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Abstrakt  
 
Píst vznětového motoru 
DP, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, 2008, str.80, obr.106 
 
 Obsahem diplomové práce je provedení výpočtové MKP analýzy napjatosti 
současného konstrukčního provedení pístu vznětového motoru a navržení nových 
konstrukčních variant pístů včetně jejich napjatostní analýzy. Na základě porovnání získaných 
výsledků je proveden rozbor výhod a nevýhod jednotlivých konstrukčních variant. 
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Abstract 
 
CI – Engine Piston 
DT, Institute of Automotive Engineering, 2008, p.80, fig.106 
  
 This diploma thesis deals with completion of the calculation FEM stress analysis of 
current type of CI – engine piston construction. Then it deals with design of new types of CI – 
engine piston construction including of their stress analysis. Analysis of advantages and 
disanvantages of single types of construction is made on the basis of results comparison.  
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1. Úvod 
Nejdůležitější částí automobilu je pístový spalovací motor. Slouží nejen k pohonu 

vozidla, ale velkou měrou rozhoduje i o jeho dalších vlastnostech. Ačkoli se spalovací motory 
používají v automobilech již přes sto let, nenašla se za ně dosud plnohodnotná náhrada. 
Jednou  z velkých výhod je poměrně dobrá tepelná účinnost, dobrý poměr mezi výkonem a 
hmotností motoru a relativně malé nároky na údržbu. 

Princip činnosti spalovacího motoru spočívá v přeměně chemické energie vázané 
v použitém palivu na energii tepelnou, která je následně hnacím mechanismem motoru 
přeměněna na mechanickou práci. U nejrozšířenějších typů motorů probíhá tato přeměna ve 
čtyřech fázích, během nichž se vytvoří zápalná směs paliva se spalovacím vzduchem, stlačí se 
na nejmenší objem a pak se zapálí. Vzniklá tepelná energie se během třetí fáze přemění 
v motoru na mechanickou práci, která je dále využita k pohonu vozidla. Poslední fází je 
odstranění produktů spalování, po němž je pak možné do pracovního prostoru válce přivést 
čerstvou spalovací směs. 

Přestože základní princip činnosti spalovacího motoru je stále stejný, je vynakládáno 
mnoho úsilí i prostředků na zdokonalení konstrukce jednotlivých částí motoru, hlavně 
z důvodu požadavku na zmenšení hmotnosti a velikosti motorů při zachování výkonu a dále je 
v dnešní době kladen velký důraz na snižování spotřeby paliva a emisí.  

 Podle principu činnosti můžeme spalovací motory rozdělit na dva základní typy a sice 
motory zážehové a vznětové. 

Zážehový Ottův motor – pojmenovaný po Nikolasovi Augustu Ottovi – charakterizuje, 
že stlačená směs paliva se vzduchem je zapálena přeskokem elektrické jiskry na zapalovací 
svíčce. Směs se tvoří buď vně válců v karburátoru nebo vstřikováním paliva (jedno nebo 
vícebodové vstřikování). U motoru s přímým vstřikem je směs tvořena uvnitř pracovního 
válce. 

Vznětový Dieselův motor – pojmenovaný podle Rudolfa Diesela – je charakterizován 
tím, že do vzduchu zahřátého jeho velkou kompresí je vstřiknuto palivo pod vysokým 
tlakem.Tato směs se tvoří přímo ve válci a k zapálení dojde samočinně vlivem vysoké teploty. 

Základní konstrukční prvky spalovacího motoru můžeme rozdělit na pevné, 
nepohyblivé části, které tvoří základ pro uložení klikového mechanismu a rozvodů motoru  
( blok válců, kliková skříň, hlavy válců, spodní a horní víko motoru, kryty a těsnění) . Dále 
části pohyblivé ( klikové ústrojí, rozvody motoru) a příslušenství motoru (pomocná zařízení 
jako chladící a mazací soustava, palivový systém, zapalování, příprava směsi, odvod spalin).   
 Pro naše účely je nejzajímavější součástí motoru klikový mechanismus, jehož součástí 
je kliková  hřídel, ojnice a píst, jehož problematikou se budu zabývat v dalším textu. 
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2. Pístní skupina spalovacího motoru 
Pístní skupina, která je součástí klikového mechanismu motoru, je tvořena pístem, 

pístními kroužky a pístním čepem s pojistkami. 
Na celou pístní skupinu jsou kladeny následující požadavky: 

- zabezpečení přenosu síly od tlaku plynů na ojnici 
- zachycení boční síly vyvolané klikovým mechanismem a její přenos na stěnu válce  
- utěsnění spalovacího prostoru tak, aby byl omezen únik spalin do klikové skříně motoru 
  a  průnik oleje do spalovacího prostoru 
- u dvoudobých motorů řídí rozvodové orgány pro výměnu náplně 
- odvod tepla do chlazených stěn válce a do oleje v klikové skříni 
 

2.1 Zatížení pístu 
Při práci motoru je píst zatěžován jednak mechanicky, a to silami od tlaku plynů, a 

setrvačnými silami, které vyvolává vratný pohyb pístu. Dále je významně zatěžován tepelně, 
v důsledku vysokých teplot spalin. Charakter zatěžování je proměnlivý, vyvolaný prudkým 
nárůstem tlaku a teploty ve spalovacím prostoru. A protože tyto zatěžující účinky se cyklicky 
opakují, dochází k únavovému namáhání materiálu pístu. 

Mechanickým zatížením u konkrétního pístu se budu zabývat v dalších oddílech této 
práce, proto se nyní více zmíním pouze o tepelném zatížení. 
 

2.1.1 Tepelné zatížení pístu 

V důsledku přímého kontaktu se spalinami je nejvíce tepelně namáháno dno pístu, 
horní můstek a zejména přechodové hrany mezi dnem pístu a horním můstkem. Teplota spalin 
je až 2500°C a proto je snahou minimalizovat přestup tepla do dna pístu tím, že zmenšíme 
jeho plochu . 

Teplo z pístu je odváděno pístními kroužky, můstky a  pláštěm pístu do chlazených 
stěn válce a částečně také olejem. Odvod tepla musí být dostatečný, aby se zabránilo nárůstu 
teploty dna pístu nad přípustnou mez, která je pro písty z hliníkových slitin asi 320°C. Při 
vyšší teplotě totiž dochází k výraznému poklesu pevnosti hliníkové slitiny. Průběh teplot na 
pístu se liší podle typu motoru, viz obr.2.1. 

Aby nedocházelo ke karbonizaci oleje v drážce pro první pístní kroužek a tím k tzv. 
zapečení pístního kroužku, které může vést až k havárii motoru, je nutné zabezpečit, aby 
teplota v této drážce nepřesáhla hodnotu 220°C, respektive 250°C pro oleje syntetické. 
Velikost této teploty při plném zatížení motoru je určena výškou prvního můstku, proto má 
většina pístů pro vznětové motory tento rozměr větší než písty zážehových motorů. 

Rozdíl tepelné roztažnosti pístu a válce motoru v důsledku různých materiálů  a teplot 
je respektován vůlí ve válci motoru. Vůle pístu ve válci motoru za tepla by měla být co 
nejmenší. Jednak z důvodu omezení průniku spalin do klikové skříně motoru, jednak pro 
snížení hluku motoru vyvolaného překlápěním pístu ve válci  (sekundární pohyb pístu). 

V důsledku rozdílných teplot jednotlivých částí a různého rozložení materiálu dochází 
při jeho ohřevu ke změně tvaru. Dno pístu a oblast pístních kroužků se roztahují více než 
spodní, chladnější část pístu. Stejně tak se píst více roztahuje ve směru osy pístního čepu 
oproti směru kolmému na pístní čep, protože je zde větší množství materiálu. Požadavkem je, 
aby měl píst po úplném prohřátí válcový tvar. Proto se musí píst za studena tvarovat. 
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Po výšce pístu se tvoří tzv. boční křivka pístu a v příčných průřezech ovalita  pístu. 
Boční křivka je charakteristická tím, že nejmenší průměr má u dna pístu, kde je největší 
teplota, a postupně se průměr zvětšuje až ke spodní hraně, kde je průměr největší a teplota 
nejmenší. 

Příčný průřez pístu je eliptický, kde kratší osa elipsy je ve směru osy pístního čepu. 
Protože vůle pístu má u studeného motoru za následek hlučnější chod, který je způsoben 
překlápěním pístu, uplatňují se různé úpravy pro zmenšení těchto vůlí. 

Takzvaný bimetalický píst má na vnitřní straně pláště metodou Alfin zalitou ocelovou 
vložku -  plechový nedělený prstenec. Ocel má jiný součinitel tepelné roztažnosti než 
hliníková slitina, a tudíž dochází při ohřevu k usměrňování deformace v požadovaném směru.  
Umístěním ocelového pásku do oblasti  nálitku pístního čepu se roztažnost usměrňuje 
především ve směru osy pístního čepu, přitom se téměř nemění průměr ve směru kolmém na 
pístní čep. Z obr.2.2 a obr.2.3 je patrná odlišnost tvarování jednokovového a bimetalického 
pístu.  
 
 

 
Obr.2.1   Rozložení teplot na dně a plášti pístu, převzato z [5] 
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Obr.2.2   Tvar boční křivky a ovalita                        Obr.2.3   Tvar boční křivky a ovalita                           
               jednokovového pístu,                                                 bimetalického pístu, 
               převzato z [5]                                                             převzato z [5]                                                         
 
 
 

2.2 Části pístu 
 
 

 
                               Obr.2.4   Konstrukční provedení pístu, převzato z [5]   

                 1. dno pístu 
                 2. horní můstek 
                 3. drážky pro těsnící pístní kroužky 
                 4.můstky mezi drážkami pro kroužky 
                 5.drážka pro stírací pístní kroužek 
                 6.plášť pístu 
                 7.nálitek pro pístní čep 
                 8.uložení pístního čepu 
                 9.drážka pojistky pístního čepu 

                                              Hk  - kompresní výška pístu 
                                        Hp  - celková výška pístu 
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Dno pístu, na které působí tlak a teplota vzniklá při spalování směsi, je vystaveno 
velmi vysokému zatížení a tomu je přizpůsobena i jeho tloušťka. Často je vyztuženo žebry. 
Tvar dna je dán tvarem spalovacího prostoru. 

Horní (žárový) můstek  má za úkol chránit první pístní kroužek před přehřátím a tím 
zajistit jeho těsnící funkci. 

Hlava pístu  je tvořena drážkami pro pístní kroužky (těsnící a stírací) a jednotlivými 
můstky mezi drážkami. 

Plášť pístu má několik důležitých funkcí 
- vede píst ve válci 
- přenáší horizontálně působící boční síly 
- udržuje potřebný olejový film na povrchu válce  
- předává teplo stěně válce a oleji 
Se zvětšující se délkou pláště se zmenšuje opotřebení pístu a pístních kroužků, zmenšuje se 
čerpání oleje změnou vůlí i klopení pístu.  
Povrch je často pokryt grafitovou vrstvou o síle  0,02 - 0,04 mm pro zlepšení kluzných 
vlastností, zejména při a těsně po startu motoru. 

