 

5.3.2 Deformační charakteristika šroubového spoje 

 Ojniční šrouby se obvykle utahují na předepsaný utahovací moment, v našem 
případě Mu=30 Nm, a potom se ještě dotáhne o určitý úhel, v této zadání φ= 90°. 
Prodloužení šroubu počítám ve dvou krocích: 

1) Vlivem utažení na předepsaný utahovací moment se určí prodloužení. Nesmíme ale 
zapomenout na deformaci ojnice pod hlavou šroubu. Vykreslení deformace v ose šroubu a 
deformace na dosedací ploše šroubu na ojnici ukazuje obr. 5.5 a obr. 5.6. 

Obr. 5.5Deformace šroubu ve směru osy y 
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Jako zátěžná síla je zadávána FQ=16332,7 N, která ovšem musí být vydělena  
počtem uzlů na šroubu a na ojnici. Vykreslením uzlů na modelu bylo zjištěno, že na šroubu 
je 193 uzlů a síla je tady rovna Fi=84,625 N. Na ojnici je 513 uzlů a síla působící na jeden 
uzel je Fi=31,84 N. 

Obr 5.6 Deformace ojnice pod hlavou šroubu 

Výsledná deformace vzniklé v ose y jsou:   Deformace šroubu Uyš=0,05713 mm  
Deformace ojnice Uyo=0,021766 mm. 

2) Pomocí síly FQ  a jednotlivých deformací Uyš a Uyo, se vykreslí graf deformační 
charakteristiky ojnice a šroubu. Tento graf je na obr. 5.7. Počátek obou přímek je v bodě 0. 
První dva body směrem nahoru po přímkách znázorňují síly a deformace od dotažení 
utahovacím momentem. Z prvních dva bodů na přímce na obrázku vlevo lze určit rovnici 
přímky pro ojnici, z prvních dva bodána přímce vpravo můžeme vytvořit rovnice přímky 
pro šroub. 

Rovnice přímky šroubu: y = 285887x            (5.14) 

Rovnice přímky ojnice: y = 750231x            (5.15) 
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Obr. 5.7 Deformační charakteristika šroubu a ojnice 
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 Síly a deformace při dalším dotažení je vidět v místech koncových bodů na obou 
přímkách.. Podle zadání má být požadovaný úhel dotažení ojničních šroubů φ=90°. 90° je 
přesně čtvrtina jedné otáčky. K prodloužení šroubu po dotažení je třeba ještě připočítat 
čtvrtinu stoupání závitu, čili při φ=90° je to 0,25 mm. V tab. 5.1 a 5.2. jsou znázorněné 
získané hodnoty. 

Tab. 5.1 Získané hodnoty pro šroub 
Šroub Bod 0 Bod 1 Bod 2 

Prodloužení [mm] 0 0.05713 0.30713 
Síla [N] 0 16332.7 87804.34

Tab. 5.2 Získané hodnoty pro ojnici 
Ojnice Bod 0 Bod 1 Bod 2 

Prodloužení [mm] 0 -0.02177 -0.11704 
Síla [N] 0 16332.7 87804.34

Výsledné prodloužení šroubu: 

∆l= 0,30713 – 0,11704= 0,19009 mm            (5.16) 

Podle rovnice (5.14) je síla ve šroubu: 

FQd= 285887 . 0,19008= 54341,4 N             (5.17) 

5.3.3 Možnosti simulace předpětí ojni čních šroubů

Při modelování předpětí ojničních šroubů můžeme vybírat z několika řad možností. 
Některý možnosti jsou přesnější než jiný, ale to často na úkor pracnosti. Zpravidla se 
vybírá ta metoda, která má v sobě jak přesnost tak jednoduchost a rychlost řešení úlohy. 
 Zvolil sem tři metody vytvoření předpětí v ojničních šroubech: nahrazení dříku 
šroubu předepjatými pruty (BEAM4), podchlazení dříku ojnice a vytvořením počátečním 
napětím (PRETS179).  

