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Abstrakt 
 

Práce se zabývá mechanickou a tepelnou analýzou pístu tříválcového zážehového 
spalovacího motoru o zdvihovém objemu 1,2 l a maximálním výkonu 47 kW. Výpočtová 
analýza byla prováděna pomocí metody konečných prvků v programovém systému Ansys. 
Řešení napjatostí bylo provedeno několika způsoby. 3D model byl vytvořen podle reálného 
pístu v programu Pro/Engineer a pro použití při výpočtech částečně zjednodušen. Síly v 
klikovém mechanismu a všechny zátěžné účinky byly spočítány s použitím programu 
Mathcad. Výpočty jsou řešeny ve třech místech pracovního cyklu motoru, kde jsou 
předpokládány největší zatížení pístu. Na závěr práce je proveden výpočet bezpečnosti 
vysokocyklické únavy v programu Femfat. 
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Abstract 
 

The diploma thesis deals with a mechanical and thermal analysis of 3-cylinder petrol 
engine piston with capacity of 1,2 l and maximal output 47 kW. The computation analysis 
was created with the use of finite element method in the Ansys application. The strain 
solution was created using several techniques. The 3D model was made according to a real 
piston in the Pro/Engineer and was partly simplified for computation. Crank mechanism 
forces and the load stresses were solved using Mathcad. Calculations are done for three 
positions of power cycle engine, where the maximal loads of the piston are expected. Last part 
of the thesis is calculation of safety factor highcyclical fatigue made using Femfat application.  
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1. Úvod 
Spalovací motor je mechanický tepelný stroj, který vnitřním nebo vnějším spálením 

paliva přeměňuje jeho chemickou energii na energii tepelnou a na mechanickou energii 
působením na píst nebo lopatky turbíny. Při těchto přeměnách dochází ke ztrátám. Nejčastěji 
nedokonalým průběhem chemických reakcí (spalování atd.), odvodem tepla a mechanickými 
ztrátami. Motor tedy vykonává mechanickou práci a jako takový slouží k pohonu jiných 
strojních zařízení, nejčastěji dopravních a mobilních mechanizačních prostředků všech druhů. 
 

U čtyřdobého spalovacího motoru se pracovní cyklus odehrává během čtyř pohybů 
pístu: sacího, kompresního, expanzního a výfukového. Podle způsobu zapálení pohonné směsi 
rozeznáváme čtyřdobé motory zážehové a vznětové. U zážehových je směs paliva a vzduchu 
ve válci zapálena elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka. Tím se liší od 
vznětového motoru, kde dochází k samovznícení vstříknutého paliva díky teplotě stlačeného 
vzduchu. 

Zážehový motor pracuje s nižším kompresním tlakem, nejvyšší točivý moment a 
výkon leží ve vyšších otáčkách, má vyšší měrný výkon, menší měrnou hmotnost a jeho chod 
je tišší. Nevýhodou je nižší účinnost, vyšší měrná spotřeba, menší kompresní poměr, méně 
příznivý průběh točivého momentu a také větší škodlivost spalin. Pro správnou funkci 
zážehových spalovacích motorů je důležitá odolnost paliva proti samovznícení, kterou udává 
oktanové číslo. 
 

Základní pohyblivou součástkou zážehového motoru je píst. Slouží k přenosu síly 
mezi mechanickým zařízením a tekutým či plynným médiem. Pohyb pístu vyvolává expanze 
náplně, která je tvořena směsí paliva a vzduchu. Paliva mohou být kapalná (benzín, nafta, 
petrolej, mazut, metanol, bionafta, etanol) nebo plynná (propan-butan, zemní plyn). 

Samotný píst by nedokázal spolehlivě plnit tuto funkci, proto musí být doplněn 
dalšími nezbytnými částmi. Mezi tyto části patří pístní kroužky, pístní čep a pojistné kroužky 
pístního čepu. Spolu s pístem tvoří tzv. pístní skupinu. Píst zachycuje tlak plynů ve 
spalovacím prostoru a sílu jím vyvozenou přenáší pístním čepem dále na ojnici. Ojnice 
spojuje píst (přes pístní čep) s klikovým hřídelem motoru a svým výkyvem mění přímočarý 
vratný pohyb pístu ve válci na otáčivý pohyb klikového hřídele kolem ojničního čepu. Ojnice 
tedy přenáší sílu od tlaku plynů na dno pístu na klikový hřídel a zde vytváří točivý moment. 

Píst musí při volném pohybu utěsňovat spalovací prostor vůči možnému úniku spalin 
do klikové skříně a také odvádět teplo odevzdávané ze spalovaných plynů z větší části na 
stěnu válce. Protože je píst tepelně více namáhán než chlazený válec, musí mít ve válci 
dostatečnou vůli, která je tak velká, že nestačí požadavkům těsnosti a kromě toho musí píst 
utěsňovat spalovací prostor i vůči pronikání oleje z klikové skříně. Z těchto důvodů je píst 
opatřen pružnými kroužky. První dva kroužky jsou obvykle těsnící, třetí je stírací. Přenos sil z 
pístu na ojnici zajišťuje pístní čep. Ten je pojištěn proti posuvu pojistnými kroužky, aby jeho 
pohybem nedošlo k poškození válce. 
 

Obvykle má píst tvar kruhové desky nebo válce, ale existují i speciální písty, jako je 
třeba trojhraný píst Wankelova motoru. 
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2. Pístní skupina zážehového spalovacího motoru 
Základní pohyblivou částí motoru je klikový mechanismus. Klikový mechanismus 

mění přímočarý vratný pohyb pístu motoru na otáčivý pohyb klikového hřídele. Skládá se 
z pístní skupiny (píst, pístní čep, pístní kroužky), ojnice a klikového hřídele. 
 
2.1 Píst zážehového spalovacího motoru 

Patří mezi tepelně i mechanicky nejvíce zatížený díl, je vystaven časově velice 
proměnlivým tlakům s vysokými špičkovými hodnotami. Charakter zatěžujících účinků je 
rázový, vyvolaný prudkým nárůstem tlaku a teploty ve spalovacím prostoru. Současně, v 
důsledku cyklických změn těchto zatěžujících účinků, dochází k únavovému namáhání 
materiálu pístu. 

Tlaky při spalování jsou u zážehových motorů 5 až 6 MPa při normálním průběhu 
hoření s možností výrazného lokálního zvýšení při výskytu detonací. Teploty náplně válce se 
pohybují v rozmezí asi od 350 až do 2800 K. 
 

 
 

Obr. 1   Ukázka pístu zážehového motoru – částečný řez [20] 
 
 
Píst je tedy zatěžován: 
a) Mechanicky 

• silami od tlaku plynů  
• setrvačnými silami vyvolanými vratným pohybem pístu 
• třecími silami na plášti a v drážkách pístních kroužků 
• axiálními pohyby ve válci a naklápěním pístu 

b) Tepelně 
• vysokými teplotami spalin ve spalovacím prostoru motoru 
• chlazením ve spodní části pístu olejem z klikové skříně 

 
Kmity ve spalovacím prostoru, které vznikají při hoření, mohou rozkmitat pístní 

kroužky a narušit tak přestup tepla do stěn válce. Přitom se píst může porušit erozí. 
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Úkolem pístu je: 
• zachytit tlak spalin ve spalovacím prostoru a sílu jim vyvozenou přenést pístním 

čepem na ojnici a přes ni na klikový hřídel, 
• vytlačovat spaliny z válce, snižovat tlak v průběhu sacího zdvihu, přenášet sílu 

z ostatních součástí a tím dosáhnout komprese ve válci, 
• oddělovat spalovací prostor od prostoru klikové skříně a utěsňovat kvůli možnému 

úniku spalin do klikové skříně, 
• odvádět teplo vzniklé spalováním palivové směsi do stěn válců motoru a do oleje 

v klikové skříni, 
• udržovat ve správné poloze pístní čep a pístní kroužky, 
• zachycovat boční sílu vyvolanou klikovým mechanizmem a přenášet ji na stěnu válce, 
• u dvoudobých motorů řídit rozvodové orgány pro výměnu náplně válce. 

 
2.1.1 Požadavky na materiál pístu 

• vysoká pevnost za vysokých teplot a při proměnných zatíženích, 
• malá měrná hmotnost (hustota), 
• dobrá tepelná vodivost, 
• nízký součinitel tepelné roztažnosti, 
• velká odolnost vůči opotřebení za zvýšených teplot, 
• malý součinitel tření. 

 
 

 
 

Obr. 2   Závislost pevnosti slitiny Al Si12 Cu Mg Ni na teplotě [22] 
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Kvůli malé měrné hmotnosti a vysoké tepelné vodivosti se písty vyrábí ze 
speciálních lehkých slitin, především slitiny hliníku a křemíku. Křemík snižuje tepelnou 
roztažnost a opotřebení, ale zhoršuje obrobitelnost při výrobě. Písty pro čtyřtaktní motory 
mají většinou 11 až 13 % Si (eutektické slitiny). V některých případech je možné použití 
podílu křemíku až 25 %. Písty pro dvoutaktní motory mají podíl křemíku 14 až 18 % 
(nadeutektické slitiny), protože jsou v porovnání s písty pro čtyřtaktní motory v důsledku 
většího počtu pracovních taktů tepelně více namáhány a kvůli výřezům v plášti pístu ještě 
zeslabeny. 

Písty běžných sériových motorů se vyrábí litím do kokil, tlakovým litím a písty vysoce 
namáhané se kovají do zápustek. 
 
2.1.2 Hlavní části pístu 

Píst je duté válcové těleso, jehož hlavní části jsou vyznačeny na obr. 3. 
 

   1 

  2 

  4 

  5 

  6 

  7 

  9 

 10 

  8 

 11 

  3 

 
 

Obr. 3   Hlavní části pístu [12] 
 

1 - dno pístu 
2 - horní můstek 
3 - první můstek (můstek mezi těsnícími pístními kroužky) 
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4 - drážky pro těsnicí pístní kroužky 
5 - drážka pro stírací pístní kroužek 
6 - drážka pro axiální pojištění polohy pístního čepu 
7 - nálitky pro pístní čep 
8 - technologická úprava pro uchycení pístu při obrábění 
9 - drážka pro vyjmutí pojistky pístního čepu 
10 - plášť pístu (s povrchovou úpravou) 
11 - otvory pro odvod setřeného oleje 

 
Dno pístu 

Je vystaveno velmi vysokému zatížení, působí na něj tlak a teplota vzniklé spalováním 
směsi. Tvar dna je určen tvarem spalovacího prostoru, který ovlivňuje průběh a kvalitu 
spalování. Tloušťka dna je určena především velikostí namáhání. Čím tlustší je dno, tím lépe 
se odvádí teplo a vyrovnávají se teploty v oblasti pístních kroužků. Vnitřní povrch dna se 
někdy vyztužuje žebry, které zvyšují jeho tuhost. Pro odvod tepla mají jen malý význam, 
pokud není dno pístu chlazeno ostřikováním olejem. 

U zážehových motorů, u kterých se objevuje detonační hoření, dochází k místnímu 
poškozování dna pístu, horního můstku a výjimečně i drážky pro první pístní kroužek. 
Poškozování povrchu pístu v tomto případě můžeme snížit galvanicky vytvořenou vrstvou 
chromu, případně chemicky nanesenou vrstvou niklu o tloušťce 10 až 15 µm. 
 
Hlava pístu 

Je opatřena drážkami pro těsnící pístní kroužky utěsňující spalovací prostor a stírací 
pístní kroužky regulující mazání válce a pístu. Počet těsnících kroužků závisí na typu motoru. 
Potřebného utěsnění spalovacího prostoru rychloběžného motoru při dobrém mazání se 
dosáhne již dvěma těsnícími kroužky. 
 
Plášť pístu 

Z hlediska záběhu a třecích vlastností jsou na povrchu pláště moderního pístu jemné 
drážky po soustružení diamantovým nožem, ve kterých se udržuje zásoba oleje pro mazání 
stykové plochy. 
Plášť pístu plní následující úlohy: 

• vedení pístu ve válci 
• rozložení olejového filmu na povrchové vrstvě válce 
• předávání tepla stěně válce a mazacímu oleji 
• zachycuje normálovou sílu klikového mechanismu 

Délka pláště má vliv na tření, opotřebení pístu a pístních kroužků, klopení pístu a odvodu 
tepla z pístu. 
 
Povrchová úprava pláště 
Plášť pístu může být opatřen povrchovou vrstvou. 

• Cínová vrstva se získává ponořením pístu z lehkého kovu do lázně cínové soli. Na 
povrchu pístu se tak vysráží cín. I při velmi malé tloušťce této vrstvy jsou výsledkem 
velmi dobré kluzné vlastnosti pístu. 

• Olověná vrstva má proti cínové vrstvě výhodu ve vyšším bodu tání, a proto se u 
běžných pístů používá nejčastěji. 

• Grafitová vrstva se oproti předchozím případům získává nástřikem do tloušťky 0,02 až 
0,04 mm nebo za zvýšené teploty vypáleným sítotiskem. Tato úprava má dobré 



Ústav automobilního  František Špaček 
a dopravního inženýrství 

Brno, 2008  14 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

vlastnosti pro nouzový chod, zkracuje dobu rozběhnutí, je vynikající ochranou proti 
opotřebení pístu a omezuje oxidaci povrchu při skladování. 

• Eloxovaná vrstva poskytuje vysokou odolnost proti otěru, ale nemá dobré vlastnosti 
pro nouzový chod. Eloxovaná dna pístu se ovšem osvědčují při vysokém tepelném 
namáhání a rovněž jako ochrana proti korozi. 

 
2.1.3 Požadavky na konstrukci 

Nízká hmotnost pístu patří mezi důležitá kriteria pro konstrukci pístu. Snížením 
hmotnosti zmenšíme setrvačné síly, které způsobují velké mechanické namáhání pístu, 
obrácené než od tlaku plynů. 

Konstrukce pístu musí zajistit spolehlivé uložení pístních kroužků (těsnících a 
stíracího) v horní části pístu, musí umožnit relativně velmi těsný kontakt v částech píst-pístní 
kroužky-válec a mezi pláštěm pístu a válcem pro zabezpečení odvodu tepla z pístu a dobré 
těsnosti spalovacího prostoru. Zejména však pro vytvoření kvalitní třecí plochy mezi pístem a 
válcem. V těsném kontaktu mezi pístem a válcem vzniká až 60% všech třecích ztrát v motoru. 
Pro zvýšení životnosti pístu v partii drážek pro pístní kroužky se někdy používá zalitých 
ocelových nosičů (především pro 1. pístní kroužek). K dostatečnému chlazení pístu pomáhají 
některé konstrukční úpravy např. příčné, tzv. teplotní řezy, které snižují teplotu pláště pístu 
pod řezem nebo úpravy v klikové skříni motoru pro ostřik vnitřních stěn a dna pístu mazacím 
olejem. Konstrukční (tvarové) i technologické provedení dnešních moderně řešených pístů 
vychází z detailních výpočtových simulací. 

Vyosení pístního čepu znamená, že osa pístního čepu je asi o 0,5 až 1,5 mm posunutá 
od svislé osy pístu na stranu zatíženou tlakem. Vyosením pístního čepu lze dosáhnout snížení 
hluku, vyvolávaného hlavně překlopením pístu za horní úvratí při expanzi. Překlápění pístu je 
také spojeno se zvýšeným namáháním pláště pístu nárazem o náporovou stranu. 
 
2.1.4 Tepelné zatížení pístu 

V důsledku přímého kontaktu se spalinami je nejvíce tepelně namáháno dno pístu, 
horní můstek a obzvláště pak přechodové hrany mezi dnem pístu a horním můstkem. 
Množství tepla přestupující do pístu závisí na teplotě a rychlosti proudění plynů, na době 
hoření, na termodynamických vlastnostech plynu a na velikosti plochy omývané horkými 
spalinami. Proto u motorů s vysokou teplotou spalovacího prostoru je snaha o minimalizaci 
plochy dna pístu. Z toho vyplívá, že po ohřevu dochází na dně pístu a horním můstku 
k největší tvarové deformaci. 