Vyosení pístního čepu znamená, že osa pístního čepu je asi o 0,5 - 1,5 mm posunuta 
vůči ose pístu na stranu zatíženou tlakem. Potom píst mění svoji dotykovou stranu (překlápí 
se) ještě při pomalu se zvětšujícím kompresním tlaku před horní úvratí a ne až při náhlém 
nárůstu spalovacího tlaku krátce za horní úvratí. To vede ke zmenšení hlučnosti zejména u 
studeného motoru, kdy má píst větší vůli ve válci.                                          
 

2.3 Píst čtyřdobého vznětového motoru 
Liší se od pístů zážehových motorů větší kompresní a celkovou výškou, větší 

tloušťkou stěn a větším průměrem pístního čepu. Tyto rozdíly jsou dány většími spalovacími 
tlaky a umístěním části nebo celého spalovacího prostoru do dna pístu. Základní konstrukční 
prvky zobrazuje obr.2.5 

 
 
          1 – spalovací prostor  
          2 – horní můstek  
          3 – nosič pístního kroužku 
          4 – drážky pro pístní kroužky 
          5 – nálitek pro pístní čep 
          6 – nálitky pro vyvažování pístu 
          7 – technologická plocha 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.2.5   Píst vznětového motoru, převzato z [6] 
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Podle uspořádání spalovacího prostoru dělíme písty na dvě skupiny. Písty pro motory 

s děleným spalovacím prostorem (komůrkové motory), u nichž je část spalovacího prostoru  
vytvořena ve dně pístu (40 - 50% kompresního objemu) a zbytek                                               
objemu zaujímá komůrka v hlavě válce. Písty pro vznětové motory s komůrkou tlakovou, viz 
obr.2.6 a obr.2.7, se od pístů motorů s komůrkou vírovou, viz obr.2.8 a obr.2.9, liší tvarem 
spalovacího prostoru. 

 
 

 
 

                             
Obr.2.6   Spalovací prostor motoru                            Obr.2.7   Píst motoru s tlakovou  
               s tlakovou komůrkou,                                                   komůrkou, převzato z [5] 
               převzato z [6]                                          
 
 

                              
Obr.2.8   Spalovací prostor motoru                            Obr.2.9   Píst motoru s vírovou      
               s vírovou komůrkou,                                                    komůrkou, převzato z [5] 
               převzato z [6]   
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Druhou variantou jsou písty pro motory s neděleným spalovacím prostorem, který 
tvoří ve dně pístu celý kompresní objem. Podle tvaru spalovacího prostoru dělíme motory na 
motory s prstencovitým spalovacím prostorem, viz. obr.2.10 a s kulovitým spalovacím 
prostorem, viz. obr.2.11. Kulovitý spalovací prostor využívá termické tvorby směsi, kde je 
palivo nastříknuto na horkou stěnu spalovacího prostoru a tím se odpařuje a mísí se 
vzduchem. Chod tohoto motoru je měkký, ale značnou nevýhodou je špatná startovatelnost a 
nevyhovující emise. Proto se dnes výhradně používá spalovací prostor prstencovitý, s různě 
modifikovaným tvarem pro dosažení lepších výkonnostních a emisních parametrů 
 
 

             
Obr.2.10   Prstencovitý spalovací prostor,                 Obr.2.11   Kulovitý spalovací prostor, 
                  převzato z [5]                                                              převzato z [5]    
              

 
 
Pro písty všech vznětových motorů je charakteristické vysoké mechanické a tepelné 

zatížení dna pístu, ve kterém je vytvořen spalovací prostor. Tato zatížení působí cyklicky a 
tudíž může docházet ke vzniku únavových trhlinek na okraji spalovacího prostoru a následně 
k destrukci pístu. Pro zvýšení odolnosti povrchu se často používá tvrdé eloxování povrchu 
dna pístu. Anodicky vytvořená vrstva oxidu hliníku má tloušťku 30 - 40 mikrometrů. 
S vysokým teplotním zatížením souvisí i výška horního můstku, který je vyšší než u motoru 
zážehového a má za úkol zabránit nadměrnému ohřevu prvního pístního kroužku. Mezní 
teplota je 220 - 250°C. 

U přeplňovaných vznětových motorů se používá tzv. nosič pístního kroužku. Jeho 
nasazení si vynutilo používání trapézového pístního kroužku v první drážce pístu. Výhodou 
tohoto typu kroužku je, že při jeho radiálním posuvu (zasouvání), ke kterému dochází při 
překlápění pístu, dochází ke zmenšování axiální vůle v drážce a tím k drcení „napečeného“ 
karbonu. Tím je dosažena trvalá vůle kroužku, a proto nemůže dojít k jeho zablokování a 
následnému tepelnému přetížení a zadření pístu. Při těchto pohybech pístního kroužku a 
drcení karbonu by došlo k rychlému opotřebení drážky, a právě proto je nutné používat nosič 
pístního kroužku. Ten je vyroben z vysoce legované austenitické šedé litiny s obsahem 20% 
Ni+Cu+Cr - tzv. Nirezistu. Tento materiál je nejen mechanicky velmi odolný, ale má i stejnou 
tepelnou roztažnost jako slitina Al-Si používaná na výrobu pístů. Nosič je do pístu zalit 
metodou Alfin. 
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Konstrukce nálitků pro pístní čep je výrazně mohutnější a bývá tzv. blokové koncepce, 
kde nálitek je přímo spojen se dnem pístu. Pro rovnoměrnější zatížení oka ojnice i nálitků pro 
pístní čep v pístu se používá lichoběžníkový tvar příčného průřezu oka ojnice, kterému 
odpovídá i tvarování vnitřního zakončení nálitků, viz. obr.2.12. 
 
 

 
Obr.2.12   Píst vznětového motoru nákladního automobilu, převzato z [5] 

 
 

U všech přeplňovaných vznětových motorů se používá chlazení pístů. U méně 
zatížených je používán nástřik oleje na dno pístu, viz. obr.2.13, což snižuje teplotu v oblasti 
prvního pístního kroužku asi o 20°C. U více zatížených motorů je vytvořen toroidní chladící 
kanál přímo v hlavě pístu, viz. obr.2.14,  čímž je dosaženo snížení teploty prvního pístního 
kroužku až o 40°C. 
 

                       
Obr.2.13   Nástřik dna pístu,                                          Obr.2.14   Chlazení pístu chladícím 
                  převzato z [5]                                                                  kanálem, převzato z [5] 
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U moderních pístů vznětových motorů používají někteří výrobci speciálně tvarovaný 
chladící kanál, který zlepšuje přestup tepla z pístu do oleje a tudíž zlepšuje chlazení hlavy 
pístu. Na obr.2.15 je zobrazeno původní řešení (modrá barva) a moderní řešení (červená 
barva) tvaru toroidního chladícího kanálu. 
 

 
Obr.2.15   Tvary chladících kanálů, převzato z [9] 

 
Mezi příklady moderních konstrukčních provedení pístů patří např. hliníkové písty pro 

vznětové motory, viz.obr.2.16 a obr.2.17, které jsou schopny přenášet velmi vysoké 
mechanické zatížení (maximální spalovací tlaky až 20 MPa). Tyto písty jsou používány 
v motorech s měrným výkonem až 80 kW/l. Vyrobeny jsou z nově vyvinuté legované 
hliníkové slitiny, která si zachovává dostatečnou pevnost i při vysokých teplotách. Novým 
systémem odlévání je dosaženo jemnější struktury materiálu v oblastech s největším 
zatížením. Spalovací prostor je eloxován pro zvýšení meze únavy. Standardně jsou používány 
nosiče prvního pístního kroužku z Nirezistu, který je v některých případech  přímo chlazen. 
Tímto je dosaženo lepšího odvodu tepla z kritické oblasti okolo pístních kroužků. Nejvíce 
zatížené písty mají oka pro pístní čep osazena bronzovými pouzdry. 
 
 

 
 
 Obr.2.16   Píst vznětového motoru osobního        Obr.2.17   Hliníkový píst vznětového motoru  
                   automobilu, převzato z [10]                                 s bronzovými  pouzdry pro pístní 
                                                                                                 čep, převzato z [9]           
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Další konstrukční variantou jsou dvojdílné skládané písty, tzv. křižákové, viz. 
obr.2.18. Používají se pro velmi zatížené písty vysoce přeplňovaných vznětových motorů, 
zejména  u těžkých nákladních automobilů. Skládají se ze dvou částí, ocelové hlavy pístu a 
pláště z hliníkové slitiny. Obě části jsou spojeny pouze pístním čepem, čímž je vedení a 
utěsnění pístu odděleno. Ocelová hlava pístu musí být dostatečně chlazena, protože ocel 
odvádí teplo hůř než hliníková slitina. Za tímto účelem je v hlavě vytvořen mohutný chladící 
kanál. 
 

                                                   
Obr.2.18   Dvoudílný skládaný píst vznětového motoru 

            nákladního automobilu, převzato z [10] 
 

Novinkou jsou jednodílné ocelové kované písty,viz.obr.2.19 a obr.2.20, navržené pro 
extrémní mechanické zatížení, které by v budoucnu mohlo dosáhnout až 25 MPa (maximální 
spalovací tlak). Kromě velmi vysoké pevnosti je výhodou těchto pístů snížení počtu dílů, a 
tudíž jednodušší montáž oproti pístům křižákovým. Chlazení je opět řešeno mohutným 
chladícím kanálem v hlavě pístu, který je uzavřen pružinovým plechem. Díky kratšímu 
pístnímu čepu a optimalizovanému tvaru pístu bylo dosaženo hmotnosti srovnatelné s písty 
z hliníkových slitin. 
 
 

 
Obr.2.19   Ocelový kovaný píst                               Obr.2.20   Ocelový kovaný píst vznětového  
                  vznětového motoru,                                                  motoru  nákladního automobilu, 
                  převzato z [10]                                                         převzato z [10] 
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2.4 Pístní kroužky 
 

Pístní kroužky zabezpečují utěsnění spalovacího prostoru, odvod tepla z pístu do stěn 
válce a dále řídí výšku mazací vrstvy oleje mezi pláštěm pístu a stěnou válce. Hlavními 
rozměry pístního kroužku jsou výška h, radiální šířka a a vůle v zámku s. Obecný popis 
pístního kroužku viz.obr.2.21. 
 

 
           Obr.2.21   Základní prvky pístního kroužku, převzato z [5] 
                      1. zámek pístního kroužku,  2. boky pístního kroužku,  
                            3. pracovní plocha kroužku, a - radiální šířka kroužku, 
                            h - výška kroužku, s - vůle v zámku  
 
                  

Výška pístního kroužku ovlivňuje množství tepla odvedeného do stěn válce. Naproti 
tomu s větší výškou roste hmotnost kroužku a tím také namáhání drážek setrvačnými silami. 
Radiální šířka ovlivňuje odvod tepla a zejména přítlak a tím těsnící účinek kroužku. 