Následující kroky budou výpočet potřebných veličin pro vlastní simulace: 

1) Výpočet pro nahrazení předepjatými pruty: 

Průřez jádra dříku šroubu:

             (5.18) 

Modul pružnosti v tahu: 

Konečná síla v ose šroubu:

Tahové napětí:
  

S3

π d3
2⋅
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S3 3.603 10
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Počáteční délka prutu: 

Požadované předpětí: 

Poměrné délkové prodloužení: 

             (5.19) 

2) Výpočet pro nahrazení teplotní deformací: 

Tuhost šroubu: 

Součinitel délkové  roztažnosti: 

Počáteční délka válečku: 

Počáteční průměr válečku: 

Požadované zkrácení válečku: 

Konečná délka válečku: 

Konečný průměr válečku:  
  
Vzorec pro objemovou roztažnost: 

Rozdíl teplot:                (5.20) 

 Vykreslení výsledků a porovnání jednotlivých způsobů řešení je znázorněno na obr. 
5.8, obr. 5.9 a na obr. 5.10.

Zkrácení prutu:
  

ε
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5.3.3.1 Řešení s použitím předepjatých prutů

 Tato metoda řešení předpětí šroubů  spočívá v tom, že část dříku šroubu je nahrazen 
prvkem, v našem případě BEAM4, který se chová jako skutečný šroub při zatížení. 
Dokonce elementy typu BEAM4 dovedou se natáčet spolu s ojnicí, zachovat tak předpětí 
v dříku šroubu. Je možno použít ještě element typu LINK, ale tento typ elementu nedokáže 
přenášet ohybový moment jako předchozí element, pouze přenáší tah. 
 Na obr. 5.8 je vidět rozložení napětí v dříku šroubu v montážním stavu ojnice. 

Obr. 5.8 Předpětí šroubů s nahrazením prvky BEAM4 

5.3.3.2 Řešení s použitím teplotní simulace předpětí 

 Tato metoda řešení předpětí šroubů má výhodu v tom oproti metody řešení předpětí 
šroubů s prvky BEAM4, že časově je méně náročný a navíc charakter dříku šroubu je 
spojitý. Tím vlastně lépe vystihuje skutečnost dané problematiky. Dokáže taky zachovat 
předpětí při pohybu ojnice. Podstata spočívá v tom, že materiál dříku šroubu je podchlazen 
na určitou vypočítanou teplotu, v našem případě -3746 K. Teplotní roztažnost je zadávána 
do materiálu šroubu pouze ve směru osy y, tj. ve směru osy šroubu, a má hodnotu α= 
1.1x105. 
 Na obr. 5.9 je vidět rozložení napětí v dříku šroubu v montážním stavu ojnice. 

Obr. 5.9 Předpětí šroubů s použitím teplotní roztažností 
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5.3.3.3 Řešení s použitím prvků PRETS179 

 Tento způsob řešení předpětí ojničních šroubů je nejpřesnější metoda simulace 
předpětí ve šroubech. Jako u metody teplotní simulace předpětí šroubů, i tady má spojitý 
charakter dřík šroubu, čili odpovídá realitě. U této metody se vytvoří oblast v dříku šroubu 
s elementy PRETS179, kde se zadává příslušná síla působící v ose šroubu. Tím je 
dosaženo, že předpětí vyvolané silou je pouze ve směru osy y, tj. v ose šroubu. 

Na obr. 5.10 je vidět rozložení napětí v dříku šroubu v montážním stavu ojnice. 