Odvod tepla z pístu do stěn válce je zprostředkováván pístními kroužky (těsnícími asi 
40 až 60%), můstky mezi kroužky (až 30%) a pláštěm pístu (20 až 30%). Dále se dá zlepšit 
vhodným materiálem pístu o dobré tepelné vodivosti, velkými průřezy pro odvod tepla a 
zabezpečením, aby chlazení bloku válců bylo provedeno po celé dráze pístních kroužků. 
Pístní kroužky musí přenést i teplo, které vzniká z tření pístu ve válci. 

U pístů motorů chlazených vzduchem je nejen vyšší celková úroveň teplot, ale i vyšší 
gradient teploty mezi jednotlivými částmi pístu než u pístů kapalinou chlazených motorů. 
Maximální povrchová teplota pístů z hliníkové slitiny by neměla překročit u běžných litých 
pístů hodnotu asi 320 °C, kdy již dochází k výraznému poklesu pevnosti hliníkových slitin. U 
pístů kovaných je tento pokles pevnosti poněkud nižší. 

Některé, převážně starší písty mají kvůli tepelné regulaci vodorovnou drážku, která 
omezovala prostup tepla z koruny pístu do pláště pístu a současně sloužila pro odvod oleje 
z prostoru stíracího kroužku. 
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Z hlediska tepelného stavu pístu je vedle maximální teploty dna pístu rozhodující pro 
správnou funkci pístní skupiny i maximální teplota v drážce pro první pístní kroužek. Tato 
teplota nesmí překročit teplotu karbonizace použitého oleje. U běžných minerálních olejů je 
její hodnota přibližně 220 °C, u olejů syntetických jsou uváděny hodnoty 240 až 260 °C. 
Velikost této teploty při plném zatížení motoru je určována výškou prvního můstku. Proto 
také bývá u většiny vznětových motorů tento rozměr větší než u motorů benzinových. 
Překročení teploty karbonizace použitého oleje vede ke tvorbě částic karbonu, které postupně 
omezí radiální i axiální pohyb kroužku. Kroužek je zablokován v úrovni stěny můstku pístu a 
prakticky přestává těsnit. Netěsností proudí horké spaliny, které dále zvyšují místní teplotu 
pístu. V důsledku tepelné roztažnosti dochází, ke zvětšování průměru pístu a jeho následnému 
zadření ve válci motoru. 
 

 
 

Obr. 4   Rozložení teplot na pístu. Písty vzduchem chlazených motorů jsou více tepelně 
namáhány. [12] 

 
2.1.5 Vůle pístu ve válci 

Je dána rozdílem tepelné roztažnosti pístu a válce motoru. Vůle pístu ve válci by měla 
být co nejmenší. Jednak z důvodu omezení průniku spalin do klikové skříně motoru, jednak 
pro snížení hluku vyvolaného překlápěním pístu ve válci motoru. V důsledku rozdílné teploty 
a rozložení objemu materiálu pístu se dno pístu a oblast pístních kroužků roztahují více než 
spodní části pístu. Proto není tvar pístu za studena přesně válcový, ale oválný a kuželový, po 
zahřátí na provozní teplotu se vše vyrovná a píst má optimální válcový tvar. Příčný průřez 
pístu je eliptický. Kratší osa elipsy je umístěna do osy pístního čepu, ve které v důsledku 
koncentrace objemu materiálu v nálitcích pro pístní čep dochází při ohřevu k většímu 
roztažení než ve směru kolmém na osu pístního čepu. 

Z tvaru pístu tedy vyplívá že u studeného motoru je například vůle v rovině kolmé na 
směr osy pístního čepu asi o polovinu menší než vůle na konci pláště ve směru osy pístního 
čepu. Montážní vůle jsou velmi malé, jedná se jen o několik setin mm v místě největšího 
průměru pístu. Při normální provozní teplotě motoru má píst přibližně válcový tvar, přičemž 
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se zmenšuje vůle pístu. Velikost vůle za tepla je náročné určit, protože píst je navíc ještě 
deformován silami, které na něj působí. 

Požadujeme-li, aby po úplném prohřátí pístu byl tvar pístu kruhový musíme jej za 
studena natvarovat, tj. vytvořit určitou boční křivku pístu po výšce pístu a určitou ovalitu 
pístu v příčných průřezech pístu. Boční křivka pístu je charakterizována tím, že píst má 
nejmenší průměr v nejteplejších oblastech, tj. u dna pístu. Postupně se jeho průměr zvětšuje a 
maximální hodnoty dosahuje ve spodní části pláště pístu. Bývá to ve většině případů současně 
i třídící rozměr pístu. 

Menší vůli pístu ve válci studeného motoru umožňují písty s regulovanou deformací, 
nejčastěji písty bimetalické. 
 
2.1.6 Bimetalický píst 

Má do lehkého kovu zalitý např. plechový nedělený prstenec nebo plechové segmenty. 
Po zahřátí pístu zabraňují tepelné roztažnosti nebo ji usměrňují v určitém směru. Tímto 
získáme lepší tvar pístu ve studeném stavu a při provozní teplotě. Při malé montážní vůli se 
dosahuje lepších vlastností chodu motoru, snížení hlučnosti, opotřebení a spotřeby oleje. 

Rozdílná tepelná roztažnost oceli a lehkého kovu při zahřátí má za následek zakřivení 
ocelového pásku zalitého v pístu, což vede ke zvětšení průměru pístu. Umístěním ocelového 
pásku do oblasti nálitku pístního čepu se roztažnost usměrňuje především ve směru osy 
pístního čepu, přitom se téměř nemění průměr pístu ve směru tlaku. Oválným zpracováním 
pístu v oblasti nálitků pístního čepu se může tepelná roztažnost vyrovnávat. 
 

 
 

Obr. 5   Ukázka boční křivky pístu zážehového motoru [22] 
 
 
2.1.7 Chlazení pístu 

Překročí-li teplota v drážce prvního pístního kroužku 240 °C, je nutno zabezpečit její 
snížení pomocí chlazení pístu. V současné době se chlazení pístu používá prakticky u všech 
přeplňovaných zážehových motorů, výjimečně i u některých značně zatížených motorů 
nepřeplňovaných. Nejčastěji je použit nástřik dna pístu. Nástřik dna pístu olejem snižuje 
teplotu v drážce prvního pístního kroužku asi o 20 °C. Každému pístu náleží jedna olejová 
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tryska, která je přišroubovaná na bloku válců. Do trysky je olejovým kanálem dopravován 
olej přímo od olejového čerpadla. Olejová tryska je opatřena přetlakovým ventilem, který 
otevírá při přetlaku 0,25 až 0,32 MPa. Olej je tryskou vstřikován do vnitřku pístu, a tím ho 
ochlazuje. Chladící olej při nástřiku dna pístu odvede až 45% tepla z pístu. 
 
2.1.8 Moderní trendy 

Jedná se hlavně o změnu materiálu pístu, což jsou především hořčíkové kompozity a 
uhlík. Písty z hořčíkových kompozitů vyztužených uhlíkem jsou v porovnání s běžnými písty 
ze slitin AlSi při stejné pevnosti o třetinu lehčí. To umožňuje zvýšení otáček motoru a tím i 
výkonu. 
 
2.1.9 Konstruk ční provedení pístů - rozdělení 

Z hlediska konstrukčního provedení se významně liší písty dvoudobých 
rychloběžných motorů od motorů čtyřdobých zážehových. Proto lze písty zážehových 
spalovacích motorů rozdělit na dvě skupiny: 

• písty dvoudobého zážehového motoru 
• písty čtyřdobého zážehového motoru 

 
2.1.10 Píst dvoudobého zážehového motoru 

 Písty pro dvoutaktní motory musí řídit i výměnu náplní ve válci, tzn. otvírat, resp. 
zavírat sací, výfukové a přepouštěcí kanály. V jejich prstencových drážkách se nacházejí 
kolíky, jejichž účelem je zabránit protáčení pístních kroužků. 
 

 
 

Obr. 6   Píst dvoudobého zážehového motoru [22] 
 

 
Dno pístu mívá většinou mírně vypuklý tvar, který usměrňuje při vratném výplachu 

proud čerstvé náplně a odcházejících výfukových plynů. Můstek pístu bývá u dvoudobých 
motorů velmi nízký, je navrhován pouze z hlediska pevnostního. U současných 
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motocyklových motorů a motorů malé mechanizace jsou používány jeden nebo dva těsnící 
pístní kroužky. V drážkách pro pístní kroužky jsou kolíky zajišťující polohu zámku pístního 
kroužku. Zamezují pootočení zámku pístního kroužku do některého z rozvodových oken a 
následnému zlomení pístního kroužku. Spodní vybrání v plášti pístu umožňuje konstrukci 
kratších přepouštěcích kanálů. V dolní úvrati pístu propojuje vstup přepouštěcího kanálu s 
prostorem klikové skříně v němž je stlačena nasátá směs paliva se vzduchem. Plášť pístu musí 
být mezi vybráními řešen tak, aby v horní úvrati pístu překrýval výfukový otvor. 
 
2.1.11 Píst čtyřdobého zážehového motoru 

 Dno pístu současného zážehového čtyřdobého motoru bývá většinou rovné. Pro 
zlepšení průběhu spalování je u některých motorů vytvořena ve dnu pístu část spalovacího 
prostoru. U motorů s ventily skloněnými vůči ose válce jsou ve dnu pístu vytvořena vybrání 
pro talířky ventilů tak, aby ve fázi překrytí ventilů nedošlo ke styku ventilu se dnem pístu. V 
současné době tvoří výjimku výrazně tvarované dno pístů motorů s přímým vstřikem paliva 
do válce motoru. Vytvořený deflektor na dně pístu usměrňuje proudění vzduchu a 
vstřikovaného paliva do oblasti elektrod zapalovací svíčky, což umožňuje při částečných 
zatíženích motoru spalovat velmi chudou směs. Výška horního můstku je určována teplotou 
povrchu drážky pro první pístní kroužek. Výška prvního můstku je určována značným 
mechanickým namáháním vyplývajícím z rozložení tlaku spalin, které působí z horní a spodní 
strany na plochu můstku. U současných pístů jsou používány dva těsnicí kroužky. Drážka pro 
stírací pístní kroužek je vzhledem ke konstrukci stíracích pístních kroužků poněkud vyšší a je 
opatřena otvory. Těmito otvory je odváděn olej setřený ze stěny válce. U většiny současných 
pístů bývá skosením spodní hrany drážky pro stírací kroužek vytvořen akumulační prostor v 
němž je shromažďován setřený olej. V některých případech bývá tento prostor taktéž 
propojen otvory s vnitřním prostorem pístu. Nálitky pro pístní čep jsou spojeny se dnem pístu 
pomocí žeber, nebo jednoho souvislého bloku materiálu. 
 

 
 

Obr. 7   Píst čtyřdobého zážehového motoru s přímým vstřikem paliva do válce [22] 
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 U současných pístů jsou pro snížení hmotnosti pístu používány krátké pístní čepy, 
které umožňují zapuštění nálitku pro pístní čep do obrysu pístu. Současně bývá odstraněna i 
část pláště pístu a dochází tedy k dalšímu odlehčení pístu. Rozměry otvorů pro pístní čep jsou 
voleny tak, aby byl pístní čep u studeného motoru v nálitku bez vůle a teprve po prohřátí pístu 
na provozní teplotu se uvolnil, tzv. plovoucí pístní čep. Toto řešení zabezpečuje malou 
hlučnost pístní skupiny za studena i za tepla. Teplota nálitku u plně prohřátého motoru bývá 
přibližně 110 °C. Mazání stykové plochy pístního čepu a uložení v pístu je zabezpečováno 
nasáváním oleje z olejové mlhy do mezery mezi pístním čepem a otvorem v pístu v důsledku 
vymezování vůle při pohybu pístu. Pro zvýšení mazacího účinku jsou u některých pístů 
vyvrtány pomocné mazací otvory do spodní strany nálitku. 
 
 
2.2 Pístní čep 
 Pístní čep je spojovacím členem přenášejícím síly mezi pístem a ojnicí. Patří mezi 
součásti s vysokým mechanickým zatížením. Je namáhán silou od tlaku plynů na píst a silou 
setrvačnou. V důsledku proměnnosti směru i velikosti zatěžujících sil, je pístní čep namáhán 
únavově. Malý relativní pohyb třecích ploch pístního čepu působí nepříznivě na mazání 
stykových ploch. 
 
2.2.1 Konstrukce pístního čepu 

Konstrukčně je pístní čep nejčastěji řešen jako tlustostěnná trubka viz. obr. 8. Je 
vyroben z velmi kvalitní oceli s tepelným zpracováním a vysokou kvalitou povrchu vnějšího 
průměru. 

Požadavky na konstrukci jsou: malá hmotnost, velká odolnost vůči rázovému 
namáhání, dostatečná pevnost při střídavém zatížení, velká tuhost (minimální deformace), 
velká odolnost vnějšího povrchu proti opotřebení. Zhotovují se nejčastěji z cementačních 
ocelí nebo nitridačních ocelí. Vnější povrch pístního čepu se brousí, lapuje a leští. 

Pevnostní výpočet pístního čepu má obvykle jen druhořadý význam, neboť při správné 
volbě rozměru zpravidla vede k vysokým násobkům bezpečnosti. Rozhodující význam pro 
správnou funkci má výpočet deformací pístního čepu v závislosti na jeho uložení v pístu. 
Slabě dimenzovaný pístní čep může způsobovat trhliny v horním místě nálitku pro pístní čep, 
které vedou k poškození pístu. Zejména v době po startu motoru mohou špičkové tlaky 
společně s malou vůlí pístního čepu v nálitku způsobit jeho vysoké zatížení. Po zahřátí pístu 
se vůle zvětší a vliv opalizace pístního čepu na napětí v nálitku se zmenší. Řešením je tuhý 
pístní čep uložený v poddajných nálitcích pístu. To lze splnit jen částečně s ohledem na 
požadavek nízkých posuvných hmot. 
 

 
 

Obr. 8   Pístní čep 

1 – vnější válcová plocha 
2 – boční plochy čepu 
3 – vnitřní válcová plocha 
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2.2.2 Uložení pístního čepu 

Plovoucí pístní čep, je používán častěji, je volně uložen v oku ojnice i v nálitcích pístu. 
Pro snížení hlučnosti studeného motoru, kdy vůle v uložení pístního čepu v pístu by mohla 
způsobovat klepání, dosáhne pístní čep volného uložení až po ohřevu pístu v oblasti pístního 
čepu na cca 110 °C. Pístní čep musí být axiálně pojištěn, to zabezpečují drátové pojistky. 

Pevný pístní čep je v některých případech použit u zážehových motorů. Čep je za tepla 
nalisován do ojničního oka. Výhodou tohoto řešení je možnost zmenšení vnějšího průměru 
čepu, protože dochází k výraznému snížení ovalizace pístního čepu. Dosáhneme tak snížení 
hmotnosti pístního čepu a současně odpadají axiální pojistky pístního čepu. 
 
 
2.3 Pístní kroužky 

Slouží k utěsnění spalovacího prostoru, k zamezení průniku mazacího oleje do 
spalovacího prostoru, řídí výšku mazací vrstvy oleje mezi pláštěm pístu a stěnou válce a velký 
význam mají při odvodu tepla z pístu do stěny válce. 

Pístní kroužky jsou při provozu motoru namáhány silami setrvačnými, silami od tlaku 
plynů a třením o stěnu válce motoru. Tyto síly jsou časově proměnné a působí na kroužek, 
který je ohřátý na poměrně vysokou teplotu, jednak průtokem tepla z pístu, jednak teplem 
vyvolaným třením o stěnu válce. Za těchto obtížných provozních podmínek je nutno 
zabezpečit odpovídající funkčnost a životnost pístního kroužku. 
 
2.3.1 Konstrukce a základní prvky pístního kroužku 

 
 

Obr. 9   Pístní kroužek [12] 
 

1 - zámek pístního kroužku 
2 - boční dosedací plocha kroužku 
3 - hlavní těsnící plocha 
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h - tloušťka kroužku 
a - šířka kroužku 
s - vůle v zámku volného kroužku 
p - měrný tlak vyvolaný zamontováním kroužku do válce 
Ft - tangenciální síla 

 
Konstrukce pístních kroužků musí zajistit pokud možno rovnoměrný přítlak k válci. 

