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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stanoviště pro zkoušení jednoválcového 
přeplňovaného motoru. První část práce teoreticky pojednává o principech a možnostech 
měření výkonových parametrů spalovacích motorů. Dále je rozebrána problematika 
zabývající se měřením jednoválcových pohonných jednotek. Hlavní část práce se již věnuje 
samotnému konstrukčnímu návrhu stanoviště, kde jsou popsány jednotlivá technická řešení 
hlavních konstrukčních uzlů. Poslední kapitola se zabývá výpočtovým modelováním 
s využitím moderních softwarových prostředků, které umožnily ověřit funkci navržené 
konstrukce. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

stand, jednoválcový spalovací motor, silentblok, Adams, ozubený řemen, dynamometr 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with construction design of stand for testing single-cylinder 
turbocharged engine. The first part describes principles and possibilities of measuring 
the performance parameters of internal combustion engines. It also analyzes the issue 
of measuring single-cylinder combustion engine. The main part of thesis is about 
construction design of stand, which describes the individual technical solutions of the general 
construction parts. The last chapter deals with numerical simulation, which uses modern 
software tools. This software helps with verification of function design.  
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ÚVOD 

ÚVOD 
S postupem vývoje spalovacích motorů byly kladeny i vyšší nároky na možnosti jejich 
testování. Pístový spalovací motor, jako produkt vyspělé inženýrské činnosti, musí být 
konstruován tak, aby splňoval řadu kritérií související s energetickou, ekonomickou 
a v neposlední řadě ekologickou bilancí. Prototypy či sériově vyráběné motory je proto nutné 
podrobovat náročným měřícím procesům, které podávají zpětnou vazbu do oblasti jejich 
vývoje. Konkrétní typ motorové zkoušky je ve většině případů předepsán řadou norem, 
které neupravují pouze průběh testování, nýbrž potřebné klimatické podmínky, měřící 
vybavení a kvalifikovanou obsluhu. Měření jsou proto prováděna na specializovaných 
pracovištích, které vyhovují požadavkům proveditelnosti konkrétního druhu zkoušky. 

Trochu jiná situace panuje v odvětví motorsportu, kde jsou motory konstruovány s ohledem 
na maximalizaci jejich výkonových parametrů. Měřící procesy pak v tomto sektoru vývoje 
většinou slouží k odladění pohonné jednotky tak, aby podávala požadovaný výkon 
ve zvoleném otáčkovém rozsahu. Do oblasti motorsportu lze zařadit i studentský seriál 
závodů Formula Student. Na akademické půdě Vysokého učení technického v Brně působí 
již od roku 2010 tým TU Brno Racing, který každý rok vyvíjí a posléze realizuje stavbu 
nového monopostu. Pro pohon závodního vozu tým současně využívá jednoválcový 
přeplňovaný motor původem z motocyklu Husqvarna FE 501. Snahou postupného vývoje 
jednotlivých soutěžních vozidel byla i optimalizace pohonné jednotky. Provedené úpravy 
motoru však bylo nutné vždy zhodnotit pomocí technického experimentu, jenž zahrnoval 
měřící proces na dynamometru. Jelikož je motor specifického provedení, vyžádalo si i měření 
speciální přístup, který spočíval ve vhodném propojení pohonné jednotky s motorovou 
brzdou. Dosavadní řešení způsobu uchycení motoru na dynamometr sebou vždy nesly určité 
úskalí, které se negativně projevily na přesnosti naměřených dat, či možnosti poškození 
samotné pohonné jednotky. 

Nově navržený způsob uchycení pohonné jednotky na dynamometr bude brát v potaz negativa 
spojena s provozem jednoválcového spalovacího motoru, čímž bude docíleno opakovatelnosti 
provedené zkoušky. Do konstrukce zkušebního stanoviště budou zařazeny pružné prvky, 
jenž umožní eliminovat vibrace a rázové špičky točivého momentu, které jsou typické zvláště 
pro jednoválcové motory. Data získané měřením na motorové zkušebně s využitím nové 
konstrukce měřícího stavu tak nebudou zatížena významnou chybou měření, což umožní 
motor dále optimalizovat vzhledem k požadovaným parametrům. 

Na navrženou konstrukci standu spolu s namontovaným motorem pak bude možno nahlížet 
jako na složitý mechanický systém, který je složen z mnoha těles a prvků. Pro ověření funkce 
provozního stavu navržené konstrukce je již dnes možno s výhodou využít pokročilých 
numerických metod. Jednou z nich je i Multi-body Systém (MBS), který umožňuje výpočtově 
modelovat a vyhodnocovat dynamiku těles v časové doméně. Na základě uskutečněných 
softwarových simulací je poté možno provést optimalizaci z hlediska parametrů, které 
povedou ke zlepšení funkce celé soustavy měřicího stanoviště.  

. 
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1 MĚŘENÍ PARAMETRŮ SPALOVACÍCH MOTORŮ 
Pro možnost posouzení a srovnání jednotlivých vlastností spalovacích motorů je důležitá 
znalost jejich výkonových parametrů. Pod tímto pojmem je většinou prezentován samotný 
výkon, který motor produkuje a dále jeho točivý moment. Oba tyto parametry jsou na sebe 
přímo závislé a jejich velikost se mění s rostoucí frekvencí otáček motoru. K vyjádření 
hospodárnosti je možno dále měřit časovou či měrnou efektivní spotřebu paliva. Pro úplnou 
znalost a možnost klasifikace měřeného spalovacího motoru se v praxi zjišťují i mnohé další 
proměnné (střední efektivní tlak, teplota spalin, teplota chladící kapaliny, emise výfukových 
plynů, aj.), které se buď uvádějí přímo nebo vstupují do dalších výpočtů jako samostatné 
proměnné. Měření parametrů spalovacích motorů se provádí statickou či dynamickou 
metodou. Obě metody jsou svým charakterem odlišné a více nebo méně vhodné ke zjištění 
potřebného parametru či charakteristiky. [6, 31] 

 

1.1 STATICKÁ METODA MĚŘENÍ 

V případě statické metody je měření prováděno při konstantních otáčkách motoru, kterému je 
kladen jako zátěž brzdný moment z regulovatelného disipativního členu. Získáváme 
tak jednotlivé hodnoty měřených veličin pro konkrétní ustálený stav měřeného motoru. 
Při tomto způsobu měření se odečítají otáčky dynamometru a příslušná hodnota točivého 
momentu (reakční síla na známém rameni). Tento moment je určován speciálním siloměrným 
zařízením, které je součásti základní výbavy měřicího stanoviště. Pro dosažení požadované 
přesnosti měřených hodnot je nutno měřící zařízení pravidelně kalibrovat a kontrolovat jeho 
správnou funkci. [21, 41] 

Zkouška může být provedena několika různými způsoby a nezáleží na tom, zda je testovaný 
motor brzděn z maximálních otáček k volnoběžným nebo obráceně. Hlavní podstatou 
je stanovení měřených bodů, které jsou charakterizovány otáčkami motoru. Každému bodu 
pak náleží příslušná hodnota brzdného momentu, který má stejnou velikost, ale opačný smysl 
než točivý moment motoru. Vzorkovací frekvence měření je volena vzhledem k charakteru 
zkoušky a požadované přesnosti. Měření statickou metodou je možno provádět i na válcové 
zkušebně, kdy je motor umístěn jako kompletní zástavba ve vozidle nebo na specializovaném 
měřícím stanovišti, kdy je motor demontován z vozidla a upevněn k měřící stolici. [7, 21] 

 

1.2 DYNAMICKÁ METODA MĚŘENÍ 

U dynamické metody měření je motor krátkodobě vystaven odporu setrvačných hmot, 
které musí během zkoušky roztáčet. Setrvačník či soustava setrvačníků, které jsou součásti 
zkušebního stanoviště pak tvoří neregulovatelný disipativní člen. Základní rozdíl oproti 
statické metodě je v tom, že se výkonové parametry neměří při ustáleném stavu, 
ale při dynamických režimech (zrychlování či zpomalování otáček motoru). Pro zjištění 
točivého momentu motoru při dynamických testech je z pravidla nutno měřit úhlové 
zrychlení klikového hřídele nebo přídavných setrvačných hmot. V případě druhé varianty 
se pak přídavné setrvačné účinky zpravidla redukují na osu otáčení klikového hřídele. 
Zkouška se v tomto případě provádí ve smyslu urychlování setrvačných hmot, tedy 
od volnoběžných otáček k maximálním. Po dosažení nejvyšších otáček motoru se nejčastěji 
prostřednictvím spojky přeruší tok přenášeného točivého momentu a disipativní člen se 
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ponechá volně otáčet až do jeho úplného zastavení. Tento děj nám umožní zjistit dosud 
neznámé pasivní odpory a účinnost převodu mezi měřeným motorem a disipativním členem. 
V praxi se tento proces často nazývá jako doběhová zkouška. [6, 21, 41] 

Motor během dynamického režimu zkoušky nepracuje v ustáleném stavu a dochází 
tak k neustálým změnám provozních podmínek (rozložení teplot ve spalovacím prostoru, 
tlakové poměry v sacím a výfukovém potrubí). Následkem toho lze výsledky dynamického 
způsobu měření považovat za méně přesné. Naopak tento způsob měření se více blíží reálné 
jízdě ve vozidle či na motocyklu, kdy dochází k neustálé změně zatížení. [6, 41] 

 

1.3 CHARAKTERISTIKY SPALOVACÍCH MOTORŮ 

Každý motor je prezentován mnohými veličinami, které nám podávají informaci o jeho 
kvalitě pro daný účel využití. Charakteristikou spalovacího motoru rozumíme grafické 
znázornění závislostí jednotlivých provozních veličin, jež jsou většinou vynášeny do soustavy 
pravoúhlých souřadnic. V případě nutnosti zobrazení více provozních parametrů současně je 
možno využít diagramy prostorové. Díky znalostem jednotlivých typů charakteristik jsme 
schopni dále optimalizovat vývoj a výzkum spalovacích motorů, hodnotit jejich technický 
stav, seřizovat je nebo porovnávat dosažené výsledky v případě provedení úprav. [6, 17, 41] 

Dle volby nezávislé proměnné lze charakteristiky spalovacích motorů rozdělit na otáčkové 
(dříve nazývány rychlostní), zatěžovací, úplné neboli celkové a regulační. První tři uvedené 
budou stručně rozvedeny dále. [41]  

 

1.3.1 OTÁČKOVÁ CHARAKTERISTIKA 

Jak již plyne z názvu, v případě otáčkové charakteristiky jsou jednotlivé veličiny vynášeny 
v závislosti na otáčkách spalovacího motoru a tvoří tak nezávislou proměnnou. Zobrazované 
parametry, jako výkon P, točivý moment Mt, časová spotřeba Mp či měrná efektivní spotřeba 
mpe, případně jiné parametry, jsou měřeny při konstantní poloze ovládacího orgánu motoru.  

Obr. 1 Otáčková charakteristika motocyklových motorů [20]  
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V případě motoru zážehového je zatížení řízeno polohou škrtící klapky, u motoru vznětového 
je pak fixován orgán zprostředkovávající množství dodaného paliva do spalovacího procesu. 
Nejčastěji se můžeme setkat s charakteristikou, která byla měřena při maximálním zatížení 
motoru a je označována jako vnější otáčková charakteristika. Ta je svým charakterem známá 
nejen v oblasti motorového zkoušení, ale i široké veřejnosti, poněvadž znázorňuje průběh 
nejdůležitějších parametrů. Mimo jiné z ní lze rovněž vyčíst pružnost měřeného spalovacího 
motoru. [6, 42] 

 

1.3.2 ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA 

Tato charakteristika se obecně opět zakresluje do soustavy pravoúhlých souřadnic a podává 
nám přehled o vybraných parametrech motoru v závislosti na jeho zatížení. To je 
prezentováno točivým momentem Mt, efektivním výkonem Pe nebo středním efektivním 
tlakem pe. Sledovanou veličinou pak nejčastěji bývá měrná efektivní spotřeba mpe, jednotlivé 
složky emisních plynů či teplota výfukových spalin. Měřená data pro sestrojení 
charakteristiky se získávají při konstantních otáčkách klikového hřídele motoru. Zvoleným 
otáčkám pak odpovídají jednotlivé křivky v charakteristice. Tyto charakteristiky se dále 
používají jako základ pro sestrojení úplných charakteristik. [6, 41, 42] 

  

1.3.3 ÚPLNÁ CHARAKTERISTIKA 

Celkový obraz o parametrech daného spalovacího motoru nám může poskytnout úplná neboli 
celková charakteristika. Tyto diagramy jsou v závislosti na zobrazovaných veličinách 
prostorové, avšak pro lepší orientaci a odečítání hodnot jsou převáděny do rovinné podoby. 
Vodorovná osa je prezentována otáčkami klikového hřídele motoru, svislou osu pak zastupuje 
zatížení, které je udáváno buď točivým momentem Mt nebo středním efektivním tlakem pe. 
Tato charakteristika se v praxi nezjišťuje přímým měřením na zkušebně, nýbrž je z pravidla 
sestrojována na základě znalostí charakteristiky otáčkové a zatěžovací pro konkrétní typ 
spalovacího motoru. Vynášené křivky konstantních hodnot vybraných parametrů mívají různý 
tvar či průběh, záleží právě na sledované veličině. Tou může být měrná efektivní spotřeba 
paliva mpe, efektivní výkon Pe, množství jednotlivých složek emisních plynů, aj. [6, 42] 

Obr. 1.1 Ukázka zatěžovací charakteristiky spalovacího motoru [42] 
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1.4 PRINCIP URČENÍ TOČIVÉHO MOMENTU A VÝKONU 

Hodnota výkonu a točivého momentu jsou pro mnohé z nás zajímavými ukazateli schopností 
spalovacího motoru. Soudobě se nabízí možnost tyto parametry simulovat softwarově 
na vhodně vytvořeném modelu pomocí patřičného programu. Skutečné výkonové hodnoty 
určitého spalovacího motoru jsme však nuceni stále ověřovat měřením. To probíhá 
na specializovaných stanovištích, které jsou vybaveny zařízením umožňující měřit mnoho 
neznámých, mimo jiné i veličiny potřebné pro stanovení výkonu či točivého momentu.  

Výkon lze obecně definovat jako množství vykonané práce za jednotku času. V případě 
testování spalovacího motoru nelze výkon měřit přímo, ale je počítán ze známé hodnoty 
točivého momentu a otáček. Tyto proměnné jsou v průběhu měření zaznamenávány a lze 
z nich vypočítat výkon P [W] dle následujícího vztahu [1]: 

� � 2 ∙ � ∙ � ∙ �� (1)  

kde n…otáčky motoru [s-1] 
 Mt…točivý moment motoru [N‧m] 

Z výše uvedeného vztahu vyplývá, že pro určení výkonu motoru je nezbytné znát velikost 
točivého momentu, který motor v průběhu testování vyvíjí. Ten lze zjišťovat různými 
způsoby, zpravidla záleží na konstrukčním provedení měřícího stanoviště, a zda je zkouška 
koncipována jako statická či dynamická.  

V případě statického měření je často využíváno výkyvně uloženého dynamometru. 
Konstrukce tohoto uložení je specifická tím, že stator je rotačně uložen na přídavných 
ložiscích souosých s hlavním hřídelem stroje. Točivý moment je pak počítán na základě 
měření velikosti reakční síly, která působí na rameně známé délky. Jeden konec ramena je 
pevně spojen s otočně uloženým statorem dynamometru, druhý je pak ve většině případů 
osazen siloměrným zařízením pracujícím nejčastěji na principu tenzometrického snímače.  

  

Obr. 1.2 Příklad úplné charakteristiky zážehového motoru [29] 
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Z výše uvedeného principu měření vyplývá, že točivý moment motoru Mt [N‧m] je 
ekvivalentní reakčnímu momentu vznikajícím na statoru dynamometru a lze jej vypočítat 
takto: [1] 

�� � 	
 ∙ � (2)  

kde Fr…reakční síla [N] 
 r…rameno reakční síly (měřeno od osy otáčení rotoru) [m] 

Jedna z dalších možností, jak měřit točivý moment v případě statické zkoušky je využití 
přírubového senzoru. Ten pracuje rovněž na tenzometrickém principu a umožňuje tak získat 
konkrétní data s vysokou přesností. Montáž přírubového měřiče točivého momentu se 
zařazuje mezi výstupní hřídel testovaného motoru a hřídel dynamometru. Senzor vyniká svou 
úzkou šířkou, což má pozitivní vliv na zástavbové rozměry do zkušebního stavu. [38] 

V případě měření výkonu motoru dynamickou zkouškou se točivý moment určuje z úhlového 
zrychlení válce (válců), který je roztáčen měřeným motorem. Dále je nutno znát momenty 
setrvačnosti všech otáčejících se částí, které během zkoušky konají rotační pohyb, přičemž 
jsou uvažovány jak jednotlivé díly motoru a převodového ústrojí, tak komponenty měřícího 
zařízení. Hodnota točivého momentu motoru Mt [N‧m] pro případ dynamického režimu 
zkoušky je poté dána vztahem: [46] 

�� � �
� ∙ �� (3)  

kde Ired…redukovaný moment setrvačnosti rotujících částí [kg‧m2] 
 εo…úhlové zrychlení [rad‧s-2] 

Podstata měření úhlového zrychlení spočívá v záznamu časových úseků mezi jednotlivými 
impulsními signály, jejichž charakter odpovídá konstantnímu pootočení klikového hřídele. 
Současně jsme schopni touto metodou stanovovat velikost úhlového zrychlení s dostatečně 
jemným krokem, což má pozitivní vliv na výslednou přesnost prováděného měření. [46] 

Obr. 1.3 Princip měření reakční síly [9] 
1 – spalovací motor, 2 – otočně uložený stator dynamometru,  

3 – rotor dynamometru, 4 – tenzometrický snímač, 5 – snímač otáček 
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Zjišťování momentu setrvačnosti jednotlivých rotujících hmot pro možnost provedení redukce 
na konkrétní osu otáčení (kliková hřídel, válec zkušebního stavu) je značně obtížnější. I menší 
odchylka od skutečné hodnoty může mít značně negativní dopad na získané výsledky měření. 
Metod existuje několik, často využívanou a dostatečně přesnou variantou je vytvoření 
kompletního 3D modelu rotujících komponent. [46] 

 

1.5 MĚŘÍCÍ STANOVIŠTĚ 

Dle kladených požadavků na způsob měření spalovacích motorů lze zkoušky obecně provádět 
na dvou typech odlišných stanovištích. První kategorii tvoří motorové zkušebny, což jsou 
specializované pracoviště vybavené potřebným zařízením pro komplexní problematiku 
testování spalovacích motorů všech druhů. Druhou skupinu tvoří válcové výkonové zkušebny, 
které slouží k měření výkonových parametrů automobilů či motocyklů. Motor je v tomto 
případě testování reálně montován v zástavbě vozidla. [2] 

 

1.5.1 MOTOROVÉ ZKUŠEBNY 

Tyto měřící stanoviště mají zpravidla velice široký záběr v oblasti zkoušení spalovacích 
motorů a umožňují tak získat nepřeberné množství parametrů, které klasifikují daný motor. 
Hlavním úkolem každé motorové zkušebny je předepsaným způsobem zatěžovat spalovací 
motor tak, abychom simulovali různé režimy jízdních stavů, kterým je motor vystaven 
v průběhu provozu. Díky speciální měřící technice, kterou bývá vybavena zpravidla každá 
motorová zkušebna tak nejsme limitováni měřit pouze výkonové parametry, ale jsme schopni 
měřit tlakové poměry v sání či výfuku, teploty provozních kapalin, hodnoty emisních plynů, 
tlak ve válci motoru a spoustu dalších veličin. Po vyhodnocení získaných dat pak obdržíme 
důležité informace o testovaném motoru, respektive o jeho jednotlivých celcích (systému 
přeplňování motoru, sacím a výfukovém potrubí, chladící soustavě, mazací soustavě aj.). 
Tyto postupy měření pomáhají při konstruování motoru předcházet špatným návrhům 
jednotlivých součástí, dále zvyšují výslednou spolehlivost a tím i snižují náklady. 