Obr. 5.10 Předpětí šroubů s nahrazením prvky PRETS179 

 Existují ještě i jiné možnosti simulace předpětí ojničních šroubů, např. simulace 
předpětí nahrazením silami, nahrazením tahovým napětím. Tyto metody jsou jednoduché, 
méně časově náročné ale nedokážou přesně simulovat předpětí v dříku šroubu, protože 
můžou se aplikovat ve svislé poloze ojnice. Jakmile se ojnice dostane do provozu tyto 
možnosti simulace předpětí nemůžou fungovat. Zadávání sil nebo napětí do uzlů je možno 
jedině ve směru osy x, y, z. V uzlech zatížení vznikají vysoké koncentrace napětí, což vede 
taky k nepřesnosti. 
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6. Výpočet zátěžných stavů

 Výpočet zátěžných stavů představuje celkový výpočet namáhání ojnice. Ojnice je 
namáhána za provozu motoru ale i v klidu tzv. montážním stavu. Za provozu motoru 
působí na ojnici zejména síly od tlaku plynů  a setrvačné síly působící na ojnici. Dále 
působí značné síly na ojniční šrouby vzniklé dotažením ojničních šroubů. Jsou tam ještě
napětí vyvolané zalisováním ojničních ložiskových pouzder. 
 Výpočet redukovaného napětí je vykreslen v programu ANSYS 10.0 podle Missese 
(von Mises stress). Pro  lepší znázornění výsledků sem si zvolil dvě stupnice pro zobrazení 
napětí. Obrázky jsou ve dvou sloupcích, kde na jedné je ojnice v řezu. 

6.1 Montážní stav ojnice

 Montážní stav ojnice je skutečně stav, kdy ojnice je pouze namontována na klikový 
hřídel, spojen s pístem a smontován do motoru. V tomto stavu veškeré napětí je vyvoláno 
zalisováním ložiskových pouzder do ok ojnice a dotažením ojničních šroubů na potřebný 
utahovací moment. Napětí od dotažených ojničních šroubů je značně větší než napětí od 
ložiskových pouzder, viz kapitola 5.3.3 Možnosti simulace předpětí ojničních šroubů. Na 
obr. 6.1, 6.2 a 6.3 je vidět montážní stav ojnice v různých rozmezích stupnice.

Obr. 6.1 Montážní stav ojnice v rozmezí 0-1800 MPa 
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Obr. 6.2 Montážní stav ojnice v rozmezí 0-900 MPa 

Obr. 6.3 Montážní stav ojnice v rozmezí 0-500 MPa 

6.2 Napjatost ojnice za provozu motoru

 Napjatost ojnice za provozu motoru je zkoumán ve tří různých otáčkách motoru, 
n=3000 min-1,  n=5000 min-1,  n=5500 min-1 a tři různých natočení klikového hřídele α= 0° 
stav při zatížení maximálními setrvačními silami, α= 380° stav při maximálním spalovacím 
tlaku a α= 450° stav při maximálním ohybu setrvačními silami. Do výpočtu jsou zahrnuty 
rovněž napětí od dotažených ojničních šroubů a napětí od zalisovaných ložiskových 
pouzder. 
 Výsledky jsou vykresleny opět ve dvou stupnicích pro komplexnější zobrazování 
napětí, v levém sloupci jsou znázorněny redukované napětí v rozsahu 0-500 MPa v pravém 
sloupci v rozsahu 0-900 MPa. 
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6.2.1. Stav při zatížení maximálními setrvačnými silami (αααα = 0°°°°) 

6.2.1.1  Hodnoty při otáčkách 3000⋅⋅⋅⋅min-1

Obr. 6.4 α= 0°, HÚ, Fpci je minimální,  Obr. 6.5 α= 0°, HÚ, Fpci je minimální, 
0-500 MPa      0-900 MPa 

6.2.1.2  Hodnoty při otáčkách 5000⋅⋅⋅⋅min-1

Obr. 6.6 α= 0°, HÚ, 0-500 MPa   Obr. 6.7 α= 0°, HÚ, 0-900 MPa 
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6.2.1.3  Hodnoty při otáčkách 5500⋅⋅⋅⋅min-1

Obr. 6.8 α= 0°, HÚ, 0-500 MPa   Obr. 6.9 α= 0°, HÚ, 0-900 MPa 

6.2.2. Stav při maximálním spalovacím tlaku (αααα = 380°°°°) 

6.2.2.1  Hodnoty při otáčkách 3000⋅⋅⋅⋅min-1

Obr. 6.10 α= 380°, 0-500 MPa   Obr. 6.11 α= 380°, 0-900 MPa 
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6.2.2.2  Hodnoty při otáčkách 5000⋅⋅⋅⋅min-1