Kvůli montáži pístních kroužků do drážek v pístu je třeba jejich radiální rozříznutí a to 
zhoršuje rovnoměrnost přítlaku (konstrukcí kroužku s tzv. korigovaným přítlakem lze tento 
stav zlepšit). Výška pístních kroužků závisí na rozměru pístu. 

V místě přerušení na obvodu pístního kroužku vzniká tzv. zámek kroužku. Zámek 
pístního kroužku umožňuje navlečení pístního kroužku do drážky v pístu a dilataci kroužku 
při jeho ohřevu. U čtyřdobých motorů bývá tvar zámku kolmý nebo šikmý. Vůle v zámku 
pístního kroužku musí být volena tak, aby při maximálním ohřevu kroužku nedošlo k 
vymezení zámkové vůle. Pokud tento jev nastane projeví se většinou lomem pístního 
kroužku. U dvoudobých motorů musí být pístní kroužek pojištěním správně polohován ve 
válci. Poloha na pístu je zajišťována kolíčkem. U čtyřdobých motorů se poloha zámku 
nepojišťuje (při montáži pístu do válce se zámky u jednotlivých pístních kroužků rozdělují po 
obvodu pístu rovnoměrně). 

Stírací kroužek zajišťuje stírání mazacího oleje ze stěn válce. Nejčastěji přes průřezy 
ve stíracím kroužku do drážky pro stírací kroužek. Dále přes otvory v drážce pro stírací 
kroužek a přes vnitřní prostor v pístu do prostoru klikové skříně. 

Boční dosedací plocha kroužku přenáší síly mezi kroužkem a stěnami drážky v pístu a 
zabezpečuje těsnost proti průniku spalin a oleje. Bývá jemně broušená. 

Hlavní těsnící plocha zajišťuje v kontaktu se stěnou válce utěsnění spalovacího 
prostoru. 
Pístní kroužky lze rozdělit na těsnící pístní kroužky a stírací pístní kroužky. 
 
2.3.2 Materiály a výroba 

Pístní kroužky bývají vyráběny technologií odděleného lití z šedé litiny se zjemněným 
zrnem, legované fosforem. U motorů s vysokým výkonem se někdy používají ocelové 
kroužky. Těsnící kroužky mývají na činné ploše povrchovou úpravu tvrdochromem pro 
zvýšení životnosti kroužku i válce. 
 
2.3.3 Těsnící pístní kroužky 

Těsnící kroužky zabezpečují těsnost spalovacího prostoru a v podstatné míře se také 
podílejí na odvodu tepla z pístu do stěn válce. Jsou mimořádně namáhány tepelně a 
mechanicky (zejména 1. těsnící kroužek), mezi těsnícími kroužky a válcem dochází k 
polosuchému tření při relativně velkém přítlaku kroužků na válec. 

V průběhu výfukového, sacího a části kompresního zdvihu jsou těsnící pístní kroužky 
přitlačovány na stěnu válce pouze vlastní pružností, charakterizovanou tangenciální silou. Na 
konci kompresního zdvihu a v průběhu spalování a expanze vzrůstá tlak nad pístem a 
současně i v objemech za a mezi těsnícími kroužky. Je zřejmé, že i síly vyvolané účinkem 
tlaku plynů se významně podílí na utěsnění spalovacího prostoru. 
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Typy těsnících pístních kroužků: 
• Pístní kroužek s válcovou těsnící plochou 
• Pístní kroužek s kuželovou těsnící plochou (minutový) 
• Lichoběžníkový pístní kroužek (trapézový) 
• Lichoběžníkový pístní kroužek jednostranný 
• Kroužek ve tvaru „L“ 
• Kroužek s výstupkem (polostírací) 

 
2.3.4 Stírací pístní kroužky 

U čtyřdobých motorů zabraňují průniku oleje nad píst a regulují tloušťku olejové 
vrstvy na stěně válce tak, aby byla styková plocha válce a pístu co nejlépe mazána a spotřeba 
oleje v důsledku jeho spálení byla co nejmenší. 

 
Podle konstrukčního provedení je můžeme rozdělit na: 

• litinové pístní kroužky využívající pro přítlak na stěnu válce vlastní pružností 
• litinové, nebo ocelové pístní kroužky se zvýšeným přítlakem vyvolaným expanderem 
• skládané ocelové kroužky 

 
V současné době se nejčastěji u zážehových motorů osobních automobilů používají 

stírací pístní kroužky skládané. Kroužek je tvořen dvěmi ocelovými lamelami a rozpínací 
pružinou. Stykové povrchy lamel s válcem jsou pokryty tvrdochromem. Pro snížení 
opotřebení povrchu rozpínací pružiny v kontaktní ploše s lamelami bývá pružina i lamely 
nitridovány. Takto řešené stírací kroužky jsou velmi nízké a tedy i lehké. Nevýhodou je 
podstatně strmější charakteristika rozpínací pružiny v porovnání se šroubovou pružinou 
pístního kroužku s výřezy. Při opotřebení povrchu kroužku dochází k rychlejšímu poklesu 
měrného tlaku a nárůstu spotřeby oleje. 
 

 
 

Obr. 10   Příklady pístních kroužků používaných u zážehových motorů [22] 
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3. Popis analyzovaného pístu a motoru Škoda l.2 HTP/47 kW 
3.1 Motor Škoda l.2 HTP/47 kW 

Jedná se o řadový kapalinou chlazený zážehový tříválec se čtyřikrát uloženým 
klikovým hřídelem a jedním protiběžným vyvažovacím hřídelem. Blok i hlava válců jsou 
zhotoveny z hliníkové slitiny. Ventilový rozvod je 2xOHC se čtyřmi ventily pro každý válec. 
Motor je vybaven bezdotykovým elektronickým zapalováním se třemi zapalovacími cívkami, 
nasazenými přímo na zapalovacích svíčkách, sekvenčním vícebodovým vstřikováním paliva 
MPI a elektronickým ovládáním škrticí klapky bez mechanické vazby na pedál plynu. Motor 
splňuje exhalační normu EURO IV, používaným palivem je bezolovnatý benzín s oktanovým 
číslem 95. Největšího točivého momentu 112 N.m motor dosahuje při 3000 otáčkách/min. 

 
Obr. 11   Motor Škoda 1.2 HTP/47kW [20] 
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Obr. 12   Vnější otáčková charakteristika motoru Škoda 1,2 HTP/47kW [20] 
 
 
3.1.1 Konstruk ční znaky motoru Škoda 1.2 HTP/47kW 

Blok motoru je tlakový odlitek z hliníkové slitiny, je dělený v rovině osy klikového 
hřídele. Toto řešení má vysokou pevnost a tuhost bloku motoru v ohybu i v krůtu. Vysoká 
tuhost bloku je přitom velmi výhodná z hlediska snížení vibrací i hlučnosti a současně 
přispívá k dlouhé životnosti motoru. 

Hlava válců má příčné chlazení, což znamená, že chladicí kapalina neproudí podélně, 
tedy od prvního válce k poslednímu (ve směru osy klikového hřídele) ale příčně (kolmo na 
osu klikového hřídele). Výhodou je podstatně rovnoměrnější chlazení spalovacích prostorů, 
které přispívá k lepší účinnosti spalovacího procesu, a tím i ke snížení spotřeby paliva a 
omezení obsahu škodlivin ve výfukových plynech. 

Vačkový hřídel a olejové čerpadlo jsou poháněny dvěma řetězy. Řetěz pohánějící 
vačkové hřídele je napínán hydraulickým napínákem, řetěz pro pohon olejového čerpadla 
potom mechanickým. Ve srovnání s pohonem ozubeným řemenem má pohon moderním 
řetězem při srovnatelné hlučnosti a pasivních odporech výhodu ve vyšší životnosti. Pohon je 
navržen tak, že po dobu životnosti motoru nevyžaduje údržbu ani výměnu řetězů, resp. 
řetězových kol.  

Ve spodní části bloku motoru je uložen vyvažovací hřídel poháněný ozubeným 
soukolím od klikového hřídele. Na koncích vyvažovacího hřídele jsou dvě vyvažovací závaží 
(jedno je k hřídeli přišroubované, druhé je tvořeno výstupkem na ozubeném kole pohánějícím 
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hřídel). Výsledkem je relativně klidný a vyrovnaný běh motoru. Vyvažovací hřídel se otáčí 
stejnými otáčkami jako klikový hřídel, ale v opačném smyslu. 

Vačkový hřídel je tzv. skládané konstrukce. Tvoří ho ocelová trubka, na kterou jsou 
navlečeny a přesně usazeny jednotlivé vačky. Při vysoké pevnosti je tak hřídel zároveň velmi 
lehký. Rozvodový mechanismus obsahuje hydraulické prvky vymezující vůle ve ventilovém 
rozvodu. Díky nim není třeba pravidelně kontrolovat a seřizovat vůli ventilů. 

Výfuková soustava se skládá z katalyzátoru výfukových plynů umístěným hned za 
sběrným výfukovým potrubím. Toto řešení je výhodné z hlediska rychlejšího ohřátí 
katalyzátoru na provozní teplotu po studeném startu, což je přínosné nejen z hlediska nízkých 
emisí, ale ve svých důsledcích přispívá i ke snížení spotřeby paliva. 
 
 
3.2 Popis pístní skupiny 
 
3.2.1 Analyzovaný píst 

Jedná se hliníkový píst odlehčené konstrukce, vyráběný firmou Kolbenschmidt 
Pierburg. Píst je použit v motoru automobilu Škoda Fabia 1,2l /47kW. Vyznačuje se zúženým 
profilem a dovnitř orientovanými nálitky pro pístní čep (viz. obr. 13 a 14). Tím se vytváří 
rámový tvar. Zúžený profil dovoluje použít kratší pístní čep. Ve dně pístu je prohlubeň, která 
tvoří součást spalovacího prostoru. Také jsou zde vybrání pro ventily, menší pro výfukové a 
větší pro sací ventily. Na části pláště pístu, která je v kontaktu s válcem je nanesena grafitová 
vrstva. Předností odlehčené konstrukce pístu s kratším pístním čepem je relativně malá třecí 
plocha pístu. Tvar pístu vyžaduje montáž do předepsané polohy, která je vyznačena šipkou na 
dně pístu. 

Píst je odlit s hliníkové slitiny s příměsí křemíku, niklu, mědi, manganu a dalších 
prvků. Hmotnost samotného pístu je 0,2123 kg. Průměr pístu v dolní části pláště je 
76,475 mm a směrem nahoru je tvarován dle boční křivky pístu. Výška je 50,3 mm. 
 
3.2.2 Pístní čep 

Pístní čep je plovoucí, jeho vyosení je 0,5 mm oproti ose pístu. Proti axiálnímu posuvu 
je pojištěn drátěnými kroužky. Vnější průměr čepu je 17 mm a vnitřní 9,8 mm. Délka pístního 
čepu je 45,8 mm a jeho hmotnost je 0,0537 kg. 
 
3.2.3 Pístní kroužky 

Píst je osazen třemi pístními kroužky, dvěmi těsnícími a jedním stíracím. Stírací 
kroužek je ocelový, skládaný. Olej je z drážky pro stírací kroužek odváděn čtyřmi otvory na 
vnitřní stěny pístu. Hmotnost všech kroužků je 0,0194 kg. Výška prvního kroužku je 1,2 mm, 
druhého 1,4 mm a třetího 2,4 mm. 
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Obr. 13   Píst motoru Škoda 1,2/47kW – pohled z vnějšku 
 
 

 
 

Obr. 14   Píst motoru Škoda 1,2/47kW – pohled dovnitř 
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4. Výpočet zátěžných silových účinků působících na píst 
4.1 Kinematika klikového mechanismu 

Pohyblivé části klikového mechanizmu vyvolávají setrvačné síly, které spolu se silami 
od tlaku plynů se přenášejí do bloku motoru a dále na celé vozidlo. Znát tyto síly je pro 
konstrukci motoru a jeho částí velmi důležité. 
 
Pro výpočty zátěžných silových účinků působících na píst jsem použil program Mathcad. 
 
4.1.1 Mathcad – stručná charakteristika programu 

Mathcad je systém pro výpočty, které se místo programování zadávají přímo zápisem 
matematických vztahů. 
Jeho základní rysy jsou: 

• integruje text, výpočty, grafiku a technické výkresy do jednoho dokumentu, 
• používá standardní matematický zápis k zadání problému místo programování, 
• interaktivně zobrazuje výsledek i výpočet, 
• nabízí rozsáhlou sadu připravených řešení a vzorů. 

 
Program je vybaven textovým editorem, výpočty jsou zobrazeny přirozeným zápisem 

a je možno vhodně je doprovázet vysvětlujícím textem, popisem metody eventuálně odkazy 
na zdroje. 
 
Výpočetní vlastnosti: 

• přirozený matematický zápis 
• numerické a symbolické výpočty 
• lineární, nelineární, diferenciální rovnice 
• integrační, limitní, sumační operace 
• vektory a matice 
• symbolické funkce pro algebraické výpočty 
• statistika a analýza dat 
• rozsáhlá 2D a 3D grafika 
• programování dalších výpočtů dle potřeby 
• automatický přepočet a konverze jednotek 
• analýza signálu, obrazu, vlnová analýza optimalizační metody 

 
4.1.2 Hlavní rozměry motoru a vstupní hodnoty pro výpočty 

Vstupními hodnotami do výpočtů kinematiky klikového mechanismu jsou konstrukční 
rozměry jednotlivých dílů klikového ústrojí a parametry režimu práce motoru: 
 

Počet válců     i = 3 
Zdvihový objem motoru   Vz = 1198 cm3 
Výkon     Pe = 47 kW 
Vrtání      D = 76.5 mm 
Zdvih      Z = 86.9 mm 
Kompresní poměr    ε = 10.5 
Vnější průměr pístního čepu   da = 17 mm 
Vnitřní průměr pístního čepu  di = 9.8 mm 
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Rameno kliky     r = 43.45 mm 
Taktnost motoru    τm = 0.5 
Hmotnost pístní skupiny   mpist = 0.28667 kg 
(píst + pístní kroužky + pístní čep+pojistné kroužky) 
Hmotnost pístního čepu   mpc = 0.05366 kg 
Otáčky motoru    n = 5400 min-1 

Atmosférický tlak    patm = 0.1 MPa 
 
Charakteristickými hodnotami daného motoru dále jsou: 
 
Střední efektivní tlak motoru 

pe

Pe

Vz n⋅ τm⋅
=

  
pe 0.872MPa=

     
(1)

 
 
Objemový výkon motoru  

Pl

Pe

Vz
=

   
Pl 39.232

kW

L
=

     
(2)

 
 
Zdvihový objem jednoho válce 

Vz1
π D

2⋅
4

Z⋅=
  

Vz1 399.423cm
3=
     

(3)
 

 
Zdvihový poměr 

k
Z

D
=

   k 1.136=       
(4)

 
 
Střední pístová rychlost  

cs 2 Z⋅ n⋅=
   

cs 15.642
m

s
=

     
(5)

 
 
4.1.3 Výpočet kinematiky klikového mechanizmu 

Řešit kinematiku klikového mechanismu znamená určit průběh základních 
kinematických veličin, kterými jsou dráha, rychlost  a zrychlení pístu při daných otáčkách. 

Ve výpočtech jsem použil rozklad do harmonických složek se zanedbáním členů 3. a 
vyšších řádů. 
 
Při výpočtu kinematiky je potřeba úhlová rychlost 

ω 2 π⋅ n⋅=    ω 565.487s
1−=      (6) 

 
Také je (pro zjednodušení) potřeba tzv. klikový poměr 

λr
r

l
=    λr 0.315=       (7) 
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Průběh dráhy pístu  
Vyjádřením základního vztahu pro dráhu pístu, jeho rozkladem do nekonečné řady a 

zanedbáním členů 3. a vyšších řádů získáme výsledný vztah: 

sc α( ) r 1 cos α( )−( )
λr

4
1 cos 2α⋅( )−( )⋅+









⋅=
     

(8) 

kde α je úhel natočení klikového hřídele. 
 