Zámek umožňuje navlečení pístního kroužku do drážky v pístu a dilataci kroužku při 
ohřevu. Rozlišujeme různé zámky pístního kroužku, kolmý a šikmý, viz. obr.2.22 a), b), 
běžně používané u čtyřdobých motorů a zámek tvarový, viz. obr.2.22 c), používaný u 
drážních a lodních motorů. 
                                                a)                           b)                      c) 

 
Obr.2.22   Konstrukční provedení zámků pístních kroužků, převzato z [5] 

 
Boky pístního kroužku jsou jemně broušeny a zabezpečují těsnost vůči průniku spalin 

a oleje. Pracovní stěna kroužku je v kontaktu se stěnou válce a tím utěsňuje spalovací prostor. 
Přítlak je vyvolán vlastní pružností kroužku a při kompresním a expanzním zdvihu také 
tlakem působícím na kroužek v radiálním směru. Povrch bývá často eloxován, fosfátován 
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nebo nitridován pro zvýšení mechanické i tepelné odolnosti. Podle základní funkce 
rozdělujeme pístní kroužky na kroužky těsnící a stírací. Tvarové varianty těsnících pístních 
kroužků zobrazuje obr.2.23. Tvarové varianty stíracích kroužků znázorňuje obr.2.24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2.23   Těsnící pístní kroužky, převzato z [5] 
   
 
                                                                                                              
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2.24   Stírací pístní kroužky, převzato z [5] 
 

Písty vozidlových čtyřdobých vznětových motorů jsou v současné době standardně 
osazovány třemi pístními kroužky, z toho v prvních dvou drážkách jsou kroužky těsnící, ve 
třetí drážce pak kroužek stírací.  
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V první drážce bývá obvykle pravoúhlý kroužek s asymetricky zaoblenou třecí 
plochou (asymetrický ballig), viz. obr.2.25. Speciálně tvarovaná třecí plocha vede ke snížení 
třecích ztrát a zlepšení regulace výšky olejové vrstvy. Povrch třecí plochy je obvykle pokryt 
vrstvou tvrdochromu. Další variantou osazení první drážky je trapézový těsnící kroužek s třecí 
plochou typu ballig, viz. obr.2.26, využívaný hlavně u přeplňovaných motorů, kde dochází 
k vyššímu tepelnému zatížení. Jeho třecí plocha bývá pokryta tvrdochromem nebo 
molybdenem. 
 

             
   Obr.2.25   Pravoúhlý kroužek                               Obr.2.26   Trapézový kroužek  
                   „asymetrický ballig“,                                              „asymetrický ballig“, 
                    převzato z [5]                                                          převzato z [5]                   
 
 
 Ve druhé drážce se obvykle užívá minutový negativně se natáčející kroužek s vnitřní 
fasetou, viz. obr.2.27,  který se vyznačuje tím, že v počáteční fázi záběhu kroužku se stýká se 
stěnou jen malou plochou, čímž je dosaženo rychlého přizpůsobení kroužku tvaru válce. Další 
výhodou je dobré stírání oleje ze stěn válce a současně snadný průnik oleje pod kroužek při 
pohybu do horní úvrati. Při montáži je však nutné dbát na správnou orientaci kroužku, jinak 
by došlo k nárůstu spotřeby oleje.  
 

 
Obr.2.27   Minutový kroužek negativně se natáčející s vnitřní fasetou, převzato z [5] 

 
 Třetí drážka bývá nejčastěji osazena dvoubřitým stíracím kroužkem s expandérem 
tvořeným šroubovou pružinou, viz. obr.2.28, která zvyšuje přítlak břitů a tím zlepšuje jejich 
stírací účinek. Pro snížení opotřebení je povrch břitů vždy pokryt vrstvou tvrdochromu. 
 
 

 
Obr.2.28   Dvoubřitý stírací kroužek s expandérem, převzato z [5] 
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2.5 Pístní čep 
Pístní čep přenáší silové účinky mezi pístem a ojnicí. Zatěžující síly od tlaku plynů a  

setrvačných hmotností pístu a pístních kroužků jsou velmi proměnlivé a cyklicky se 
opakující, a tudíž je pístní čep namáhán únavově. Pohyb třecích ploch pístního čepu, nálitků 
v pístu a ložiska ojničního oka je relativně malý, což nepříznivě ovlivňuje mazání stykových 
ploch. Proto je vnější válcová plocha pístního čepu cementována a kalena do hloubky až 1  
mm, poté broušena, lapována a leštěna. 

U vznětových motorů se používá tzv. plovoucí pístní čep, který je volně uložen v oku 
ojnice i nálitcích v pístu. Aby u studeného motoru nedocházelo ke klepání, je čep v pístu  
uložen s mírným přesahem a suvného uložení dosáhne až po ohřevu pístu v oblasti pístního 
čepu na asi 110°C. 

Aby u plovoucího pístního čepu nemohlo dojít ke kontaktu se stěnou válce, který by 
v důsledku velkého nárůstu teplot vedl k roztavení materiálu v oblasti oka pro pístní čep a tím 
k havárii motoru, musí být čep axiálně zajištěn. K tomuto účelu se používají různé typy 
axiálních pojistek. Pro větší průměry pístních čepů se užívají pojistné kroužky pro díry, viz. 
obr.2.29 a), jejichž nevýhodou je zápich s ostrými hranami, který může vyvolávat únavové 
trhlinky. U menších průměrů se používají pojistné drátěné kroužky zahnuté, viz. obr.2.29 b), 
případně kroužky drátěné bez montážních zobáčků, viz. obr.2.29 c). 
 
 

    
Obr.2.29   Axiální pojištění pístního čepu, převzato z [6] 

 
 
Protože jsou pístní čepy vznětových motorů zatěžovány většími silami než u motorů 

zážehových, jsou jejich rozměry pro srovnatelný průměr pístu výrazně větší. Aby bylo možné 
snížit hmotnost celé pístní skupiny, objevuje se u moderních konstrukčních provedení snaha 
délku pístních čepů zmenšovat, případně upravovat jejich vnitřní tvar, což znázorňuje 
obr.2.30, kde můžeme porovnat původní a upravený vnitřní tvar čepu. 

 
 

 
Obr.2.30   Konstrukční tvary pístních čepů, převzato z [6] 
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3. Tvorba 3-D modelu stávajícího pístu 
Analyzovaný píst je používán ve vznětovém přeplňovaném traktorovém motoru 

s přímým vstřikováním paliva. Modelování jsem prováděl v programu Pro/ENGINEER 
WILDFIRE 2.0, pomocí něhož jsem také zjistil hmotnost tohoto pístu, kterou jsem použil v 
dalších výpočtech.  Při tvorbě modelu jsem vycházel z dostupné výkresové dokumentace. 

3.1 Postup modelování 
Při vlastním modelování jsem využil toho, že má píst jednu rovinu symetrie, a 

modeloval jsem pouze jednu jeho polovinu. Nejprve jsem vytvořil vnější tvar pístu, přičemž 
jsem zanedbal jeho soudečkovitost a ovalitu. V dalším kroku jsem vytvořil spalovací prostor 
ve dně pístu. Dále jsem přistoupil k modelování nálitku pro pístní čep, vnitřních zaoblení a 
vyvažovacích nálitků. Jednotlivé fáze modelování základního tvaru viz. obr.3.1.  
 

                 
 

                 
 

Obr.3.1   Postup modelování základních tvarů 
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V dalším kroku jsem vytvořil oko pro pístní čep včetně drážky pro uložení pojistného 
kroužku. Následovalo zaoblení a zkosení příslušných vnějších i vnitřních hran. Poté jsem 
domodeloval zbývající tvarové detaily, jako například otvory pro odvod oleje z drážky pro 
stírací pístní kroužek a vybrání na vnitřní straně dna pístu. V posledním kroku jsem ozrcadlil 
kompletně vymodelovanou polovinu pístu a tím vytvořil model celého pístu. Jednotlivé fáze 
modelování viz. obr.3.2. 

 
 
 

 

                  
 
 
 

                
 
 

Obr.3.2   Postup modelování tvarových detailů 
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Takto vytvořený píst má vnější tvar válcový. Pro vytvoření přesného modelu, jehož 
vnější tvar zohledňuje tvar boční křivky i ovalitu pístu, jsem použil pokročilejší způsob 
modelování pomocí ploch. Na základě výkresové dokumentace jsem dopočítal průměr resp. 
poloměr pístu v jednotlivých výškách a směrech, těmito body jsem proložil plochy, kterými 
jsem válcový píst bez vnějších zaoblení a zkosení ořezal.  Změna průměru pístu v závislosti 
na jeho výšce pro jednotlivé třídící rozměry je znázorněna na obr.3.3. Poté jsem opět provedl 
zkosení a zaoblení vnějších hran podle výkresu a ozrcadlení, čímž jsem dokončil model pístu 
odpovídající výkresové dokumentaci. Tento model je zobrazen na obr.3.4.  

 

 
Obr.3.3   Boční křivka pístu, převzato z [8] 

 
 

 
 

                                                 Obr.3.4   Přesný model pístu  
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4. Výpočet zatížení pístu 
Pro napjatostní analýzu pístu jsem nejprve musel zjistit velikost jednotlivých 

zátěžných účinků působících na píst. Pro jejich výpočet je nezbytné znát základní parametry 
motoru. 

4.1 Parametry motoru 
Vrtání válce motoru    D = 105mm 
 
Zdvih pístu motoru    Z = 120mm 
           
Zdvihový objem válce   VZ =  1039cm3 

                                      
Kompresní poměr    ε = 17 
 
Rameno kliky       r = 60mm 
 
Délka ojnice            l = 215mm 
 
Klikový poměr       λ = 0.279 
 
Hmotnost pístu     mp1 = 1.353kg 
 
Hmotnost pístních kroužků    mp2 = 0.085kg 
 
Hmotnost pístního čepu s pojistkami  mp3 = 0.581kg 
 
Hmotnost pístní skupiny    mp  = 2.019kg 
       
Jmenovité otáčky    nj = 2200min-1 

 
Úhlová rychlost při jmenovitých otáčkách ω = 230.383Hz    
   

4.2 Redukce ojnice motoru do hmotných bodů 
Protože ojnice vykonává obecný pohyb, byl by výpočet setrvačných sil velice obtížný, 

proto se při výpočtu ojnice nahrazuje pouze několika hmotnými body. V praxi se pro výpočet 
využívá buď redukce ojnice do tří hmotných bodů, která více odpovídá reálné ojnici, nebo 
redukce do dvou hmotných bodů, která usnadňuje další výpočty zátěžných účinků.   

4.2.1 Parametry ojnice 

Hmotnost ojnice a její jednotlivé rozměry, viz. obr.4.1,  jsem určil měřením reálné 
ojnice. 