Motorová zkušebna je jako celek tvořena z několika částí, které svým charakterem zajišťují 
spolehlivost a bezpečnost provozu během měření. Jednotlivé prostory potom můžeme rozdělit 
následovně: [2] 

• prostor pro zkoušení motorů (často označováno jako kobka), 
• operátorská (řídící) místnost, 
• prostor podpůrných systému (ventilace, spalinové hospodářství), 
• prostor pro přípravu motorů určených k měření, 
• technická místnost pro skladování paliv. 

Nároky na rozměrové prostory určené ke zkoušení spalovacích motorů jsou různé a vycházejí 
převážně z parametrů základové (montážní) desky, respektive z velikosti jednotlivých 
zařízení. Dále je možno v jedné kobce provozovat více měřících stavů, čemuž potom 
odpovídá počet použitých dynamometrů. Na motorovou zkušebnu jsou kladeny vysoké 
nároky z hlediska přenosu vibrací a hluku. Hlavním zdrojem těchto negativních projevů je 
zkoušený spalovací motor, dále pak systém ventilace či provoz samotného dynamometru. 
S těmito vlivy se musí počítat a jejich intenzitu je nutno pokud možno potlačit. [2, 5] 



BRNO 2018 

 

16 
 

MĚŘENÍ PARAMETRŮ SPALOVACÍCH MOTORŮ 

Z neustále zvyšujících se nároků na zkušební postupy a zpřísňujících se předpisů, 
které popisují průběh zkoušky, rostou i nároky na podpůrné systémy motorové zkušebny. 
Ty zvyšují přesnost měření a umožňují provádět testování v předepsaných kondičních 
podmínkách. Díky tomuto vybavení jsme schopni sledovat a zaznamenávat požadované 
hodnoty a v prostoru motorové zkušebny (kobky) udržovat předepsané klima. Mezi základní 
systémy, kterými je vybaveno každé takové pracoviště pak například patří: [2, 45] 

• systém chlazení spalovacího motoru a dynamometru, 
• ventilační systém měřicího stanoviště, 
• systém monitorování teplot (chladící kapaliny, paliva, maziva, nasávaného vzduchu), 
• systém spalinového hospodářství (měření emisí a následný odvod výfukových plynů), 
• zařízení pro přívod paliva a měření jeho spotřeby, 
• systém pro stanovení úrovně hluku a vibrací. 

Řízení všech procesů spojených s měřícími pracemi je prováděno pomocí automatizovaných 
systémů a algoritmů, které je možné ovládat z operátorské místnosti. Provedení a výše 
vybavenosti každé motorové zkušebny je různá. Záleží, pro jakou aplikaci byla navržena 
a jaký je předpoklad pro rozsah prováděných měřících prací. V praxi se pak můžeme setkat 
s motorovými zkušebnami určenými pro vývoj spalovacích motorů, nezávislé testování 
či možnost provedení specifických měření v motorsportu. 

Obr. 1.4 Vnitřní prostor motorové zkušebny [2] 
1 – dynamometr, 2 – zkoušený motor, 3 – spojovací hřídel, 4 – základová deska, 

5 – rám uchycení motoru, 6 - okruh chlazení motoru, 7 – systém kondice chladící kapaliny, 
8 – okruh chlazení dynamometru, 9 – přívod spalovacího vzduchu, 10 – akumulátor 

s dobíjecí stanicí, 11 – odvod výfukových plynů, 12 – přívod vzduchu do kobky, 
13 – odvod vzduchu z kobky, 14 – přívody paliva, 15 – připojení snímačů a čidel 
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1.5.2 VÁLCOVÉ VÝKONOVÉ ZKUŠEBNY 

Jednou z dalších metod, jak lze získat výkonové parametry spalovacího motoru je využití 
válcové výkonové zkušebny. Tato metoda je značně odlišná od dříve uvedeného způsobu 
měření na motorové zkušebně, jelikož motor, respektive celá hnací soustava je při tomto 
způsobu testování uložena přímo ve vozidle. Měření je tedy realizováno prostřednictvím 
celého vozidla, které je umístěno na válcové výkonové brzdě. Tento způsob měření je 
z ekonomického hlediska výhodnější, jelikož odpadá pracnost spojená s přípravným procesem 
demontáže pohonné jednotky a následující montáží na zkušební stav do motorové zkušebny. 
Na druhou stranu je metoda měření na válcové zkušebně obecně považována za méně 
přesnou, neboť se často vyskytují problémy s opakovatelností měření. [2, 7] 

Válcové výkonové zkušebny jsou univerzální zařízení, které svým charakterem neumožňují 
měřit pouze výkon spalovacího motoru, ale dle jejich konstrukce i další důležité parametry. 
Těmi mohou být brzdné vlastnosti vozidla, hnací síla, dále umožňují zprostředkovat 
komplexní měření celého hnacího ústrojí zahrnující převodovky a diferenciály. Z pohledu 
legislativy se na válcových zkušebnách provádí homologační testy spojené s emisními 
parametry vozidla. Kompletní zástavbu válcové zkušebny lze umístit do klimatizované 
komory či bezdozvukové místnosti. Pak jsme schopni provádět testy spojené s chováním 
vozidla za různých klimatických podmínek či měřit vibrace a hluk. [2, 7] 

Před zahájením měření je zkoušené vozidlo postaveno na měřící válce a patřičným způsobem 
zajištěno proti nechtěnému pohybu. V průběhu zkoušky jsou válce zkušebny postupně 
roztáčeny hnacími koly testovaného vozidla či motocyklu, a to prostřednictvím tření 
vznikajícím mezi obvodem pneumatiky a třecím válcem. Lze tedy říci, že válce vytváří 
vozovku, která pomyslně ubíhá pod testovaným vozidlem. Z principu měření vyplývá, 
že tímto způsobem měření nelze dosáhnout stejných výsledků jako v případě, kdy je 
dynamometr připojen přímo ke klikovému hřídeli testovaného motoru. Toto je způsobeno 
ztrátami, které vznikají v převodovém ústrojí. Dále je pak nutno zahrnout valivý odpor 
pneumatik a v neposlední řadě také počítat s účinností přenosu hnací síly z pneumatiky 
na měřící válec zkušebny. [5, 7] Takto naměřený výkon motoru představuje výkon na hnacích 
kolech vozidla a jeho hodnota je vždy nižší než maximální výkon odebíraný z klikového 
hřídele, neboť platí vztah: [5] 

��� � �� ∙ �� ∙ �� (4)  

kde Pkz…redukovaný výkon na hnacích kolech [kW] 
 Pk…výkon naměřený na klikovém hřídeli motoru [kW] 
 ηp…účinnost převodového ústrojí včetně ztrát způsobených rotací hnacích kol [ - ] 
 ηt…účinnost třecího převodu mezi pneumatikou a třecím válcem [ - ] 

Účinnost převodového ústrojí je složena ze součinu účinností jeho jednotlivých složek 
a zpravidla se pohybuje v rozmezí hodnot 0,85 až 0,92 (hodnoty typické pro převodové ústrojí 
motocyklu). Účinnost třecího převodu mezi pneumatikou a válcem zkušebny je veličinou 
velmi nestálou. Může nabýt hodnoty až 0,99, ovšem někdy klesá i k hodnotě 0,80. Záleží 
na mnoha faktorech, jako je teplota pneumatiky, druh povrchu měřícího válce aj. 
U výkonných vozidel může nastat stav, kdy dojde k prokluzu pneumatiky vůči válci. Takové 
měření pak nelze brát jako platné. [5, 13] 
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Dle konstrukce a způsobu měření parametrů lze válcové zkušebny rozdělit do dvou 
základních skupin, a to na zkušebny využívající k vyvození brzdného účinku setrvačníky 
nebo dynamometr. [7] 

 
VÁLCOVÉ VÝKONOVÉ ZKUŠEBNY VYUŽÍVAJÍCÍ SETRVAČNÍKY 

Toto měřící stanoviště je charakteristické tím, že v jeho konstrukci není zahrnut aktivní 
disipační člen, lze jej tedy označit jako pasivní měřící stanoviště. Brzdný účinek je zde 
vyvoláván setrvačným odporem třecího válce a jednotlivými setrvačníky. Velikost momentu 
setrvačnosti se volí na základě znalosti očekávaného brzděného výkonu vozidla. Setrvačníky 
většinou spočívají na společné hřídeli, která je spojena s třecím válcem a dle potřeby mohou 
být odpojovány nebo zapojovány z řídícího stanoviště. Jedná se tedy o poměrně jednoduché 
zařízení, jehož provoz je ekonomicky výhodný a nenáročný. Spolehlivost a přesnost měření je 
však oproti dalším způsobům na nižší úrovni. Princip měření vychází z dynamické zkoušky, 
kdy známe velikost momentu setrvačnosti urychlovaných hmot a hodnotu úhlové zrychlení. 
Velikost točivého momentu se pak stanoví z již dříve uvedeného vztahu (3). [2, 7] 

 
ABSORPČNÍ VÁLCOVÉ VÝKONOVÉ ZKUŠEBNY 

Soustava setrvačníků je zde nahrazena dynamometrem (elektrickým či hydraulickým), 
který vytváří brzdný moment. Svým charakterem tedy spadají do oblasti aktivních zkušeben 
a dle typu použitého dynamometru je možno vozidlo pouze brzdit nebo i pohánět. Je-li každý 
třecí válec zkušebny vybaven vlastním dynamometrem, pak lze kromě měření výkonových 
parametrů motorů simulovat další stavy, které mohou nastat v provozu. Jde například 
o průjezd zatáčkou nebo průběh brzdění. [7] 

Konstrukční uspořádaní třecích válců může být dvojího druhu. Na základě toho rozlišujeme 
válcové výkonové zkušebny duoválcové a monoválcové. V prvním případě, jak již plyne 
z názvu, je přenos síly z obvodu pneumatiky realizován párovými válci. Ty bývají spojeny 
řetězovým či výhodněji řemenovým převodem. Můžeme se setkat i s uspořádáním, kdy jeden 
válec je brzděný a druhý slouží jako opěra. Duoválcové uspořádaní je výhodnější z hlediska 
zástavbových prostorů, jelikož třecí válce mají menší průměr než v případě uspořádaní 
monoválcového. [2] 

Obr. 1.5 Zástavba dvounápravové duoválcové výkonové zkušebny společnosti V-tech [43] 
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Monoválcové výkonové zkušebny jsou vybaveny pouze jedním třecím válcem na každé hnací 
kolo vozidla nebo motocyklu. Toto provedení lépe simuluje reálný kontakt pneumatiky 
s vozovkou, jelikož třecí válec má velký průměr a povrch je tak tvořen pouze mírným 
zakřivením. Rovněž deformace pneumatiky při měření je menší, než je tomu v případě 
duoválcového uspořádání. Monoválcové provedení zkušebny tak lze považovat za výhodnější, 
ale má také své nevýhody. Jednou z nich je nutnost přesného ustavení kol vozidla vůči třecím 
válcům a následné pevné zafixování pomocí popruhů (u duoválcových výkonových zkušeben 
plní popruhy čistě bezpečnostní funkci). Za nevýhodu můžeme považovat i velký moment 
setrvačnosti třecích válců, zvláště v případě, kdy zkušebnu provozujeme ve střídavém cyklu 
brzdění a pohonu. [2, 13] 

 

Závěrem k této problematice měření lze říci, že absorpční válcové výkonové zkušebny mají 
oproti jednoduchým setrvačníkovým řadu výhod: úspora hmotnosti a zástavbových prostorů, 
plynulá nastavitelnost brzdných účinků, možnost simulace různých jízdních stavů. Zpravidla 
je však jejich konstrukce složitější a s tím souvisejí vyšší pořizovací a provozní náklady. [7] 

 

1.6 DYNAMOMETRY 

Dynamometrem (můžeme se setkat s označením motorová brzda) rozumíme zařízení, 
které měří energii přivedenou zkoušeným spalovacím motorem. Z předchozího textu je 
patrné, že dynamometr je součástí každé motorové zkušebny a většiny válcových výkonových 
zkušeben. Tvoří tedy podstatnou funkční složku vývojových a testovacích pracovišť. 
Zanedbání údržby a seřízení tohoto stroje vede ke vzniku nepřesností v průběhu měření. 
Princip měření točivého momentu testovaného motoru pomocí dynamometru již byl uveden 
dříve v kapitole 1.4.   

Obr. 1.6  Monoválcová výkonová zkušebna s elektromagnetickým vířivým dynamometrem 
pro měření výkonových parametrů motocyklů od společnost Dyna Pro [36] 
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1.6.1 KONSTRUKCE A FUNKCE DYNAMOMETRŮ 

Základ dynamometru je tvořen absorpční jednotkou, která se svým provedením liší 
dle způsobu maření přiváděné energie. Jednotka se skládá ze statoru a rotoru. Stator tvoří 
pevnou část, zatímco rotor je vůči němu uložen otočně. Brzdný moment přenášený na měřený 
motor prostřednictvím rotoru může být vyvozen různými mechanismy, a to zpravidla 
hydraulickým či elektromagnetickým účinkem nebo třením. Přivedenou energii od motoru 
dynamometr dále maří a převádí na teplo, v některých aplikacích na elektrickou energii. 
Součástí dynamometru je i řídící systém, který koriguje otáčky motoru na základě regulace 
provozního zatížení s následkem měření točivého momentu v závislosti na otáčkách. 
Dynamometrem tedy ovládáme otáčky, přičemž hodnota velikosti točivého momentu je 
závislá na poloze řídícího orgánu (škrtící klapky, dávce paliva) měřeného motoru. Z toho 
vyplývá, že dynamometr musí být schopen pracovat v různých režimech zatížení a otáčkách. 
[2, 3, 7] 

Dynamometry neboli motorové brzdy lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu 
tvoří pasivní motorové brzdy, které jsou schopny testovaný motor pouze brzdit (kladou odpor 
točivým momentem opačného směru) a svou funkcí tedy představují pohlcovač 
energie. Typickým představitelem pasivních motorových brzd je hydrodynamický 
nebo elektromagnetický vířivý dynamometr. [2, 3] 

Druhou skupinu zaujímají aktivní motorové brzdy, které jsou schopny plnit funkci pasivních 
dynamometrů a navíc mohou měřený spalovací motor i pohánět (vyvíjí točivý moment 
stejného směru). Díky této vlastnosti jsme schopni simulovat běh motoru naprázdno (bez 
spalování) a tím měřit jeho mechanické ztráty. Jako příklad aktivních dynamometrů lze uvést 
asynchronní či synchronní elektrické stroje. Výběr typu dynamometru je závislý 
na požadovaném cíli zkoušky, typu zkoušeného motoru, požadavku mechanizace 
a automatizace zkušebního procesu. V úvahu musíme vzít i dostupnou vybavenost dané 
motorové zkušebny. Zásadním rozlišovacím znakem je momentová, respektive výkonová 
charakteristika dynamometru, čímž je dán základní měřící rozsah pro konkrétní typ tohoto 
stroje. Důležitá je i rychlost reakce na změnu zatížení, která je do jisté míry dána momentem 
setrvačnosti rotoru. Přehled základních typů dynamometrů lišících se konstrukcí 
a mechanismem maření či dodávaní energie lze vidět na obrázku níže. [1, 2, 7]  

Obr. 1.7 Přehled základních typů dynamometrů [1] 
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Vysvětlovat funkci a objasňovat konstrukci každého uvedeného dynamometru by bylo 
nad rámec teoretické části této práce. Dále bude stručně rozebrán pouze hydrodynamický 
dynamometr americké společnosti SuperFlow, kterým je vybavena jedna z motorových 
zkušeben na ÚADI. Rovněž se bude tento typ motorové brzdy využívat k měření výkonových 
parametrů daného motoru. 

 

1.6.2 DYNAMOMETR SUPERFLOW SF-902 

Motorový dynamometr SF-902 není tvořen pouze samotnou motorovou brzdou, nýbrž je 
vybaven komplexním systémem a příslušenstvím umožňující provádět měření spalovacích 
motorů v plném rozsahu. Tím se stává celý zkušební stav velmi univerzálním zařízením, 
na kterém lze měřit jak konvenční spalovací motory, tak motory vysokých výkonů určených 
k závodnímu využití. Díky dlouholeté praxi společnosti SuperFlow je celý zkušební stav 
velice spolehlivý a podává přesné výsledky. [w35] 

I přes malé rozměry je možno na tomto zařízení zatěžovat motor o výkonu až 1119 kW. 
Dynamometr umožňuje vyvinout maximální brzdný moment o velikosti 1627 N‧m a nejvyšší 
dovolené otáčky jsou stanoveny na 15 000 min-1. Jako nevýhodu lze zmínit nižší reakční 
rychlost na změnu zatížení v porovnání s elektrickými (elektromagnetickými) dynamometry. 
Měřící zařízení je běžně dodáváno včetně základního příslušenství, které představuje chladící 
věž, transportní vozík pro motor, box pro připojení senzorů tlaků a teplot, ovládací panel, 
případně lze zkušební stav dovybavit zařízením pro měření spotřeby paliva. Řízení 
dynamometru, respektive celého průběhu testování umožňuje software WinDyn. [34, 35] 

Obr. 1.8 Měřící stanoviště SuperFlow SF-902 [27] 
1 – box pro připojení senzorů, 2 – chladící věž, 3 – hydrodynamický dynamometr, 

4 – transportní vozík 
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Zařízení SF-902 využívá k maření energie hydrodynamický dynamometr. Spadá tedy 
do oblasti pasivních motorových brzd. Jako pracovní médium je v tomto případě využívána 
voda, která má dostatečně velkou tepelnou kapacitu a její viskozita se s teplotou mění 
poměrně zanedbatelně. Voda současně plní funkci chladicího prostředku a koluje 
v uzavřeném okruhu. Pohybová energie dodávána testovaným motorem se vlivem vnitřního 
tření částic kapaliny mění v teplo. Účinkem odstředivé síly je voda střídavě rozváděna mezi 
lopatkovými kapsami statoru a rotoru. Tímto pohybem je kapalině udělován vířivý pohyb, 
což má za následek přeměnu odbrzděného výkonu na tepelnou energii. Ta je z dynamometru 
odváděna ve formě ohřáté vody. Velikost brzdného momentu je řízena průtočným množstvím 
kapaliny, která je do dynamometru přiváděna z vyrovnávacího zásobníku. [7, 34] 

Samotný brzdný absorbér vyniká velice kompaktními rozměry. Rotor je vyroben ze slitiny 
bronzu a hliníku, čemuž odpovídají nízké hodnoty hmotnosti a momentu setrvačnosti. Jeho 
uložení je realizováno pomocí vysokorychlostních valivých ložisek. K utěsnění prostoru jsou 
použita teflonová těsnění. Pro těleso statoru je při výrobě využita ušlechtilá korozivzdorná 
ocel. Tato technická řešení umožňují dynamometr provozovat při vysokých otáčkách 
a zatíženích po dlouhou dobu testování. Kombinací materiálu rotoru a statoru je rovněž 
docíleno vysoké odolnosti vůči následkům kavitačních jevů. [34, 35] 

 

 

Obr. 1.9 a) Pohled na dynamometr v zástavbě měřícího zařízení SuperFlow SF-902, [o6] 
b) Rotor dynamometru, c) Stator dynamometru [w30] 
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2 UCHYCENÍ MOTORU K DYNAMOMETRU 
Hlavním úkolem této práce je navrhnout funkční stanoviště pro uchycení jednoválcového 
přeplňovaného motoru k dynamometru. Tento konstrukční celek bude využíván k měření 
výkonových parametrů při optimalizaci pohonné jednotky formule student týmu TU Brno 
Racing. V každém monopostu, i současně vyvíjeném, je jako zdroj hnací síly využíván 
zážehový čtyřdobý jednoválcový spalovací motor pocházející z motocyklu. Pohonná jednotka 
vždy prošla potřebnými úpravami tak, aby její parametry odpovídaly stanoveným pravidlům. 
Při úpravách byl zároveň brán zřetel na docílení požadovaného průběhu výkonu a točivého 
momentu. Dřívější monoposty využívaly pohonnou techniku motocyklu Husaberg FE 570. 
Novější generace formule jsou osazeny motorem Husqvarna FE 501. Oba tyto motory 
se postupem času podrobovaly náročným měřením v motorové zkušebně ÚADI. S tím je 
spojen i vznik několika konstrukčních variant uchycení motoru k dynamometru, které budou 
podrobněji zhodnoceny níže. 