Vztah pro dráhu pístu je možno rozdělit na 1. a 2. harmonickou složku. 
1. harmonická složka dráhy pístu  

sI α( ) r 1 cos α( )−( )⋅=
        

(9)
 

 
2. harmonická složka dráhy pístu  

sII α( ) r
λr

4
1 cos 2α⋅( )−( )⋅









⋅=
       

(10) 
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Obr. 15   Graf průběhu dráhy pístu a jejích jednotlivých harmonických složek 

 
 
Průběh rychlosti pístu  
Derivací dráhy pístu a její malou úpravou se získá vztah pro výpočet rychlosti pístu. 

v α( ) ω r⋅ sin α( ) 1

2
λr sin 2 α⋅( )⋅⋅+








⋅=
      

(11)
 

 
1. harmonická složka rychlosti pístu  

vI α( ) ω r⋅ sin α( )⋅=
        

 (12) 
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2. harmonická složka rychlosti pístu  

vII α( ) ω r⋅
1

2
⋅ λr⋅ sin 2 α⋅( )⋅=         (13) 
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Obr. 16   Graf průběhu rychlosti pístu a jejích jednotlivých harmonických složek 

 
 
Průběh zrychlení pístu 
Derivací rychlosti pístu podle času získáme vztah pro zrychlení pístu. 

a α( ) ω2
r⋅ cos α( ) λr cos 2α⋅( )⋅+( )⋅=       (14) 

 
1. harmonická složka zrychlení pístu pak je 

aI α( ) ω2
r⋅ cos α( )⋅=

       
 (15) 

 
2. harmonická složka zrychlení pístu je obdobně 

aII α( ) ω2
r⋅ λr⋅ cos 2α⋅( )⋅=         (16) 
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Obr. 17   Graf průběhu zrychlení pístu a jeho jednotlivých harmonických složek 

 
 
 
4.2 Redukce ojnice do hmotných bodů (metodou odkývání) 
 Při redukci ojnice se obvykle spojitá hmotnost ojnice nahrazuje soustavou hmotných 
bodů, jejíž statické i dynamické účinky jsou pro daný účel rovnocenné s účinky nahrazované 
ojnice. Podmínky statické rovnováhy jsou dvě: 

• Součet hmotností bodů redukované soustavy se musí rovnat hmotnosti původní ojnice. 
• Redukovaná soustava hmotných bodů musí mít stejnou polohu těžiště jako ojnice 

původní. 
Podmínka dynamická: 

• Náhradní soustava hmotných bodů i nahrazovaná ojnice musí mít vzhledem k těžišti 
stejný moment setrvačnosti. 
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4.2.1 Základní rozměry ojnice 

 
 

Obr. 18   Základní rozměry ojnice [21] 
 
 
4.2.2 Hodnoty měření odkývání ojnice a vypočtené hodnoty potřebné k provedení 

redukce hmoty ojnice 

Metodu odkývání použiji, protože neznám polohu těžiště ojnice. Metoda spočívá 
v určení doby kmitu ojnice zavěšené za horní nebo dolní oko.  

Pro určení doby jednoho kmitu jsem zvolil měření doby 200 kmitů a pro každé oko 
čtyři nezávislá měření. Ze získaných časů jsem vypočítal průměr pro zpřesnění výsledků a 
zmenšení případných chyb při měření. 
Průměrná doba jednoho kmitu okolo horního oka ojnice: 

TA 0.757 s=
 

Průměrná doba jednoho kmitu okolo dolního oka ojnice: 
TB 0.681 s=

 
 
Řeším soustavu čtyř rovnic kde JA, JB jsou momenty setrvačnosti kolem bodů A, B a g je 
tíhové zrychlení. 

TA 2 π⋅
JA

moj g⋅ a⋅
⋅          (17) 

Délka ojnice (vzdálenost středů ok) 
l = 138 mm 
 
Průměr horního oka ojnice 
dA = 20 mm 
 
Průměr dolního oka ojnice 
dB = 45 mm 
 
Šířka ojničních ok 
to = 17 mm 
 
Hmotnost ojnice 
moj = 0.4419 kg 
 
Vzdálenost bodů A a B 
L = 170.5 mm 
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TB 2 π⋅
JB

moj g⋅ b⋅
⋅          (18) 

L a b+           (19) 

JA moj a
2⋅− JB moj b

2⋅−         (20) 

 
Řešením této soustavy rovnic je: 

JA 7.087 10
3−× m

2
kg⋅=   a 112.801mm=  

JB 2.935 10
3−× m

2
kg⋅=   b 57.699mm=  

 
Moment setrvačnosti ojnice v těžišti 

JT JA moj a
2⋅−=    JT 1.464 10

3−× m
2

kg⋅=    (21) 

 
Jednoduchým přepočtem dle obrázku spočítám vzdálenost středu horního oka ojnice a těžiště. 

l1 102.801mm=  

A vzdálenost středu dolního oka ojnice a těžiště. 
l2 35.199mm=  

 
4.2.3 Redukce ojnice do třech hmotných bodů (tříbodová redukce) 

Redukované hmotnosti ojnice vypočítám ze soustavy tří rovnic:  

JT m1 l1
2⋅ m2 l2

2⋅+          (22) 

m1 l1⋅ m2 l2⋅           (23) 

moj m1 m2+ m3+          (24) 

 
Řešením soustavy rovnic získám: 
Redukovanou hmotnost posuvných částí ojnice 

m1 0.10321 kg=
 

Redukovanou hmotnost rotačních částí ojnice 
m2 0.30143 kg=

 
Redukovanou hmotnost v těžišti ojnice 

m3 0.03726 kg=
 

 
4.2.4 Přepočet redukce ojnice tříbodové na redukci dvoubodovou 

Při dvoubodové redukci se hmotnost ojnice v těžišti m3 rozpočítá v poměru 
vzdáleností l1 a l2. 
 
Redukovaná hmotnost posuvných částí ojnice 

m1.2b m1 m3

l2

l
⋅+=

   
m1.2b 0.11271 kg=

    
(25)
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Redukovaná hmotnost rotačních částí ojnice 

m2.2b m2 m3

l1

l
⋅+=

   
m2.2b 0.32919 kg=

    
(26)

 
 
 
4.3 Diagramy válcové jednotky motoru 

Jedná se o závislosti změny tlaku plynů ve válci na úhlu pootočení klikového hřídele a 
změny tlaku plynů na okamžitém objemu spalovacího prostoru. Okamžitá hodnota objemu 
spalovacího prostoru se určí přepočtem z úhlu pootočení klikového hřídele. 
 
4.3.1 Diagram p-α 

Diagram zobrazuje průběh tlaku nad pístem po dobu jednoho celého pracovního cyklu. 
Hodnoty tlaků byly získány měřením po půl stupni natočení klikového hřídele (tzn. 1440 
hodnot tlaků během dvou otáček klikového hřídele). 
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Obr. 19   Indikátorový diagram p-α motoru Škoda 1.2 HTP/47kW 
 
 
4.3.2 Diagram p-V 

p–V diagram válcové jednotky motoru je závislost indikovaného tlaku na objemu 
válce motoru. 
Pro vykreslení grafu je třeba znát hodnoty okamžitého objemu válce. Okamžitý objem válce 
se vypočítá podle rovnice: 
 

Vi Sp sc α( )⋅ Vk+=
         

(27)
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kde Sp je plocha pístu 

Sp
π D

2⋅
4

=
    

Sp 4.596 10 3−× m2=
   

(28)
 

a Vk je kompresní objem. 

Vk

Sp Z⋅

ε 1−
=

    
Vk 42.044cm3=

    
(29)
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Obr. 20   p-V diagram pracovního cyklu motoru 
 
 
4.4 Síly v klikovém mechanizmu 

Síly vyvolané tlakem plynů na píst jsou ojnicí přenášeny na klikový hřídel. 
V klikovém ústrojí působí ovšem ještě setrvačné síly, které toto ústrojí přenáší na pevné části 
motoru. V motoru působí dále síly třecí a síly vznikající torzním, ohybovým a prostorovým 
kmitáním. Pro pevnostní výpočty konstrukčních částí motoru a pro jízdní komfort mají 
význam síly tlaku plynů a síly setrvačné. Vzhledem k tomu, že tlak plynů ve válci a zrychlení 
jednotlivých pohyblivých částí motoru se mění periodicky v závislosti na otáčení klikového 
hřídele, jsou tyto síly periodickými funkcemi času resp. úhlu natočení klikového hřídele. 
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Obr. 21   Síly v klikovém mechanizmu [21] 
 
 
4.4.1 Síly působící na píst ve směru osy válce 

Tlak plynů ve válci působí na dno pístu a hlavu válce, tím vyvolává síly (primární a 
sekundární), které leží v ose válce (obr. 21). 
Primární síla (síla od tlaku plynu) 

Fpi
pi patm−( ) Sp⋅=

         
(30) 

Kde pi je hodnota tlaku z indikátorového diagramu a patm je hodnota tlaku atmosférického. 
 
Sekundární síla (setrvačná síla posuvných částí) 

Fspi
mpist m1.2b+( )− a α i( )⋅=

       
(31) 

 
Součtem těchto dvou sil získám celkovou sílu působící na píst a posuvné části 

Fcpi
Fpi

Fspi
+=

         
(32)

 

p – tlak plynů 
Fn – boční síla 
Fs – setrvačná síla 
Fp – síla od tlaku plynů 
Fc – celková síla na píst 
Fr – radiální síla 
Ft – tangenciální síla 
Fo1 – ojniční síla 
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Obr. 22   Graf průběhů sil působících na píst ve směru osy válce 
 
 
4.4.2 Síly přenášené pístním čepem 

V pístním čepu se celková síla působící na píst rozkládá na dvě složky, a to na složku 
kolmou na stěnu válce tzv. boční sílu na píst (normálnou sílu na píst) a na složku v ose ojnice 
tzv. sílu v ojnici (ojniční sílu). Ojniční síla se přenáší ojnicí na klikový čep, kde se dále 
rozkládá na sílu tangenciální a radiální viz. obr. 21. 
 
Pro výpočet těchto sil je třeba znát úhel odklonu ojnice: 

β i asinλr sin α i( )⋅( )=         (33) 

 
Síla v ojnici 

Foi

Fcpi

cos β i( )=
         

(34)
 

 
Boční síla působící na píst (normálná síla) 

Npi
Fcpi

tan β i( )⋅=
         

(35)
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Obr. 23   Graf průběhu síly v ojnici v závislosti na natočení klikového hřídele 
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Obr. 24   Graf průběhu boční síly působící na píst v závislosti na natočení klikového hřídele 
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4.5 Tabulka maximálních a minimálních hodnot vyšetřovaných veličin 
Tab. 1   Hodnoty vyšetřovaných veličin 

Název Minimální hodnota Maximální hodnota 

Dráha pístu 0 mm 86,9 mm 

Rychlost pístu -25,669 m.s-1 25,669 m.s-1 

Zrychlení pístu -9890,787 m.s-2 18268,901 m.s-2 

Spalovací tlak 0,024 MPa 5,599 MPa 

Síla od tlaku plynu -0,3471 kN 25,2758 kN 

Setrvačná síla -7,2963 kN 3,9502 kN 

Celková síla na píst -7,1397 kN 18,1884 kN 

Ojniční síla -7,1457 kN 18,2184 kN 

Boční síla na píst -1,0805 kN 1,6109 kN 

 
 
 

5. Analýza napjatosti pístu 
 
5.1 Tvorba modelu 

Model jsem vytvořil podle reálného pístu v programu Pro/Engineer Wildfire 3.0 tak, 
aby co nejvíce odpovídal reálnému pístu, ale zanedbal jsem technologické úpravy, např. 
vybrání pro uchycení pístu při jeho obrábění a drážky od licí formy. Odměření hodnot jsem 
provedl pomocí posuvného měřítka, s přesností 0,05 mm. K dosažení co nejpřesnějšího 
modelu skutečného pístu jsem ještě použil metodu naskenování pístu na 3D skeneru. 
 
5.1.1 Program Pro/Engineer Wildfire 

Jedná se o 3D CAD software. Je založen na přesném, plně asociativním 
parametrickém objemovém modelování pomocí konstrukčních prvků. Přináší ucelenou řadu 
softwarových nástrojů pro souběžný vývoj od fáze návrhu průmyslového designu, přes 
koncepční návrh, detailní konstrukci, tvorbu výrobní dokumentace s možností výstupů ve 
standardech WWW, analýzu a optimalizaci, NC obrábění a verifikaci. 

Jedinečnou vlastností řešení Pro/Engineer je úplná asociativita přes celý vývojový 
cyklus s velmi těsnou integrací všech produktů jako jsou např. CAD, CAE, CAM nebo PDM. 

Oblast strukturální analýzy a optimalizace je v systému Pro/Engineer pokryta moduly 
Pro/Mechanica. Ty umožňují simulovat, vyhodnocovat a optimalizovat strukturální chování v 
oblasti statiky, vlastních frekvencí, dynamiky, vzpěrné stability, kontaktu, velkých deformací, 
teplotních zátěžových stavů, dále životnost, pohybové a dynamické analýzy mechanismů. 
Výhodou aplikací Pro/Mechanica je stejné ovládání jako Pro/Engineer a jejich plná integrace 
se všemi jeho aplikacemi. 
 
5.1.2 Skenování pístu 

Skenování jsem provedl na zařízení ATOS. Toto bezdotykové optické 3D měřicí 
zařízení umožňuje měření objektů s vysokou hustotou dat. Proces měření je založen na 
principu optické triangulace. Na povrch objektu jsou promítány proužky světla, které jsou 
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snímány pomocí dvou kamer z různých úhlů. Na základě digitálního zpracování obrazu jsou 
s vysokou přesností vypočteny 3D souřadnice každého změřeného bodu. 

Na skenovanou součást je třeba nanést tenkou vrstvu křídy, aby povrch byl světlý a 
matný. Dále musíme součást a její blízké okolí opatřit tzv. referenčními body, které jsou pak 
snímány. Pomocí těchto bodů je v prostoru jednoznačně definovaná poloha každého skenu 
součásti. Takto připravená součást je prostorovým skenerem neskenována a data jsou 
přenesena a zpracována v počítači ze kterého jsou následně transformována do formátu stl, 
který se dále upravuje dle potřeb (např. pro tvorbu modelu). Samotné skenování probíhá 
v mnoha krocích při kterých se skládají jednotlivé dílčí skeny k sobě a tvoří se povrch 
součásti. Pokud je povrchu součásti složitý tak se jedním skenem dá získat jen relativně malá 
plocha. 

Na obr. 25 je vidět výstup programu 3D skeneru v průběhu skenování, zelené tečky 
představují body, kterými je polepeno okolí pístu. Na dvou dolních obrázcích je pohled obou 
kamer z různých úhlů. 
 

 
 

Obr. 25   Skenování pístu 
 
 

Na obr. 26 je vidět porovnání odchylek jednotlivých skenů pístu vůči sobě (jak jsou 
vzájemně posunuty). Největší odlišnost je asi 0,11 mm. 
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Obr. 26   Vzájemné posunutí dílčích skenů 
 
 

Získaný výsledek skenování (soubor stl) jsem převedl do programu Pro/Engineer, 
porovnal s dosavadním modelem a zjištěné nepřesnosti a odchylky od reálného pístu podle 
možností na modelu upravil. 

Na obr. 27 je vidět srovnání namodelovaného a naskenovaného pístu. Šedý píst je 
model vytvořený dle odměřených hodnot, červená plocha je povrch skutečného, 
naskenovaného pístu. 

Na obr. 28 je výsledný upravený model pístu. 
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Obr. 27   Porovnání modelu a naskenovaného pístu 
 
 

 
 
 

Obr. 28   Výsledný model pístu 
 
 
5.1.3 Úprava modelu pro MKP 

Pro výpočtovou analýzu jsem model potřebným způsobem zjednodušil. Zjednodušení 
jsou vhodné pro správnou tvorbu sítě prvků a pro možnost použití větších prvků ke zkrácení 
výpočetních časů a menší hardwarovou náročnost. 