Obr. 6.12 α= 380°, 0-500 MPa   Obr. 6.13 α= 380°, 0-900 MPa 

6.2.2.3  Hodnoty při otáčkách 5500⋅⋅⋅⋅min-1

Obr. 6.14 α= 380°, 0-500 MPa   Obr. 6.15 α= 380°, 0-900 MPa 
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6.2.3. Stav při maximálním ohybu setrvačnými silami (αααα = 450°°°°) 

6.2.3.1  Hodnoty při otáčkách 3000⋅⋅⋅⋅min-1

Obr. 6.16 α= 450°, εo je minimáln,í   Obr. 6.17 α= 450°, εo je minimální, 
0-500 MPa      0-900 MPa 

6.2.3.2  Hodnoty při otáčkách 5000⋅⋅⋅⋅min-1

Obr. 6.18 α= 450°, εo je minimáln,í   Obr. 6.19 α= 450°, εo je minimální, 
0-500 MPa      0-900 MPa 
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6.2.3.3  Hodnoty při otáčkách 5500⋅⋅⋅⋅min-1

Obr. 6.20 α= 450°, εo je minimáln,í   Obr. 6.21 α= 450°, εo je minimální, 
0-500 MPa      0-900 MPa 

Po provedení výpočtů všech zátěžných stavů, můžeme říct, že ojnice je namáhána 
tahovou sílou  při natočení klikového hřídele α= 0° a tlakovou sílou při natočení klikového 
hřídele α= 380° a α= 450°. Tento typ zatížením odpovídá teorie, kdy ojnice čtyřdobých 
motorů je namáhána silami na tah-tlak. Při otáčkách motoru n= 3000 min-1 působí 
minimální síla Fpci= 2610 N, tato síla je tahová. Dle předečcích výpočtů je zřejmé, že při 
natočení klikového hřídele α= 380° jsou spalovací tlaky maximální a úhlová zrychlení εo je 
velké, k tomu odpovídají získané napětí. Řešení při natočení klikového hřídele α= 450° 
nastane stav při maximálním ohybu setrvačnými silami kde úhlové zrychlení εo= 0. 
 Nesmíme zapomenout, že napětí vyvolené dotažením ojničních šroubů a napětí od 
kontaktu oka ojnice a ložiskových pouzder mají taky vliv na celkové napětí v ojnici. Síla 
v ose šroubu FQ je větší než maximální setrvačná síla Fpcmax . 
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Závěr 

 Táto diplomová práce byla zhotovena podle reálného modelu ojnice z motoru 
Škoda Fabia 1,2 HTP 47kW tříválec. Po důkladné změření rozměrů ojnice byl postupně
vytvořen CAD model spodní-, horní části ojnice, ojničních šroubů a ložiskových pánví 
v programu Pro/ENGINEER Wildfire 2.0. Kompletní model byl zjednodušován pro převod 
do MKP programu ANSYS 10.0 z důvodu usnadnění vysířování modelu. Následně bylo 
potřeba dotvořit jednotlivé části modelu v MKP programu ANSYS 10.0 např. dřík šroubu 
a ložisková pouzdra. 
  

Pro dokonalé zatížení modelu ojnice je nutné zadávat všechny zátěžné účinky. 
Nejprve byly vypočítány kinematické veličiny působící v klikovém mechanizmu, tj. dráha, 
rychlost a zrychlení pístu. Potom je potřeba vypočítat silové účinky, tj. síly od tlaku plynů
a setrvačné síly. Po určení těchto hodnot následovala výpočet výkyvu ojnice, zrychlení 
pístu, úhlové rychlosti ojnice, úhlové zrychlení ojnice a celkové síly působící na pístní čep. 