 

2.1 PROBLEMATIKA TESTOVÁNÍ JEDNOVÁLCOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ 

Obecně je známo, že jednoválcové spalovací motory mají charakteristický projev z hlediska 
vibrací a chvění. Konstrukčně je možno tyto projevy eliminovat pomocí různých technických 
řešení v podobě vyvažovacích jednotek. Tyto motory nacházejí své uplatnění převážně 
u jednostopých vozidel a lehkých užitkových strojů. Z hlediska úspory hmotnosti a výrobních 
nákladů se proto často přistupuje pouze k částečnému vyvážení. Vibrace vznikající 
periodickým pohybem rotačních a posuvných hmot klikového mechanismu tak jsou do jisté 
míry eliminovány, avšak úplně odstraněny nejsou. Jejich intenzita je vnímána různě 
v závislosti na aktuálních otáčkách motoru. 

Z teorie spalovacích motorů je známo, že síla od tlaků plynů působící na píst není konstantní, 
nýbrž proměnlivá a její velikost se mění s aktuální polohou klikového hřídele. Nutno si však 
uvědomit, že maximální hodnota této síly je pro konkrétní motor dána jeho zatížením 
a otáčkami. V případě čtyřdobého (dále 4D) spalovacího motoru se průběh tlakové síly 
periodicky opakuje po 720° natočení klikového hřídele. V důsledku silového rozkladu 
v klikovém mechanismu se síla od tlaků plynů významně podílí na vzniku točivého momentu 
měřeného na klikovém hřídeli. Jeho průběh je však dále ovlivněn velikostí setrvačných sil, 
které vznikají pohybem jednotlivých hmotných dílů klikového mechanismu. V důsledku 
nestejnoměrného silového působení na rameno kliky dochází během jednoho pracovního 
cyklu čtyřdobého motoru k neustálému zrychlování a zpomalování klikového hřídele, 
čemuž odpovídá i výsledný průběh točivého momentu  

S problematikou nerovnoměrné dodávky točivého momentu z klikového hřídele motoru 
musíme počítat i při návrhu způsobu spojení měřeného spalovacího motoru s dynamometrem. 
Situace je o to horší, pokud provádíme testování právě jednoválcové pohonné jednotky. 
V případě zkoušení víceválcových spalovacích motorů je výsledný průběh točivého momentu 
uhlazenější, jelikož do stejně dlouhé periody (720°) přispívá svým účinkem každý válec 
motoru. Výsledný tvar křivky celkového točivého momentu je pak závislý na počtu válců 
a vzájemném přesazení jednotlivých zalomení klikového hřídele motoru. Z uvedené 
problematiky vyplývá, že namáhání spojovacího členu v případě zkoušení jednoválcových 4D 
pohonných jednotek je značně nepříznivé (vznik torzních kmitů). Při návrhu této součásti 
proto musíme vzít v potaz charakter jejího zatížení. 
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Nejvěrohodnějších výsledků měření spalovacího motoru na motorové zkušebně dosáhneme 
při odebírání točivého momentu přímo z jeho klikového hřídele. Pro případ testování 
motocyklových motorů lze tento stav realizovat poměrně obtížně, jelikož je do bloku motoru 
ve většině případů integrována spojka s převodovkou a klikový hřídel je na obou stranách 
v olejové lázni. Točivý moment je pro tento případ nejsnáze odebíratelný z výstupního hřídele 
převodovky. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost roztáčení přídavných setrvačných hmot 
(spojka – primární převod, převodovka), které můžou do měření vnášet nepřesnosti. V případě 
přímého spojení klikového hřídele s dynamometrem je nutno motor rozebrat a konstrukčně 
upravit tak, aby měření mohlo vůbec proběhnout. 

Jak již bylo objasněno výše, jednoválcové spalovací motory se typicky potýkají s problémy 
chvění a vibrací. Svým vyvážením je motor přizpůsoben pracovním podmínkám v rámu 
vozidla, a nikoliv provozu na tuhém stojanu dynamometru. Proto je nutné pro zkoušený motor 
navrhnout a ověřit zvláštní způsob pružného uložení, které bude negativní projevy tlumit. 
Často se využívá pryžových silentbloků. Obdobným způsobem je nutno řešit i spojení motoru 
s dynamometrem, kde se zařazují různé typy pružných spojek. Ty musí odolávat nejen 
výkyvům dodávaného točivého momentu, ale i úhlovým výchylkám způsobených pohybem 
motoru v uložení. 

Obr. 2 Horní graf – Průběh točivého momentu řadového 4D čtyřválcového motoru 
Spodní graf – Průběh točivého momentu jednoválcového 4D motoru 
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2.2 MĚŘENÝ SPALOVACÍ MOTOR 

Jak již bylo zmíněno, celá konstrukce zkušebního stanoviště bude navrhována 
pro jednoválcový zážehový spalovací motor Husqvarna FE 501.  
 

Tab. 1 Parametry sériového motoru Husqvarna FE 501 [14] 

Typ motoru 
Počet ventilů/ 

rozvod 
Zdvihový objem 

[cm3] 
Vrtání/zdvih 

[mm] 
Kompresní 

poměr 

zážehový čtyřdobý 
jednoválec 

4/SOHC 510.4 95/72 11.8:1 

 

  

 

S postupem vývoje jednotlivých monopostů byl kladen důraz i na možnost navýšení 
výkonových hodnot tohoto motoru. Pohonná jednotka byla postupně podrobena řadou úprav, 
které si v mnoha případech vynutily výměnu sériových komponent za díly vhodnější 
k danému účelu. Za nejvýznamnější změnu lze považovat způsob plnění válce. Sériově je 
motor čerstvou směsí plněn atmosféricky (motor s přirozeným sáním). Z důvodu posílení 
středního výkonového pásma bylo na motor instalováno turbodmychadlo. Motor je tedy 
přeplňován pomocí radiálního kompresoru poháněného výfukovými plyny. Využití 
přeplňování mělo dopad i na mechanické namáhání jednotlivých dílů klikového mechanismu. 
Proto je současně v motoru využíván modifikovaný píst, který vykazuje lepší pevnostní 
vlastnosti než píst sériový. Zástavba turbodmychadla si vyžádala i úpravu celého sacího 
traktu. Vzduch stlačovaný kompresorem turbodmychadla je dále chlazen pomocí 
mezichladiče typu vzduch-vzduch. O vstřikování paliva se stará dvojce elektromagnetických 
vstřikovacích ventilů umístěných za sebou v sacím potrubím před sacími ventily. Z hlediska 
řízení motoru je využívána plně programovatelná řídící jednotka. 

Obr. 2.1 a) Kompletní pohonná jednotka Husqvarna FE 501, [14] 
b) Pohled na rozvodový mechanismus v hlavě válce [16] 
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Úpravou prošla i spojka, respektive primární převod. Ten je použit z předchozího modelu 
motoru Husaberg FE 570. Sériová spojka (primární převod) motoru FE 501 má oproti FE 570 
tyto konstrukční odlišnosti: využívá pouze 8 třecích lamel (FE 570 využívá 9 lamel), třecí 
lamely mají menší průměr a styčnou plochu, přítlačná síla je realizována pomocí jedné 
talířové pružiny (FE 570 je vybavena čtyřmi vinutými pružinami), primární převodový poměr 
je vyšší (2.375 oproti 2.303). Z uvedených technických řešení vyplývá, že spojka motoru 
FE 570 je vhodnější pro závodní nasazení. Díky její modifikaci v podobě využití tužších 
vinutých pružin je současně schopna bezpečně přenést točivý moment vyvíjený 
přeplňovaným motorem. Zástavba spojky FE 570 do bloku motoru FE 501 si však 
z rozměrových důvodů vyžádala výrobu nového prostornějšího víka.  

Na motoru byl modifikován i protiběžný vyvažovací hřídel. Ten je poháněn ozubeným 
soukolím od klikového hřídele. Otáčky obou hřídelů jsou stejné, avšak točí se vůči sobě 
opačným smyslem. Úprava spočívala ve výrobě nového hmotnějšího vývažku, který je 
umístěn excentricky vůči ose otáčení vyvažovacího hřídele. Modifikace tohoto dílu 
se prováděla za účelem zlepšení vyváženosti motoru, v důsledku působení setrvačných sil 
posuvných části I. řádu. Rozsáhlou úpravou prošla rovněž převodovka, která je při závodním 
nasazení třístupňová. Při měření motoru na dynamometru se však bude využívat převodovka 
sériová, tedy šestistupňová. Důvodem tohoto rozhodnutí je možnost poškození převodovky 
během měření. Třístupňová převodovka je vyráběna zakázkově a její destrukce by znamenala 
znovu vynaložení nemalého finančního obnosu.  
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Obr. 2.2 Vnější otáčková charakteristik přeplňovaného motoru Husqvarna FE 501 
(sezóna 2017) 
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2.3 PŘEDCHOZÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ  

V průběhu vývoje jednotlivých monopostů byl kladen důraz i na zdokonalování použitých 
pohonných jednotek. Pro jejich správné naladění se vždy přistupovalo obezřetně s využitím 
dostupných prostředků. Softwarově získaná data pomocí počítačových simulací klasifikující 
daný spalovací motor bylo vhodné dále ověřit experimentálním měřením na motorové 
zkušebně. Většina běžných dynamometrů je přizpůsobena pro montáž a následné měření 
automobilového motoru. Zde je však jiná situace, jelikož se muselo konstrukčně vyřešit 
uchycení jednoválcové pohonné jednotky z motocyklu. Pro měření výkonových parametrů 
se v minulosti využíval elektrický dynamometr, přičemž později se přešlo k dynamometru 
hydrodynamickému. S tím souvisí i vznik vícero variant uchycovacích stolic pro motocyklový 
motor. Každé konstrukční řešení skrývá své výhody i nevýhody. 

 

2.3.1 PRVNÍ VARIANTA 

Konstrukce měřícího stanoviště byla navrhována pro dříve používaný motor Husaberg 
FE 570. K zatěžování motoru brzdným momentem se využíval elektrický dynamometr, 
který je součásti výbavy jedné z motorových zkušeben na ÚADI. Točivý moment se v případě 
této varianty řešení přenášel z motoru na dynamometr prostřednictvím výstupního hřídele 
převodovky. Tomu byla uzpůsobena i konstrukce uchycovacího systému. Základ tvořil 
svařovaný rám vyrobený z trubek čtvercového či obdélníkového průřezu, který byl 
přišroubován k základové desce v motorové zkušebně. Snížit přenos vibrací mezi rámem 
a základovou deskou měly za úkol pryžové silentbloky. Montáž samotného motoru 
na konstrukci rámu se prováděla pomocí ustavovací desky a sadou plechových výpalků 
spojených rozpěrnými válci. Souosost výstupní hřídele převodovky s hřídelí dynamometru 
se nastavovala posunem ustavovací desky vůči základnímu uchycovacímu rámu.  

Výhodou tohoto řešení byly malé zástavbové rozměry celé konstrukce a nenáročnost její 
výroby. Jelikož jde o první verzi způsobu uchycení motoru k dynamometru, nese si sebou 
i určitá technická úskalí a nevýhody. První z nich spočívá v samotné volbě typu 
dynamometru. Elektrický dynamometr v sobě nese větší setrvačné hmoty, což je 
pro zatěžování malého sportovního motoru nevýhodné. Tento typ motorové brzdy se rovněž 
vyznačuje rychlou odezvou na změnu točivého momentu dodávaného motorem. Vysoká 
rychlost reakce ve spojení s nerovnoměrnou dodávkou točivého momentu od jednoválcové 
pohonné jednotky (problematika popsána v kapitole 2.1) způsobovala problémy při ustálení 
otáček motoru pod zatížením. Docházelo tak k přetěžování jednotlivých komponent motoru, 
které nejsou na tento typ zatížení dimenzovány. Příkladem lze uvést střižení kolíků zubové 
spojky převodovky při prvních pokusech testování agregátu na tomto stanovišti.  

Uvedené přetěžování formou silových rázů vedlo k pružnému spojení hřídele dynamometru 
a výstupního hřídele převodovky zkoušeného motoru. Spojení bylo realizováno pomocí 
pružné hardy spojky, která měla prostřednictvím pryžového členu utlumit vznikající rázy. 
To se do jisté míry podařilo, avšak životnost spojky při jejich rozměrech byla velice malá 
(řádově jedno měření). Poškozování pružného členu bylo způsobováno vývinem vysoké 
teploty v důsledku pohlcování velkého množství energie. Z hlediska teplotní stálosti pryže 
a charakteru zatížení vznikaly provozní stavy, kterým již spojka nedokázala vyhovět. Možnou 
variantou řešení tohoto problému by bylo použití rozměrnějšího a lépe dimenzovaného 
pružného elementu. Zde by ovšem vznikl problém se zástavbovými rozměry a současně 
by se do soustavy zanášel další přídavek setrvačných hmot. [19, 24] 
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2.3.2 DRUHÁ VARIANTA 

K odstranění neduhů spojených s první variantou konstrukčního řešení měla přispět volba 
jiného typu dynamometru, jehož reakční doba nebude tak pohotová. Proto se k tomuto účelu 
testování zvolil dostupný hydrodynamický dynamometr SuperFlow SF-902. Malý moment 
setrvačnosti rotoru a nižší rychlost reakční doby na změnu zátěže se pro potřeby testování 
jednoválcového motoru jevily jako vhodné. Uchycení motoru pro potřebu měření bylo 
realizováno pomocí již dříve vyrobené podpůrné konstrukce (viz první varianta) 
a univerzálního montážního vozíku, který je součásti příslušenství použitého dynamometru. 
Tlumení rázů zde potlačovaly dvě skutečnosti. První spočívala v opětovném zařazení 
pružného členu mezi výstupní hřídel převodovky a hřídel dynamometru. Zároveň 
lze uvažovat určitou hodnotu hydraulického tlumení prostřednictvím oběhu reálné kapaliny 
(vody) v dynamometru. [19] 

Obr. 2.3 a) Motor Husaberg FE 570 montovaný v konstrukci upínacího systému [24]  
b) Kompletní zástavba motoru v motorové zkušebně přišroubována k základnímu rámu [24]  

Obr. 2.4 Měření výkonových parametrů motoru Husaberg FE 570 pomocí dynamometru 
SuperFlow SF-902 [19] 
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2.3.3 TŘETÍ VARIANTA 

Toto konstrukční řešení zůstalo pouze ve fázi návrhu a nebylo realizováno. Určitě však stojí 
za zmínku, jelikož se koncepčně liší od předchozích dvou uvedených variant. Myšlená 
konstrukce je přizpůsobena potřebám měření již známého motoru Husaberg FE 570 
na hydrodynamickém dynamometru SuperFlow SF-902. Hlavní myšlenkou tohoto návrhu 
bylo vyřazení převodovky z měřicího procesu. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě 
získaných zkušeností z předchozích měření, kdy převodovka musela přenášet rázový 
charakter namáhaní, což vedlo ke snížení její životnosti. Točivý moment motoru měl být nově 
odebírán z hnaného kola primárního převodu, které tvoří konstrukční celek spolu 
se spojkovým košem. Případná realizace tohoto řešení si žádala výrobu několika komponent, 
které by umožnily spojit spojkový koš s hřídelem dynamometru. 

Klíčovým prvkem pro přenos točivého momentu je unašeč, jehož vnější zubové výstupky 
zapadají do vybrání spojkového koše obdobně jako lamely spojky. Do středu unašeče je dále 
montován výstupní hřídel, přičemž přenos sil mezi těmito díly je realizován pomocí 
tvarového styku – drážkování. Vzájemné spojení výstupního hřídele z motoru se vstupním 
hřídelem dynamometru je uvažováno montáži pružné spojky typu rotex. Toto konstrukční 
řešení vyžaduje i výrobu nového spojkového víka motoru, ve kterém je uloženo valivé ložisko 
výstupního hřídele a hřídelové těsnění. 

Uvedená varianta skrývá svou výhodu především v absenci toku točivého momentu přes 
převodovku, čímž je eliminována i velikost roztáčených setrvačných hmot. Současně 
se zabrání i možnému poškození převodovky během měření. Nevýhodou nadále zůstává 
značné namáhání pružné spojky. Spojení motoru s konstrukcí měřící stolice je v tomto 
případě navrženo jako tuhé, což může mít negativní dopad na přenos vibrací vybuzených 
měřeným motorem. [19]  

  

Obr. 2.5 a) Ukázka třetí konstrukční varianty uchycení motoru k dynamometru [19]  
b) Detailní pohled na unašeč a výstupní hřídel [19]  
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2.3.4 ČTVRTÁ VARIANTA 

Poslední varianta zkušebního zařízení již byla konstruována pro současně využívaný motor, 
Husqvarna FE 501. Toto řešení je koncepčně poměrně odlišné od dříve používaných způsobů 
uchycení motoru k dynamometru, jelikož pohonná jednotka je včetně veškerého příslušenství 
uložená na samostatné pojízdné stolici. Pro své konstrukční řešení a způsob využití lze toto 
zařízení nazvat obecně známým cizojazyčným slovem „stand“. Návrh standu byl opět 
přizpůsoben k využití dostupného dynamometru SuperFlow SF-902. Realizace tohoto 
technického řešení umožnila provést montáž motoru na dynamometr mnohonásobně rychleji, 
než tomu bylo v předchozích případech. 

Točivý moment motoru je v případě této konstrukční varianty odebírán ze samostatné hřídele, 
která je uložena v rámu standu pomocí valivých ložisek. Spojení motoru z konstrukcí standu 
je realizováno pryžovými silentbloky, které se snaží eliminovat přenos rušivých vibrací 
od pohonné jednotky na konstrukci rámu. Při měření se uvažuje tok točivého momentu přes 
převodovku. Výstup z měřeného motoru tedy tvoří hnaná hřídel převodovky. Přenos 
rotačního pohybu mezi oběma hřídeli obstarává řetězový převod. Pro pohon dynamometru je 
tedy využit stejný způsob přenosu hnací síly (řetěz), jako je tomu v případě reálného nasazení 
motoru v monopostu. Využití pouzdrového řetězu mělo přinést určité omezení z hlediska 
minimalizace rázových špiček reakčního momentu dynamometru v případě změny jeho 
zatížení. Pozdější nasazení standu v motorové zkušebně však ukázalo, že řetězový převod 
nebyla příliš dobrá volba. Během měření docházelo k jeho velkému rozkmitu, což vedlo 
k použití velkých napínacích sil. Příliš předepnutý řetěz se pak během provozních podmínek 
ve zkušebně nadměrně zahříval. Hlavním problémem je tedy obtížná dosažitelnost 
opakovatelnosti měření, jelikož mechanická účinnost je hodně závislá na napnutí řetězu.  

Výhodou tohoto konstrukčního řešení je bezpochyby možnost montáže motoru a příslušenství 
na zkušební stand mimo prostor motorové zkušebny. Nastrojený celek se pak díky 
instalovaným pojezdovým kolečkům pouze převeze k dynamometru, kde se provede 
vzájemné vycentrování spojovacích hřídelů. V minulosti se na tomto standu realizovalo 
i komplexní měření, kdy byla pohonná jednotka osazena senzory pro zjišťování teplot a tlaků 
v patřičných místech motoru (spalovací prostor, výfukový systém, sací systém). Naměřená 
data pak umožnila ověřit správnou funkci přeplňovaného motoru a případně provést patřičnou 
korekci vedoucí ke zlepšení průběhu výkonových parametrů. 

Obr. 2.6 Nenastrojený stand pro měření motoru Husqvarna FE 501 
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2.4 NOVĚ NAVRŽENÁ KONCEPCE ULOŽENÍ MOTORU NA DYNAMOMETR 

Na základě získaných poznatků zhodnocujících jednotlivé konstrukční verze uchycení motoru 
k dynamometru jsem se snažil navrhnout nový koncept, který využije přednosti z předchozích 
řešení, a naopak se bude snažit minimalizovat problémy související se samotným měřením 
motoru. Jako nejlepší volbou se z minulých let osvědčilo umístění pohonné jednotky 
do samostatného standu.  

Nová konstrukce musí být navržena tak, aby splňovala následující požadavky a předpoklady: 

• zástavba přeplňovaného jednoválcového motoru Husqvarna FE 501, 
• využití hydrodynamického dynamometru SuperFlow SF-902, 
• možnost jednoduché přepravy nastrojeného standu, 
• jednoduchá a tuhá konstrukce, 
• minimalizace rázových špiček točivého momentu, 
• snadná vyrobitelnost s ohledem na finanční možnosti týmu TU Brno Racing. 