Na pístu jsem provedl následující úpravy: odstranění zaoblení v drážkách a některých 
poloměrů menších než 1 mm, odstranění otvoru pro vyjímání pojistného kroužku pístního 
čepu, zanedbání otvorů pro odvod oleje od stíracího pístního kroužku a odstranění vybrání v 
nálitku pro pístní čep. 

Úpravy a zjednodušení modelu byly voleny tak aby výrazným způsobem 
neovlivňovaly výsledky provedených analýz a aby byly v místech, která nejsou z hlediska 
namáhání důležitá. Pro výpočty jsem využil symetrie a používal pouze jednu polovinu pístu. 
Tím jsem dosáhl potřebného snížení výpočetních časů. 
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Obr. 29   Zjednodušený model použitý pro výpočty 
 
 
5.1.4 Převod modelu 

Program Ansys, který jsem použil pro výpočetní analýzu, může mít při načtení modelu 
problémy s použitím souboru z programu Pro/Engineer. Může se stát, že načtená geometrie 
není zcela v pořádku nebo se v průběhu převodu objeví chyba. Proto jsem raději pro převod 
použil soubor s příponou „anf“, do kterého jsem model uložil. Tento soubor Ansys načetl bez 
větších problémů. 
 
 
5.2 Výpočet napjatosti pístu v programu Ansys 
5.2.1 Program Ansys 

Ansys je obecně nelineární, multifyzikální program, určený pro analýzu metodou 
konečných prvků. Zahrnuje strukturální analýzu (statiku, dynamiku, pružnost pevnost, 
deformační stabilitu), rázové děje, vedení tepla, proudění, elektromagnetické pole, 
elektrostatiku, ale také akustiku, lomovou mechaniku a kompozity. 

Ansys umožňuje provádět kontrolní výpočty a na jejich základě optimalizaci. Jeho 
velkou předností je přímá podpora importu geometrií a FE modelů z některých CAD systémů, 
např. Unigraphics, Pro/Engineer a SAT. Také poskytuje přehlednou dokumentaci v 
elektronické podobě prostřednictvím vlastního help systému. 
 
5.2.2 Metoda konečných prvků (MKP) 

Základním krokem metody je rozdělení řešené oblasti (součásti) na konečný počet 
geometricky jednoduchých podoblastí neboli prvků. Je tedy třeba na modelu tělesa vytvořit 
síť konečných prvků. Pro každý typ prvku je kromě velikosti a tvaru charakteristický počet a 
poloha jeho uzlů. Uzly sítě jsou body v nichž hledáme neznámé parametry řešení (např. 
posuvy a natočení, z kterých dále počítáme napětí atd.). Hustota, a topologie prvků sítě 
zásadně ovlivňuje kvalitu výsledků a potřebnou kapacitu pro řešení. Dělení na prvky není v 
žádném případě jednoznačné a je silně ovlivněno technickými zkušenostmi a citem řešitele. 
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Název metody zdůrazňuje skutečnost, že základním stavebním kamenem je prvek 
konečných rozměrů narozdíl od infinitesimálního pohledu klasické pružnosti, která vychází z 
představy rovnováhy na nekonečně malém elementu. 

Výhodou numerických metod je, že umožňuje řešit i problémy na složitějších tělesech 
oproti analytickému přístupu, kdy lze řešit jen tělesa elementární, která se jako strojní součásti 
vyskytují zcela výjimečně. 

Faktickým omezením je pouze kapacita dostupného hardwaru a časové nároky na 
výpočet. Výsledky se ovšem vztahují jen ke konkrétně zadanému případu, jakékoli úpravy, 
optimalizace apod. vyžadují opakování celého náročného procesu řešení. 
 
5.2.3 Příprava výpočtu 

Nejprve je třeba si uvědomit, že píst je v motoru uložen na pístním čepu a opírá se o 
vložku válce. Tento stav (uchycení) je třeba při výpočtu nějakým způsobem simulovat. 
Většinou je snaha co nejvíce se přiblížit skutečnému stavu. Existuje několik možností. Já sem 
si pro výpočty napjatostí zvolil dva přístupy. První je nahradit čep a vložku válce prutovou 
náhradou pomocí prutových elementů. Druhá možnost je řešit úlohu jako kontaktní s kontakty 
mezi jednotlivými díly, které jsou s pístem ve styku. 
 

Nejdřív se budu zabývat prvním přístupem, tedy prutovými náhradami, kterými budu 
simulovat vložku válce (část válce vzhledem ke konstrukci bloku motoru) a pístní čep. 

Pro prutovou náhradu jsem zvolil typ elementu LINK10. Tento prvek lze použít buď 
pouze pro tah nebo tlak. Já využiji pouze možnost pro tlak, protože u obou případů (válce i 
čepu) dochází ve styku těles pouze k tlakovému namáhání. Další z parametrů prvku je plocha 
příčného průřezu. Tou se dá nastavit tuhost prutů, aby se mohla simulovat tuhost dílu o který 
se píst opírá. 
 
5.2.4 Výpočet průřezu prutu náhrady čepu 

Pro určení plochy příčného průřezu prutu je třeba znát sílu, která působí na jeden prut 
a deformaci skutečného čepu. Nejprve jsem si v programu Ansys vytvořil model čepu, který 
jsem z vnější strany zatížil zkušebním  tlakem o velikosti 20 MPa, abych mohl zjistit jeho 
deformaci. Také je třeba v programu zadat materiálové charakteristiky pro ocel ze které je čep 
vyroben, aby byla zachována jeho skutečná tuhost. U materiálů jako je například ocel stačí k 
jejich určení v lineární oblasti jen modul pružnosti v tahu a Poissonovo číslo (stačí pro 
Hookovské materiály). Po provedení výpočtu jsem zjistil velikost deformace (radiálního 
posuvu), její velikost je 0,00142 mm. Dále je třeba znát počet prutů, kterými se nahradí pístní 
čep. Počet prutů si volím. Zvolil jsem po obvodě 28 prutů a 8 řad. Tohoto rozdělení jsem 
docílil mapovaným vysíťováním ploch nálitku pro pístní čep pomocí prvku SHELL 63, který 
je po vytvoření prutové náhrady nutno smazat. Lepší je použití prvku MESH 200, který není 
nutno mazat, ale je třeba zvolit jeho požadovaný tvar. Do uzlů těchto prvků jsem potom 
umístil prutové náhrady. 

Nyní jsem už získal všechny potřebné údaje. Výpočet průřezu prutu jsem provedl 
následovně ze známých hodnot: 
 

Modul pružnosti oceli (materiál čepu) Ec = 210000 MPa 
Zkušební tlak zatížení čepu   pc = 20 MPa 
Poloměr pístního čepu   rc = 8,5 mm 
Radiální deformace pístního čepu  ∆ rc = 0,00142 mm 
(odečtená z pomocného výpočtu v programu Ansys) 
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Zatížená plocha části oka pro pístní čep Sc = 710,314 mm2 
Počet zatížených prutů   nc = 224 

 
Průřez jednoho prutu náhrady čepu 

Sc1

pc Sc⋅ rc⋅

nc Ec⋅ ∆rc⋅
=

   
Sc1 1.808mm2=

    (36) 
 

 
 

Obr. 30   Prutová náhrada pístního čepu 
 
 
5.2.5 Výpočet průřezu prutu náhrady válce motoru 

Tento výpočet je obdoba předchozího. Opět je třeba znát sílu na jeden prut a 
deformaci, v tomto případě válce, pro určení průřezu prutu.  

Pro určení deformace jsem opět v programu Ansys vytvořil model válce motoru, 
zatížil ho z vnitřní strany tlakem o velikosti 10 MPa a zjistil deformaci. Nyní bylo třeba 
použít jiné materiálové charakteristiky, protože blok motoru je vyroben z hliníkové slitiny. 
Počet prutů jsem v tomto případě určil až po vysíťování ploch pístu, které jsou v kontaktu 
s válcem. Kvůli jejich větší tvarové složitosti. Pomocné prvky jsou stejné jako v předchozím 
případě. Velikost prvku jsem zvolil 2 mm. 
 

Modul pružnosti hliníkové slitiny  Ev = 70000 MPa 
Délka prutové náhrady   rv = 70 mm 
Tlak zatížení válce pro odladění prutů pv = 10 MPa 
Radiální deformace    ∆ rv = 0,03473 mm 
(odečtená z výpočtu v programu ANSYS) 
Kontaktní plocha mezi válcem a pístem Sv = 2855,414 mm2 
Počet zatížených prutů   nv = 1159 
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Průřez jednoho prutu náhrady válce 

Sv1

pv Sv⋅ rv⋅

nv Ev⋅ ∆rv⋅
=

   
Sv1 0.709mm2=

    
(37)

 
 
 

 
 

Obr. 31   Prutová náhrada válce motoru 
 
 
5.2.6 Tvorba konečnoprvkové sítě 

Velice důležitým faktorem na přesnost výpočtu je kvalita konečnoprvkové sítě. Pokud 
vytvoříme v oblastech modelu s velikým napětím (např. ve vrubu) málo hustou síť, může dojít 
ke značnému zkreslení výsledků. Je proto důležité vytvořit v těchto místech síť dostatečně 
hustou. Pokud by se ale vytvořila příliš hustá síť na celém modelu, vedlo by to u složitějších 
případů k dlouhým výpočtovým časům a velkým hardwarovým požadavkům. Proto je dobré 
v rizikových oblastech vytvořit místní hustou síť. Obecně není snadné tato místa určit. Dalším 
faktorem je použití tzv. mapované nebo volné sítě. Přednostně se snažíme používat 
mapovanou síť, protože má velké výhody. Dosáhneme kratších výpočetních časů díky 
menšímu počtu elementů a přesnějších výsledků. Nevýhodou mapované sítě je její obtížnější 
vytvoření. Pokud je to možné snažíme se aspoň na části modelu tuto síť použít. 
 

Při tvoření výpočetní sítě elementů na pístu jsem vzhledem k jeho složitosti a malým 
zkušenostem s tvorbou sítě použil volnou síť. Typ elementu jsem zvolil SOLID 187, jedná se 
o prvek určený přímo pro tento typ sítě. Velikost elementu jsem zvolil po předchozím 
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odzkoušení 2 mm. Je třeba uvážit ovlivnění přesnosti výpočtu v závislosti na výpočetním 
čase. Při této velikosti prvku má model asi 55100 elementů. 

 

 
Obr. 32   Vysíťovaný model 

 
 
5.2.7 Okrajové podmínky výpočtu 

Jsou další nezbytnou částí výpočtového modelu. Jejich chybným stanovením by došlo 
k ovlivnění správnosti výsledků. Do okrajových podmínek zahrnujeme vazby, zatížení a 
případně i materiálové charakteristiky. 

Vazbami odebíráme stupně volnosti modelu (uzlovým bodům vytvořené sítě). Takto 
zamezíme posuvu a rotaci tělesa v nežádoucích směrech. Kvalita simulace zatížení je další 
parametr, který výrazně ovlivňuje správnost řešení. Proto se vždy snažíme zatížení zadat tak 
aby co nejvíce odpovídalo realitě. 
 
Charakteristika materiálu pístu 

Modul pružnosti v tahu E = 73000 MPa 
Poissonova konstanta  µ = 0,33 
Hustota   ρ = 2,7 x 10-9 t.mm-3 

 
Zatížení modelu pístu 

Pro zatím budu uvažovat pouze mechanické namáhání pístu. Píst je tedy v motoru 
zatěžován silami od tlaku plynů vyvolanými hořením směsi, setrvačnými silami které vznikají 
jako následek vratného pohybu pístní skupiny a boční silou vzniklou od rozkladu sil do 
ojnice. 

Síly od tlaku plynů nahradím zatížením celé plochy dna pístu odpovídajícím tlakem. 
Setrvačnou sílu zadám do osy pístu pomocí zrychlení. Je třeba dát pozor na to, aby hustota 
materiálu prutových náhrad byla nulová, jinak by totiž výrazným způsobem ovlivnila 
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setrvačné síly a výsledek by neodpovídal skutečnému zatížení. Boční sílu zadám do středu 
prutové náhrady čepu. Zde je potřeba si uvědomit, že od začátku výpočtu uvažuji pouze jednu 
polovinu pístu, abych mohl využít symetrie, která je velmi výhodná pro optimalizaci celého 
výpočtu. Tedy je třeba zadat do uzlů pouze jednu polovinu hodnoty této síly. Síla se dále dělí 
podle počtu uzlů do kterých je zadána. V mém případě ji zadávám do osmi uzlů tzn. polovinu 
síly ještě dělím osmi. 
 
Vazby - uchycení modelu pístu 

Pohyb pístu je zamezen tak, že prutová náhrada pístního čepu má zamezený pohyb ve 
svém středu proti pohybu v ose válce a proti pohybu ve směru osy pístního čepu. Kolmo na 
osu pístního čepu se může pohnout, protože tam působí boční síla. Vnější strana prutové 
náhrady válce má zamezený pohyb ve všech směrech. Tímto uchycením se snažím docílit co 
nejvíce reálného stavu v motoru. Poslední podmínkou je zadání symetrie pístu do roviny řezu. 
 

 
 

Obr. 33   Uchycený a zatížený model pístu 
 
 
5.2.8 Analýza výsledků při použití prutových náhrad 

Po proběhlém výpočtu se vyhodnotí výsledky, jako jsou například maximální 
redukovaná napětí podle teorie von Mises nebo deformace atd. Abychom mohli pokládat 
výsledky za věrohodné, je dobré porovnat je s výsledky získanými jiným přístupem. 
 
Napětí v pístu při působení maximálního spalovacího tlaku 

Maximálního spalovacího tlaku dosahuje motor při expanzním zdvihu při natočení 
klikového hřídele 370,5°, to znamená 10,5° za horní úvratí. Jeho hodnota je 5,599 MPa. 
V tomto místě také na píst působí setrvačné síly nebo-li zrychlení a boční síla, která je 
vyvolaná od rozkladu sil do ojnice. Boční síla působí kolmo na osu pístního čepu a osu válce 
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jak již bylo uvedeno při výpočtech těchto sil. Velikost boční síly Np je 1046 N. Zrychlení 
působí v opačném směru než setrvačná síla a jeho velikost je 17746 m.s-2. 

Po provedení výpočtu a zobrazení napětí von Mises v pístu je vidět, že špička napětí se 
objevila v místě ostré hrany před drážkou pro pojistný kroužek pístního čepu. Jedná se o 
hranu, do které se opírají poslední pruty náhrady čepu. Maximum je v horní části, kde se opírá 
pouze asi 5 prutů (viz. obr. 35). Vzhledem k této okolnosti je údaj o maximálním napětí 
zřejmě značně zkreslen a nelze jej brát jako hodnověrnou hodnotu. Pro větší názornost jsem 
na obr. 34 změnil rozsah stupnice napjatosti, aby bylo rozložení zřetelnější. 

Ostatní průběh napětí je dle očekávání, nejvíce zatíženým místem je vnitřní strana 
přechodů nálitků pístního čepu do dna pístu (viz. obr. 34), tady se napětí pohybuje kolem 
90 MPa což již lze brát za reálnou hodnotu. Zvýšené napětí na levé straně pláště pístu je 
způsobeno boční silou. 
 

 
 

Obr. 34   Rozložení napětí von Mises při maximálním spalovacím tlaku 
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Obr. 35   Detailní pohled do oka nálitku pístního čepu 

 
 
Napětí v pístu při působení maximální boční síly 

Maximální boční sílou je píst namáhán 22,5° za horní úvratí, to znamená při natočení 
klikového hřídele 382,5°. Hodnota boční síly je v tomto okamžiku 1611 N, velikost 
spalovacího tlaku je 4,373 MPa a zrychlení má hodnotu 15930 m.s-2. 