 
Délka ojnice     l = 0.215m 

 
Průměr velkého oka ojnice   dB = 0.07m 
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Průměr malého oka ojnice   dA = 0.04m 
       
Hmotnost ojnice    moj = 2.69kg 
       

 
Obr.4.1   Rozměry ojnice, převzato z [11] 

4.2.2 Určení průměrných dob kmitu 

Kývání ojnice jsem prováděl okolo bodů A a B. Při zjišťování průměrných dob kmitu 
jsem měřil dobu 200 kmitů, přičemž jsem tato měření pro zvýšení přesnosti několikrát 
opakoval. Po zpracování naměřených hodnot jsem získal průměrné hodnoty. 
Průměrná doba kmitu okolo bodu A: 

                              
TA 0.95s=

 
Průměrná doba kmitu okolo bodu B:  

      
TB 0.9s=

 

4.2.3 Redukce ojnice do 3 hmotných bodů 

Nejprve je nutné na základě  známých  dob kmitů  určit  polohu těžiště ojnice a 
momenty  setrvačnosti k osám  procházejícím  body  A a B. Výpočet  vychází ze vztahu pro 
dobu kmitu fyzikálního kyvadla, Steinerovy věty a geometrické podmínky.                                    
Soustava rovnic: 

       
    

              
1( )

  
       

TA 2 π⋅
JA

moj g⋅ a⋅
⋅=
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TB 2 π⋅
JB

moj g⋅ b⋅
⋅=

               
                                   

 
2( )

 
 

               
3( )

                                                                                        
                 

      
4( )

      
            
Řešením soustavy rovnic dostáváme tyto hodnoty:   
     

 
a 0.162m=

    
b 0.108m=

 

 
JA 0.098kgm

2=
    

JB 0.058kgm
2=

 
 
Dosazením vypočítaných hodnot do Steinerovy rovnice a geometrických podmínek 

jsem vypočítal moment setrvačnosti ojnice k ose procházející jejím těžištěm a vzdálenost 
středů ok od těžiště. 

JT JA moj a
2⋅−=

    
JT 0.027kgm

2=
                            

5( )
  

 

lA a
1

2
dA⋅−=

    
lA 0.142m=

1
                                  

6( )
 

 

lB b
1

2
dB⋅−=

    
lB 0.073m=

                                  
7( )

 
 
Při vlastní redukci ojnice na soustavu tří hmotných bodů musí být splněny tři 

podmínky (hmotnost ojnice a soustavy hmotných bodů musí být stejná, poloha těžiště ojnice a 
soustavy hmotných bodů musí být stejná, moment setrvačnosti k ose procházející těžištěm 
musí být u ojnice a soustavy hmotných bodů stejný), které jsou matematicky vyjádřeny 
následující soustavou rovnic, jejímž řešením jsem získal vztahy pro výpočet jednotlivých 
redukovaných hmotností. 
 
Soustava rovnic 

 
moj m1 m2+ m3+=

                                                                                              
8( )

                                                                      

 
m1 lA⋅ m2 lB⋅=

           
9( )

 

 
JT m1 lA

2⋅ m2 lB
2⋅+=

                                                                                           
10( )

 
 
 
 
 

L a b+=

JA moj b
2⋅+ JB moj a

2⋅+=
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m3

moj lA⋅ lB⋅ JT−( )
lB lA⋅

= m3 0.082kg=

Redukovaná hmotnost posuvné části ojnice 

 

m1

JT

lA lB+( ) lA⋅
=

m 0.884kg=
    

m1 0.884kg=
                              

11( )
 

 
 
Redukovaná hmotnost rotační části ojnice 

 

m2

JT

lB lA lB+( )⋅
=

    
m2 1.724kg=

                              
12( )

 
 
 
Redukovaná hmotnost v těžišti ojnice 

        

                    
13( )

  
  
 

4.2.4 Redukce ojnice do 2 hmotných bodů 

 
Při redukci ojnice do dvou hmotných bodů je redukovaná hmotnost v těžišti ojnice 

získaná tříbodovou redukcí přerozdělena do dvou hmotných bodů ve středech ok ojnice. 
 
 

Redukovaná hmotnost posuvné části ojnice 
 

 

mA m1

lB

l
m3⋅+=

    
mA 0.912kg=

                             
14( )

 
 
 
Redukovaná hmotnost rotačních částí ojnice 

 

mB m2

lA

l
m3⋅+=

    
mB 1.778kg=

                             
15( )
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4.3 Kinematika klikového mechanizmu 
Při řešení předpokládáme rovnoměrný rotační pohyb klikového hřídele. Proto jsou 

kinematické veličiny popisující pohyb pístu vyjádřeny jako funkce úhlu natočení klikového 
hřídele. Při výpočtech je uvažován pouze stav při jmenovitých otáčkách. 

4.3.1 Dráha pístu 

Z geometrie klikového mechanismu je možné odvodit vztah pro dráhu pístu 
v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele. Pro zjednodušení se však přesný vztah  
nahrazuje přibližným výrazem s využitím nekonečné řady, přičemž se obvykle zahrnují pouze 
první dvě harmonické složky.  

 
Vztah pro průběh celkové dráhy pístu 

 

sc α( ) r 1 cos α( )−
λ
4

1 cos 2α⋅( )−( )⋅+







⋅=
                                                  

16( )
 

První harmonická složka dráhy pístu 
 

 
sI α( ) r 1 cos α( )−( )⋅=

                                                                                       
17( )

 
Druhá harmonická složka dráhy pístu 

 

sII α( ) r
λ
4

⋅ 1 cos 2α⋅( )−( )⋅=
                                                                             

18( )
 

 
 
 

0 90 180 270 360
0

0.025

0.05

0.075

0.1

0.13

sc α( )
m

sI α( )
m

sII α( )
m

α
deg  

Obr.4.2   Dráha pístu a její harmonické složky v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele 
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4.3.2 Rychlost pístu 

Vztah pro výpočet rychlosti pístu získáme derivací dráhy pístu podle úhlu natočení 
klikového hřídele a jeho následným vynásobením úhlovou rychlostí klikového hřídele.  
Výsledný vztah popisující rychlost pístu v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele je 
tvořen opět součtem dvou harmonických složek. 

 
Vztah pro průběh celkové rychlosti pístu 
 

 

v α( ) ω r⋅ sin α( ) 1

2
λ sin 2 α⋅( )⋅⋅+








⋅=
                                                               

19( )
  

První harmonická složka rychlosti pístu 
 

 
vI α( ) ω r⋅ sin α( )⋅=

                                                                                             
20( )

 
 
Druhá harmonická složka rychlosti pístu 
 

 

vII α( ) ω r⋅
1

2
⋅ λ⋅ sin 2 α⋅( )⋅=

                                                                                 
21( )

   
 
 
                                                                               

0 90 180 270 360

15

10

5

5

10

15

v α( )
m

s

vI α( )
m

s

vII α( )
m

s

α
deg  

Obr.4.3   Rychlost pístu a její harmonické složky v závislosti na úhlu natočení klikového 
               hřídele 
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4.3.3 Zrychlení pístu 

Roznásobením vztahu pro celkovou rychlost pístu úhlovou rychlostí klikového hřídele 
a jeho následnou derivací podle úhlu natočení klikového hřídele získáme vztah pro zrychlení 
pístu, který je opět dán součtem dvou harmonických složek. 

 
Vztah pro celkové zrychlení pístu 
 

 
a α( ) ω2

r⋅ cos α( ) λ cos 2α⋅( )⋅+( )⋅=
                                                                

22( )
 

První harmonická složka zrychlení pístu 
 

 
aI α( ) ω2

r⋅ cos α( )⋅=
                                                                                          

23( )
 

Druhá harmonická složka zrychlení pístu 
 

 
aII α( ) ω2

r⋅ λ⋅ cos 2α⋅( )⋅=
                                                                                  

24( )
 

  
 
 

0 90 180 270 360
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3000
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1000
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a α( )
m

s
2

aI α( )
m

s
2

aII α( )
m

s
2

α
deg  

  Obr.4.4   Zrychlení pístu a jeho harmonické složky v závislosti na úhlu natočení klikového 
                 hřídele 
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4.4 Indikátorový diagram  
Indikátorový diagram, pro jehož zobrazení je třeba vypočítat kompresní objem, 

znázorňuje průběh tlaku plynů ve válci motoru v závislosti na okamžitém objemu spalovacího 
prostoru, viz. obr.4.5. Rozvinutý indikátorový diagram, tzv. p–α diagram, ukazuje závislost 
tlaku plynů ve válci v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele, viz. obr.4.6. Pro následný 
výpočet sil od tlaku plynů je nutné nejprve spočítat ze zadaných  parametrů plochu pístu. 
 
Vztah pro výpočet plochy pístu 

 

Sp
π D

2⋅
4

=
                                         

4

Sp 86.59cm
2=

                             
25( )

 
Vztah pro výpočet kompresního objemu 

 

vk
π D

2⋅ Z⋅
4 ε 1−( )⋅

=
         

vk 64.94cm
3=

                
26( )

              
Atmosférický tlak             patm = 0.1MPa 
 
 
 

0 200 400 600 800 1000 1200
0

2

4

6

8

10

12

pi

MPa

vvi

cm
3

           
Obr.4.5   Indikátorový diagram čtyřdobého přeplňovaného vznětového motoru 

                           pi – okamžitá hodnota tlaku ve válci 
                          VVi – okamžitý objem spalovacího prostor 
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                             Obr.4.6   p – α diagram, pi – okamžitá hodnota tlaku ve válci 
                                                                     patm – atmosférický tlak 
                                                                    αi – úhel natočení klikového hřídele        
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4.5 Síly působící na posuvné části klikového mechanizmu 
Ve směru osy válce působí primární síly, což jsou síly od tlaku plynů ve válci motoru, 

a sekundární (setrvačné) síly posuvných částí klikového mechanismu, které jsou vyvolány 
vratným pohybem pístní skupiny. Výsledný silový účinek působící ve směru osy válce se 
v místě pístního čepu v důsledku odklonu ojnice rozkládá do dvou složek. Jednu složku tvoří 
boční síla, která přitlačuje píst na stěnu válce motoru, a druhou síla ve směru osy ojnice, která 
představuje celkové zatížení pístního čepu. 
 

 
                                         Obr. 4.7 Schéma klikového mechanismu, 
                                                        převzato z [11] 
 
 
 

4.5.1 Síly od tlaku plynů (primární síly) 

Jsou vyvolány působením indikovaného tlaku plynů na dno pístu  a tlaku 
atmosférického  působícího v opačném směru. Výsledný vztah pro výpočet celkové síly od 
tlaku plynů obě tyto složky zohledňuje, viz. rovnice (27). 

 

   
Fp p patm−( ) Sp⋅ =

                                                                                          
27( )
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          Obr.4.8  Průběh síly od tlaku plynů v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele 

4.5.2 Setrvačné síly posuvných částí (sekundární síly) 

Vznikají v důsledku vratného pohybu pístní skupiny, jejich velikost je závislá na 
hmotnosti posuvných částí klikového mechanismu a celkovém zrychlení pístu. 

 

Fs α( ) mp mA+( )− a α( )⋅ =
                                                                        

28( )
 

 

0 90 180 270 360 450 540 630 720

15

10

5

5

10

Fs α( )
kN

α
deg  

     Obr.4.9   Průběh setrvačných sil v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele 
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4.5.3 Výsledná síla ve směru osy válce 

Je dána součtem sil od tlaku plynů (primárních) a  sil setrvačných (sekundárních). 
 

Fc Fp Fs α( )+=
                                                                                                 

29( )
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Obr.4.10   Průběh výsledné síly ve směru osy válce v závislosti na úhlu natočení klikového  
                 hřídele 
 

4.5.4 Boční síla na píst 

Pro výpočet boční síly je nejprve nutné vyjádřit úhel odklonění ojnice v závislosti na 
úhlu natočení klikového hřídele, viz. rovnice (30).  
 