Po zvážení výše uvedených faktů jsem se rozhodl navrhnout nový stand, jehož základ bude 
tvořen prostorově orientovaným rámem. Uložení motoru vůči základnímu rámu bude 
realizováno pomocí tzv. kolébky, jejíž úkolem je držet motor v požadované pracovní poloze. 
Spojení motorové kolébky se základním rámem pak uvažuji pomocí pryžových silentbloků.  

Pro navrhovanou variantu standu se jeví jako nejlepší místo pro odběr točivého moment 
výstupní hřídel převodovky. V zadní části základního rámu bude dále uložena pomocná 
hřídel, která již pohání dynamometr. Velký důraz měl být kladen na požadavek utlumení 
rázového charakteru točivého momentu při jeho převodu z výstupního hřídele převodovky 
na vstupní hřídel dynamometru. Dříve používaný řetěz proto bude nahrazen převodem 
využívající ozubený řemen, u kterého předpokládám vysoký potenciál útlumu v důsledku 
materiálu, ze kterého je řemen vyroben. Uspořádaní jednotlivých konstrukčních uzlů v rámci 
koncepčního návrhu lze vidět na obrázku 2.8. 

Obr. 2.7 Ukázka nastrojeného standu při měření na motorové zkušebně (sezóna 2015) [39] 
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Obr. 2.8 Koncepční návrh nové varianty standu 
1 – základní rám, 2 – kolébka pro uložení motoru, 3 – spojka s primárním převodem, 

4 – převodovka, 5 – převod ozubeným řemenem, 6 – uložení kolébky vůči rámu pomocí 
pryžových silentbloků, 7 – dynamometr, MtM – točivý moment vyvíjený motorem, 

MtD – brzdný moment dynamometru 

  

 

 

 

Pro snadné přemístění standu na požadované místo budou na rám montovány pojezdová 
kolečka. Veškeré montážní práce spojené s přípravou standu pro měření motoru tak budou 
moci být provedeny na dílně. Součástí konstrukce bude i napínací zařízení ozubeného řemene. 
Základním předpokladem správné funkce ozubeného řemenového převodu je fakt, 
že při změně zatížení (záběr, odlehčení) nesmí dojít k přeskočení řemene vůči řemenici. 
V opačném případě by tento stav vedl k znehodnocení naměřených dat. 

 Konstrukce celého standu má být navržena s ohledem na jednoduchou výrobu s využitím 
standartních konvenčních strojů. Jako polotovary pro jednotlivé konstrukční celky proto 
budou využity běžné hutní profily v kombinaci s výpalky. Další snaha povede k využití 
velkého množství normalizovaných dílů, které výrobu standu urychlí a v mnoha případech 
i zlevní. 
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3 NÁVRH ŘEMENOVÉHO PŘEVODU 
Aby bylo možné navrhnout detailní konstrukci standu, je potřeba se nejdříve soustředit 
na nejdůležitější funkční uzel nového návrhu, a tím je řemenový převod. Na základě volby 
daného řemene a řemenic pak bude možno dále navrhnout konstrukci rámu a ostatní funkční 
komponenty. Přenos točivého momentu z výstupního hřídele převodovky motoru na výstupní 
hřídel standu bude tedy realizován pomocí jednoduchého řemenového převodu. Při jeho 
návrhu musím počítat s provozními podmínkami, které jsou s měřením jednoválcového 
spalovacího motoru spjaty. Proto je nutné vzít v úvahy následující vstupy: 

• rázový charakter zatížení v důsledku přenosu točivého momentu vyvíjeného 
jednoválcovým spalovacím motorem, 

• požadavek spolehlivého synchronního spojení hřídelů bez možnosti prokluzu, 
• mírná změna polohy hřídele hnací řemenice (pružné uložení motoru), 
• možný kontakt řemene s provozními kapalinami motoru (palivo, olej, aj.). 

Po zvážení výše uvedených předpokladů se jako nejlepší varianta jeví použití ozubeného 
řemene, který bude svým materiálovým složením a konstrukčním provedením vyhovovat 
daným provozním podmínkám. 

 

3.1 STANOVENÍ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ PRO VOLBU ŘEMENE 

Výběr správného typu ozubeného řemene je klíčový pro jeho pozdější provoz. Řemen musí 
být správně dimenzován z hlediska přenášeného zatížení a otáček, kterým bude vystavován 
v důsledku rotačního pohybu ozubených řemenic. Dále je nutno předběžně navrhnout osovou 
vzdálenost řemenic, ze které bude vycházet délka řemene. 

 

3.1.1 PŘENÁŠENÝ VÝKON, OTÁČKY HNACÍ ŘEMENICE 

Jako směrodatnou hodnotu výkonu lze vzít údaj z předchozího měření pohonné jednotky 
Husqvarna FE 501 na motorové zkušebně, která činí 63 kW. 

Dalším směrodatným údajem pro volbu správného typu řemene jsou maximální otáčky, 
kterým bude v průběhu provozu vystaven. Při závodním nasazení vozidla je motor často 
vytáčen až k hranici 11 000 min-1. Hnací řemenice se však bude montovat na výstupní hřídel 
převodovky, proto je nutné otáčky motoru přepočítat na tuto hřídel, přičemž při měření 
uvažuji zařazený 5. nebo 6. rychlostní stupeň. Do výpočtu je nutné zahrnout i primární převod 
motoru, který realizuje přenos točivého momentu z klikového hřídele motoru na vstupní 
hřídel převodovky. Převodové poměry jednotlivých soukolí lze stanovit z následujícího 
vztahu: 

� � ������  (5)  

kde zhn…počet zubů hnaného ozubeného kola [ - ] 
 zhc…počet zubů hnacího ozubeného kola [ - ] 
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Tab. 2 Parametry jednotlivých ozubených soukolí 

Ozubené kolo Počet zubů z [ - ] Převodový poměr i [ - ] 

Hnací kolo primárního převodu 33 
2,303 

Hnané kolo primárního převodu 76 

Hnací kolo – 6. převodový stupeň 26 
0,808 

Hnané kolo – 6. převodový stupeň 21 

Hnací kolo – 5. převodový stupeň 24 
0,958 

Hnané kolo – 5. převodový stupeň 23 

 

Celkový převodový poměr ic je dán součinem dílčích převodových poměrů jednotlivých 
ozubených soukolí. Otáčky výstupního hřídele převodovky nvysp [min-1] pro zařazený 
6. převodový stupeň lze stanovit takto: 

����� � ���� � ���� ∗ �� � 11 000
2,303 ∗ 0,808 � 5911 (��)* (6)  

kde nm…otáčky motoru [min-1] 
 ip…převodový poměr primárního převodu [ - ] 
 i6…převodový poměr 6. rychlostního stupně 
 

Stejným způsobem lze vypočítat otáčky výstupního hřídele převodovky pro zařazený 
5. rychlostní stupeň. V tomto případě jsou rovny 4986 min-1.  

 

3.1.2 OSOVÁ VZDÁLENOST ŘEMENIC 

Dalším uvažovaným vstupem pro výběr vhodného typu řemene je osová vzdálenost hnací 
a hnané řemenice. Tento rozměr bude vycházet ze samotné konstrukce standu a při jeho 
návrhu se budu snažit tuto vzdálenost minimalizovat. Velká osová vzdálenost řemenic 
by vedla k použití dlouhého řemene, což by ovšem mohlo mít negativní dopad na jeho 
rozkmit v průběhu měření motoru na motorové zkušebně.  

Na druhou stranu však bude potřeba mezi hnací a hnanou řemenici zařadit napínací kladku, 
respektive celé napínací zařízení. To by použití příliš krátkého řemene nedovolilo, proto bude 
zvolen určitý kompromis, který bude vyhovovat všem uvedeným požadavkům. Hnací 
řemenice bude montována jako součást pružně uložené kolébky motoru, zatímco hnaná 
je uložena vůči základnímu rámu standu.  

Napnutí řemene po jeho montáži se bude provádět podélným posuvem kolébky motoru vůči 
základnímu rámu standu. Detailní technické řešení tohoto konstrukčního uzlu bude popsáno 
dále v kapitole navržená konstrukce. Výchozí osovou vzdálenost řemenic uvažuji pro polohu 
kolébky motoru takovou, kdy se nachází uprostřed možného rozsahu svého podélného 
posuvu.   
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Jak lze vidět z obrázku 3, základní osovou vzdálenost řemenic uvažuji vzhledem 
ke konstrukčnímu uspořádaní jednotlivých komponent standu v rozmezí 420 – 450 mm. 
Přesnou hodnotu tohoto rozměru v rámci uvažovaného rozpětí určí až vypočtená délka 
řemene. Posuv kolébky motoru v horizontální rovině bude navržen v rozsahu ±25 mm, 
čímž bude umožněno nastavit osovou vzdálenost řemenic dle konkrétního požadavku 
použitého ozubeného řemene. Zároveň bude tímto posuvem umožněno řemen pohodlně 
namontovat a posléze nastavit jeho základní předpětí. 

 

3.2 VOLBA TYPU ŘEMENE 

Pro přehlednost uvedu výše stanovené vstupní hodnoty, ze kterých budu vycházet při výběru 
konkrétního typu řemen: 

• přenášený výkon 63 kW, 
• maximální otáčky hnací řemenice 5911 min-1 (zařazen 6. převodový stupeň), 
• uvažovaná osová vzdálenost řemenic 420 až 450 mm, 
• předpokládaný převodový poměr řemenového převodu 1:1 

Na základě nastudování dohledatelných podkladů zabývajících se ozubenými převody 
a uvážením vstupních hodnot přenášeného výkonu a otáček jsem se rozhodl využít výrobek 
od společnosti Continental. ContiTech Power Transmision Group vyvíjí, vyrábí a dodává 
řemeny jíž řadu let, jejich výrobky tak lze považovat za vysoce kvalitní a spolehlivé. Jedním 
z dalších důvodů, proč jsem se rozhodl využít řemene od této společnosti je dostupnost 
výpočetního softwaru, který lze využít jako podporu při návrhu převodu. Jde o free verzi 
programu ContiTech Suite 7.4, která je volně dostupná ze zdroje [44]. 

S uvážením charakteru zatížení a pracovního prostředí se jako nejvhodnější varianta 
z nabídky společnosti Continental jeví ozubený řemen CONTI SYNCHROCHAIN 
CARBON. Ten je svou stavbou vhodný pro přenos nejvyšších výkonů při nepříznivých 
pracovních podmínkách. Struktura řemenu je zesílena vysokopevnostními uhlíkovými vlákny, 
které řemenu dodávají potřebnou tuhost a je možné tak přenášet vysoké točivé momenty. 
Průtažnost řemene vlivem provozu je díky uhlíkovým vláknům minimalizována, což má 
pozitivní dopad na délkovou stabilitu v průběhu celé jeho životnosti. [10] 

Obr. 3 Možný rozsah osové vzdálenosti ozubených řemenic 
1 – základní rám standu, 2 – posuvná vazba, 3 – kolébka motoru,  

4 – hnací ozubená řemenice, 5 – hnaná ozubená řemenice  
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Ozubený řemen CONTI SYNCHROCHAIN CARBON využívá speciálního profilu zubů 
CTD (Conti Torque Drive), který zaručuje vysokou bezpečnost proti přeskočení. Současně je 
díky tomuto profilu zaručen plynulý náběh zubu do záběru vůči řemenici, což zaručuje 
maximálně plynulý a hladký chod. 

 

 

 

Uvedený typ ozubeného řemene vykazuje následující vlastnosti: [10] 

• teplotní stálost při aplikacích od -55 °C až do 80 °C, 
• odolnost proti ohybu v opačném směru (možnost montáže vnější napínací kladky), 
• odolnost vůči mazacím tukům, olejům a benzínu, 
• délková stabilita po celou životnost a bezúdržbový provoz, 
• rychlost řemene až 40 m‧s-1. 

Z výčtu vlastnosti plyne, že zvolený typ řemene je vhodný pro aplikaci přenosu točivého 
momentu v rámci navrhovaného standu. Pro možnost provedení návrhu požadovaných 
rozměrů řemene a řemenic je nutné dále stanovit či vypočítat další klíčové parametry. 
Konkrétně jde o počet zubů hnací a hnané řemenice, dále je nutno stanovit profilovou rozteč 
zubů řemene a v neposlední řadě určit provozní podmínky a požadovaný provozní součinitel. 

 

3.2.1 VOLBA ROZTEČE ZUBŮ ŘEMENE 

Řemen CONTI SYNCHROCHAIN CARBON se vyrábí ve dvou základních metrických 
roztečích zubů, a to 8M a 14M. Rozteč 8M je primárně určena pro aplikace, kdy je řemen 
vystaven vysokým otáčkám a menším přenášeným výkonům. Rozteč 14M se pak vyznačuje 
možnosti přenášet velmi vysoké výkony (řádově až 1000 kW), ale řemen s touto roztečí není 
možno vystavovat tak vysokým otáčkám. 

Rozteč zubů řemene se právě volí na základě velikosti přenášeného výkonu a maximálních 
otáček, kterým je řemen v průběhu provozu vystaven. Oba tyto parametry již byly stanoveny 
výše, kdy výkon čítá hodnotu 63 kW. Maximální otáčky hnací řemenice při zařazeném 
6. rychlostním převodu jsou 5911 min-1. S uvážením těchto hodnot můžu stanovit vhodnou 
rozteč ozubeného řemene pomocí následujícího diagramu.  

Obr. 3.1 Konstrukční provedení řemene CONTI SYNCHROCHAIN CARBON [10] 
1 – tkanina s povlakem odolným vůči otěru, 2 – zub řemene z polyuretanu,  

3 – tažná uhlíková vlákna s vysokou pevností, 4 – hřbet řemenu z polyuretanu  
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Po zanesení provozních hodnot do diagramu se jako vhodná rozteč zubů jeví 8M. Na základě 
znalosti tohoto parametru je možné dohledat i ostatní geometrické rozměry profilu řemene, 
které ukazuje obrázek 3.3. 

 

 

3.2.2 NÁVRH POČTU ZUBŮ ŘEMENIC, VÝSLEDNÝ PŘEVODOVÝ POMĚR PŘEVODU 

Ke zvolenému profilu řemene je nutné vybrat odpovídající typ ozubených řemenic. Počet 
zubů hnací řemenice je limitován maximálním zástavbovým průměrem, který je možné 
vměstnat do oblasti vedle bloku motoru u výstupní hřídele převodovky. V blízkosti této 
hřídele se nachází hydraulický aktuátor spojky a dále víko alternátoru motoru. Při návrhu 
hnací řemenice tedy musím vyhovět požadavku, aby při provozu motoru na standu nedošlo 
ke kolizi řemenice z výše uvedenými díly. Dalším omezujícím faktorem je minimální počet 
zubů, který lze pro daný profil a šířku řemene provozovat. Na základě uvedených omezení 
a s použitím literatury [18] je zvolena hnací řemenice s počtem zubů 30.  

  

Obr. 3.2 Diagram volby rozteče zubů ozubeného řemene 
(uvažován zařazený 6. rychlostní stupeň) [11] 

Obr. 3.3 Geometrické rozměry profilu ozubeného řemene [11] 
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Vzhledem k charakteru použitého hydrodynamického dynamometru je vhodné řemenový 
převod koncipovat s převodovým poměru 1:1. Ovšem použití hnané ozubené řemenice 
se stejným počtem zubů přináší určité konstrukční omezení. To je spojeno s maximálním 
možným osovým vývrtem, který lze do řemenice zhotovit. Přenos točivého momentu z hnané 
řemenice na výstupní hřídel standu uvažuji pomocí těsného pera. Při sečtení průměru 
uvažovaného vývrtu hnané řemenice a výšky drážky pro pero by již vzniklý rozměr 
překračoval maximální dovolenou hodnotu předepsanou dodavatelem řemenic. S uvážením 
těchto konstrukčních omezení je zvolena hnaná řemenice, jejíž počet zubů je 32. Ta dovoluje 
zhotovit otvor o 8 mm větší, než je tomu pro případ řemenice s 30 zuby. [18] Řemenový 
převod bude tedy koncipován mírně „do pomala“. Přesnou hodnotu převodového poměru 
lze stanovit ze vztahu (5) a jeho hodnota je irp=1,067. 

Při uvážení nejvyšších otáček motoru (11 000 min-1) pak maximální otáčky výstupního 
hřídele standu nmaxs [min-1] (spojen s dynamometrem) při zařazeném 6. rychlostním stupni 
budou: 

��+,� � ������
� � 5911
1,067 � 5540 (��)* (7)  

kde irp…převodový poměr řemenového převodu [ - ] 
 

Ze stejného vztahu lze vypočítat otáčky výstupního hřídele standu pro zařazený 5. rychlostní 
stupeň. Pro tento případ se hřídel bude otáčet 4673 min-1.  

 

3.2.3 URČENÍ PROVOZNÍHO SOUČINITELE A PODMÍNEK 

Pro správnou dimenzaci řemene je potřeba stanovit celkový provozní součinitel co [ - ], 
který do výpočtu vnáší provozní podmínky z hlediska zatížení, zrychlení či únavy. Tento 
součinitel se vypočte jako součet sub součinitelů jednotlivých vlivů: [11] 

01 � 02 + 04 + 05 (8)  

kde c2…součinitel zatížení [ - ] 
 c3…součinitel zrychlení [ - ] 
 c4…součinitel únavy [ - ] 
 

Součinitel zatížení c2 zohledňuje typ hnané a hnací jednotky. Určuje se tabulárně na základě 
použitého hnacího motoru a hnaného pracovního stroje. Tabulka je však koncipována spíše 
pro využití pohonu stavebních, důlních, obráběcích či čerpacích strojů. Jako pohonu uvažuji 
spalovací motor s méně než čtyřmi válci s velkým rozběhovým momentem (pro případ návrhu 
standu je pohonnou jednotkou jednoválcový motor). S uvážením těchto vstupů se součinitel 
zatížení c2 pohybuje v rozmezí hodnot 1,2 až 2,1 v závislosti na typu poháněného stroje. 
Vzhledem k nerovnoměrnosti chodu jednoválcového motoru a vzniku možných 
momentových výkyvů v průběhu testování na motorové zkušebně volím hodnotu blížící se 
k horní hranici tohoto součinitele, tedy c2 = 2,0. [11]  
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Součinitel zrychlení c3 se při návrhu ozubeného řemenu uvažuje pouze tehdy, jedná-li se 
o převod do rychla s převodovým poměrem menším než 0,806. Navrhovaný převod 
je konstruován s převodovým poměrem 1,067. Součinitel zrychlení tedy neuvažujeme 
a pro tento případ je c2 = 0. [11] 

Součinitel únavy c4 bere v potaz běžné a zvláštní provozní podmínky, kterým je řemen 
v průběhu provozu vystavován. Zahrnuje nepřerušovanou dobu provozu řemene a vliv 
přídavného ohybového namáhání způsobeného například napínacími kladkami. Výsledný 
součinitel únavy je pak dán součtem obou vlivů. Provoz kompletního standu na motorové 
zkušebně v rámci rozsáhlejšího měření uvažuji v rozmezí 10 až 16 hodin za den. Tomu 
odpovídá hodnota součinitele 0,2. Jelikož bude na vnější obvod řemene mezi hnací a hnanou 
řemenici aplikována jedna napínací kladka, musím uvážit i vznik ohybového namáhání 
řemene. Tento vliv je zohledněn součinitel s hodnotou 0,2. Zahrnutím obou hodnot je 
výsledná hodnota součinitele únavy c4 = 0,4. [11] 

Výsledná velikost celkového provozního součinitele se stanoví užitím vztahu (8) a jeho 
konečná hodnota je c0 = 2,4. 

Pro stanovení správné předepínací síly řemene je dále nutno určit provozní podmínky. Volba 
těchto podmínek zohledňuje charakter zatížení řemene s ohledem na jeho bezpečnost proti 
přeskočení. Jelikož bude řemen často vystavován změnám zatížení a samotný chod 
jednoválcového spalovacího motoru je doprovázen vibracemi, jsou provozní podmínky 
v programu ContiTech Suite 7.4 nastaveny na možnost „vysoké rázové zatížení“. [11] 

 

3.2.4 VÝPOČET 

Výše určené či odvozené vstupní parametry pro výpočet konkrétního rozměru řemene shrnuje 
tabulka 3. 
 