Charakter a rozložení namáhání je velice podobné jako v předchozím případě. Špička 
napětí se opět objevila na stejném místě, ale je podle očekávání nižší a mírně posunutá ve 
směru působení boční síly. Opět ji nelze brát jako zcela hodnověrnou, protože je v místě ostré 
hrany do které se opírají poslední pruty náhrady čepu. Na obr. 36 je zase upravený rozsah 
stupnice napjatosti, aby bylo zobrazení rozložení napětí zřetelnější. Oproti předchozímu stavu 
se v plášti pístu, směrem kterým působí boční síla, objevuje větší namáhání. Reálné nejvyšší 
napětí je opět na přechodech nálitků pístního čepu do dna pístu. Jeho hodnota se pro 
podmínku von Mises pohybuje kolem 75 MPa (viz. obr. 36). 
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Obr. 36   Rozložení napětí von Mises při maximální boční síle 
 
 
Napětí v pístu při působení maximální setrvačné síly (zrychlení) 

Maximálním zrychlením je píst namáhán na začátku pracovního cyklu, kdy je v horní 
úvrati, to znamená, že natočení klikového hřídele je 0°. V tomto místě na píst nepůsobí žádná 
boční síla. Píst je namáhán jen malým tlakem o velikosti 0,146 MPa. Hlavní napětí zde vzniká 
od zrychlení, které má v tomto místě hodnotu 18269 m.s-2. 

Rozložení napětí je v tomto místě zcela odlišné od předcházejících případů, ale 
odpovídající tomuto stavu. Špička napětí se objevila opět v místě ostré hrany, před drážkou 
pro pojistný kroužek pístního čepu, ale je na opačné straně dole. Do této hrany se tady také 
opírají poslední pruty. Vzhledem k této okolnosti je údaj o maximálním napětí s velkou 
pravděpodobností zase zkreslen a nelze jej brát jako konečnou hodnotu. Ostatní průběh napětí 
je dle očekávání, nejvíce zatíženým místem je vnitřní strana ok (viz. obr. 37 s upraveným 
rozsahem stupnice velikosti napětí) a spodní strana nálitků pro pístní čep. Hodnota napětí von 
Mises je výrazně nižší než v ostatních případech a pohybuje se kolem 20 MPa. 
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Obr. 37   Rozložení napětí von Mises při maximálním zrychlení 
 
 
 
5.3 Výpočet napjatosti pomocí kontaktních úloh 

Dalším přístupem kterým je možno počítat mechanickou napjatost je kontaktní úloha. 
Tento přístup má své výhody v tom, že můžeme určovat i kontaktní tlaky mezi součástmi a ve 
většině případů se snadněji a přesněji simulují vazby a tuhosti ostatních součástí. Nevýhodou 
kontaktních úloh je snad jen jejich větší hardwarová náročnost tzn. značně delší výpočetní 
časy. 
 
5.3.1 Příprava výpočtu 

Pro výpočet napjatostí v pístu pomocí kontaktní úlohy je třeba si vytvořit model válce, 
pístního čepu a případně i ojnice pro lepší simulaci vazeb pro uchycení. 

Pro tvorbu modelu válce jsem si odměřil jeho rozměry přímo na bloku motoru. 
Vzhledem k tomu, že na skutečném válci je různá tloušťka stěny po celém obvodu jsem zvolil 
určitý kompromis. Jako náhradu ojnice jsem zvolil velmi zjednodušený model horního oka. 
Ojnici potřebuji pro reálnější simulaci vazby pístního čepu. 

Modely čepu, válce a ojnice jsem stejně jako model pístu vytvořil v programu 
Pro/Engineer. Do programu Ansys je možno je vložit bud postupným načtením a 
zorientováním v souřadném systému nebo je možno vložit celou sestavu. Mezi jednotlivými 
součástmi byly třeba zachovat předepsané vůle. Například průměr pístního čepu je 17 mm s 
tolerancí -0,003 a tolerance průměru vystruženého pouzdra v ojnici se pohybuje do plusu 
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mezi hodnotami 0,012 a 0,018 mm. Pro model jsem zvolil nejmenší možnou vůli, tedy 
0,012 mm. Vůli mezi pístem a válcem jsem volil dle výkresu 0,045 mm na průměr. 
 
Tvorba konečnoprvkové sítě 

Výpočetní síť v pístu jsem podobně jako v předchozím případě vytvořil volným 
síťováním s typem elementu SOLID 187. Tentokrát jsem ovšem, kvůli větší hardwarové 
náročnosti výpočtu, volil velikost elementu 3 mm. Při této velikosti prvku má model pístu asi 
19000 elementů. Dále je potřeba vytvořit síť v modelu čepu, válce a ojnice. Pro tyto součásti 
volím mapovanou síť s typem elementu SOLID 186, jedná se o prvek vhodný pro mapovanou 
síť. Velikost tohoto prvku jsem zvolil 4 mm. Všechny tři součásti mají dohromady asi 2600 
elementů, což je značná úspora proti tomu kdybych použil síť volnou. 
 

 
 

Obr. 38   Vysíťovaná sestava 
 
 
5.3.2 Okrajové podmínky 

Pro každou součást musel být tentokrát definován materiál. Materiál pístu zůstává 
samozřejmě stejný jako v předchozím případě. Materiál válce je hliníková slitina a pístní čep 
s ojnicí jsou vyrobeny z oceli. 

 
Zatížení 

Je obdobné jako v předchozím případě. Síly od tlaku plynů nahradím zatížením celé 
horní plochy dna pístu odpovídajícím tlakem. Setrvačnou sílu zadám do osy válce pomocí 
zrychlení. Boční sílu zadám do ojnice, přesněji do uzlů na svislé polovině vnějšího povrchu 
oka ojnice, na straně kterým působí boční síla (viz. obr. 39). Sílu je opět třeba dělit na 
polovinu kvůli symetrii a rozpočítat do jednotlivých uzlů do kterých je zadána. 
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Vazby 
Velice důležitou částí při definování vazeb je správné nastavení a nadefinování 

kontaktů mezi jednotlivými součástmi. Program Ansys v tomto směru nabízí velké možnosti. 
Vybrat správné nastavení kontaktů není jednoduché. Já jsem pro volbu správné varianty 
provedl několik zkušebních výpočtů na kterých jsem vyzkoušel vlastnosti různých nastavení. 
Podle těchto zkoušek jsem pak zvolil jednu variantu, která se nejlépe hodila pro můj případ a 
s touto variantou dále počítal. Možnosti nastavení jsou např. pronikání jednotlivých ploch do 
sebe tzv. penetration nebo vzájemné přizpůsobení kontaktních ploch pro správnou 
konvergenci výpočtu atd. Při nesprávném nastavení těchto parametrů může dojít k získání 
zcela mylných výsledků, které neodpovídají realitě jak ve velikosti napětí tak i v jeho 
rozložení. Proto je třeba tomuto nastavení věnovat velkou pozornost. Já jsem u kontaktu 
nastavil, aby do výpočtu nebylo zahrnováno počáteční pronikání ploch, protože všechny 
součásti mají vůči sobě vůli, která je vyplněná olejem a pro správnou konvergenci výpočtu 
automatické přiblížení kontaktních ploch. 

Pohyb pístu je v případě této úlohy zamezen kontakty mezi válcem a pístním čepem. 
Válec má zamezené pohyby v dolní části a asi v jedné polovině výšky tak, jak to odpovídá 
konstrukci bloku motoru (jedná se o typ open-deck). Pístní čep má vazbu ve směru pohybu 
své osy a dále jsou definovány kontakty mezi pístem a ojnicí. Ojnice má zamezený pohyb ve 
směru osy válce a ve směru osy pístního čepu. Třetí směr pohybu mít zamezený nemůže, 
protože v tomto směru působí boční síla. Poslední podmínkou je symetrie všech součástí v 
rovině řezu. 
 

 
 

Obr. 39   Zatížená a upevněná sestava 
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5.3.3 Analýza výsledků při použití kontaktní úlohy 

Zobrazení napětí von Mises v případě působení nejvyšších spalovacích tlaků ukazuje, 
že špička napětí se objevila v pístním čepu a má velikost 344 MPa. Jeho poloha i velikost 
pravděpodobně odpovídá skutečnému napětí (viz. obr. 40). 
 

 
 

Obr. 40   Rozložení napětí von Mises v sestavě při maximálním spalovacím tlaku 
 
 
Napětí v pístu při působení maximálního spalovacího tlaku 
Maximální spalovací tlak 5,599 MPa 
Boční síla 1046 N 
Zrychlení pístu 17746 m.s-2 
 

Po zobrazení napjatosti pouze v pístu je vidět, že oblast největšího napětí von Mises je 
na hraně v horní části oka nálitku pístního čepu (viz. obr. 41). Velikost je 129 MPa. Jedná se o 
nejvyšší napětí, které se vyskytuje na ostré hraně, takže jeho velikost nejspíše neodpovídá 
skutečnému napětí. Ve skutečnosti je totiž v tomto místě na pístu sražená hrana, která není na 
modelu kvůli zjednodušení vymodelována. Ostatní rozložení a velikosti napětí odpovídají 
předpokladům a řešení při použití prutových náhrad. Drobné odchylky mezi výsledky jsou 
nejspíše způsobené rozdílným přístupem použití vazeb u obou metod. 
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Obr. 41   Rozložení napětí von Mises při maximálním spalovacím tlaku – pohled dovnitř 
 
 

 
 

Obr. 42   Rozložení napětí von Mises při maximálním spalovacím tlaku 
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Napětí v pístu při působení maximální boční síly 
Spalovací tlak 4,373 MPa 
Maximální boční síla 1611 N 
Zrychlení pístu 15930 m.s-2 
 

Charakter a rozložení namáhání je podobné jako v předchozím případě a odpovídá 
výsledkům získaných při výpočtu s prutovými náhradami. Špička napětí se objevila na hraně 
v horní části oka nálitku pístního čepu stejně jako v předešlém případě. V plášti pístu se ve 
směru kterým působí boční síla objevuje větší namáhání než v případě maximálních 
spalovacích tlaků. To odpovídá působení maximální boční síly. 
 

 
 

Obr. 43   Rozložení napětí von Mises při maximální boční síle 
 
 
Napětí v pístu při působení maximální setrvačné síly (zrychlení) 
Spalovací tlak 0,146 MPa 
Zrychlení pístu 18269 m.s-2 
 

Rozložení napětí je odlišné od předcházejících případů, ale odpovídající tomuto stavu 
a výpočtu při použití prutových náhrad. Nejvyšší napětí se objevuje na vnitřní části oka 
nálitku pro pístní čep. V tomto případě je tedy nejvíce zatížena vnitřní strana ok a spodní 
strana nálitků pro pístní čep. Hodnota napětí se v nálitku pohybuje kolem 25 MPa. 
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Obr. 44   Rozložení napětí von Mises při maximálním zrychlení 
 
 
5.3.4 Vliv hustoty sítě na přesnost výpočtů s kontakty 

Pro ověření a zpřesnění výsledků jsem udělal ještě jeden výpočet s pomocí kontaktní 
úlohy, kde jsem zjemnil výpočtovou síť. Vše ostatní (jako okrajové podmínky, typy elementů 
atd.) jsem ponechal stejné. Jedná se o stav, kdy na píst působí maximální spalovací tlak. Síť 
jsem zjemnil ve všech součástech. V pístu jsem volil velikost elementu 2 mm a u ostatních 
součástí 3 mm. Celkový počet elementů byl v tomto případě téměř 82000 z toho 53600 
elementů obsahoval píst. 

Při výpočtu se projevila zmíněná nevýhoda kontaktních úloh a to sice doba výpočtu. 
Výpočet trval skoro 14krát déle než předchozí výpočet, kde byla použita hrubší síť. 
 
Analýza výsledků 

Po zobrazení výsledků napjatosti von Mises v pístu je vidět, že oblast největšího napětí 
je opět na hraně v horní části oka nálitku pístního čepu (viz. obr. 45). Tentokrát je maximum 
posunuto přesně do středu hrany (do poloviny pístu). Jeho velikost je 135 MPa což je o 6 MPa 
více než u hrubší sítě. Vzhledem k tomu, že se jedná o ostrou hranu, kde je ve skutečnosti 
sražení, není třeba se tomuto rozdílu dále věnovat. Zvýšení velikosti maximálního napětí 
odpovídá teoretickým předpokladům při zjemnění sítě. Ostatní rozložení a hodnoty napětí 
jsou v obou případech shodné. 
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Obr. 45   Rozložení napětí von Mises při maximálním spalovacím tlaku 
 
 
 

6. Tepelná analýza pístu 
 

Tepelné namáhání pístu je způsobeno přestupem tepla z plynů do dna a jeho vedením 
tělesem pístu. Dno pístu je tedy trvale podrobováno intenzivnímu cyklickému ohřevu a 
ochlazování, kdy maximální teplota ve válci během hoření dosahuje asi 1800 °C až 2600 °C, 
teplota spalin před otevřením výfukového otvoru je asi 700 °C. Více viz. kap. 2.1. 

Teplota pístu závisí na provozních podmínkách motoru. Materiál pístu by měl teplo co 
nejrychleji odvádět a zároveň ho co nejméně přijímat. Olejový film na stěně válce ztěžuje 
přestup tepla z pístu do stěn válce. Mechanické vlastnosti materiálu pístu se zhoršují, 
zvětšuje-li se teplota. Tepelné napětí v pístu se přidává k namáhání od tlaku plynů a 
setrvačných sil. Toto tepelné napětí vzniká z nerovnoměrného ohřevu pístu, nerovnoměrného 
rozložení spalování ve spalovacím prostoru i z nedostatků konstrukce. 
 

V této kapitole se budu zabývat tepelným namáháním pístu a následně tepelně-
mechanickým namáháním. 
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6.1 Tepelné zatížení – vedení tepla v pístu 
Rozložení teplot v pístu jsem modeloval při ustálené teplotě. Tato teplota je 

průměrnou hodnotou teploty spalovacího prostoru. Odhadnuta byla pomocí dostupných 
výsledků průběhu teplot při jednom pracovním cyklu. Naměřený průběh teploty spalovacího 
prostoru je na obr. 46. 
 

 
 

Obr. 46   Průběh teploty spalovacího prostoru během jednoho pracovního cyklu [22] 
 
 

Maximální teplota dna pístu z hliníkové slitiny při trvalém maximálním zatížení 
motoru by neměla přesáhnout teplotu asi 320 °C. Na obr. 47 vidíme teplotní pole pístu 
(Kolbenschmidt KS) automobilového zážehového motoru s různou hloubkou spalovacího 
prostoru. 

 
 

Obr. 47   Teplotní pole pístu zážehového motoru [°C] - [8] 
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Teplotní pole 
Může být buď ustálené (stacionární), nemění-li se s časem, nebo neustálené 

(nestacionární), mění-li se teploty s časem. Ohřívání a ochlazování tělesa je vždy 
nestacionární jev, při němž nastává změna teplotního pole. 

Teploty jsou v každé tepelně namáhané součásti spalovacího motoru rozloženy 
prostorově a mění se s časem. Změna teploty s časem se vyskytuje zejména v povrchové 
vrstvě stěn, na něž působí proměnlivé teploty ve válci. 
 
6.1.1 Příprava výpočtu vedení tepla v analyzovaném pístu 

Pro výpočet vedení tepla je třeba v programu Ansys k materiálovým charakteristikám, 
které byly zmíněny v kapitole o mechanickém namáhání, přidat ještě koeficient teplotní 
roztažnosti, který bude potřeba při výpočtu tepelně-mechanického namáhání a charakteristiku 
tepelné vodivosti. Teplotní roztažnost a tepelná vodivost jsou závislé kromě materiálu také na 
teplotě. Obě hodnoty byly převzaty od velmi podobné slitiny, ze které je píst vyroben. 
Koeficient teplotní roztažnosti pro teplotu 20 °C až 200 °C je αe = 2,1e-5 K-1. 
Tepelná vodivost je: 
pro 20 °C  λ = 155 W.m-1.K-1 

 150 °C  λ = 156 W.m-1.K-1 

 250 °C  λ = 159 W.m-1.K-1 

 350 °C  λ = 164 W.m-1.K-1 
 

Pro výpočet vedení tepla použiji prvek SOLID 87. Tento prvek se dá později zaměnit 
za prvek SOLID 92, který použiji pro výpočet tepelně-mechanického namáhání. Výpočtovou 
síť elementů v pístu opět vytvořím volným síťováním. Velikost elementu volím 2 mm. 