 
β asinλ sin α( )⋅( )=

                                                                                              
30( )

 
 
Výsledný vztah pro výpočet boční síly působící na píst pak je 
 

 
Fn Fc tan β( )⋅=

                                                                                                    
31( )
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      Obr.4.11   Průběh boční síly na píst v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele 
 
 
 

4.6 Význačné zátěžné stavy pístu 
Během pracovního cyklu je píst zatěžován kombinací zátěžných účinků, jejichž rozbor 

je proveden výše. Pro další výpočet jsem vybral několik základních stavů, které vystihují 
nebezpečné mechanické zatížení pístu, a tudíž je nutné je dalším výpočtem kontrolovat. 

Jedná se o zatížení maximálními setrvačnými silami na konci výfuku, kdy se píst 
nachází v horní úvrati. Dalším stavem, nejkritičtějším, je zatížení maximálními spalovacími 
tlaky, ke kterému dochází na počátku expanze, několik stupňů za horní úvratí pístu. 
Posledním kontrolovaným zátěžným stavem je zatížení maximální boční silou. Hodnoty 
jednotlivých zátěžných účinků jsou uvedeny v tab.4.1.         
 
 

Zátěžný stav α [deg] β [deg] (p-patm) [MPa] a [ms-2] Fn [N] 
1 0 0.00 0.14 4073.00 0.00 

2 366 1.67 9.94 4036.00 2166.30 

3 389 7.78 7.90 3256.00 8037.70 
 
                                         Tab.4.1   Zátěžné účinky působící na píst    
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5. Napjatostní analýza stávajícího pístu s použitím prutových 
náhrad 

5.1 Úprava 3D CAD modelu 
Pro usnadnění  následného výpočtu, zejména tvorby sítě, v programu Ansys 10.0, jsem 

nejprve v programu Pro/ENGINNER upravil model pístu. Úpravy spočívaly v odstranění 
některých tvarových detailů. Proto jsem použil model pístu bez boční křivky, u kterého jsem 
odstranil zaoblení a zkosení hran, která byla menší než 1 mm. Dále jsem odstranil otvory pro 
odvod oleje z drážky pro stírací pístní kroužek. Takto upravený model jsem převedl do 
výpočtového programu Ansys 10.0. Protože modelovaný píst má jednu rovinu symetrie, 
v dalších výpočtech jsem vždy této vlastnosti využil a dále již pracoval pouze s jednou jeho  
polovinou.  

 

5.2 Příprava výpočtu v programu Ansys 10.0 

5.2.1 Prutová náhrada pístního čepu 

Pístní čep je ve výpočtu nahrazen soustavou radiálních prutových náhrad, jejichž 
tuhost odpovídá radiální tuhosti pístního čepu. Při tvorbě prutových náhrad jsem nejprve 
v oku pro pístní čep pomocí prvku Shell63 vytvořil mapovanou sít s velikostí elementu 3 mm, 
viz. obr.5.1. Následně jsem v ose oka vytvořil 8 uzlů. Potom jsem mezi těmito uzly a uzly 
v oku vytvořil elementy typu Link10, viz. obr.5.2.  

 
 

 
  Obr.5.1   Mapovaná síť elementu Shell63               Obr.5.2   Prutové náhrady pístního čepu   
 

Tuhost prutové náhrady lze měnit změnou příčného průřezu prvku Link10. Abych 
mohl tento průřez vypočítat, musel jsem nejprve zjistit radiální tuhost pístního čepu. Proto 
jsem nejdříve v programu Ansys 10.0 vytvořil model pístního čepu, při výpočtu jsem 
s využitím symetrie použil pouze jeho polovinu, viz. obr.5.3. Tento pístní čep jsem zatížil po 
obvodu tlakem 50 MPa a odečetl jsem jeho radiální deformaci. Poté jsem zjistil skutečnou 
plochu a počet prutových náhrad v oku pro pístní čep. Tím se mi podařilo zjistit, jaké zatížení 
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připadá na jeden prut.  Na základě známé délky prutů jsem dopočítal jejich průřez tak, aby se 
při stejném zatížení deformovaly stejně jako pístní čep. 

 

 
                                        Obr.5.3   Model poloviny  pístního čepu 
 
  
Vztah pro výpočet průřezu prutové náhrady při podmínce stejné radiální deformace 
 

 

Sc1

pc Sc⋅ rc⋅

nc Ec⋅ ∆rc⋅
=

                                                                                                  
32( )

  
kde   Sc1  je průřez odladěné prutové náhrady 
 pc   je tlak, kterým je ve výpočtu pístní čep zatěžován 
    Sc  je skutečná plocha oka pro pístní čep 
 rc   je délka prutové náhrady, která odpovídá poloměru pístního čepu 
 nc   je skutečný počet prutových náhrad v oku pro pístní čep 
 Ec  je modul pružnosti materiálu pístního čepu (ocel) 
 ∆rc je radiální deformace pístního čepu odečtená z programu Ansys  
 
V tomto konkrétním případě hodnoty jednotlivých proměnných jsou, 
 pc = 50 MPa 
          Sc = 2403.94 mm2 

 rc = 20 mm 
 nc = 336 
 Ec = 210000 MPa 
 ∆rc = 0.00801 mm 
 
Průřez prutové náhrady  

Sc1 = 4.251 mm2      
 
Tuto hodnotu příčného průřezu jsem následně zadal do výpočetního programu Ansys. 
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5.2.2 Prutová náhrada vloženého válce 

Vložený válec jsem ve výpočtu také nahradil radiálními prutovými náhradami. Při 
jejich tvorbě jsem postupoval obdobně jako u pístního čepu. Nejprve jsem na plášti pístu  
vytvořil pomocí prvku Shell63 síť s velikostí elementu 4 mm, viz. obr.5.4. Vzniklé uzly jsem 
radiálně překopíroval o vzdálenost 70 mm. Kopie uzlů jsem opět spojil prostřednictvím prvku 
Link10 s uzly na plášti pístu, viz. obr.5.5. 

 

                   
                                        Obr.5.4   Síť elementů Shell63 na plášti pístu  
 

 
                                       Obr.5.5   Prutové náhrady vloženého válce     
                      

Při řešení tuhosti prutových náhrad vloženého válce jsem postupoval zcela analogicky 
jako u prutových náhrad pístního čepu. Nejprve jsem vytvořil v Ansysu zjednodušený model 
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vloženého válce, resp. jeho polovinu, viz. obr.5.6, následně jsem ho zatížil vnitřním tlakem a 
odečetl jeho radiální deformaci. Poté jsem zjistil plochu pláště pístu a počet prutových náhrad 
vloženého válce.  

 
                                 Obr.5.6   Zjednodušený model vloženého válce 
 
Vztah pro výpočet průřezu prutové náhrady při podmínce stejné radiální deformace 

 

Sv1

pv Sv⋅ rv⋅

nv Ev⋅ ∆rv⋅
=

                                                                                                  
33( )

 
kde   Sv1  je průřez odladěné prutové náhrady 
 pv   je tlak, kterým je vložený válec zatěžován 
    Sv  je skutečná plocha pláště pístu 
 rv   je délka prutové náhrady 
 nv   je skutečný počet prutových náhrad na plášti pístu 
 Ev  je modul pružnosti materiálu vloženého válce (šedá litina) 
 ∆rv je radiální deformace vloženého válce odečtená z programu Ansys  
 
Hodnoty jednotlivých proměnných jsou  
   
       pv = 20 MPa 
          Sv = 16235.2 mm2 

 rv = 70 mm 
 nv = 1260 
 Ev = 105000 MPa 
 ∆rv = 0.05704 mm 
                                                                                                    
Průřez prutové náhrady 
  Sv1 = 3.012 mm2 

 
Tuto hodnotu jsem opět zadal do výpočetního programu Ansys.  
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5.2.3 Tvorba FE sítě pístu 

Pro síťování pístu jsem použil prvek Solid187 o velikosti 4 mm. Pouze v oblasti 
nálitku pro pístní čep a v oblasti spalovacího prostoru jsem zvolil velikost elementu 3 mm a 
v oblasti drážky pro pojistný kroužek velikost elementu 1 mm. Vysíťovaný model pístu je 
zobrazen na obr.5.7. Po vysíťování objemu je nutné vymazat všechny elementy Shell63, aby 
nezpůsobily zpevnění jednotlivých ploch pístu. 

 
 

 

    
Obr.5.7   Vysíťovaný model pístu 

 
 

5.2.4 Uchycení a zatížení pístu 

Nejprve jsem definoval úlohu jako symetrickou. Ve všech zátěžných stavech jsem 
koncovým uzlům prutových náhrad vloženého válce zamezil všechny posuvy. Uzlům ležícím 
v ose pístního čepu jsem zamezil posuvy ve směru globálních os x a z, pouze v 1. zátěžném 
stavu také ve směru osy y. Do zmíněných uzlů jsem zadal velikost boční síly podělenou 
dvojnásobkem počtu uzlů ležících v ose pístního čepu. Dále jsem zadal zrychlení pístu a 
spalovací tlak (relativní hodnotu). Jednotlivé zatěžující účinky viz. tab.4.1.   
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5.3 Výsledky výpočtů 
U všech zobrazených výsledků je vykresleno redukované napětí dle hypotézy HMH. 

V důsledku použití prutových náhrad pístního čepu a vloženého válce dochází v místech 
jejich styku s pístem k lokální koncentraci napětí, a tudíž se v těchto místech nachází 
napěťové špičky, jejichž hodnoty jsou nereálně vysoké. Při výpočtech jsem prováděl 
napjatostní analýzu ve třech význačných stavech. Hodnoty zátěžných účinků viz. tab.4.1. 
 
 

5.3.1 Výsledná napětí v pístu při prvním zátěžném stavu 

Jak již bylo uvedeno výše, první zátěžný stav představuje okamžik působení 
maximálních setrvačných sil.  
 
 
                                        
 

 
Obr.5.8   Rozložení napětí v pístu – zátěžný stav1 

 
 
 
 

Jak je zřejmé z obr.5.8, maximální napětí v pístu je pouze 13,6 MPa, tudíž tento 
zátěžný stav není z hlediska mechanického namáhání pístu kritický. 
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5.3.2 Výsledná napětí v pístu při druhém zátěžném stavu 

Druhý zátěžný stav představuje okamžik působení maximálních spalovacích tlaků. 
 

 
Obr.5.9   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav2 

 
                                Obr.5.10   Rozložení napětí v pístu – zátěžný stav2 
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Obr.5.11   Rozložení napětí v pístu – zátěžný stav2 

 
 

Ve druhém zátěžném stavu se maximální napětí (220 MPa) nachází v oku pro pístní 
čep.  V oblasti nálitku pro pístní čep nepřekračuje napětí hodnotu 80 MPa. V drážkách pro 
pístní kroužky se hodnota napětí pohybuje okolo 60 MPa.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ústav automobilního  Marek Tatíček  
a dopravního inženýrství   

Brno, 2008  47 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

5.3.3 Výsledná napětí v pístu při třetím zátěžném stavu 

Třetí zátěžný stav představuje okamžik působení maximální boční síly.   