Tab. 3 Vstupní údaje pro návrh ozubeného řemene 

Přenášený výkon 
[kW] 

Otáčky hnací 
řemenice [min-1] 

Typ řemene 
Profil řemene / 

rozteč zubů 

63 5911 
SYNCHROCHAIN 

CARBON 
CTD / 8M 

Počet zubů hnací / 
hnané řemenice 

Osová vzdálenost 
řemenic [mm] 

Celkový provozní 
součinitel 

Provozní podmínky 

30 / 32 420 – 450 2,4 
Vysoké rázové 

zatížení 
 

Během návrhu řemenového převodu byl využíván program ContiTech Suite 7.4, 
který na základě zadaní požadovaných vstupních hodnot a parametrů umožní snáze vybrat 
konkrétní rozměr ozubeného řemene, který je vhodně dimenzován pro specifickou aplikaci 
a bude vyhovovat z hlediska požadované osové vzdálenosti mezi řemenicemi. 
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Na základě uvedených vstupních hodnot a s použitím podpůrného programu byl navrhnut 
konkrétní typ a rozměr ozubeného řemene, jehož přesné obchodní označení zní: CONTI CTD 
1120 – C8M – 62 – SYNCHROCHAIN CARBON. 

Uvedený řemen je již vhodně dimenzován pro aplikaci na navrhovaný stand. Délka řemene 
činí 1120 mm a jeho šířka je 62 mm. Výsledná osová vzdálenost ozubených řemenic je 
při použití této délky řemene 436 mm, což je hodnota, která spadá do požadovaného intervalu 
420 – 450 mm. Výsledný výpočetní protokol obsahující řadu dalších dat o navrženém 
převodu je součásti přílohy této diplomové práce.  

Jelikož již znám vypočtenou šířku řemene, je možno nyní zvolit konkrétní typy 
normalizovaných ozubených řemenic. Jejich kvalita z velké části ovlivňuje životnost 
a přesnost chodu řemenového převodu. Profil zubů ozubených řemenic musí být v souladu 
s profilem zvoleného typu řemene. Ozubené řemenice bývají standardně vybavené bočnicemi, 
které brání případnému sklouznutí řemene z řemenice při vyvození nepříznivých provozních 
podmínek. K řemenu CONTI SYNCHROCHAIN CARBON jsou dodavatelem předepsané 
standardizované ozubené řemenice POLY CHAIN GT. Tyto řemenice disponují profilem 
zubů, který je možno provozovat spolu s profilem řemene CTD. [w17] Hnací i hnaná ozubená 
řemenice budou dodány v provedení s předvrtaným otvorem a budou se dále obrábět 
pro konkrétní potřeby uložení na danou hřídel. Základní parametry zvolených řemenic shrnuje 
následující tabulka. 

 

 

 

Řemenice Označení Da Db Dw Dm do Lr Br 

Hnací PC GT 8M - 30S - 62 74,79 82,5 76,39 63 20 84 72 

Hnaná PC GT 8M - 32S - 62 79,89 87 81,49 68 20 84 72 

Tab. 4 Parametry vybraných normalizovaných řemenic [18, 30] 

Da…vnější průměr řemenice přes zuby [mm] 
Db…průměr řemenice včetně bočnic [mm] 
Dw…účinný (výpočtový) průměr [mm] 
Dm…průměr osazení [mm] 
do…průměr předvrtaného otvoru [mm] 
Lr…šířka řemenice [mm] 
Br…šířka řemenice přes bočnice [mm] 
 
Materiál řemenic - ocel  
Povrchová úprava - fosfátováno 
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4 NAVRŽENÁ KONSTRUKCE 
V této kapitole bude popsána konstrukce a technická řešení navržených části standu. Pro lepší 
porozumění je uveden obrázek 3, na kterém lze vidět rozmístění jednotlivých komponent. 
K tvorbě 3D modelu jsem využil software PTC Creo 3.0. Model motoru a jeho příslušenství 
(sání, výfuk) mi byl poskytnut z elektronické knihovny týmu TU Brno Racing.  

 

 

4.1 ZÁKLADNÍ RÁM 

Konstrukce základního rámu byla navržena z trubek čtvercového průřezu o rozměrech 50 x 50 
mm a síle stěny 3 mm. Jednotlivé hutní polotovary zkrácené na požadovanou délku se budou 
spojovat svařováním. Proto je nutné vybrat ocel, u které je zaručena svařitelnost. Svařený rám 
bude 994 mm dlouhý, 510 mm široký a jeho výška čítá 867 mm. Rám je nutno dále opatřit 
několika prvky, které umožní montáž dalších důležitých komponent (výstupní hřídel, kolébky 
motoru, napínáku řemene, pojezdových koleček aj.).  

Pro montáž kolébky motoru přes silentbloky budou k rámu shora přivařeny 4 desky o tloušťce 
6 mm. Ty jsou ze spodní části podepřeny trojúhelníkovým žebrem, což vede ke zvýšení jejich 
tuhosti Každá tato deska je opatřena podélnou drážkou, která slouží k vedení kolébky uložení 
motoru. Její podélný posuv vůči základnímu rámu umožní nastavit předepnutí ozubeného 
řemene. Další montážní místo pro kolébku tvoří vertikálně umístěný opěrný plech. Ten bude 

Obr. 4 Model navrženého standu včetně namontovaného motoru 
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k rámu opět přivařen. Nacházejí se v něm dva otvory o průměru 13 mm, kterými budou 
procházet předepinací šrouby dále montované do dvojce horizontálně umístěných pryžových 
silentbloků. Montážní místo je nutné navrhnout i pro základovou desku napínacího systému 
ozubeného řemene. Provedení je obdobné jako v předchozích případech. K rámu budou 
přivařeny dva výpalky, tentokrát o síle 4 mm, přičemž v každém z nich se nachází trojce 
montážních otvorů se závitem M8. Stejným způsobem je vyřešena i montáž pojezdových 
koleček k rámu, zde jsou však použity výpaly o síle 6 mm. Základní rám bude v jednom 
případě i přímou oporou pro ložiskové těleso výstupního hřídele. Proto je na rozpěru 
mezi střední a zadní část rámu dále přivařena deska, jejíž tloušťka je 15 mm a jsou 
v ní vyrobeny dva otvory se závitem M12. 

 

 

 

 

4.1.1 ZAJIŠTĚNÍ SOUOSOSTI VÝSTUPNÍHO HŘÍDELE S HŘÍDELEM DYNAMOMETRU 

Souosého spojení výstupního hřídele ze standu se vstupním hřídelem motorové brzdy 
zajišťuje čtveřice čepů, které vůči sobě polohují dvě rovnoběžné desky. První z nich je 
již součásti dynamometru, zatímco druhá nese ve svém středu ložiskové těleso výstupního 
hřídele. Druhá zmíněná deska bude vypálena z plechu o tloušťce 15 mm a z důvodu odlehčení 
má tvar čtyřcípé hvězdy. Aby středy těchto desek byly vůči sobě v ose, je nutné na rámu 
obrobit čtyři přesné otvory o průměru 25 mm, které leží na roztečné kružnici s průměrem 

Obr. 4.1 Model svařence rámu 
1 – otvor pro montáž předepínacích šroubů, 2 – dosedací plocha ložiskového tělesa, 

3 – dosedací plocha základové desky napínáku, 4 – trojúhelníkové žebro, 5 – desky pro 
montáž kolébky motoru, 6 – deska pro montáž pojezdových koleček 
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480 mm. Pro zajištění tuhosti spojení obou desek a možnosti přesného geometrického 
obrobení, budou do míst otvorů na rám navařeny kruhové tyče. Po navaření se čela tyčí 
zarovnají do jedné roviny a vyvrtají se zmíněné díry. Vzájemné stažení obou desek vůči sobě 
a současné spojení s rámem je realizováno pomocí šroubů M12. Ty se montují do otvorů 
z každé strany středících čepů. 

 

 

 

4.1.2 ZAJIŠTĚNÍ MOBILITY STANDU 

Jak již bylo zmíněno dříve, stand bude vybaven čtveřici pojezdových koleček, které zajistí 
celé konstrukci potřebnou mobilitu. Jejich montáž se provede pomocí šroubů o velikosti M8 
na ocelové patky, které budou přivařeny k základnímu rámu. Vzhledem k akčnímu rádiusu 
a snadné řiditelnosti jsem volil všechny čtyři kolečka otočná. Každé z nich je vybaveno nožní 
brzdou. Kolečka budou současně využity pro seřízení výškové korekce standu vůči 
dynamometru, a to prostřednictvím sady kompenzačních podložek. Ty se podle potřeby vloží 
mezi přírubu pojezdového kolečka a patku základního rámu, jak lze vidět na obrázku 3.3. 
Případné lehké seřízení výšky na motorové zkušebně pak lze ještě individuálně řešit vložením 
podkladového plechu pod běhoun kolečka. 

 
Tab. 5 Parametry pojezdových koleček 

 

Průměr kola 
[mm] 

 

Šířka běhounu 
[mm] 

 

Stavební výška 
[mm] 

 

Zatížení 
[kg] 

 

100 30 128 125 

Obr. 4.2 Způsob souosého uchycení desky dynamometru s deskou výstupního hřídele 
1 – deska dynamometru, 2 – středící čep, 3 – kruhová tyč přivařena k rámu, 

 4 – deska výstupního hřídele (hvězda) 
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4.2 KOLÉBKA PRO UCHYCENÍ MOTORU 

Během měření je potřeba zajistit, aby testovaný motor byl vhodně uchycen vůči základnímu 
rámu a současně zaujímal požadovanou pracovní polohu, jak je tomu při reálné zástavbě 
v závodním vozidle. Proto byla navržena uchycovací kolébka pro motor. Ta bude svým 
provedením vyrobena jako svařenec z ocelových hutních polotovarů a výpalků.  

Rám kolébky se sestává z ocelových trubek čtvercového průřezu o rozměrech 50 x 50 mm 
a tloušťce stěny 3 mm. K rámu budou dále přivařeny dva tvarově složité výpalky (bočnice), 
jejichž vnější hrana kopíruje obrys karteru motoru a budou vypáleny z plechu o tloušťce 
6 mm. Výpalky slouží k přímému uchycení motoru a jejich vzájemná vzdálenost tedy musí 
odpovídat šířce uchycovacích bodů na pohonné jednotce. Motor je uchycen celkem ve třech 
bodech a jeho dotažení vůči bočnicím se provede pomocí závitových tyčí M10, které budou 
procházet skrz bočnice a uchycovací otvory v motoru. 

Součásti kolébky bude i uložení pro hnací řemenici řemenového převodu. Podrobnější popis 
tohoto konstrukčního uzlu bude proveden dále v kapitole zabývající se řemenovým převodem. 
Podstatné však je, že na rámu kolébky motoru se bude nacházet montážní plocha 
pro ložiskové těleso, které ponese podpěrný hřídel ozubené řemenice. K rámu kolébky tedy 
bude přivařena ocelová deska o tloušťce 15 mm, ve které se zhotoví dva otvory se závitem 
o velikosti M10.  

Celá konstrukce kolébky se vůči základnímu rámu standu uchycuje pomocí šestice 
silentbloků. Čtyři (typ A) zaujímají vertikální pozici a jsou namáhány tíhovou silou 
od hmotnosti kolébky spolu s namontovaným motorem. Montáž těchto silentbloků se provádí 
do čtyř otvorů, které budou vyvrtány do spodní části rámu kolébky. Rozteč těchto děr musí 
odpovídat rozteči podélných drážek zhotovených v deskách, které jsou již součásti svařence 

Obr. 4.3 Způsob uchycení pojezdového kolečka k rámu 
1 – montážní patka (součást svařence rámu), 2 – sada vymezovacích podložek, 

3 – otočné pojezdové kolečko, 4 – nožní brzda 
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základního rámu standu. Další dvojce použitých silentbloků (typ B) je montována 
horizontálně a rozpírají kolébku motoru ve směru podélné osy standu. Z důvodů vytvoření 
lepší dosedací plochy pro tyto silentbloky je k horní části rámu kolébky přivařen opěrný plech 
o tloušťce 6 mm. Do něj se posléze vyvrtají dva montážní otvory, skrz které se silentbloky 
dotáhnou vůči kolébce. Pro možnost nastavení předpětí řemene jsou na druhou stranu 
silentbloků montovány napínací šrouby s maticemi o velikosti M12. Při jejich dotahování 
vůči základnímu rámu standu koná kolébka podélný pohyb, který vede k napnutí ozubeného 
řemene. Zároveň lze dotahováním jednoho či druhého šroubu nastavit úhel mezi kolébkou 
a základním rámem, což vede ke správnému seřízení rovnoběžnosti hnací a hnané ozubené 
řemenice.  

 
Tab. 6 Parametry pryžových silentbloků 

 Průměr D 
[mm] 

Výška H 
[mm] 

Závit d 
[mm] 

Materiál / Tvrdost 
[ShA] 

T
yp

 A
 

 50 30 M10 NR/55 

T
yp

 B
 

 75 30 M12 NR/55 

 

 

Obr. 4.4 Konstrukční řešení kolébky pro uchycení motoru 
1 – opěrný plech, 2 – horizontálně montovaný silentblok (typ B), 3 – předepínací šroub, 

4 – uchycovací bod motoru, 5 – bočnice (výpalek), 6 – dosedací plocha ložiskového tělesa, 
7 - vertikálně montovaný silentblok (typ A) 
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4.3 ULOŽENÍ HNACÍ OZUBENÉ ŘEMENICE 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, hnací řemenice se bude montovat na výstupní 
hřídel převodovky. Tato hřídel je svým zakončením sériově přizpůsobena pro montáž 
řetězového pastorku sekundárního převodu. K přenosu točivého momentu z hřídele 
na pastorek je využíváno rovnobokého drážkování. I pro případ spojení hnací řemenice 
s výstupním hřídelem převodovky bude využito tohoto drážkování, které zaručí bezpečný 
přenos točivého momentu mezi těmito komponentami. Uspořádaní jednotlivých součásti 
sousedících s hnací řemenici znázorňuje obrázek 4.5. 

 

 

 

 

Vybraná normalizovaná ozubená řemenice bude dále upravena pro možnost jejího 
bezpečného uložení a spojení s výstupním hřídelem převodovky. Prvně se upraví její šířka, 
kdy se odebere část materiálu z jejího osazení a z původní šířky 84 mm vznikne řemenice 
o šířce 74 mm. Dále je nutno do osy řemenice zhotovit přesný slepý otvor o průměru 34 mm, 
který bude sloužit ke středění pomocného podpěrného hřídele. Zhotovený vývrt bude 
současně plnit montážní funkci při potřebě dotáhnutí řemenice vůči výstupní hřídeli 
převodovky pomocí pojišťovacího šroubu M10. Na opačném konci řemenice bude obrobeno 
vnitřní rovnoboké drážkování, které svým profilem musí odpovídat vnějšímu drážkování 
na hřídeli. Pro správné délkové usazení řemenice vůči výstupnímu hřídeli převodovky je mezi 
přilehlé čelo a vnitřní kroužek ložiska převodovky zařazen distanční kroužek. Ten je opatřen 
vybráním pro těsnění, aby nedocházelo k úniku oleje. Po vnějším obvodu tohoto kroužku 
klouže břit hřídelového těsnění (gufera), které je již zalisováno do karteru motoru. 

Obr. 4.5 Uložení hnací ozubené řemenice 
1 – hnací ozubená řemenice, 2 – ložiskové těleso SY 25 TF, 3 – stavěcí šroub (součást 
ložiska), 4 – pomocná podpěrná hřídel, 5 – sada distančních plechů, 6 – rám kolébky 
motoru, 7 – pojišťovací šroub s podložkou, 8 – výstupní hřídel převodovky zakončena 

drážkováním, 9 – distanční kroužek s těsněním, 10 – ložisko uložení výstupního hřídele 
(uloženo v karteru motoru) 
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Z důvodu snížení ohybového namáhání konce výstupního hřídele převodovky bude 
k řemenici z druhé strany montován pomocný podpěrný hřídel. Ten podstatně zvýší tuhost 
uložení hnací řemenice, což umožní použít vyšší napínací síly ozubeného řemene. Pomocná 
hřídel je navrhnuta jako příruba, která se bude montovat z čela ozubené řemenice pomocí šesti 
šroubů M6. Její středění je uvažováno na základě přesně obrobeného otvoru v ose řemenice. 
Volný konec pomocného hřídele je navržen s průměrem 25 mm, čemuž musí odpovídat 
i výběr správného ložiska. Vzhledem k požadavku celkové jednoduchosti konstrukce standu 
jsem se rozhodl využít uložení pomocí kompletní ložiskové jednotky. Tým TU Brno Racing 
úzce spolupracuje s firmou SKF, proto jsem vybíral vhodné produkty z jejich nabídky. 
Pro uložení pomocného podpěrného hřídele bylo zvoleno litinové ložiskové těleso SY 25 TF. 

 
Tab. 7 Parametry ložiskové jednotky pro uložení pomocného hřídele [28] 

 
H1 

[mm] 
L1 

[mm] 
ds 

[mm] 
dh 

[mm] 
Mezní otáčky 
ložiska [min-1] 

36,5 102 M10 25 7000 

 

Zmíněná ložisková jednotka bude montována na rám kolébky motoru pomocí dvou šroubů 
M10. Z hlediska přesného výškového usazení osy rotace ložiska vůči ose výstupního hřídele 
převodovky je možno využít sady distančních plechů, jak je znázorněno na obrázku 4.5. 
Navržené ložisko vyhovuje i z hlediska mezních otáček, kdy maximální otáčky výstupního 
hřídele převodovky nepřesáhnou hodnotu 6000 min-1 (vypočteno v kapitole 3.1.1). 

 Obr. 4.6 Pohled na technické řešení uložení hnací řemenice vůči rámu kolébky motoru 
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4.4 ULOŽENÍ VÝSTUPNÍHO HŘÍDELE STANDU A HNANÉ OZUBENÉ ŘEMENICE 

Točivý moment vyvinutý měřeným spalovacím motorem je potřeba dále distribuovat 
až ke vstupnímu hřídeli dynamometru. Poslední článek tohoto řetězce v rámci navrhované 
konstrukce tvoří výstupní hřídel standu. Tato hřídel je samostatně otočně uložena vůči 
základnímu rámu a při měření motoru na motorové zkušebně bude pevně spojena se vstupním 
hřídelem dynamometru. 

 

4.4.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A USPOŘÁDANÍ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ 

Pro lepší pochopení funkce tohoto konstrukčního uzlu je uveden obrázek 4.7, ze kterého je 
patrné uložení hnané řemenice, výstupního hřídele standu a rozmístění jednotlivých přilehlých 
dílů. 

 

 

 

 

Točivý moment z hřídele na hnanou řemenici se bude přenášet prostřednictvím těsného pera. 
Zvolená normalizovaná ozubená řemenice tak musí být i zde dále upravena pro potřeby 
uložení na výstupní hřídel standu. Její šířka se upraví z původních 84 mm na 74 mm 
a to odebráním materiálu z čela osazení. Dále je nutno v ose řemenice zhotovit přesně 
obrobený průchozí otvor o průměru 38 mm, díky kterému se řemenice středí vůči hřídeli. 
Z hlediska možnosti přesného seřízení hnací a hnané řemenice vůči sobě (myšleno tak, aby 
čela bočnic obou řemenic ležely v jedné rovině) byl navržen systém axiálního posuvu hnané 
řemenice vůči výstupnímu hřídeli standu (na obrázku 4.7 naznačeno červenými šipkami). 
Je využito dvou matic KM 7 (závit M35 x 1,5), kdy při současném povolovaní jedné 

Obr. 4.7 Uložení výstupního hřídele standu spolu s hnanou ozubenou řemenicí 
1 – příruba hřídele (unášeč), 2 – pojišťovací šroub s podložkou, 3 – těsné pero 8x7x55, 

4 – deska výstupního hřídele standu (hvězda), 5 – ložiskové těleso FYC 30 TF, 6 – stavěcí 
šroub (součást ložiska), 7 – výstupní hřídel standu, 8 – matice KM 7, 9 – podložka MB 7, 
10 – těsné pero 10x8x50, 11 – hnaná ozubená řemenice, 12 – ložiskové těleso SY 30 TF, 

13 – sada distančních plechů, 14 – základní rám standu 
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a dotahování druhé matice je možné řemenici axiálně posunout v rozsahu cca 11 mm. 
Po seřízení požadované polohy se každá matice zajistí pomocí MB podložky. 