Z okrajových podmínek nejsou v tomto výpočtu potřeba zadávat vazby. Je třeba zadat 
pouze okrajové podmínky pro vedení tepla. To v tomto případě znamená přidělit každé ploše 
na pístu vnější teplotu a koeficient přestupu tepla αc. Tyto hodnoty jsou zadávány dle obr. 48. 
Na rovinu (plochu) symetrie se tyto hodnoty nezadávají. Na dno pístu zadávám odhadnutou 
průměrnou teplotu spalovacího prostoru, u které předpokládám, že je rovna teplotě okolí dna 
tj. 500 °C. Teplota okolí vnitřních ploch pístu, které jsou v kontaktu s olejem, je přibližně 
rovna teplotě oleje což je 95 °C. 
 

 
 
Obr. 48   Teplotní pole pístu a příklad rozložení koeficientů přestupu tepla po povrchu pístu, 

pístních kroužků a válce. [5] 
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Koeficient přestupu tepla αc v motorech určuje podmínky sdílení tepla z plynného 
obsahu válce na vnitřní povrch stěn spalovacího prostoru a z vnějšího povrchu stěn válce do 
chladícího média. Je velmi složitou funkcí kvality povrchu stěn, tekutiny (plynu) a proudění 
okolo stěny. Existuje mnoho vlivů, které působí na koeficient přestupu tepla. Je to např.: 
střední rychlost pístu, teplota a tlak plynů ve válci, měrná hmotnost plynu, součinitel přebytku 
vzduchu, dopravní účinnost, viskozita plynu, tepelná vodivost plynu a spalin, průměr válce, 
tvar spalovacího prostoru, drsnost stěn, kompresní poměr, tloušťka stěny, sdílení tepla, 
proudění atd. Z toho je zřejmé, že získat přesná data, která odpovídají skutečnosti je velmi 
obtížné. Na obr. 48 jsou přibližné údaje o koeficientu přestupu tepla. 

V mém výpočtu používám dostupná data, která se mohou více či méně lišit od 
skutečných k danému pístu. Přesnějších výsledků lze dosáhnout zadáním přesněji určených 
okrajových podmínek odpovídajících danému typu pístu v přesně stanovených provozních 
podmínkách. 
 
6.1.2 Teplotní pole v analyzovaném pístu 

Rozložení teplot na pístu vyšlo podle očekávání. Drobné odchylky jsou dány jinými 
okrajovými podmínkami a rozdílnou konstrukcí pístu. Nejvyšší teplota vyšla uprostřed dna 
pístu tj. 226 °C. Jinak se dá všeobecně říci, že nejteplejším místem je dno pístu a případně 
horní můstek (viz. obr. 49). Nejnižší teplota vyšla v oblasti spodní části pláště pístu a má 
hodnotu asi 95 °C. Obecně je spodní část pláště nejchladnějším místem. Zajímavé je rozložení 
teplot na dně pístu při pohledu shora (viz. obr. 51). Zde se objevuje chladnější plocha v místě, 
pod kterým se nachází nálitek pro pístní čep. Je tam velké množství materiálu, které odvádí 
teplo dále do pístu, případně do chladícího oleje. 
 

 
 

Obr. 49   Rozložení teplot v pístu (pohled dovnitř) 
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Obr. 50   Rozložení teplot v pístu 
 
 

 
 

Obr. 51   Rozložení teplot na vrchní straně dna pístu 
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6.2 Tepelně-mechanická napjatost 
Jedná se o napjatost, kterou zapříčiní nejen působící teplo. Teplotní napětí vznikají 

nerovnoměrným zahřáním tělesa. Můžeme hodnotit buď samotnou napjatost od tepla bez 
působení vnějšího zatížení nebo napjatost způsobenou teplem a vnějším zatížením. Pro tyto 
výpočty musíme při zadávání okrajových podmínek použít výsledky z předchozího výpočtu 
vedení tepla. 
 
6.2.1 Tepelně-mechanická napjatost bez působení vnějšího zatížení 

Jedná se o výpočet napětí v pístu, které v něm vyvolá pouze působící teplo. Při 
přípravě výpočtu budu vycházet z předchozího vedení tepla. Nejprve je třeba typ prvku 
SOLID 87, který byl použit pro výpočtovou síť v případě vedení tepla, změnit na prvek typu 
SOLID 92, jenž je vhodný pro výpočet mechanické napjatosti. Tyto dva prvky jsou vzájemně 
ekvivalentní. 
 
Okrajové podmínky 

Materiálové charakteristiky zůstávají stejné. Zatížení je pouze působícím teplem, toto 
zatížení je třeba do výpočtu načíst ze souboru .rth, který byl vytvořen při výpočtu vedení 
tepla. Poslední je uchycení pístu proti pohybu. Uchycením nesmí dojít k deformacím a 
zabránění případných dilatací. Na píst je opět zadána symetrie, svislý pohyb je zamezen ve 
dvou uzlech na dolní ploše pláště pístu a pohyb kolmo na pístní čep je zamezen v řadě uzlů, 
která se nachází v nejvyšším místě plochy oka nálitku pístního čepu. 
 
6.2.2 Analýza výsledků tepelně-mechanické napjatosti bez působení vnějšího zatížení 

Píst je zatěžován pouze tepelně. Působením tepla dochází u kovů ke zvětšování 
vzdáleností atomů v krystalické mřížce. To znamená, že materiál zvětšuje svůj objem. 
V případě pístu, díky tomuto jevu, dochází i k tvarové deformaci, která je způsobena tvarovou 
složitostí pístu (různě velkými objemy materiálu) a rozdílem teplot. To také způsobuje, že 
v pístu vzniká značné vnitřní napětí. 

Na obr. 52 a 53 je vidět zobrazení napětí von Mises vniklé od tepelného zatížení a 
zvětšené vzniklé deformace pístu při tomto zatížení. Špička napětí se objevila na ostré hraně 
v drážce pro stírací pístní kroužek. Tuto hodnotu, vzhledem k velké deformaci elementu 
v tomto místě, nelze brát jako spolehlivý výsledek. Nejvíce zatíženým místem zřejmě bude 
část pláště pístu pod nálitkem pro pístní čep, kde hodnota napětí dosahuje 45 MPa. Dalším 
místem bude přechod tohoto nálitku do pláště, kde jsou napětí až 40 MPa. 

Pomocí tohoto výpočtu lze odhadnout první přibližný tvar boční křivky pístu. Největší 
deformace pístu se nachází v uzlech na horní hraně horního můstku. Dosahují hodnoty kolem 
0.1 mm. Směrem dolů se deformace zmenšují. Je dobré si všimnout vzniklé deformace oka 
pístního čepu, která způsobí, že se celé oko mírně skloní vnější částí dolů a vnitřní část se tím 
dostává oproti ní výš. To může mít nepříznivý vliv na tloušťku mazací vrstvy a kontaktní 
tlaky v těchto místech mezi čepem a pístem. 

Teplotní napětí se mohou značně zvětšit, dochází-li k rychlému ohřevu nebo ochlazení 
pístu, jak je tomu například v přechodových stavech motoru. Na počátku těchto přechodových 
změn se značně zvětšuje gradient teploty. Takto vyvolaný gradient teploty se postupně 
s časem zmenšuje a nabývá ustálené hodnoty při ustáleném stavu chodu motoru. Zkušenost 
dokazuje, že tomuto vlivu se musí věnovat pozornost zejména v přechodu dna pístu do pláště 
a v místě, kde má dno nejvyšší teplotu. 
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Obr. 52   Rozložení napětí von Mises a zvětšené deformace pístu vzniklé působícím teplem 
(pohled dovnitř pístu) 

 
 

 
 

Obr. 53   Rozložení napětí von Mises a zvětšené deformace pístu vzniklé působícím teplem 
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6.2.3 Tepelně-mechanická napjatost při působení vnějšího zatížení 

Tento výpočet bude obdobný jako výpočet mechanické napjatosti s využitím kontaktní 
úlohy, ovšem navíc se zadaným tepelným působením. Modely pístního čepu, ojnice a válce 
jsou použity stejné jako v případě výpočtu pomocí kontaktní úlohy. Avšak model pístu musel 
být upraven. Doposud ve všech výpočtech byl používán model pístu bez boční křivky. Byl 
uvažován stav, kdy je píst již roztažen a zaujímá válcový tvar. V minulém výpočtu jsem zjistil 
jak se píst vlivem tepla roztahuje a vyšetřil i velikosti deformací (roztažení). Vzhledem 
k zjištěnému roztažení pístu je zřejmé, že by došlo k vymezení vůle pístu ve válci a opření 
pístu o válec. Toto ovšem v praxi nenastává - díky boční křivce pístu, a proto musím model 
pístu upravit. Tzn. tuto křivku na pístu vymodelovat. Přesný tvar boční křivky neznám. Měl 
jsem k dispozici pouze neúplný výkres pístu od výrobce. Podle několika hodnot z výkresu 
jsem na modelu pístu vytvořil zjednodušenou boční křivku. 

Tímto jsou připraveny modely, které jsem opět načetl do programu Ansys a provedl 
veškeré přípravné kroky pro výpočet. Protože byl mírně změněn tvar pístu tak jsem nejprve 
opět spočítal vedení tepla v pístu, jehož výsledky potřebuji pro výpočet tepelně-mechanické 
napjatosti. Po tomto výpočtu jsem změnil v pístu, stejně jako v předchozí kapitole, typ 
elementu. Pak jsem načetl modely čepu, ojnice a válce, správně je zorientoval v souřadném 
systému vůči pístu a vytvořil na nich výpočtovou síť. Samozřejmostí je použití stejných 
materiálových charakteristik. Všechny součásti jsem upevnil a nadefinoval kontaktní plochy 
stejným způsobem jako v případě výpočtu kontaktní úlohy. I zatížení jsem zadával stejné a do 
stejných míst, akorát jsem ještě navíc definoval tepelné zatížení, které se načte 
z výsledkového souboru .rth vytvořeného výpočtem vedení tepla v pístu. 
Výpočty jsem opět provedl pro tři základní nejvíce zatížené stavy. 
 
6.2.4 Analýza výsledků tepelně-mechanické napjatosti při působení vnějšího zatížení 

Napětí v pístu při působení maximálního spalovacího tlaku 
Píst je zatížen maximálním spalovacím tlakem a tomu odpovídajícím zrychlením a 

boční silou. Teplo je ve všech třech stavech zadáváno stejné a odpovídá týž hodnotám, které 
jsem použil v předchozích výpočtech tepelně-mechanické napjatosti. 

Špička napětí von Mises se objevila v ostré hraně drážky pro pojistný kroužek pístního 
čepu, toto maximum zřejmě nelze brát za správný výsledek. Další oblastí, kde se objevuje 
velmi vysoké napětí je část pláště pístu pod nálitkem pro pístní čep, kde hodnota napětí 
dosahuje kolem 100 MPa (viz. obr. 55). Toto místo se zdá být hodně nebezpečným a je třeba 
mu věnovat zvýšenou pozornost. Koncentrace napětí je nejspíš dána roztažností nestejných 
objemů materiálu za různých teplot. Dalším nebezpečným místem bude přechod nálitku pro 
čep do pláště pístu a přechod dna pístu do nálitku z vnitřní strany pístu, kde jsou napětí až 
90 MPa. 
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Obr. 54   Rozložení napětí von Mises při maximálním spalovacím tlaku (pohled dovnitř) 
 
 

 
 

Obr. 55   Rozložení napětí von Mises při maximálním spalovacím tlaku 
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Napětí v pístu při působení maximální boční síly 
Píst je zatížen maximální boční silou a tomu odpovídajícím spalovacím tlakem a 

zrychlením. Okrajové podmínky pro teplo jsou stejné jako v předchozím případě. 
Píst je v tomto stavu nejvíce namáhán, což neodpovídá napjatostní analýze bez 

teplotního namáhání, kde byl píst nejvíce namáhán při působení maximálního spalovacího 
tlaku. Špička napětí se v tomto případě objevila v části pláště pístu pod nálitkem pro pístní 
čep (viz. obr. 57). Její hodnota je 120 MPa. Samotné tepelné namáhání má maximální napětí 
ve stejném místě. Když se k tomuto napětí přidá spalovací tlak a zřejmě hlavně boční síla, tak 
se napětí zvětší a vznikne toto velmi nebezpečné místo. Další kritickou oblastí, kde napětí 
dosahuje hodnoty až 108 MPa, je vnitřní část pláště pístu směrem, kterým působí boční síla. 
Posledním místem s výrazněji zvýšeným napětím je přechod nálitku pro čep do pláště pístu, 
tady napětí dosahuje asi 80 MPa. 
 

 
 

Obr. 56   Rozložení napětí von Mises při působení maximální boční síly (pohled dovnitř) 
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Obr. 57   Rozložení napětí von Mises při působení maximální boční síly 
 
 
Napětí v pístu při působení maximální setrvačné síly (zrychlení) 

Zatížení pístu opět odpovídá tomuto stavu s přidaným tepelným namáháním. Jak se 
dalo předpokládat z předchozích výsledků je píst v tomto případě nejméně namáhán. Protože 
zde nepůsobí boční síla je napětí rozloženo téměř symetricky. Nejvyšší napětí se objevuje na 
vnitřní části oka nálitku pro pístní čep a má hodnotu téměř 80 MPa. Zvýšené napětí v oblasti 
pláště pístu pod nálitkem pro pístní čep se zde skoro neobjevuje. Nejvíce zatíženou oblastí je 
tedy vnitřní strana ok a spodní strana nálitků pro pístní čep. 
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Obr. 58   Rozložení napětí von Mises při maximálním zrychlení (pohled dovnitř) 
 
 

 
 

Obr. 59   Rozložení napětí von Mises při maximálním zrychlení 
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7. Únavové namáhání 
 
Proces únavového poškozování je důsledkem časově proměnné napjatosti 

(deformace), způsobené buď časově proměnným vnějším zatížením tělesa, popř. pohybem 
tělesa při stacionárním zatížení. Průběh únavového poškozování závisí podstatně na 
charakteru časového průběhu napjatosti (deformace). Je to tedy proces porušování soudržnosti 
materiálu časově proměnnou napjatostí jako důsledek kumulace poškození střídavou pružně 
plastickou deformací. 

Smluvně se únavové poškození materiálu dělí na nízkocyklické a vysokocyklické. 
Únavové poškození vzniká na povrchu tělesa a je způsobeno nevratnou plastickou deformací 
v mikro a makroobjemech materiálu. Je proto ovlivněno všemi činiteli, které ovlivňují vznik a 
rozvoj plastických deformací. Jedná se především o materiálové vlastnosti, charakter 
zatěžování, napjatostní charakter a kvalitu povrchu i jeho okolní prostředí. 

Jakost opracování i porušení povrchu hliníkového pístu má na únavu značný vliv. 
Leštěný povrch má až o 10 až 15 % větší únavovou pevnost než soustružený. Kuličkování 
zvyšuje únavovou pevnost o 5 až 15 %. Povrchové zpevňování zvyšuje i mez únavy 
z působení koroze. Mez únavy z působení koroze se zvětší, tvrdí-li se povrch pístu a 
následuje-li po tvrzení elektrolytické nanesení dostatečně tlusté (nejlépe difúzní) ochranné 
vrstvy na povrch pístu. Absorpční vlastnosti oleje k hliníkové slitině snižují mez únavy až o 
20 % podle druhu oleje. 

U pístu připadají v úvahu všechny tři zmíněné typy únavy. Nízkocyklická únava je 
způsobena hlavně tepelným roztahováním. Jedná se o cyklus, který začíná studeným startem 
motoru, pak nastává ohřev na pracovní teplotu a roztažení pístu. Nakonec vypnutí motoru, 
chladnutí a stahování pístu. Vysokocyklickou únavu vyvolává každý pracovní cyklus motoru 
při jeho práci. Je způsobena především mechanickým namáháním během všech oběhů. Pokud 
tedy v mém případě uvažuji otáčky motoru při maximálním výkonu, jde o 2700 cyklů za 
minutu. Tomuto typu únavy se budu dále ve své práci věnovat. Poslední je únava způsobená 
korozí. Tu způsobují na pístu hlavně agresivní spaliny, případně nasávaná směs paliva. 
 