 
Obr.5.12   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 3 

 

 
       Obr.5.13   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 2 (omezení zobrazovaných  napětí)   
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Ve třetím zátěžném stavu je maximální napětí opět v oku pro pístní čep, stejně jako ve 
druhém zátěžném stavu, avšak nyní dosahuje nižší hodnoty (176 MPa), a i maximální napětí 
v oblasti nálitku pro pístní čep je asi o 10 MPa nižší. Pro vzájemné porovnání napjatosti pístu 
ve stavech 2 a 3 jsem použil stejnou škálu hodnot napětí, kterou jsem v obou případech 
omezil maximem ve výši 175,5 MPa. Na základě vzájemného porovnání obr.5.12 a obr.5.13 
je zřejmé, že při zatížení maximálními spalovacími tlaky je píst skutečně mechanicky nejvíce 
zatížen, a tudíž lze tento stav považovat z tohoto pohledu za nejkritičtější.  

6. Napjatostní analýza stávajícího pístu s použitím kontaktu 

6.1 3D CAD model a jeho úprava 
Pro výpočet jsem opět použil zjednodušený model pístu bez boční křivky a dalších 

tvarových detailů (malá zaoblení a zkosení hran, otvory pro odvod oleje z drážky pro stírací 
pístní kroužek). Použití kontaktní úlohy si vyžádalo vymodelování vloženého válce, pístního 
čepu a malého oka ojnice. Všechny tyto díly jsem modeloval pouze zjednodušeně, protože 
řešení napjatosti těchto částí nebylo cílem výpočtu. Dalším důvodem bylo snížení výpočtové 
náročnosti celé úlohy. Přesné rozměry kontaktních, resp. vztažných ploch, jsem zjistil ze 
zapůjčené výkresové dokumentace. Jednotlivé rozměry jsem v rámci tolerančního pole volil 
tak, aby vůle byly maximální. To znamená, že vnější průměry (pístu, čepu) jsou minimální a 
vnitřní průměry děr (vložený válec, oko pro pístní čep) jsou maximální. Tento postup jsem 
zvolil, protože skutečné vůle mechanismu zahřátého na provozní teplotu jsem samozřejmě 
neměl k dispozici. Po vymodelování 3D CAD modelů jednotlivých dílů jsem z nich vytvořil 
sestavu, kterou jsem následně převedl do výpočtového programu Ansys 10.0. Jelikož byla tato 
sestava symetrická, pracoval jsem dále pouze s jednou její polovinou, u které jsem v dělící 
rovině zadal symetrii, viz. obr.6.1. 

 

 
Obr.6.1   Model sestavy v prostředí programu Ansys 10.0 
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6.2 Příprava výpočtu v programu Ansys 10.0 

6.2.1 Tvorba FE sítě jednotlivých dílů 

Pro vysíťování vloženého válce, pístního čepu a oka ojnice jsem použil prvek 
Solid186 o velikosti 5 mm, přičemž materiál vloženého válce je šedá litina, pístní čep a oko 
ojnice jsou z oceli.  K vlastní tvorbě sítě jsem využil funkce sweep. Jednotlivé vysíťované 
modely viz. obr.6.2, obr.6.3 a obr.6.4. 
 
 

                               
Obr.6.2   Vysíťovaný model pístního čepu                   Obr.6.3   Vysíťovaný model oka ojnice 
 
 
 

            
Obr.6.4   Vysíťovaný model vloženého válce            Obr.6.5   Vysíťovaný model pístu 
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Pro  síťování vlastního pístu jsem použil prvek Solid187 o velikosti 4 mm. V oblasti 
oka pro pístní čep a dna pístu jsem velikost elementu zmenšil na 3 mm. Element velikosti 2 
mm jsem použil v místě vybrání dna pístu. Vysíťovaný model pístu je zobrazen na obr.6.5.  

6.2.2 Definování kontaktů 

 V analyzované úloze bylo nutné nadefinovat kontakt mezi vloženým válcem a 
pláštěm pístu, pístním čepem a okem pístu pro pístní čep a pístním čepem a okem ojnice. 
Pomocí „Contact manageru“ jsem jednotlivé kontakty nadefinoval. Zadávání kontaktů 
spočívá ve výběru vztažných (opěrných) a kontaktních ploch, na kterých se automaticky 
vytvoří nové elementy typu Targe170 a Conta174, které mohou sloužit k analýze kontaktních 
tlaků, případně vzájemného proniknutí jednotlivých zatížených ploch. Dalším důležitým 
krokem při zadávání kontaktů je vhodná volba počátečních podmínek výpočtu. Z hlediska 
přesnosti výpočtu se ukázalo jako nejvhodnější nastavení zobrazené na obr.6.6. Na obr.6.7 a 
obr.6.8 je uveden příklad vysíťované kontaktní a vztažné plochy u kontaktu mezi vloženým 
válcem a pláštěm pístu.  

 

 
                                            Obr.6.6   Nastavení podmínek kontaktu 
 

                                                     
Obr.6.7   Kontaktní plocha (plášť pístu)                      Obr.6.8   Vztažná plocha (vložený válec) 
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6.2.3 Upevnění a zatížení jednotlivých dílů 

 
Jak jsem již uvedl výše, u všech dílů jsem nejdříve v dělící rovině zadal symetrii. 

Upevněním modelu vloženého válce jsem se snažil simulovat jeho skutečné uložení v bloku 
motoru. Délka vloženého válce odpovídá vzdálenosti, na které je skutečná vložka opřena o 
blok motoru. Pružnost bloku motoru jsem zanedbal, protože jeho tuhost je výrazně větší než 
tuhost samotného vloženého válce. Uzly na horní vnější hraně mají zamezeny posuvy ve 
všech směrech a u druhé řady uzlů jsou zamezeny radiální posuvy. Na spodní straně modelu 
mají dvě řady obvodových uzlů opět zamezeny radiální posuvy.  

Oko ojnice je upevněno prostřednictvím uzlů na jeho spodní ploše, které mají 
zamezeny posuvy ve směru souřadných os y a z, pouze v prvním zátěžném stavu také ve 
směru osy x. Ve druhém a třetím zátěžném stavu působí ve směru osy x boční síla, kterou 
jsem zadal do uzlů na boční ploše oka ojnice. 

Pístní čep je svázán pouze prostřednictvím kontaktu s ojničním okem a okem v pístu. 
Samotný píst je také svázán pouze prostřednictvím kontaktu s vloženým válcem a 

pístním čepem, který ho současně zatěžuje boční silou působící na oko ojnice. Dalším 
zátěžným účinkem je zrychlení pístu a spalovací tlaky (relativní tlaky) působící na dno pístu. 
Konkrétní přesné hodnoty zátěžných účinků jsou uvedeny v tab.4.1. Na obr.6.9 je zobrazena 
celá sestava včetně vazeb a zatížení. 
 

 
                                        Obr.6.9   Sestava včetně vazeb a zatížení    
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6.3 Výsledky výpočtů 
Ve všech případech je vykreslováno redukované napětí HMH. Jelikož je tento výpočet 

zaměřen na napjatostní kontrolu pístu, nejsou v dalším textu řešena ani zobrazována výsledná 
napětí jiných dílů. Nedostatkem výpočtového modelu je zejména zanedbání olejové vrstvy, 
která se ve skutečnosti v místech všech kontaktních ploch nachází. Proto v dalším textu 
nejsou zobrazena ani kontaktní napětí, na která by měla přítomnost olejové vrstvy značný 
vliv. Tato odchylka se může projevit zejména v blízkosti kontaktních ploch.  Avšak z hlediska 
celkového rozložení napětí v pístu vyvolaných mechanickým zatížením nemá tento 
nedostatek na dané rozlišovací schopnosti velká vliv. 

6.3.1 Výsledná napětí v pístu při prvním zátěžném stavu 

První zátěžný stav představuje zatížení při působení maximálních setrvačných sil.  
 

 
                   Obr.6.10   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav1  (kontakt) 

 
 
 
Maximální napětí se nachází v oku pro pístní čep a dosahuje hodnoty pouze 14 MPa. 

Z toho je zřejmé, že tento zátěžný stav není z hlediska mechanického namáhání kritický. 
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6.3.2 Výsledná napětí v pístu při druhém zátěžném stavu 

Druhý zátěžný stav představuje zatížení při působení maximálních spalovacích tlaků. 
 

 
Obr.6.11   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav2 (kontakt) 

 
Obr.6.12   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 2 (kontakt) 
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Obr.6.13   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 2 (kontakt) 

 
 
Maximální napětí je opět v oku pro pístní čep a dosahuje hodnoty 132 MPa. Jak jsem 

již uvedl výše, maximální napětí v oblasti kontaktních ploch mohou být v důsledku zanedbání 
olejové mazací vrstvy odlišné od skutečných hodnot. V oblasti nálitku pro pístní čep a 
drážkách pro pístní kroužky nepřesahuje napětí hodnotu 90 MPa. Napětí v ostatním materiálu 
je nižší, např. ve spalovacím prostoru a u dna pístu již nepřesahuje hodnotu 50 MPa.  
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6.3.3 Výsledná napětí v pístu při třetím zátěžném stavu 

Třetí zátěžný stav představuje zatížení při působení maximální boční síly. 
 

 
Obr.6.14   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 3 (kontakt) 

 
Jak je zřejmé z obr.6.14, maximální napětí se nachází opět v oku pro pístní čep a 

dosahuje hodnoty 104 MPa. V oblasti nálitku pro pístní čep nepřesahuje 80 MPa, a tudíž je 
tento stav méně nebezpečný než zátěžný stav 2, který je tedy z hlediska mechanického 
namáhání pístu nejkritičtější. 

 
 
 
 

 
 

7. Porovnání obou metod napjatostní analýzy pístu 
Při porovnávání výsledků obou metod výpočtu jsem u výsledků analýzy pomocí 

prutových náhrad vždy omezil maximální zobrazované napětí na hodnotu, která odpovídá 
maximálnímu napětí u výpočtů s kontakty. Tím je možné posoudit vliv způsobu řešení na 
celkové rozložení napětí v pístu. Porovnání jsem provedl při všech řešených zátěžných 
stavech. 
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7.1 První zátěžný stav 

 
Obr.7.1   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 1 (náhrady) 

 
Obr.7.2   Rozložení napětí v pístu -  zátěžný stav 1 (kontakt) 
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7.2 Druhý zátěžný stav 

 
Obr.7.3   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 2 (náhrada) 

 
Obr.7.4   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 2 (kontakt) 
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Obr.7.5   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 2 (náhrada) 

 

 
Obr.7.6   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 2 (kontakt) 
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7.3 Třetí zátěžný stav 

 
Obr.7.7   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 3 (náhrada) 

 
Obr.7.8   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 3 (kontakt) 
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Obr.7.9   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 3 (náhrada) 

 

 
Obr.7.10   Rozložení napětí v pístu –  zátěžný stav 3 (kontakt) 
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7.4 Porovnání obou metod 
Při zanedbání napěťových špiček (v oblasti oka pro pístní čep) u metody s použitím 

prutových náhrad, jsou výsledky rozložení napětí v celém pístu podobné. Rozdíl je především 
v mírném poklesu napětí, který je patrně způsoben tím, že při odlaďování tuhosti náhrad je 
uvažována pouze radiální deformace pístního čepu (uzly v ose pístního čepu mají ve směru 
osy válce zamezené posuvy). Naproti tomu se pístní čep při výpočtu s kontakty vlivem 
působícího zatížení nejen radiálně zdeformuje, ale současně dojde i k jeho průhybu. Tím si lze 
vysvětlit fakt, že oblast maximálního napětí se nachází na vnitřním okraji oka pro pístní čep.   
Při samostatném vyhodnocování výsledků získaných metodou prutových náhrad vyvstává 
problém, do jaké míry je maximální napětí ovlivněno prutovými náhradami. Tento problém je 
možné řešit postupným snižováním rozsahu vykreslovaných napětí a tím tyto napěťové špičky 
odfiltrovat. Z tohoto pohledu je vyhodnocování výsledků získaných z výpočtů s kontakty 
jednodušší, protože se daný výpočtový model více blíží realitě, a tudíž lze předpokládat, že 
zjištěná napětí jsou taktéž blízká reálným hodnotám. Jak již bylo uvedeno výše, základní 
odchylkou modelu s kontakty od skutečnosti je absence mazací olejové vrstvy mezi 
kontaktními plochami, a proto je nutné brát napětí v blízkosti kontaktů s jistou rezervou. 
Řešení problematiky přenosu zatížení prostřednictvím olejové vrstvy je z hlediska 
výpočtového modelu velice komplikované a svým rozsahem a náročností přesahuje rámec 
této práce.  