Spojení výstupního hřídele standu se vstupním hřídelem dynamometru se provede pomocí 
přilehlých přírub, které se sešroubují osmi šrouby M8. Rozměry příruby neboli unášeče, 
jenž bude montován na osazený konec hřídele standu vycházejí z přípojných rozměrů příruby 
dynamometru. Přenos točivého momentu mezi unášečem a hřídelem je uvažován pomocí 
tvarového styku – těsného pera. 

Pro zamezení posuvu unášeče v axiálním směru a docílení pevného spojení obou součástí je 
využito šroubu M10, kterým se příruba pevně dotáhne vůči hřídeli. V unášeči bude z čela dále 
zhotoveno osazení, které zajistí vzájemné vystředění spojovaných přírub při montáži 
nastrojeného standu na dynamometr. 

K uložení výstupního hřídele standu do rámu byly opět zvoleny litinové ložiskové jednotky 
od společnosti SKF. Každá je však svým provedením odlišná. Jejich základní parametry 
shrnuje tabulka 8.  

 
Tab. 8 Parametry ložiskových jednotek pro uložení výstupního hřídele standu [28] 

 
H1 

[mm] 
L1 

[mm] 
ds 

[mm] 
dh 

[mm] 
Mezní otáčky 
ložiska [min-1] 

42,9 117,5 M12 30 6300 

 
L2 

[mm] 

D2 

[mm] 
D3 

[mm] 
ds 

[mm] 
dh 

[mm] 
Mezní otáčky 
ložiska [min-1] 

70,7 100 80 M10 30 6300 

 

Ložisková jednotka FYC 30 TF je přírubového typu a její montáž se provede na čelo desky 
výstupního hřídele standu (hvězdy) použitím čtveřice šroubů M10. Ve středu hvězdy bude 
zhotoven přesný otvor, do kterého zapadne osazení ložiskového tělesa. Tímto je pevně určena 
poloha výstupního hřídele standu, která je směrodatná i pro ustavení ložiskového tělesa 
SY 30 TF. To se bude montovat na dosedací plochu vytvořenou přímo na svařenci rámu 
standu prostřednictvím dvou šroubů M12. Seřízení výškové polohy osy rotace ložiska vůči 
hřídeli se provede vložením sady distančních plechů mezi dosedací plochu tělesa a rám.  

Obě uvedené ložiskové jednotky využívají stejný typ ložiska, které je možno provozovat 
s maximálními otáčkami 6300 min-1. Nejvyšší provozní otáčky výstupní hřídele standu 
při zařazeném 6. převodovém stupni byly již stanoveny v kapitole 3.2.2 a čítají hodnotu 
5540 min-1.Z uvedených údajů vyplývá, že zvolená ložiska budou schopna snášet i nejvyšší 
otáčkový režim při testování motoru na motorové zkušebně.   
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4.4.2 KONTROLNÍ VÝPOČET NAVRŽENÝCH PÉROVÝCH SPOJŮ 

Jak je patrné z předchozí kapitoly, točivý moment mezi hnanou ozubenou řemenicí 
a výstupním hřídelem standu bude přenášen prostřednictvím těsného pera. Stejným způsobem 
se poté rovněž bude přenášet točivý moment z této hřídele na unášeč, který bude spojen 
se vstupní hřídeli dynamometru. Z hlediska silového namáhání těchto spojů je vhodné provést 
jednoduchý analytický výpočet, který stanoví, zda je navržené spojení komponentů schopno 
odolávat provoznímu zatížení. 

Spojení pomocí těsného pera se přednostně kontroluje na otlačení, případně se může provést 
kontrola pera na střih (tento výpočet však má smysl pouze tehdy, pokud v důsledku 
charakteru zatížení a nedostatečného pojištění náboje vůči hřídeli dojde ve spoji ke vzniku 
vůle). V obou případech navržených pérových spojů jsou komponenty s hřídelí spojeny 
dostatečně tuze. Proto provedu kontrolu na otlačení, kdy tlak mezi bokem drážky v náboji, 
popřípadě i v hřídeli a perem nepřesáhl dovolenou hodnotu. Nutno však kontrolovat 
tu součást (hřídel, náboj), jejíž materiál má z hlediska dovolených otlačení nejhorší 
mechanické vlastnosti.  

Výstupní hřídel standu bude vyrobena z oceli vhodné k dodatečnému zušlechťování, 
čímž docílíme lepších mechanických vlastností (pevnost, tvrdost, houževnatost). Takto 
zpracovaná hřídel bude lépe vyhovovat z hlediska přenášeného provozního zatížení. V obou 
případech pérových spojů budu tedy kontrolovat na otlačení náboj (řemenici, unášeč), 
u kterých je předpoklad využití materiálu s horšími mechanickými vlastnostmi. 

 
STANOVENÍ SILOVÝCH ÚČINKŮ 

Z hlediska velikosti přenášených sil lze za nejméně příznivé pracovní podmínky považovat 
stav, kdy měřený spalovací motor pracuje v oblasti nejvyššího točivého momentu. 
Jako výchozí hodnotu maximálního točivého momentu beru údaj z posledního testování 
motoru na motorové zkušebně, kdy bylo naměřeno 74 N‧m v rozsahu 6500 ÷ 8000 min-1. 

Obr. 4.8 Pohled na technické řešení uložení výstupní hřídele standu spolu s hnanou řemenicí 
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Tento moment je však nutno přepočítat na výstupní hřídel standu se zahrnutím všech 
převodových cest (primární převod, převodovka, převod ozubeným řemenem). Přepočet 
točivého momentu bude proveden pro případ zařazeného 5. převodového stupně, 
jelikož z hlediska působících sil je tento zátěžný stav horší než v případě zařazeného 
6. převodového stupně. Točivý moment výstupního hřídele standu Mts5 [N‧m] pak lze stanovit 
z následujícího vztahu: 

���6 � ��� ∗ �� ∗ �6 ∗ �
� � 74 ∗ 2,303 ∗ 0,958 ∗ 1,067 � 174,2 7‧( (9)  

kde Mtm…točivý moment měřeného spalovacího motoru [N‧m] 
 ip…převodový poměr primárního převodu (tab. 2) [ - ] 
 i5…převodový poměr 5. rychlostního stupně (tab. 2) [ - ] 
 irp…převodový poměr řemenového převodu (kapitola 3.2.2) [ - ] 
 

Na základě znalosti výše vypočteného točivého momentu je možno dále vypočítat obvodovou 
sílu Fo [N] na povrchu hřídele v daném místě pérového spoje s využitím následujícího vztahu: 

	� � 2 ∗ ���68�� ‧ (10)  

 

 

 

Tab. 9 Parametry perových spojení, působící obvodové síly 

Kontrolované místo dhs [mm] lp [mm] bp [mm] t1 [mm] Fo [N] 

Ozubená řemenice 38 50 10 3,3 9168,42 

Unášeč 25 55 8 2,9 13 936 

 

  

Obr. 4.9 Silové poměry v místě pérového spoje 
dhs - průměr hřídele v místě uložení těsného pera, t – hloubka drážky ve hřídeli, 

 t1 – hloubka drážky v náboji, bp – šířka pera, lp – délka pera 
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STANOVENÍ DOVOLENÝCH TLAKŮ 

Jak již bylo zmíněno, pérové spoje budou kontrolovány na otlačení v místě náboje. 
Dle literatury [4] je základní hodnota dovoleného tlaku pro náboj vyrobený z oceli 
p0 = 150 MPa. Jsou-li boky drážky tvrzeny, pak je hodnota tlaku p0 = 200 MPa. Dovolený tlak 
je však nutno dále ponížit o vliv charakteru zatížení. S přihlédnutím na typ měřeného 
spalovacího motoru uvažuji jednosměrné zatížení s velkými rázy, kdy je dovolená hodnota 
tlaku na bocích drážek v náboji stanovena na hranici pD = 0,6 * p0. [4]  

V případě hnané ozubené řemenice uvažuji stav oceli v základním tepelně nezpracovaném 
stavu, proto lze napsat následující rovnici: 

9: � 0,6 ∗ 91 � 0,6 ∗ 150 � 90 ��;‧ (11)  

Jiná situace nastává u unášeče, kde bude jeho tepelné zpracování obdobné jako v případě 
hřídele, tedy zušlechtění. Boky drážky pro těsné pero tedy uvažuji jako tvrzené, takže pro 
výslednou hodnotu dovoleného tlaku platí následující vztah: 

9: � 0,6 ∗ 91 � 0,6 ∗ 200 � 120 ��;‧ (12)  

 
KONTROLA NA OTLAČENÍ 

K otlačení mezi bokem drážky v náboji a těsným perem nedojde, pokud bude platit následují 
vztah: [4] 

9: ≥ 	�=* ∗ (?� − A�) (13)  

 
Pro hnanou ozubenou řemenici: 

90 ≥ 9168,42
3,3 ∗ (50 − 10)  → 90 ��; ≥ 69,46 ��; (14)  

 
Pro unášeč: 

120 ≥ 13936
2,9 ∗ (55 − 8)  → 120 ��; ≥ 102,25 ��; (15)  

 
Z uvedených kontrolních výpočtů vyplývá, že při dané konfiguraci konstrukčního uzlu 
navržené pérové spoje vyhovují. 
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4.5 PROVOZNÍ NAPÍNÁK OZUBENÉHO ŘEMENE 

Základní napnutí řemene se provede po jeho montáži na stand prostřednictvím napínacích 
šroubů, které budou součásti horizontálně uložených silentbloků typu B (popsáno dříve 
v kapitole 4.2). Jak již bylo uvedeno, kolébka pro uložení motoru bude uchycena vůči rámu 
pružně, prostřednictvím pryžových silentbloků. V důsledku působení reakčních sil v místech 
uložení motoru při jeho provozu bude docházet k mírnému vychylování kolébky oproti její 
výchozí poloze. Tento jev sebou ponese i možnou změnu osové vzdálenosti mezi ozubenými 
řemenicemi. Vlivem změny osové vzdálenosti by mohlo dojít k přeskočení řemene, čemuž je 
nutno zabránit. Z tohoto důvodu bude mezi hnací a hnanou řemenici zařazen provozní 
napínací systém s jednou kladkou. Jeho zařazení je uvažováno ze spodní strany řemene, 
tedy na ochablou větev.  

 

4.5.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ NAPÍNACÍHO SYSTÉMU 

Napínák jako celek se skládá z několika komponentů, které budou zaručovat jeho správnou 
funkci. Popis stěžejních části a návaznost jednotlivých použitých dílů je uveden na obrázku 
4.10. Základním předpokladem pro správnou funkci napínacího mechanismu je neustálý 
kontakt kladky s řemenem. Během provozu tak kladka bude k vnějšímu obvodu řemene 
přitlačována pomocí síly vyvozené pružinou.  

 

 

Obr. 4.10 Sestava provozního napínacího mechanismu ozubeného řemene 
1 – otočná kladka, 2 – jednosměrné ložisko (volnoběžka), 3 – pružina, 4 – nosný hřídel,  

5 – spojovací příčka, 6 – bočnice, 7 – svěrné pouzdro, 8 – sloupek, 9 - základna  
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Základna napínacího systému bude vyrobena jako výpalek z ocelové desky o tloušťce 8 mm 
a k rámu standu bude přišroubována šesticí šroubů M8. Uchycená deska dále tvoří oporu 
pro přilehlé součásti, což je dvojce nosných sloupků a systém vedení pružiny. Rameno 
napínáku, jenž je tvořeno ze dvou ocelových bočnic spojených spojovacími příčkami 
(sešroubováno osmi šrouby M6) bude otočně uloženo na nosné hřídeli. Z důvodu snížení tření 
a možného opotřebení stykových ploch při pohybu ramena okolo nosné hřídele budou 
do bočnic nalisovány kluzná pouzdra PTFE KU. Zmíněné bočnice a spojovací příčky budou 
zhotoveny z ocelového polotovaru o tloušťce 10 mm. Uložení nosné hřídele bude realizováno 
v přesných vývrtech zhotovených ve dvojici sloupků.  

Na napínací mechanismus je kladen speciální požadavek v podobě nemožnosti zpětného 
pohybu ramena s kladkou v momentě dopnutí řemene. Jednoduše si lze tento stav představit 
takto. V důsledku změny (zmenšení) osové vzdálenosti ozubených řemenic se sníží předpětí 
ozubeného řemene – ochablá větev je volnější. Kladka napínacího mechanismu je vlivem síly 
vyvozené pružinou přitlačena k ochable části řemene. Tuto výškovou polohu kladky je nutno 
udržet i nadále – zpětnému svislému pohybu kladky je nutno zabránit. Tento požadavek bude 
plněn pomocí jednosměrného ložiska (volnoběžky).  

S přihlédnutím na zástavbové rozměry a konstrukční provedení provozního napínacího 
mechanismu byla zvolena volnoběžka GV 25. Jedná se o samostředící jednosměrné ložisko 
(centrování mezi vnitřním a vnějším kroužkem provedeno pomocí pouzder), které využívá 
k aretaci páku, jenž je součástí vnějšího kroužku volnoběžky. [w20] V případě této aplikace 
bude páka spojena s bočnici ramena pomocí navařeného středícího čepu a šroubu M12. 
Montáž volnoběžky se provede na nosnou hřídel, přičemž spojení těchto dvou součástí bude 
provedeno pomocí těsného pera. 

Ke správné funkci volnoběžky v této aplikaci je nutné zajistit, aby nosná hřídel byla během 
provozu pevně (nehybně) uchycena vůči sloupku, respektive celému rámu. Proto bylo 
navrhnuto spojení hřídele se sloupkem pomocí svěrného pouzdra. Vzhledem k možným 
zástavbovým rozměrům svěrného spojení do sloupku bylo zvoleno svěrné pouzdro 

Obr. 4.11 Pohled na sestavu napínáku montovanou v rámu standu 
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v provedení PHF FX20 – 25x34 (značení dle SKF). Zvolená varianta pouzdra je samostředící. 
Primární funkcí svěrného pouzdra je pevné spojení hřídele se sloupkem během provozu 
standu na motorové zkušebně. Současně je však nutno zajistit následné povolení celého 
ramena napínáku s kladkou z předpružené polohy po skončení měření. To se provede 
povolením svěrného spojení, čímž je umožněn prokluz nosné hřídele vůči pevnému sloupku. 
Tímto je zaručena možnost opakovaného nastavení napínacího mechanismu (ramena) 
do požadované výchozí polohy. Konstrukční uspořádaní všech popsaných komponentů 
lze vidět na obrázku 4.12. 

 

 

 

 
Tab. 10 Parametry volnoběžky (jednosměrného ložiska) [40] 

 

Typ 
dvh 

[mm] 
Dv 

[mm] 
lv1 

[mm] 
lv2 

[mm] 
bv 

[mm] 
Max reakční 

moment [N‧m] 

GV 25 25 83 35 67,5 15 550 

Obr. 4.12 Řez napínacím mechanismem v místě nosné hřídele 
1 – sloupek, 2 – svěrné pouzdro PHF FX20 – 25x34, 3 – vymezovací kroužek, 
4 – rameno (bočnice), 5 – kluzné pouzdro KU PTFE 25x10, 6 – nosná hřídel, 

7 – těsné pero 8x7x45, 8 – volnoběžka GV 25 
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Další konstrukční uzel napínacího mechanismu tvoří otočná kladka, která bude při provozu 
standu v přímém kontaktu s ozubeným řemen. Těleso kladky bude vyrobeno z duralu, 
čímž se sníží její hmotnost a moment setrvačnosti oproti případu, kdy by k výrobě byla 
použita ocel. Vnější průměr kladky činí 75 mm. Menší hodnota průměru by mohla 
způsobovat nepříznivé ohybové namáhaní tažných vláken řemene.  

Z hlediska správné a spolehlivé funkce celého provozního napínáku je potřeba zajistit, 
aby se kladka po celou dobu provozu otáčela hladce bez možnosti zasekávání. Proto budou 
k uložení využity dvě valivá ložiska, které se nalisují do obrobených otvorů v kladce. 
S přihlédnutím k možným zástavbovým rozměrům, jakožto vnějšího průměru kladky 
a uvažovaného průměru čepu byly zvoleny jednořadá kuličková ložiska s oboustranným 
krytím 6204 2Z. Axiální zajištění ložisek v dutině kladky je uvažováno pomocí pojistného 
kroužku pro díry. Montáž kladky se provede na ocelový čep o průměru 20 mm. Pozice kladky 
na čepu je určena dvěma pojistnými kroužky pro hřídele, čímž je současně zajištěna 
proti axiálnímu posuvu. Vzniklý celek (kladka plus čep) se posléze namontuje do přesně 
obrobených děr v bočnicích ramene. Poloha čepu vůči ramenu je jištěna pomocí příložky, 
která se vloží do drážky obrobené na čepu a následně se dotáhne k bočnici použitím dvou 
šroubů M5. 

 

 

 

Nedílnou součásti napínacího mechanismu je konstrukční uzel s tlačnou pružinou, který bude 
zajišťovat nepřetržitý kontakt mezi kladkou a řemenem. Pružina bude rozpírána mezi 
základnou a ramenem napínáku, čímž je vyvozena síla, která v důsledku otočného uložení 
ramene přitlačí otočnou kladku k vnějšímu obvodu řemene. Z důvodu snazší instalace 
napínacího mechanismu do oblasti pod řemen a možnosti změny velikosti přítlačné síly 
kladky k řemenu je zařízení vybaveno nastavovacím prvkem umožňující měnit předpětí 
pružiny. Funkce tohoto mechanismu je patrná z obrázku 4.14. 

Obr. 4.13 Uložení a zajištění kladky provozního napínáku 
1 – těleso kladky, 2 – pojistný kroužek pro díry, 3 – pojistný kroužek pro hřídele, 

4 – čep, 5 – kuličkové ložisko 6204 2Z, 6 – příložka 
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Volba tlačné pružiny a její parametry budou rozebrány dále v kapitole 4.5.2. Změnu předpětí 
pružiny bude možno provést prostřednictvím dotahování či povolovaní nastavovacího šroubu, 
který je na jednom konci opatřen ručním kolečkem (na obrázku 4.14 vyznačeno červenými 
šipkami). Nastavovací šroub bude vyroben ze závitové tyče M16, přičemž druhý konec bude 
upraven pro montáž opěrky pružiny. Ta bude na šroubu zajištěna pomocí třmenového 
kroužku. Z rubové strany základny bude dále přivařen prodlužovací nástavec, který umožní 
vyrobit dostatečně dlouhý závit M16 pro bezproblémové zašroubování nastavovacího šroubu.  

Případnému bočnímu vyosení pružiny bude zabraňovat vodící trubka, jejíž vnitřní průměr 
bude obroben s vůli 0,5 mm oproti vnějšímu průměru pružiny. Jeden z konců trubky bude 
přivařen ke kruhové přírubě, která umožní vzniklý celek namontovat k základně pomocí čtyř 
šroubů M6. Horní konec pružiny se bude opírat do misky, která bude přivařena k opěrné 
trubce. Síla vyvozená tlačnou pružinou se bude dále převádět na rameno napínáku 
prostřednictvím čepu, který prochází skrz opěrnou trubku a žebra přivařena ke spojovací 
příčce. Zajištění čepu proti axiálnímu posuvu je vyřešeno pomocí pojistných kroužků 

Obr. 4.14 Řez mechanismem pro změnu předpětí pružiny 
1 – ozubený řemen, 2 – otočná kladka, 3 – spojovací příčka s navařenými žebry, 
4 – pojistný kroužek pro hřídele, 5 – čep, 6 – miska pružiny s opěrnou trubkou, 

7 – ruční kolečko, 8 – trubka vedení pružiny, 9 – tlačná pružina, 10 – pojistný třmenový 
kroužek, 11 – prodlužovací nástavec (přivařeno k desce), 12 – nastavovací šroub, 

13 – opěrka pružiny 
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pro hřídele. Montáž provozního napínáku je uvažována při poloze pružiny ve výchozím 
(nestlačeném) stavu. Po nastavení základního předpětí řemene pomocí napínacích šroubů 
na silentblocích se otáčením ručního kolečka provozního napínáků stlačí pružina o určitou 
vzdálenost, čímž se vyvodí přítlak kladky k řemenu. 