 
7.1 Výpočet bezpečnosti vysokocyklické únavy 

V této kapitole se budu hlavně zabývat výpočtem bezpečnosti, ale taky ukážu další 
možné způsoby zobrazení výsledků mechanické napjatosti. 
 
7.1.1 Příprava výpočtu 

Pro určení únavové bezpečnosti je třeba mít výsledky namáhání pístu během celého 
cyklu motoru. Pracovní cyklus motoru probíhá během dvou otáček klikového hřídele (tzn. 
během 720°). Výpočet jsem opět provedl v programu Ansys. Počítal jsem pouze mechanické 
namáhání vždy po 20°, celkem tedy 36 stavů. Výpočet jsem udělal pomocí kontaktní úlohy 
stejným způsobem jak byl popsán v kapitole 5.3, pro každý stav jsem zadal odpovídající 
hodnoty spalovacího tlaku, boční síly a zrychlení, které jsem spočítal v programu Mathcad. 
 

Z těchto výsledků lze zobrazit průběh napětí během celého pracovního cyklu 
v libovolném uzlu. Pro vykreslení průběhu napětí jsem si zvolil uzel ze zaobleného přechodu 
dna pístu do nálitku pístního čepu, který je v této oblasti nejvíce namáhán. Oblast, ze které je 
vybrán daný uzel je vidět na obr. 60, místo je vyznačeno černým kroužkem. 
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Obr. 60   Oblast vybraného uzlu (napjetí von Mises při maximálním spalovacím tlaku) 
 
 

Na obr. 61 je průběh napětí von Mises v daném uzlu během celého pracovního cyklu. 
Maximální napětí se vyskytuje u expanzního zdvihu při natočení klikového hřídele o 370,5°. 
Na obr. 62 je průběh napětí působící v ose pístu, které zde převládá. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o napětí pouze v jedné ose, jde výhradně o tah nebo tlak. Z grafu je patrné, že na daný 
uzel působí v ose pístu především tlak. 
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Obr. 61   Průběh napětí von Mises ve vybraném uzlu z přechodu dna pístu do nálitku pístního 

čepu během jednoho pracovního cyklu. 
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Obr. 62   Průběh napětí v ose pístu ve vybraném uzlu z přechodu dna pístu do nálitku pístního 

čepu během jednoho pracovního cyklu 
 
 
7.1.2 Program FEMFat (Finite Element Method / FATigue) 

Pro výpočet bezpečnosti použiji program FEMFat. Ten je určen pro predikci životnosti 
na základě výsledků výpočtů MKP. Umožňuje řešit analýzu únavového poškození a analýzu 
pevnosti respektive koeficientu bezpečnosti vůči mezi únavy.  
Program má několik podsystémů: 

• Basic je určen pro predikci životnosti dle metodik nominálního a lokálního napětí a 
deformace 

• Max je určen pro predikci životnosti při víceosém namáhání 
• Weld je určen pro predikci životnosti svarů 
• Spot je určen pro predikci životnosti bodových svarů 

 
Dále má modul pro elasto-plastickou korekci a uvažování zbytkových pnutí. 

Podsystémy Basic a Max umožňují řešení úloh spojených s teplotou. Program dovoluje 
zohlednit vliv gradientu napětí, drsnosti povrchu, střední složky napětí, velikosti součásti atd. 
 
Příprava výpočtu v programu FEMFat 

K výpočtu bezpečnosti pístu budu používat modul Max. Zpočátku musím do programu 
vložit všechny potřebné informace. Jedná se především o geometrii pístu, kterou bylo 
nezbytné předtím připravit a uložit do souboru .cdb v programu Ansys a výsledkový soubor 
.rst, kde jsou uloženy výsledky napjatostní analýzy během jednoho cyklu motoru, také 
z programu Ansys. Poslední je načtení materiálové charakteristiky, tu dodává výrobce 
programu samostatně. Tato charakteristika v sobě obsahuje například Wöhlerovu křivku a 



Ústav automobilního  František Špaček 
a dopravního inženýrství 

Brno, 2008  74 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Haighův diagram, které jsou nepostradatelné pro výpočet únavy. Potom je také nutné 
v programu nastavit všechny potřebné parametry. Jedná se především o nastavení drsnosti 
jednotlivých ploch součásti, charakter zatěžování atd., na závěr následuje provedení výpočtu. 
 
7.1.3 Analýza výsledků v programu FEMFat 

Pro materiál, který přesně neodpovídal materiálu pístu, ale byl s ním velmi podobný, 
vyšel součinitel únavové bezpečnosti roven 1,497. Jedná se o nejhorší bezpečnost v pístu a 
vyskytuje se v místě přechodu dna pístu do nálitku pro pístní čep a na horní hraně vnitřní části 
oka pro pístní čep (více viz. obr. 63 až 65). Hodnota pravděpodobně odpovídá bezpečnostem 
používaných u pístů automobilových spalovacích motorů. Píst nejspíš není příliš 
poddimenzován ani předimenzován. 

Na obr. 66 a 67 je vidět rozložení velikosti amplitudy napjatosti v pístu, tu je pro 
hodnocení únavy velmi důležité znát. 

Na obr. 68 je zobrazena velikost středních napětí v pístu. 
 
 

 
 

Obr. 63   Rozložení součinitele bezpečnosti v pístu (pohled dovnitř) 
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Obr. 64   Rozložení součinitele bezpečnosti v pístu 
 
 

 
 

Obr. 65   Rozložení součinitele bezpečnosti v pístu (pohled shora) 
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Obr. 66   Rozložení velikosti amplitudy napětí v pístu (pohled dovnitř) 
 
 

 
 

Obr. 67   Rozložení velikosti amplitudy napětí v pístu 
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Obr. 68   Zobrazení velikosti středního napětí v pístu 
 
 
 
 

8. Závěr 
 

Cílem práce bylo vytvořit komplexní výpočtovou analýzu pístu řadového tříválcového 
zážehového motoru. Výpočty mechanické napjatosti jsem uskutečnil dvěma způsoby a snažil 
se jimi co nejvíce přiblížit skutečnému stavu namáhání pístu jeho uchycením a zatížením. 
Prováděl jsem je vždy ve třech nejvíce rizikových polohách pístu během jeho jednoho 
pracovního cyklu. Z výsledků jsem zjistil, že nejhorším stacionárním zátěžným stavem je 
poloha, ve které na píst působí maximální spalovací tlak, což je při natočení klikového hřídele 
o 10,5° za horní úvratí. Nejvíce namáhanými oblastmi pístu je přechod dna pístu do nálitků 
pro pístní čep a horní vnitřní hrana oka nálitku pístního čepu. Napětí zde dosahuje hodnoty až 
kolem 120 MPa. 

Lepší z obou variant výpočtu bylo použití kontaktní úlohy, nevycházely u ní nereálné 
špičky napětí, které se objevovaly na konci prutů u použití prutových náhrad. Lépe se 
simulovalo uchycení pístu i vliv ostatních součástí na něj, jako např. tuhost pístního čepu 
(případně jeho ohyb) a válce motoru. Navíc se z výsledků dají zjistit a zobrazit i kontaktní 
tlaky, které v mém případě zřejmě příliš neodpovídají realitě, protože jsem neuvažoval 
olejovou vrstvu, která se nachází mezi jednotlivými součástmi a pravděpodobně mění 
rozložení a velikosti kontaktních tlaků. 

Větších přesností výsledků by mohlo být dosáhnuto větší kvalitou výpočtové sítě 
(mapovanou a s menšími prvky), simulací olejové vrstvy a hlavně použitím odpovídajících a 
skutečných okrajových podmínek, které je velmi složité zjišťovat. Jedná se hlavně o 
materiálové charakteristiky, skutečné teploty, koeficienty přestupu tepla atd. 
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Použitím simulace olejové vrstvy, kterou jsem ve svých výpočtech kvůli její složitosti 
a časové náročnosti neprováděl, by se daly zjistit přesnější rozložení kontaktních tlaků mezi 
jednotlivými součástmi a případná riziková místa. 

Na základě dostupných podkladů, které jsou pro analyzovaný píst pouze přibližné, 
jsem dále provedl studii vedení tepla v uvažovaném pístu a výpočet tepelně-mechanické 
napjatosti. Nejvyšší teplota 226 °C se objevila podle očekávání uprostřed dna pístu. Ve 
výsledcích se opět promítla neznalost přesných okrajových podmínek. Z výpočtu tepelně-
mechanické napjatosti bez působení vnějšího zatížení jsem zjistil napětí v pístu a jeho 
deformace neovlivněné vnějším působením sil. Průměr v místě horní hrany pístu se po zahřátí 
zvětší více než o 0,2 mm. Na základě těchto výsledků může být řešen návrh boční křivky 
pístu. 

Z výsledků tepelně-mechanické napjatosti s vnějším zatížením pro již zmiňované tři 
stavy jsem shledal, že velmi nebezpečným místem je část pláště pístu pod nálitkem pro pístní 
čep. Velké napětí je zde způsobené hlavně tepelnou deformací a v kombinaci se zatížením je 
jeho hodnota dost vysoká. Další změnou oproti výpočtům jen s mechanickým namáháním je, 
že nejvyššího napětí v pístu je dosahováno v poloze s maximální boční silou právě v tomto 
místě pod nálitkem pro čep. Boční síla zde tedy přímo ovlivňuje velikost napětí. Pro tyto 
výpočty bylo třeba používat model pístu s vytvořenou boční křivkou, aby nedošlo ke zkreslení 
výsledků při vymezení vůle mezi pístem a válcem. 

Smluvní mez kluzu daného materiálu se pro teplotu 150 °C pohybuje přibližně 
v rozmezí 160 až 220 MPa a při teplotě 250 °C asi v rozmezí 70 až 120 MPa. Z toho vyplývá, 
že píst je pravděpodobně poměrně optimálně navržen. 

Na závěr práce jsem se věnoval únavovému namáhání, které je u cyklicky zatěžované 
součásti velmi důležité sledovat. Zabýval sem se pouze vysokocyklovou únavou, ta je 
způsobena mechanickým namáháním pístu při každém pracovním cyklu. Pro výpočet jiného 
typu únavy nemám potřebné okrajové podmínky. Proto i vypočtená bezpečnost v sobě 
zahrnuje pouze tento typ únavy. Pro přesnější výsledek únavového namáhání by bylo potřeba 
do výpočtu zahrnout i vliv přenosu tepla, nízkocyklickou únavu a vliv koroze. 

Nejhorší bezpečnost u vysokocyklického únavového namáhání vyšla v místech 
přechodů dna pístu do nálitků pro pístní čep a horní vnitřní hrany ok těchto nálitků. Její 
hodnota je asi 1,5, což pravděpodobně odpovídá bezpečnosti u dnes navrhovaných pístů 
automobilových spalovacích motorů. 

Vzhledem k přibližným okrajovým podmínkám při výpočtech lze brát výsledky 
tepelné analýzy a únavového namáhání pouze jako přibližně určené. Při použití přesnějších 
vstupních dat lze očekávat odpovídající zpřesnění výsledků. 
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10.  Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
a(α)  [m.s-2]  zrychlení pístu 
a  [mm]  vzdálenost těžiště a vrcholu horního oka 
aI  [m.s-2]  1.harmonicka složka zrychlení pístu 
aII  [m.s-2]  2.harmonicka složka zrychlení pístu 
b  [mm]  vzdálenost těžiště a vrcholu dolního oka 
cs  [m.s-1]  střední pístová rychlost 
d1  [mm]  průměr dolního oka ojnice 
d2  [mm]  průměr horního oka ojnice 
da  [mm]  vnější průměr pístního čepu 
di  [mm]  vnitřní průměr pístního čepu 
D  [mm]  vrtání válce 
E  [MPa]  modul pružnosti v tahu 
Ec  [MPa]  modul pružnosti oceli (materiál čepu) 
Ev  [MPa]  Modul pružnosti hliníkové slitiny válce 
F  [N]  zatěžující síla 
Fcp  [N]  celková síla působící na píst 
Fn.max  [N]  maximální velikost normálové síly  
Fo  [N]  síla v ojnici (ojniční síla) 
Fp  [N]  primární síla (síla od tlaku plynu) 
Fp.max  [N]  maximální síla od tlaku plynů 
Fr  [N]  radiální síla v ojničním čepu 
Fsp  [N]  sekundární síla (setrvačná síla posuvných částí) 
Ft  [N]  tangenciální síla 
g  [m.s-2]  gravitační zrychlení 
i  [-]  počet válců 
JA  [kg.m2] moment setrvačnosti ojnice kolem bodu A 
JB  [kg.m2] moment setrvačnosti ojnice kolem bodu B 
JT  [kg.m2] moment setrvačnosti kolem těžiště ojnice 
k  [-]  zdvihový poměr 
l  [mm]  délka ojnice (vzdálenost středu ok) 
l1  [mm]  vzdálenost středu horního oka ojnice a těžiště 
l2  [mm]  vzdálenost středu dolního oka ojnice a těžiště 
lc  [mm]  délka pístního čepu 
m1  [kg]  redukovaná hmotnost posuvných částí ojnice 
m2  [kg]  redukovaná hmotnost rotačních částí ojnice 
m3  [kg]  redukovaná hmotnost v těžišti ojnice 
moj  [kg]  hmotnost ojnice 
mpc  [kg]  hmotnost pístního čepu 
mpist  [kg]  hmotnost pístní skupiny (píst + čep + kroužky + pojistky)  
n  [min-1]  otáčky motoru 
nc  [-]  počet zatížených prutů 
np  [-]  počet měřených tlaků 
Np  [N]  boční síla působící na píst (normálná síla) 
P  [MPa]  indikovaný tlak 
patm  [MPa]  atmosférický tlak 
pc   [MPa]  zkušební tlak zatížení čepu 
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pe  [MPa]  střední efektivní tlak 
pmax  [MPa]  maximální tlak plynu ve válci motoru 
pv  [MPa]  tlak zatížení válce pro odladění prutů 
Pe  [W]  výkon 
Pl  [W]  objemový výkon motoru 
Ps  [W]  střední indikovaný výkon jednoho válce 
r  [m]  rameno kliky 
rc  [mm]  poloměr pístního čepu 
rv  [mm]  délka prutové náhrady válce 
sI  [mm]  1.harmonická složka dráhy pístu 
sII  [mm]  2.harmonická složka dráhy pístu 
sc  [mm]  celková dráha pístu 
Sc  [mm2]  zatížená plocha části oka pro pístní čep 
Sc1  [mm2]  průřez jednoho prutu náhrady čepu 
Sp  [mm2]  plocha pístu 
Sv  [mm2]  kontaktní plocha mezi válcem a pístem 
Sv1  [mm2]  průřez jednoho prutu náhrady válce 
to  [m]  šířka ojnice 
TA  [s]  průměrná doba jednoho kmitu okolo horního oka 
TB  [s]  průměrná doba jednoho kmitu okolo dolního oka 
v  [m.s-1]  rychlost pístu 
vI  [m.s-1]  1.harmonicka složka rychlosti pístu 
vII  [m.s-1]  2.harmonicka složka rychlosti pístu  
V  [cm3]  okamžitý objem 
Vk  [cm3]  kompresní objem 
Vz  [cm3]  zdvihový objem motoru 
Vz1  [cm3]  zdvihový objem jednoho válce 
Z  [mm]  zdvih 
α  [deg]  úhel otočení klikového hřídele 
αe  [K-1]  koeficient teplotní roztažnosti 
αc  [W.m-2.K-1] koeficient přestupu tepla 
ε  [-]  kompresní poměr 
λr  [-]  klikový poměr (ojniční poměr) 
λ  [W.m-1.K-1] tepelná vodivost 
µ  [-]  Poissonova konstanta 
ρ  [t.mm-3] hustota 
σmax  [MPa]  napětí od maximálního spalovacího tlaku 
τm  [-]  taktnost motoru 
ω  [s-1]  úhlová rychlost klikového hřídele motoru 
ωmax  [s-1]  maximální úhlová rychlost klikového hřídele motoru 
∆ rc  [mm]  radiální deformace pístního čepu 
∆ rv  [mm]  radiální deformace válce 
 