Úkolem bylo rovněž zjistit zátěžné účinky od utažených ojničních šroubů a vliv 
nalisovaných ložiskových pouzder. 

Samotní výpočet modelu byl aplikován na montážní stav ojnice při natočení 
klikového hřídele α= 0°, α= 380° a α= 450°. Hodnoty nahoře jmenovaných veličin 
potřebných pro výpočet modelu ojnice, byly spočítány v třech provozních otáčkách 
motoru, n=3000 min-1,  n=5000 min-1a  n=5500 min-1. 

Podle výpočtu a ze získaných výsledků lze říct, že v montážním stavu ojnice je 
model analyzované ojnice výrazně namáhána  od zalisovaných ložiskových pouzder a ještě
silněji namáhána po dotažení ojničních šroubů na předepsaný moment. Při práci motoru 
vznikají navíc další namáhání, které mají na rozdíl od statického charakteru namáhání 
ojnice v montážním stavu, periodický charakter. Toto napětí nedosahuje tolika hodnot, 
jako v případě utaženích ojničních šroubů a nalisovaných ložiskových pouzder, ale 
s ohledem na únavovou pevnost ojnice mají podstatný vliv. Nejnebezpečnější budou stavy 
při maximálním a minimálním působením celkové síly v pístním čepu. 

Dalším možným krokem by mohlo být vyšetřit danou ojnici na únavovou pevnost. 
Dále je možnost si nasimulovat jinými způsoby předpětí ojničních šroubů a ložiskových 
pouzder. 
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Resumé 

 Princip této diplomové práce spočívá v převedení funkční ojnice čtyřdobého 
spalovacího motoru do virtuálního modelu pro analyzování chování této ojnice při různých 
zátěžných stavů i s vlivem předepjatých ojničních šroubů a ložiskových pouzder.  
 Analýza se provádí simulováním jednotlivých zátěžných účinků působících na 
ojnice v montážním stavu motoru, tj. napětí od utažených ojničních šroubů a zalisovaných 
ložiskových pouzder,  a síly působící od tlaku plynů na pístní čep a síly setrvačné. 
 Z výsledných výpočtů se dá usoudit, že napětí od ložiskových pouzder a utažených 
ojničních šroubů je dosti vysoké. Vysoké napětí od ojničních šroubů je vyvoláno velkou 
silo působící v ose šroubů. Při simulaci napětí ložiskových pánví byl dosažen maximální 
možný přesah ložiskového pouzdra s ojničním okem, to je důvod pro větší hodnoty napětí. 
 Napětí od setrvačných sil a sil od tlaku plynů dosahuje menších hodnot, ale jejich 
charakter je periodický. 
 Celkové napětí je teda předpětí od nalisovaných ojničních ložisek a předepjatých 
šroubů a napětí působením síly od tlaku plynů a síly setrvačné. Rizikové místa pro ojnici je 
tedy stav zatížení ojnice kdy maximální nebo minimální síla působí v pístním čepu. 

Summary 

 The principle of this diploma thesis is to transfer a fuctional 4-stroke SI engine 
connecting rod to a virtual model, where we can analyse the behaviour of this connecting 
rod at several  applied  loads and with the bolts and bearings influence. 
 The whole analysis is based on applying tonic effects acting in the mounted state of 
the connecting rod, which are pressure from the tightened connecting rod bolts and 
bearring liners, forces from gas pressure and inertia forces. 
 According to the calculations we can assume, that the stress from the bearing liners 
and tightened bolts is quite high.  This may be caused by the high amount if force acting in 
the bolts axis. At the simulation of the tension from the bearing liners we applied 
maximum overleap from the toleration placing this may be the result for higher stress 
values. 
 Although the stress from the gas forces and inertia forces produce lower values, 
their charakter is cyclic. 
 Overall stress is given by the tension of the bearing liners, tightened connecting rod 
bolts and the forces from gases, inertia forces. Based on our assumption the most 
dangerous localities of the connecting rod are in state, where the maximum and minimum 
forces in the piston pin act. 
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