 

4.5.2 VÝPOČET SILOVÉHO PŮSOBENÍ PRUŽINY 

Tlačnou pružinu využívanou pro přítlak kladky k vnějšímu obvodu řemene je potřeba 
dimenzovat tak, aby unesla vlastní tíhu ramene napínáku se všemi montovanými komponenty 
a zároveň vyvodila dostatečně velkou přítlačnou sílu kladky k řemenu. Velikost síly potřebné 
pro udržení ramena ve výchozí statické poloze bude oproti požadované přítlačné síly 
vyvozené na kladce velmi malá. Obrázek 4.15 zobrazuje funkční silové schéma pro otočné 
rameno napínacího mechanismu. Výchozí úhlová poloha ramena napínáku, hmotnost 
a uvedené vzdálenosti byly zjištěny v prostředí software Creo, stejně tak vzdálenost těžiště 
otočného ramena (zahrnuty veškeré montované díly – ložiska, kladka, čep, aj.) od bodu A. 

 

 
Statickou polohou napínáku je myšleno úhlové natočení ramena ε, kdy se kladka bude dotýkat 
řemene v základním předepjatém stavu. Hodnota zmíněného úhlu činí 17°. Vzdálenost těžiště 
ramena T od rotační vazby A je lt = 84,19 mm. Osa tlačné pružiny je od bodu A vzdálená 
o hodnotu lpr = 103,5 mm. Hmotnost ramena napínáků a všech dílů, jenž se pohybují společně 
s ramenem je mr = 3,94 kg. 

Na základě uvedených vstupů je možné sestrojit rovnici momentové rovnováhy k bodu A, 
ze které bude možno vypočítat sílu Fps, což je síla, která je potřebná k udržení ramene 
napínáku v uvedené poloze (neuvažujeme silový kontakt kladky a řemene). 

D �E � 0 →  −	F ∗ ?� ∗ cos(�) + 	�� ∗ ?�
 � 0 (16)  

 

Obr. 4.15 Silové schéma napínáku (statická poloha) 
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Z uvedené momentové rovnováhy vyjádřím sílu Fps. 

	�� � (
 ∗ J ∗ ?� ∗ cos(�)
?�
 � 3,94 ∗ 9,81 ∗ 0,0842 ∗ cos(17)

0,1035 � 30,07 7  (17)  

 
Pro udržení polohy ramene napínáku ve statické poloze je potřeba, aby pružina vyvodila sílu 
30,07 N. Při běhu motoru v procesu měření však požadujeme, aby kladka byla k ozubenému 
řemenu přitlačována dodatečnou sílou, čímž se bude řemen během provozu dopínat. Tato síla 
bude vyvozena patřičným stlačením pružiny.  

Z hlediska uspořádaní napínacího mechanismu a potřeby vyvození dostatečné přítlačné síly 
bude napínací mechanismus využívat nástrojovou tlačnou pružinu. Nástrojové pružiny jsou 
vyráběny z drátu obdélníkového průřezu, přičemž vinutí je pravosměrné a vzdálenost mezi 
jednotlivými závity je konstantní. Pro správné dosednutí pružin jsou koncové závity přihnuté 
a broušené. Výroba pružin se provádí výhradně z vysokojakostní chrom-vanadiové oceli 
s dodatečným tepelným zpracováním. Poskytují tak maximální výkon v minimálním prostoru. 
Každý rozměr nástrojové pružiny se vyrábí ve čtyřech základních provedeních podle stupně 
zatížení (mírné zatížení, střední zatížení, vysoké zatížení a velmi vysoké zatížení). [26] 

S ohledem na velikost uvažované přítlačné síly kladky k řemenu a přijatelné zástavbové 
rozměry byla zvolena nástrojová pružina s vnějším průměrem 25 mm o volné délce 76 mm 
v provedení pro střední (PP1) nebo vysoké zatížení (PP2). Zda bude využita varianta pružiny 
PP1 nebo PP2 ukáže až reálné nasazení standu při měřícím procesu, kde se ověří vhodnost 
velikosti přítlačné síly. Základní parametry zmíněné pružiny v obou provedeních shrnuje 
tabulka 11. 
 

Tab. 11 Parametry nástrojové pružiny pro střední (PP1) a vysoké (PP2) zatížení [26] 

 

 PP1 PP2  

Dp  25 25 
L0  76 76 
kp  43,2 99 
fbl  35 28 

30 % fbl 
sp  10,5 8,4 

Fpr  454 832 

45 % fbl 
sp  15,8 12,6 

Fpr  683 1247 

62 % fbl 
sp  21,7 17,4 

Fpr  937 1723 

80 % fbl 
sp  28 23 

Fpr  1210 2277 

Dp…vnější průměr pružiny [mm]  fbl…stlačení pružiny na dosed [mm] 
L0…volná délka pružiny [mm]  sp…stlačení pružiny [mm] 
kp…tuhost pružiny [N‧mm-1]   Fpr…síla vyvozená pružinou [N] 
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Sílu vyvozenou stlačením pružiny o určitou vzdálenost je nutno dále přepočítat do místa 
kontaktu kladky s řemenem. Tuto situaci zachycuje obrázek 4.16.  

 

 
Vzhledem k velmi malým úhlovým výchylkám ramena napínáku o úhel ε během provozu 
budu přítlačnou sílu k řemenu Fpkr počítat se zjednodušujícím předpokladem, a to takovým, 
že úhel ε bude po celou dobu konstantní. Konstrukci standu je dáno, že řemen je vzhledem 
k horizontální rovině skloněn o úhel εr, který čítá hodnotu 5,9°. Svislou sílu Fpk na kladce je 
tedy nutno přepočítat na sílu Fpkr, což je výsledná přítlačná síla působící v kolmém směru 
na vnější obvod ozubeného řemene. Osa otáčení kladky je ve směru osy x vzdálena od bodu A 
o hodnotu lk = 162,6 mm. Rovnice momentové rovnováhy k bodu A má následující podobu. 

D �E � 0 →  −	F ∗ ?� ∗ cos(�) + 	�
 ∗ ?�
 + 	�� ∗ ?� � 0 (18)  

Z rovnice (18) vyjádřím svislou sílu Fpk. 

	�� � (
 ∗ J ∗ ?� ∗ cos(�) − 	�
 ∗ ?�
?�   (19)  

Pokud zahrneme vliv sklonu řemene, bude výsledná síla na řemen Fpkr stanovena následovně. 

	��
 � K	�� ∗ cos(�
)K � L(
 ∗ J ∗ ?� ∗ cos(�) − 	�
 ∗ ?�
?� ∗ cos(�
)L  (20)  

 
Jelikož se jedná o akci a reakci silového působení mezi kladkou a řemenem, je výsledná 
rovnice (20) ošetřena absolutní hodnotou. Uvedený vztah rovněž stanovuje velikost přítlačné 
síly pro případ, kdy je řemen uvažován jako tuhý (bez možnosti průhybu). Hodnoty 

Obr. 4.16 Rozbor sil provozního napínacího mechanismu 



BRNO 2018 

 

61 
 

NAVRŽENÁ KONSTRUKCE 

výsledných přítlačných sil Fpkr v závislosti na druhu použité pružiny a jejím stlačení stanovuje 
tabulka 12. Velikosti síly Fpkr uvedených v tabulce byly získány dosazováním různých sil Fpr 
vyvozené pružinou při odpovídající hodnotě stlačení.  

 
Tab. 12 Hodnoty přítlačné síly Fpkr pro obě varianty nástrojových pružin 

 PP1 PP2 

30 % fbl 

sp [mm] 10,5 8,4 
Fpr [N] 454 832 
Fpkr [N] 269,4 534,2 

45 % fbl 

sp [mm] 15,8 12,6 
Fpr [N] 683 1247 
Fpkr [N] 414,9 773,4 

62 % fbl 

sp [mm] 21,7 17,4 
Fpr [N] 937 1723 
Fpkr [N] 576,4 1075,9 

80 % fbl 

sp [mm] 28 23 
Fpr [N] 1210 2277 
Fpkr [N] 749,9 1422,7 

 

Maximální hodnota přítlačné síly činí 1423 N při konfiguraci pružiny pro vysoké zatížení 
a její stlačení o 23 mm. Optimální hodnota přítlačné síly bude stanovena na základě zkoušky 
standu na motorové zkušebně. Při testování se bude sledovat rozkmit řemene a v závislosti 
na tomto parametru bude možno upravit předpětí pružiny pootočením nastavovacího šroubu, 
čímž se zvýší přítlačná síla kladky k řemenu. Pokud by se volba nástrojové pružiny 
pro střední nebo vysoké zatížení jevila jako nesprávná, bude možnost odzkoušet i zbývající 
provedení pružiny, tedy pro mírné nebo naopak velmi vysoké zatížení. 
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5 SIMULACE PROVOZNÍHO STAVU POMOCÍ MBS 
Multi-body Systém (MBS) je metoda numerické simulace, která s využitím moderního 
software umožňuje simulovat dynamické pochody soustavy těles. Stává se tak užitečným 
nástrojem pro provádění pohybových analýz. S postupem vývoje MBS softwarů se rozšířila 
i hranice jejich uplatnitelnosti v nejrůznějších odvětvích průmyslu (automobilního, 
energetického, biomechanického, aj.). MBS software se často využívají k vyhodnocení 
charakteristik pohodlí, bezpečnosti či ověření správné funkce mechanismu. 

Pro simulaci provozního stavu standu se zaměřením na analýzu funkce navrženého 
řemenového převodu bude využit program Adams od společnosti MSC software, 
který umožní sestrojit požadovaný numerický model. Smyslem sestavení výpočtového 
modelu bude analýza výchylek pružného uložení kolébky motoru. Snahou je silentbloky 
dimenzovat tak, aby dostatečně tlumily vibrace, ale zároveň musí být maximální výchylky 
kolébky takové, aby ještě umožnily bezpečnou funkci řemenového převodu.  

Adams lze klasifikovat jako pokročilý programový prostředek určený pro modelování 
a dynamickou analýzu vázaných soustav tuhých či poddajných těles. V prostředí programu je 
možno sestrojit zkoumaný mechanický systém, na jehož základě jsou generovány pohybové 
rovnice, které jsou posléze numericky řešeny. Adams se skládá z několika modulů, 
přičemž každý je určen k určité oblasti využití. Základním modulem je Adams/View, 
ve kterém je možno provést kompletní řetězec od tvorby modelu přes numerickou simulaci 
až po finální analýzu výsledků. V rámci Adams/View lze volat tzv. pluginy, které umožňují 
provádět specifické analýzy (např. Adams/Machinery – řešení dynamiky převodů ozubenými 
koly, řetězových převodů, řemenových převodů, vačkových mechanismů aj.). Další 
samostatné moduly jsou určeny již ke specifickému využití v daném technickém odvětví. Jako 
příklad lze uvést Adams/Car, který lze využít pro pokročilé řešení dynamiky silničních 
vozidel. [23, 25] 

Postup práce vedoucí k uskutečnění simulace provozního stavu standu lze vidět 
na následujícím schématu. 

Obr. 5 Schéma jednotlivých kroků výpočtového modelování 
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5.1 CAD MODEL HNACÍHO ÚSTROJÍ 

Z důvodu zjištění fyzikálních vlastností (momentu setrvačnosti, případně hmotnosti) 
jednotlivých dílů hnacího ústrojí motoru Husqvarna FE 501 bylo nutné tyto díly softwarově 
vymodelovat. Při procesu reverzního inženýrství byl k tvorbě 3D modelů využit program 
PTC Creo 3.0. Jelikož budou modely sloužit pouze ke zjištění zmíněné hmotnosti či momentu 
setrvačnosti, nebylo nutné součásti modelovat s přílišnými detaily. Každé komponentě byl 
následně přiřazen odpovídající materiál, ze které je vyroben. Díly klikového mechanismu, 
primárního převodu a pístní skupiny byly pro možnost přibližné zpětné kontroly i zváženy. 

 

5.1.1 PÍSTNÍ SKUPINA 

Současný motor závodního monopostu využívá nesériového pístu, jehož návrh byl 
optimalizován z hlediska dimenzování pro přeplňovaný motor. Materiál pístu je hliníková 
slitina. Dále je využíváno jednoho těsnicího a jednoho stíracího pístního kroužku. Hmotnosti 
jednotlivých dílů pístní skupiny uvádí tabulka 13, kde je možno porovnat reálnou hmotnost 
dílů s hmotností zjištěnou na základě vytvořeného modelu. 

 

 

Tab.13 Hmotnostní parametry pístní skupiny 

Komponenta Hmotnost model [g] Reálná hmotnost [g] 

Píst 234,9 242,3 

Pístní čep + pojistné kroužky 77,4 77,8 

Těsnící + stírací pístní kroužek 11,9 12,5 

Celá pístní skupina 324,2 332,6 

Obr. 5.1 Model pístní skupiny 
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5.1.2 KLIKOVÁ HŘÍDEL A OJNICE 

Kliková hřídel je dělená a sestává se ze dvou setrvačníků spojených společným ojničním 
čepem. Ojnice je jednoduchého provedení, nedělená. V obou případech jsou díly vyrobeny 
z oceli. Hmotnosti uvedených dílů lze vidět v tabulce 14, přičemž moment setrvačnosti 
klikového hřídele je vztažen k ose jeho rotace, zatímco moment setrvačnosti ojnice je uveden 
k její těžišti. 

 

 

Tab.14 Hmotnostní parametry klikového hřídele a ojnice 

Komponenta Hmotnost model 
[g] 

Reálná hmotnost 
[g] 

Moment setrvačnosti 
[kg‧mm2] 

Klikový hřídel 4114,9 4093,5 7075,7 

Ojnice 325,1 323,8 845,1 

 

5.1.3 PRIMÁRNÍ PŘEVOD, VYVAŽOVACÍ HŘÍDEL 

Primární převod motoru je tvořen hnacím ozubeným kolem a soustavou spojky, jejíž součásti 
je hnané ozubené kolo. Celek spojky se sestává z vnějšího a vnitřního spojkového koše, dále 
pak z paketu unášecích a unášených lamel, přítlačného talíře, sady vinutých pružin 
a spojovacích šroubů, přičemž některé komponenty jsou vyrobeny ze slitiny lehkých kovů 
a zbývající z oceli. Vnější spojkový koš je dělený a skládá se z hnaného ozubeného kola 
primárního převodu, které je vyrobeno z oceli a hliníkového koše, jenž slouží k uložení 
unášecích lamel. Ocel byla dále použita pro výrobu unášených lamel a vinutých pružin 

Obr. 5.2 a) Model klikového hřídele, b) Model ojnice 
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s příložkami. Zbylé uvedené komponenty soustavy spojky jsou vyrobeny ze slitiny lehkých 
kovů. Hnací ozubené kolo primárního převodu dále pohání vývažek (excentricky umístěná 
hmota na ozubeném kole) protiběžného vyvažovacího hřídele. Momenty setrvačnosti uvedené 
v tabulce 15 jsou vždy vztaženy k ose rotace daného dílu. 

 

 

Tab. 15 Hmotnostní parametry primárního převodu a přilehlých komponent 

Komponenta Hmotnost model 
[g] 

Reálná hmotnost 
[g] 

Moment setrvačnosti 
[kg‧mm2] 

Hnací ozubené kolo 
primárního převodu 

440,3 442,4 287,2 

Sestava spojky 2867,2 2794,8 9142,6 

Protiběžný vývažek 315,9 317,2 160,7 

 

5.1.4 PŘEVODOVKA 

Převodovka měřeného spalovacího motoru je dvouhřídelového provedení se šesti 
rychlostními stupni. Materiál hnací i hnané hřídele a rovněž všech ozubených kol je ocel. 
Komponenty převodovky nebyly fyzicky váženy, jelikož některá ozubená kola tvoří jeden 
celek s hřídeli. Modelování všech ozubených kol však probíhalo samostatně, stejně 
tak pozdější zadávání fyzikálních parametrů do prostředí Adams bude realizováno pro každou 
komponentu převodovky zvlášť. Z uvedených faktů tak tabulka 16 podává pouze hmotnosti 
zjištěné z CAD modelů. Momenty setrvačnosti jsou z prostředí PTC Creo opět měřeny k ose 
rotace dané součásti. 

 

Obr. 5.3 Primární převod se spojkou a protiběžným vývažkem 
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Tab. 16 Hmotnostní parametry komponent převodovky 

Hnací strana převodovky 

 Hřídel 
Ozubené kolo převodového stupně číslo: 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost [g] 496,7 48,1 89,3 129,2 166,2 159 228,6 

Moment setrvačnosti 
[kg‧mm2] 

37,03 12,08 28,78 52,43 81,35 98,58 159,91 

Hnaná strana převodovky 

 Hřídel 
Ozubené kolo převodového stupně číslo: 

1 2 3 4 5 6 

Hmotnost [g] 516,3 245,9 253,4 200 168,8 241,9 216,4 

Moment setrvačnosti 
[kg‧mm2] 

38,01 285,26 253,62 171,68 124,05 118,57 92,79 

 

5.1.5 KOMPLETNÍ HNACÍ SOUSTAVA 

Vytvoření 3D modelu hnacího ústrojí motoru Husqvarna FE 501 umožnilo získat potřebné 
fyzikální parametry, díky kterým bude možno vytvořit MBS model blížící se reálnému stavu. 
Softwarově vytvořené modely nezahrnují výrobní nepřesnosti a případné materiálové 
nehomogenity. Tabulky 13 až 16 pak udávají hmotnosti a momenty setrvačnosti 

Obr. 5.4 Model převodovky (vstupní a výstupní hřídel, jednotlivá ozubená soukolí) 
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vymodelovaných části hnacího traktu. Tyto parametry budou následně použity a zadány 
do programu Adams při tvorbě MBS modelu sloužícího k ověření funkce řemenového 
převodu při provozním stavu standu. 

 

 

5.2 SESTAVENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU V MBS ADAMS / VIEW 

K sestrojení výpočtového modelu pro uskutečnění numerické simulace budou využity 
dostupné nástroje simulačního programu Adams / View s užitím nadstavbového pluginu 
Adams / Machinery. 

Rám standu bude považován za tuhý, není potřeba ho tedy modelovat a v prostředí Adams 
bude reprezentován základním prostorem - „ground“. Ostatní komponenty budou modelovány 
zjednodušeně užitím těles „RigidBody“, což jsou tuhá tělesa. Konkrétně půjde o dílce 
klikového mechanismu – píst, ojnici, klikovou hřídel, dále pak rotor alternátoru, kolébku 
pro uložení motoru , hnací a hnanou hřídel převodovky, výstupní hřídel standu a rotor 
dynamometru.  

Kolébka pro uložení motoru bude tvořit pružně uloženou základnu pro aplikaci ostatních 
komponent hnacího ústrojí motoru. Její model bude tvořen plochou deskou a virtuálně bude 
tvořit blok motoru spolu s kolébkou. Hmotnost této desky pak bude určena hmotností samotné 
kolébky a měřeného motoru s odečtením hmotnosti kompletního hnacího ústrojí, které bude 
modelované samostatně. Danou problematiku vystihuje tabulka 17, přičemž hmotnost 
kompletního motoru mi byla poskytnuta z databáze týmu TU Brno Racing. 

Obr. 5.4 Zjednodušený model hnacího ústrojí modifikovaného motoru Husqvarna FE 501 
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Tab. 17 Hmotnostní parametry pro získání konečné hmotnosti virtuální základové desky 

Komponenta Hmotnost [kg] 

Kolébka pro uložení motoru (CAD model) 15,05 

Kompletní motor včetně provozních náplní 35 

Hnací ústrojí motoru (tab. 13 – 16) 11,55 

Výsledná hmotnost virtuální základové desky (Adams) 38,5 

 

Tělesa hnacího ústrojí (s výjimkou ozubených kol) byly modelovány na základě přibližné 
geometrické přesnosti, přičemž jim byly vždy zadány hmotnostní a setrvačné parametry 
získané na základě vytvořeném CAD modelu. K levému konci klikového hřídele je dále 
montován rotor alternátoru (zapalování), který zároveň tvoří setrvačník motoru. Jeho reálná 
hmotnost činí 771,4 g a moment setrvačnosti byl stanoven přibližným vymodelováním 
v CAD programu na 1041,2 kg‧mm2.  