 

8. Návrh nových konstrukčních provedení pístu 
Při návrhu nových konstrukčních provedení pístu jsem se zaměřil na snižování jeho  

hmotnosti. Tento trend je v oblasti konstrukce spalovacích motorů velice významný a to nejen 
z důvodu snižování výrobních nákladů, ale i z hlediska snižování setrvačných sil v klikovém 
mechanismu. Setrvačné síly se přenáší na rám stroje, a tudíž lze jejich snížením docílit 
zmenšení vibrací a tím také hluku vyzařovaného do okolí.  

 

8.1 Nová konstrukční provedení pístů 
Požadavkem při odlehčování pístu bylo, aby jeho použití mělo minimální dopad na 

konstrukci a parametry motoru. Z tohoto důvodu jsem musel u odlehčených variant zachovat 
vnější průměr pístu, průměr pístního čepu, kompresní výšku pístu, šířky jednotlivých můstků 
a drážek pro pístní kroužky a také tvar a umístění spalovacího prostoru ve dně pístu.   

8.1.1 Píst - odlehčení1 

Na základě napjatostní analýzy původního provedení pístu jsem určil oblasti, ve 
kterých nebyl materiál dostatečně využitý.  

Odlehčený píst se od původního pístu odlišuje menší tloušťkou dna pístu, menším 
nálitkem pro uložení pístního čepu, menší celkovou výškou pístu a menší tloušťkou stěn 
pláště pístu. Jednotlivé rozdíly jsou patrné z porovnání obr.8.1 a obr.8.2. Na obr.8.3 je 
zobrazen celý odlehčený píst, jehož hmotnost, kterou jsem zjistil přímo z programu 
Pro/ENGINEER, je 1,156 kg. Oproti původnímu pístu jsem dosáhl snížení hmotnosti o 0,197 
kg, což představuje 14,5% z původní hmotnosti.  
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      Obr.8.1   Původní provedení  pístu                              Obr.8.2   Píst –  odlehčení 1 
                                                                                       
 
 

 
 

Obr.8.3   Píst –  odlehčení 1    
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8.1.2 Píst - odlehčení 2 

Tento model jsem vytvořil dalším odebráním materiálu. Od předešlé varianty se liší 
zmenšenou tloušťkou dna pístu, zmenšeným nálitkem pro uložení pístního čepu, menší 
tloušťkou stěny pláště pístu, vybráním pláště pístu v oblasti pod okem pro pístní čep a 
zapuštěním pístního čepu. Rozdíly od předešlé varianty jsou zřejmé z obr.8.4 a obr.8.5. 
Hmotnost této varianty pístu je 1,046 kg, což je o 0,307 kg méně oproti původnímu pístu a 
představuje to úsporu materiálu 22,7 %. V důsledku zapuštění a zkrácení pístního čepu, došlo 
k dalšímu snížení hmotnosti pístní skupiny o 0,01 kg.  
 

                                                                    
 
           Obr.8.4   Píst – odlehčení 1                                       Obr.8.5   Píst – odlehčení 2 
 

              
Obr.8.6   Píst – odlehčení 2 
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8.2 Výpočet zatížení odlehčených variant pístu 
Pro výpočet zátěžných účinků jsem opět použil program Mathcad 2001. Postup 

výpočtu byl stejný jako u původní varianty pístu, viz. kapitola 4. Rozdíl je pouze v hmotnosti 
pístu resp. pístního čepu (odlehčení 2), kterou jsem získal z programu Pro/ENGINEER pro 
konkrétní variantu pístu. V tab.8.1 jsou hodnoty hmotností, které jsem v jednotlivých 
výpočtech zadával. Ostatní vstupní parametry jsou pro všechny výpočty stejné. 

 

  Původní píst Píst - odlehčení 1 Píst - odlehčení 2 
Hmotnost pístu [g] 1353 1156 1046 

Hmotnost pístního čepu [g] 570 570 560 
Tab.8.1   Hmotnosti jednotlivých variant pístů a pístních čepů 

 
Z těchto výpočtů jsem získal zátěžné účinky působící na píst. Další analýzu jsem 

provedl ve třech stejných stavech jako u původní varianty pístu. Tyto stavy představují 
zatížení pístu maximálními setrvačnými silami, maximálními spalovacími tlaky a maximální 
boční silou. Hodnoty zátěžných účinků pro jednotlivá provedení pístu jsou uvedeny v tab.8.2.  
 

Původní píst 

Zátěžný stav α [deg] β [deg] (p-patm) [MPa] a [ms-2] Fn [N] 
1 0 0.00 0.14 4073.00 0.00 

2 366 1.67 9.94 4036.00 2166.30 

3 389 7.78 7.90 3256.00 8037.70 

Píst - odlehčení 1  

Zátěžný stav α [deg] β [deg] (p-patm) [MPa] a [ms-2] Fn [N] 
1 0 0.00 0.14 4073.00 0.00 

2 366 1.67 9.94 4036.00 2189.50 

3 389 7.78 7.90 3256.00 8125.30 

Píst - odlehčení 2 

Zátěžný stav α [deg] β [deg] (p-patm) [MPa] a [ms-2] Fn [N] 
1 0 0.00 0.14 4073.00 0.00 

2 366 1.67 9.94 4036.00 2203.80 

3 389 7.78 7.90 3256.00 8179.10 
  Tab.8.2   Zátěžné účinky pro jednotlivá provedení pístů 

8.3 Napjatostní analýza odlehčených variant pístu 
Napjatostní analýzu odlehčených variant pístu jsem provedl metodou s kontakty, která 

se více blíží realitě. Při přípravě CAD modelu v programu Pro/ENGINEER a přípravě 
výpočtu v programu Ansys 10.0 jsem postupoval naprosto stejně jako u původního provedení 
pístu, viz. kapitola 6. 
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9. Porovnání jednotlivých konstrukčních provedení pístů 
Pro porovnání jednotlivých konstrukčních variant pístů jsem opět využil všechny tři 

zátěžné stavy (maximální setrvačné síly, maximální spalovací tlaky, maximální boční síla). 
Aby bylo možné vzájemné srovnání jednotlivých pístů, nastavil jsem vždy stejný rozsah 
vykreslovaných napětí jako u pístu původního. Všechny hodnocené výsledky byly zjištěny 
stejnou metodou výpočtu pomocí kontaktů. V následujících podkapitolách jsou graficky 
zobrazeny jednotlivé napěťové analýzy.     

9.1 První zátěžný stav 

 
Obr.9.1   Původní píst –  zátěžný stav1 
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Obr.9.2   Odlehčení 1 –  zátěžný stav 1 

 

 
  Obr.9.3   Odlehčení 2 –  zátěžný stav 1 
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Obr.9.4   Původní píst –  zátěžný stav1 

 

 
Obr.9.5   Odlehčení 1 –  zátěžný stav 1 
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Obr.9.6   Odlehčení 2 –  zátěžný stav 1 

 
 

 
Jak jsem již konstatoval výše, první zátěžný stav není z hlediska mechanického 

namáhání pístu kritickým stavem. Dochází při něm k zatížení pístu maximálními setrvačnými 
silami, a tudíž je oko pro pístní čep namáháno tahem. U odlehčení 1 došlo navzdory zmenšení 
velikosti nálitku pro uložení pístního čepu ke snížení maximálního napětí na hodnotu 9,5 
MPa, přičemž celkové rozložení napětí je velice podobné jako u původního pístu, což je 
způsobeno nižší hmotností pístu a tím také menšími setrvačnými silami. Z toho lze usuzovat, 
že je nálitek pro pístní čep v tomto směru stále ještě dostatečně dimenzován a pro lepší využití 
materiálu by bylo možné ho ještě zeslabit. U odlehčení 2 dosáhlo maximální napětí hodnoty 
12,8 MPa a rozložení napětí je opět téměř shodné jako u předešlých výpočtů. Z toho lze 
usuzovat, že je daný nálitek pro pístní čep v poměru k hmotnosti pístu dostatečně 
dimenzovaný.    
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9.2 Druhý zátěžný stav 

 
Obr.9.7   Původní píst –  zátěžný stav 2 

 
Obr.9.8   Odlehčení 1 –  zátěžný stav 2 
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Obr.9.9   Odlehčení 2 –  zátěžný stav 2 

 

 
Obr.9.10   Původní píst –  zátěžný stav 2 
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Obr.9.11   Odlehčení 1 –  zátěžný stav 2 

 

 
Obr.9.12   Odlehčení 2 –  zátěžný stav 2 
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Při druhém zátěžném stavu je píst zatížen maximálními spalovacími tlaky. Jak 
vyplynulo z předešlých analýz, je tento stav z hlediska mechanického namáhání nejkritičtější. 
U odlehčení 1 je maximální napětí, které se nachází v oku pro pístní čep stejné jako u 
původního pístu a dosahuje hodnoty 132 MPa. Stejně tak maximální hodnota napětí v oblasti 
nálitku pro pístní čep nepřesahuje 90 MPa. Oblast s vyšším napětím je však větší, a proto i 
využití materiálu z hlediska jeho pevnosti je lepší. Další rozdíl spočívá v lepším využití 
materiálu v oblasti dna pístu, kde se zóna s napětím okolo 30 MPa výrazně rozšířila. U 
odlehčení 2 je maximální napětí opět v oblasti oka pro pístní čep, avšak v tomto případě 
dosahuje hodnoty 137 MPa. Tento nárůst je zřejmě způsoben nižšími setrvačnými silami, 
které v tomto stavu působí proti silám od tlaku plynů. Napětí v oblasti nálitku pro pístní čep 
opět nepřesahuje 90 MPa, ale oblast s vyšším napětím je v porovnání s odlehčením 1 ještě 
větší. Ve dně pístu je v důsledku jeho zeslabení oblast s napětím okolo 30 MPa ještě 
rozsáhlejší a rozšiřuje se i zóna s napětím okolo 40 MPa. Jelikož umístění a velikosti 
jednotlivých drážek pro pístní kroužky jsou totožné u všech variant pístů, je také rozložení 
napětí v těchto drážkách prakticky shodné a maximum nepřesahuje 90 MPa.        
 
 
 

9.3 Třetí zátěžný stav 
 
 

 
Obr.9.13   Původní píst –  zátěžný stav 3 
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Obr.9.14   Odlehčení 1 –  zátěžný stav 3 

 

 
Obr.9.15   Odlehčení 2 –  zátěžný stav 3 
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Obr.9.16   Původní píst –  zátěžný stav 3 

 

 
Obr.9.17   Odlehčení 1 –  zátěžný stav 3 
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Obr.9.18   Odlehčení 2 –  zátěžný stav 3 

 
 

 
Při třetím zátěžném stavu je píst zatěžován maximální boční silou a současně také 

relativně vysokými spalovacími tlaky. U odlehčení 1 je maximální napětí, obdobně jako u 
původního pístu, v oku pro pístní čep a dosahuje hodnoty 102 MPa, která je v porovnání 
s původním pístem nepatrně nižší. Napětí v oblasti nálitku pro pístní čep nepřesahuje 70 MPa, 
avšak oblast s vyšší hodnotou je rozsáhlejší, a tudíž využití materiálu je lepší. Ve dně 
odlehčeného pístu se obdobně jako u původního pístu objevuje zóna s napětím až 35 MPa, ale 
její velikost je větší. V oblasti drážek pro pístní kroužky je rozložení napětí prakticky totožné 
a nepřesahuje 70 MPa. U odlehčení 2 došlo k mírnému nárůstu maximálního napětí v oku pro 
pístní čep na 107 MPa. Z hlediska celkové napjatosti došlo pouze k rozšíření oblastí se 
shodným napětím a tím také k lepšímu využití pevnosti materiálu.     
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10. Závěr 
Vzájemným porovnáním metody výpočtu s prutovými náhradami a metody s použitím 

kontaktů, jsem dospěl k následujícím poznatkům: Při zanedbání napěťových špiček (v oblasti 
styku prutových náhrad se zatěžovaným tělesem) u metody s použitím prutových náhrad jsou 
výsledky rozložení napětí v celém pístu podobné. Rozdíl je především v mírném poklesu 
napětí, který je patrně způsoben tím, že při odlaďování tuhosti náhrad je uvažována pouze 
radiální deformace pístního čepu (uzly v ose pístního čepu mají ve směru osy válce zamezené 
posuvy). Naproti tomu se pístní čep při výpočtu s kontakty vlivem působícího zatížení nejen 
radiálně zdeformuje, ale současně dojde i k jeho průhybu. Tím si lze vysvětlit fakt, že oblast 
maximálního napětí se nachází na vnitřním okraji oka pro pístní čep.  

Při samostatném vyhodnocování výsledků získaných metodou prutových náhrad 
vyvstává problém, do jaké míry je maximální napětí ovlivněno prutovými náhradami. Tento 
problém je možné řešit postupným snižováním rozsahu vykreslovaných napětí a tím tyto 
napěťové špičky odfiltrovat. Z tohoto pohledu je vyhodnocování výsledků získaných 
z výpočtů s kontakty jednodušší, protože se daný výpočtový model více blíží realitě, a tudíž 
lze předpokládat, že zjištěná napětí jsou taktéž blízká reálným hodnotám. 

 Jak již bylo uvedeno výše, základní odchylkou modelu s kontakty od skutečnosti je 
absence mazací olejové vrstvy mezi kontaktními plochami, a proto je nutné brát napětí 
v blízkosti kontaktů s jistou rezervou. Řešení problematiky přenosu zatížení prostřednictvím 
olejové vrstvy je z hlediska výpočtového modelu velice komplikované a svým rozsahem a 
náročností přesahuje rámec této práce.  

Celkově lze tedy konstatovat, že pro základní napjatostní analýzu při mechanickém 
zatížení jsou obě metody téměř rovnocenné a dávají velmi blízké výsledky. Avšak u složitější 
úlohy, která by zahrnovala také tepelné zatížení pístu, je použitelná pouze metoda s kontakty.  

U odlehčení 1 jsem dosáhl oproti původnímu pístu snížení hmotnosti o 0,197 kg, což 
představuje hmotnostní úsporu 14,5%. I přes menší hmotnost nedošlo v porovnání 
s původním pístem při žádném z aplikovaných zátěžných stavů k nárůstu maximálního napětí 
v pístu, pouze oblasti se shodnými hodnotami napětí  se u odlehčené varianty rozšířily. 

U odlehčení 2 jsem snížil hmotnost o dalších 0,110 kg, tedy o 0,307 kg oproti 
původnímu pístu, jedná se o hmotnostní úsporu 22,7%. I u této odlehčené varianty byla 
maximální napětí při všech zátěžných stavech prakticky téměř stejná jako u původního pístu, 
přičemž při maximálních spalovacích tlacích a maximální boční síle došlo k nepatrnému 
nárůstu špičkového napětí. Stejně jako u odlehčení 1 došlo i zde k rozšíření oblastí se 
shodnými hodnotami napětí. 

Vzájemným porovnáním všech konstrukčních variant pístu jsem zjistil, že maximální 
hodnoty napětí se liší jen minimálně. Naproti tomu rozložení napětí je výhodnější u 
odlehčených variant, kde je lépe využita pevnost materiálu. Menší hmotnost pístů znamená 
samozřejmě úsporu materiálu a je výhodná i z hlediska uložení motoru, případně jeho 
vyvážení. 

 Nevýhodou navržených variant může být menší celková výška pístu, v důsledku které 
je styková plocha pláště pístu a vloženého válce menší. Tento fakt má pravděpodobně za 
následek nárůst stykového tlaku a tím možné větší opotřebení vloženého válce a pístu. Jak 
jsem již uvedl výše, problematiku kontaktních tlaků jsem  pro její obtížnost v této práci 
neřešil. 

 Dalším důležitým faktem je, že provedené výpočty představují pouze základní 
napjatostní analýzu mechanicky zatíženého pístu. Jelikož je ale píst ve skutečnosti významně 
namáhán také tepelně, bylo by nutné pro zpřesnění zahrnout do výpočtového modelu také 
tepelné zatížení. Pro jeho aplikaci je však velmi obtížné získat potřebné parametry, jako 
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například teploty v oblastech jednotlivých ploch pístu a součinitele přestupu tepla. Nelze však 
ani opomenout, že veškeré zátěžné účinky (mechanické i tepelné) působí na píst cyklicky, a 
proto je materiál pístu významně namáhán také únavově. Řešení  únavového namáhání 
materiálu, stejně jako zahrnutí tepelného zatížení, již přesahuje rámec této mojí práce.    
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12. Seznam použitých zkratek a symbolů 
a  [ms-2]  okamžitá hodnota zrychlení pístu 
aI  [ms-2]   okamžitá hodnota první harmonické složky zrychlení pístu 
aII  [ms-2]   okamžitá hodnota druhé harmonické složky zrychlení pístu 
dA  [mm]    průměr malého oka ojnice 
dB  [mm]    průměr velkého oka ojnice 
D  [mm]  vrtání válce 
Ec  [MPa]  modul pružnosti materiálu pístního čepu 
Ev  [MPa]  modul pružnosti materiálu vloženého válce 
Fc  [N]   okamžitá hodnota výsledné síly ve směru osy válce 
Fn  [N]   okamžitá hodnota boční síly 
Fp  [N]   okamžitá hodnota síly od tlaku plynů 
Fs  [N]   okamžitá hodnota setrvačné síly posuvných částí klikového 
    mechanismu 
g  [ms-2]  gravitační zrychlení 
JA  [kgm2]  moment setrvačnosti ojnice k ose procházející bodem A 
JB  [kgm2]  moment setrvačnosti ojnice k ose procházející bodem B 
JT  [kgm2]  moment setrvačnosti ojnice k ose procházející těžištěm T 
l  [mm]  vzdálenost středů malého a velkého oka ojnice 
lA  [mm]  vzdálenost středu malého oka ojnice a těžiště ojnice 
lB  [mm]  vzdálenost středu velkého oka ojnice a těžiště ojnice 
moj [kg]  hmotnost ojnice 
mp  [kg]  hmotnost pístní skupiny 
mp1 [kg]  hmotnost pístu 
mp2 [kg]  hmotnost pístních kroužků 
mp3 [kg]  hmotnost pístního čepu s pojistkami 
mA [kg]  redukovaná hmotnost posuvné části ojnice (2 - bodová redukce) 
mB [kg]  redukovaná hmotnost rotační části ojnice (2 - bodová redukce) 
m1  [kg]  redukovaná hmotnost posuvné části ojnice (3 - bodová redukce) 
m2  [kg]  redukovaná hmotnost rotační části ojnice (3 - bodová redukce) 
m3  [kg]  redukovaná hmotnost v těžišti ojnice (3 - bodová redukce) 
nc  [-]  počet prutových náhrad pístního čepu 
nj  [min-1]  jmenovité otáčky 
nv  [-]  počet prutových náhrad vloženého válce 
p   [MPa]  okamžitá hodnota spalovacího tlaku 
patm [MPa]  atmosférický tlak 
pc  [MPa]  zatěžovací tlak pístního čepu při návrhu jeho prutových náhrad 
pv  [MPa]  zatěžovací tlak vloženého válce při návrhu jeho prutových  
    náhrad 
r  [mm]  rameno zalomení klikového mechanismu 
rc  [mm]  délka prutové náhrady pístního čepu 
rv  [mm]  délka prutové náhrady vloženého válce 
sc  [m]  okamžitá hodnota dráhy pístu 
sI  [m]  okamžitá hodnota první harmonické složky dráhy pístu 
sII  [m]  okamžitá hodnota druhé harmonické složky dráhy pístu 
Sc  [mm2]  skutečná plocha oka pro pístní čep 
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Sp  [cm2]  plocha pístu 
 
Sv  [mm2]  skutečná plocha pláště pístu 
Sc1 [mm2]  průřez odladěné prutové náhrady pístního čepu 
Sv1 [mm2]  průřez odladěné prutové náhrady vloženého válce 
TA [s]  průměrná doba kmitu ojnice okolo bodu A 
TB [s]  průměrná doba kmitu ojnice okolo bodu B 
v  [ms-1]  okamžitá hodnota rychlosti pístu 
vk  [cm3]  kompresní objem 
vv  [cm3]  okamžitý objem spalovacího prostoru 
vI  [ms-1]  okamžitá hodnota první harmonické složky rychlosti pístu 
vII  [ms-1]  okamžitá hodnota druhé harmonické složky rychlosti pístu 
Vz  [cm3]  zdvihový objem jednoho válce motoru 
Z  [mm]  zdvih pístu motoru 
α  [°]  okamžitý úhel natočení klikového hřídele 
β  [°]  okamžitý úhel odklonu ojnice 
ε  [-]  kompresní poměr 
λ  [-]  klikový poměr 
ω  [s-1]  úhlová rychlost klikového hřídele při jmenovitých otáčkách 
∆rc [mm]  radiální deformace pístního čepu při výpočtu tuhosti prutových 
    náhrad 
∆rv [mm]  radiální deformace vloženého válce při výpočtu tuhosti  
    prutových náhrad 
 
 
 
 
 

 