Další komponentou výpočetního modelu bude výstupní hřídel standu. Její parametrický 3D 
model byl zhotoven v rámci konstrukčního návrhu standu (viz kapitola 4.4), takže lze přesně 
stanovit její potřebné parametry. Hmotnost hřídele včetně unášeče (příruby) činí 2821,7 g 
a monet setrvačnosti vzhledem k ose rotace je roven 1097,8 kg‧mm2.  

Jelikož bude simulován měřící proces s využitím dynamometru, je potřeba tento fakt zahrnout 
do výpočtového modelu, a to v podobě rotoru dynamometru, na který bude později aplikován 
silový účinek. Společnost SuperFlow však neuvádí moment setrvačnosti absorbéru (rotoru), 
pouze zmiňuje, že je velmi malý oproti konkurenčnímu provedení dynamometrů. Hmotnost 
(3500 g) a moment setrvačnosti (23 000 kg‧mm2) rotoru jsou tak stanoveny pouze přibližně 
na základě CAD modelu jednoduchého kotouče s přiřazením odpovídajícího typu materiálu. 

 

5.2.1 ZAHRNUTÍ VLIVU VYVÁŽENOSTI MOTORU 

Kombinace vývažků na klikovém hřídeli motoru a protiběžné vyvažovací hřídele přispívá 
k eliminaci vibračních projevů motoru. Pro možnost zahrnutí tohoto vlivu do výpočtového 
modelu je potřeba stanovit míru nevývahy klikového hřídele a protiběžné vyvažovací hřídele. 
V případě protiběžného vyvažovacího hřídele se těžiště protiběžného vývažku nachází 
ve vzdálenosti 6,48 mm od osy jeho rotace (zjištěno z CAD modelu). Hmotnost vývažku 
je uvedena v tabulce 15. Tyto parametry budou následně přiřazeny hmotnému bodu, 
který bude rotovat spolu s ozubeným kolem protiběžného vyvažovacího hřídele. 

Kliková hřídel v prostředí Adams je modelována jako těleso, jehož těžiště splývá s osou 
rotace. Ve skutečnosti je však těžiště od osy rotace vzdáleno o určitou hodnotu. Pro možnost 
stanovení této vzdálenosti je potřeba na klikovou hřídel adaptovat rotační hmotu ojnice. 
V případě tohoto rozboru si vystačím s přibližnou redukcí ojnice do dvou hmotných bodů, 
kterou provedu dle literatury [15]. Vzdálenost těžiště ojnice od jejího horního oka 
je stanovena z CAD modelu. Obrázek 5.5 pak uvádí potřebné vstupy pro výpočet. 
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Při redukci ojnice do dvou hmotných bodů vycházíme ze statické ekvivalence, jenž je 
prezentována následujícími vztahy: [15] 

(� � (�� + (�
  (21)  

 (�� ∗ ; � (�
 ∗ A  (22)  

kde  mo…hmotnost ojnice [kg] 
 mop…hmotnost posuvných hmot ojnice [kg] 
 mor…hmotnost rotačních hmot ojnice [kg] 

 
Po úpravách uvedených rovnic lze psát: [w24] 

(�� � (� ∗ A
? � 0,3251 ∗ 0,03969

0,1208 � 0,1068 MJ  (23)  

 

(�
 � (� ∗ ;
? � 0,3251 ∗ 0,08111

0,1208 � 0,2183 MJ  (24)  

 
Rotační hmota ojnice byla následně vložena do CAD modelu klikového hřídele, a to centricky 
do oblasti ojničního čepu. Těžiště klikového hřídele se zahrnutím složky rotační hmoty ojnice 
je poté od osy rotace vzdáleno o hodnotu 2,53 mm. Popsanou situaci lze vidět na obrázku 5.6. 
Poloha vývažku reprezentující skutečnou polohu těžiště bude následně přepočtena na zvolený 
poloměr, a to z důvodu přehlednějšího zobrazení v programu Adams / View.  

 

Obr. 5.5 Principiální schéma redukce ojnice do dvou hmotných bodů 
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Pro vývažky je zvolen poloměr rotace 60 mm. Pro přepočet lze napsat následující rovnost: 

((�� + (�
) ∗ �N � �� ∗ (�  (25)  

kde mkh…hmotnost klikového hřídel [kg] 
 rT…poloha těžiště klikového hřídele vzhledem k ose rotace [mm] 
 rv…zvolený poloměr pro vývažky [mm] 
 mv…hmotnost vývažku [kg] 
 

Výsledná hmotnost vývažku na daném poloměru bude podělena dvěma z důvodu rozdělení 
hmoty do obou ramen klikového hřídele. Z rovnice 25 pak lze vyjádřit následující vztah: 

(� � 1
2 ∗ ((�� + (�
) ∗ �N�� � 1

2 ∗ (4,115 + 0,2183) ∗ 2,53
60 � 0,1827 MJ (26)  

 

5.2.2 PŘEVODY OZUBENÝMI KOLY 

Pro tvorbu převodů ozubenými koly bude využit plugin Adams / Macinery, který je možno 
spustit přímo z prostředí Adams / View. Pomocí tohoto nástroje bude modelován primární 
převod a ozubená soukolí převodovky. Veškerá ozubená kola jsou konstruována jako čelní 
s přímými zuby. Adams nabízí možnost modelovat převody různými způsobu, které se 
od sebe liší způsobem výpočtu kontaktních, případně třecích sil. S tím je spojeno i množství 
potřebných vstupů a výpočtová náročnost. Rozlišují se čtyři základní způsoby: [8] 

• Coupler – nejjednodušší metoda, která nebere v potaz žádné kontaktní ani třecí síly. 
Metodu lze použit tam, kde požadujeme pouze redukci rychlosti otáček vlivem 
zadaného převodového poměru soukolí. 

Obr. 5.6 Těžiště klikového hřídele se zahrnutím rotační hmoty ojnice (modře) 
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• Simplified – metoda, jenž vypočítává kontaktní síly v ozubení analyticky, přičemž 
tření není uvažováno. Je zde předpoklad převážně rovinného záběru páru ozubených 
kol. Výpočetní čas je díky analytickému přístupu krátký. 
 

• Detailed – tato metoda počítá kontaktní síly analyticky s využitím funkce evolventy, 
která popisuje profil zubu. Definování kontaktních vlastností musí být zadáno 
uživatelem, a to včetně vstupů potřebných pro stanovení tření. Metoda je vhodná 
pouze pro čelní ozubení, přičemž řešení je značně rychlejší než v případě použití 
přístupu „3D Contact“. 
 

• 3D Contact – pokročilá metoda modelování 3D geometrického kontaktu ozubených 
kol, která zahrnuje vůli v ozubení s ohledem na skutečnou pracovní vzdálenost os 
rotací. Ze všech uvedených metod je výpočetně nejnáročnější. 

Z uvedených možností bude pro tvorbu modelu v MBS Adams využita metoda „Simplified“, 
která je pro účel simulace provozního stavu standu zcela dostačující. Hmotnosti a momenty 
setrvačnosti ozubených kol vycházejí z CAD modelů součásti a jsou uvedeny v tabulce 
15 a 16. Ostatní parametry nezbytné k sestrojení převodu pak uvádí tabulka 18, přičemž 
záběrová tuhost jednotlivých ozubených soukolí byla převzata z literatury [33]. Tato literatura 
se zabývá rozborem motoru Husaberg FE 570, avšak konfigurace převodovky je stejná 
jako u motoru Husqvarna FE 501. Poměrné tlumení záběru je převzato ze stejné literatury 
a čítá hodnotu 0,01. Převodové poměry soukolí byly stanoveny s využitím vztahu 5. 

 
Tab. 18 Parametry ozubených soukolí 

Převod 
Počet zubů ozubeného kola Modul 

[mm] 
Převodový 
poměr [ - ] 

Záběrová tuhost 
[N‧mm-1] Hnacího Hnaného 

Primární 33 76 2 2,303 331 006 

1. stupeň 14 36 2,5 2,571 337 261 

2. stupeň 17 32 2,5 1,882 293 254 

3. stupeň 19 28 2,5 1,474 193 249 

4. stupeň 22 26 2,5 1,182 244 459 

5. stupeň 24 23 2,5 0,958 192 421 

6. stupeň 26 21 2,5 0,808 190 731 

 

Hnané kolo primárního převodu představuje v MBS modelu kompletní sestavu spojky 
s odpovídajícími hodnotami hmotnosti a momentu setrvačnosti. Spojka je tedy modelována 
jako trvale sepnutá bez možnosti jakéhokoliv prokluzu. Zařazení odpovídajícího rychlostního 
stupně pro účely simulace provozního stavu standu bude realizováno příslušnou vazbou „fix“ 
mezi hnací či hnanou hřídel a odpovídající ozubená kola převodu. 
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5.2.3 PŘEVOD OZUBENÝM ŘEMENEM 

Převod mezi hnanou hřídelí převodovky a výstupní hřídelí standu bude opět modelován 
pomocí nadstavbového pluginu Adams / Machinery. Ten umožňuje realizovat simulování 
převodu ozubeným řemen ve třech úrovních výpočtových metod. Každá metoda je vhodná 
pro konkrétní aplikaci a zpravidla záleží na tom, jaký parametr modelu bude ve výsledku 
vyhodnocován. Jednotlivé metody lze stručně popsat následovně: [8] 

• Constraint – nejjednodušší metoda, která přenáší rotační pohyb mezi hřídelemi 
na základě zadaného převodového poměru či průměru řemenic. Síly v řemenu, 
případně kontaktní síly mezi řemenem a řemenicí jsou v tomto případě zanedbávány. 
Řemenice jsou modelovány pouze jako jednoduché disky. 
 

• 2D links – řemen je modelován pomocí jednotlivých segmentů, jenž jsou vzájemně 
spojeny prvky reprezentující tuhost. Síly mezi segmenty a kontaktní síly 
mezi řemenem a řemenicí jsou počítány analyticky. Výpočetní rychlost simulace 
je kratší než v případě „3D links“ metody, avšak osy rotace řemenic musí být 
rovnoběžné s jednou z globálních os souřadného systému. 
 

• 3D links – obdoba „2D links“ metody, ale jednotlivé prvky řemenu jsou modelovány 
jako 3D segmenty. Síly mezi segmenty a rovněž kontaktní síly mezi řemenem 
a řemenicí jsou opět počítány analyticky. Metodu je vhodné použít tam, kde osy rotace 
řemenic nejsou rovnoběžné s jednou z os globálního souřadného systému 
nebo v průběhu simulace může dojít k vychylování os řemenic.  

Jelikož je hnaná hřídel převody, respektive hnací ozubená řemenice součásti pružně uložené 
kolébky motoru, je nutno řemenový převod výpočtově modelovat pomocí metody „3D links“. 
Tato metoda byla zvolena z důvodu vychylování osy rotace hnací řemenice v průběhu 
provozu (simulace) vlivem realizace uložení kolébky motoru na silentblocích.  

Geometrické rozměry řemenic byly do prostředí Adams zadány na základě parametrů 
uvedených v tabulce 4, přičemž počet zubů hnací řemenice je 30 a hnané 32. Obě řemenice 
jsou vyrobeny z oceli a na základě zjednodušených CAD modelů bylo možno stanovit jejich 
hmotnost a moment setrvačnosti vzhledem k ose jejich rotace. Tyto hodnoty shrnuje 
následující tabulka. 

 
Tab. 19 Hmotností parametry ozubených řemenic 

Komponenta Hmotnost [g] Moment setrvačnosti [kg‧mm2] 

Hnací ozubená řemenice 2228,8 1990,2 

Hnaná ozubená řemenice 2409,4 2510,1 

 

Řemenice byly dále zavazbeny k odpovídající hřídeli pomocí kontaktu „fix“, čímž došlo 
k pevnému spojení mezi těmito komponentami. Další dílec, jenž je zahrnut jako součást 
řemenového převodu je napínací kladka. Ta je v tomto případě modelována zjednodušeně 
jako tuhá, s pevnou pozicí odpovídající výchozí poloze tak, aby došlo ke kontaktu 
mezi řemenem a povrchem otočné kladky.   
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Po aplikaci řemenic je možno přistoupit k definici ozubeného řemene. Rozměrové hodnoty 
vycházejí přímo z typu použitého řemene (šířka, profil zubů, rozteč zubů). O těchto 
parametrech již bylo pojednáno dříve v kapitole 3.2, ze které tedy vycházím při zadávání 
geometrie řemene. Pro potřebu simulace je nutno dále stanovit hmotnost jednotlivých 
segmentů, jenž výpočetně nahrazují skutečný řemen. Segmenty se dále dělí na dva typy, 
a to na oblast zubu („tooth section“) a oblast zubové mezery („land section“). 

 

 

Hmotnosti obou části představují nedohledatelný parametr, a proto jej budu muset stanovit 
přibližným výpočtem. Při výpočtu lze vycházet z celkové hmotnosti řemene. Společnost 
Continental však tento údaj neuvádí, z tohoto důvodů jsem využil údaj společnosti GATES, 
v jejichž sortimentu lze dohledat řemen obdobné konstrukce se stejnými rozměry. Hmotnost 
ozubeného řemen o délce 1120 mm a šířce 62 mm činí 0,326 kg. [12] Dále bude zaveden 
zjednodušující předpoklad, a to takový, že hmotnost oblasti zubu bude dvojnásobná oproti 
hmotnosti oblasti zubové mezery. Se znalostí počtu zubů řemene (140) lze stanovit, 
že hmotnost segmentu zubu je 1,552 g a segmentu zubové mezery 0,776 g.  

Pro možnost počítání kontaktních sil mezi řemenem a řemenicí během simulace je potřeba 
stanovit koeficienty tření, jež budou prezentovat vzájemný kontakt. Hodnota koeficientů je 
závislá na druhu stýkajících se materiálu. Pro tento případ jde o kontakt ocelové řemenice 
s povrchovou vrstvou řemene, která je vyrobena z otěruvzdorné pryžové tkaniny. 
S využitím literatury [8] byl vybrán materiálový kontakt „greasy rubber + dry steel“, 
který reprezentuje styk oceli vůči pryži s povrchovou kluznou vrstvou. Hodnota statického 
koeficientu tření je poté dána hodnotou μs = 0,63 a dynamického μd = 0,56. 

Řemen je mezi hnací a hnanou řemenicí vždy montován s určitým předpětím. Hodnota 
základní napínací síly je závislá na druhu a charakteru zatížení. Pro případ této aplikace byla 
velikost základního předpětí stanovena pří návrhu řemene (viz protokol v příloze této práce). 
Její hodnota čítá Fv = 4916 N. V prostředí Adams je hodnota předpětí vždy vypsána 
při generaci řemene a její velikost je závislá na osové vzdálenosti řemenic a tuhosti řemene. 
Postupnou změnou polohy osy rotace výstupního hřídele standu bylo docíleno požadované 
hodnoty předpětí řemene.  

Na základě uvedených vstupů bylo možné v prostředí Adams / View vytvořit jednotlivé 
komponenty tvořící výpočtový model, který lze vidět na obrázku 5.8.   

Obr. 5.7 Segmenty ozubeného řemene 
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5.2.4 PRUŽNÉ ULOŽENÍ KOLÉBKY MOTORU 

Jak již bylo zmíněno v kapitolách, které se věnují popisu konstrukce standu, kolébka 
pro uložení motoru bude k základnímu rámu uchycena přes pryžové silentbloky (lze vidět 
na obrázku 4.4). Zařazením pružného prvku mezi rám a kolébku bude omezen přenos vibrací, 
které vznikají chodem jednoválcového spalovacího motoru.  

 
KLASIFIKACE A VLASTNOSTI MATERIÁLU SILENTBLOKŮ 

Pružné uložení pohonných jednotek, případně jednotlivých části podvozku a náprav 
je v automobilovém průmyslu používáno již od prvopočátku vývoje. Použití pružného 
elementu montovaného mezi jednotlivé části automobilu umožňuje zvýšit komfort jízdy, 
případně eliminovat nepříznivý průběh namáhaní určitého dílu. Pružné elementy (silentbloky) 
mohou být vyráběny z různých materiálu, kdy základ téměř vždy tvoří elastomer. 
Ten lze definovat jako makromolekulární látku, která se rychle vrací do původního tvaru, 
z nichž byla deformována. Zároveň tento materiál umožňuje pohlcovat kinetickou energii, 
což se navenek projeví jeho zahříváním.  

Elastomery lze dále dělit na syntetické a přírodní. V praxi se pak lze nejčastěji setkat 
s obchodním označením pryž. Kombinací určitých látek lze dosáhnout různého složení 
elastomerních směsí, které jsou charakterizovány svými fyzikálními a chemickými 

Obr. 5.8 Výpočtový model z prostředí Adams / View (bez aplikace vazeb a zátěžných účinků) 
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vlastnostmi. V závislosti na složení materiálu lze dále pozorovat rozdílnou pevnost, elasticitu, 
otěruvzdornost, náchylnost ke stárnutí či odolnost vůči agresivnímu prostředí a látkám. 
Neméně důležitým parametrem je rozsah teplot, ve kterém lze daný elastomerní materiál 
provozovat. [33, 37] 

Z hlediska mechanických vlastností je pryž nejčastěji klasifikována dle své tvrdosti. 
Nejčastěji používanou normovanou metodou pro měření tvrdosti nekovových materiálu je 
měření podle Shore. Metoda se dále dělí v závislosti na použitém zkušebním tlaku a tvaru 
zkušebního tělíska i na rozměrech zkoušeného předmětu na oblasti označované jako 
Shore A až D. Stupnice této metody je uváděna v rozsahu 0 až 100, přičemž 0 představuje 
materiál nejměkčí a 100 nejtvrdší. Hodnoty tvrdosti dle Shore jsou rovněž uváděny jako 
základní katalogový parametr při výběru konkrétního typu silentbloku. [22] 

 
ROZBOR SILENTBLOKŮ UŽITÝCH PRO APLIKACI NA STAND 

Pro uložení kolébky motoru byly navrhnuty silentbloky, jejichž parametry jsou přehledně 
shrnuty v tabulce 6. Tlumící element silentbloku bude v tomto případě vyroben z přírodního 
kaučuku (NR). Tento materiál vykazuje vysokou pevnost, tažnost, elasticitu a odolnost vůči 
dynamickému namáhání. Na druhou stranu není příliš odolný vůči stárnutí a povětrnostním 
vlivům. Vybrané silentbloky jsou běžně dodávány s tvrdostí pryže 55 ShA (Shore A) 
a rovněž v tomto provedení budou aplikovány na stand, respektive převedeny do prostředí 
výpočtového modelu v Adams. [37] 

Silentblok lze klasifikovat jako pryžovou pružinu s určitou tuhostí. Tuto mechanickou 
vlastnost lze dále rozdělit na tuhost statickou a dynamickou, přičemž závislosti obou 
uvedených veličin se můžou lišit. Obecně platí, že s rostoucí frekvencí zatěžování roste 
i tuhost. Aby bylo možné daný typ silentbloků výpočtově modelovat, je nutno znát právě 
jejich tuhost. Tento parametr však není běžně udáván, proto byly oba typy použitých 
silentbloků podrobeny technickému experimentu. Z hlediska náročnosti uskutečnění 
dynamického měření byly silentbloky zatěžovány staticky. Metodiku měření včetně získaných 
výsledků lze nalézt v příloze této práce. Při měření bylo nutné rozlišit dva zátěžné stavy, 
a to ve směru osy silentbloku (namáhání tlakem) a ve směru kolmém na tuto osu (namáhaní 
smykem). Vypočtené hodnoty tuhosti z experimentálně naměřených dat ukazuje následující 
tabulka. 

 
Tab. 20 Tuhost silentbloků vypočtená na základě provedení experimentálního měření 

Silentblok 
Tuhost [N‧mm-1] 

Namáhaní tlakem Namáhání smykem 

Typ A (⌀ 50 x 30) 557,4 127,6 

Typ B (⌀ 75 x 30) 1365,5 258,8 

 

Příklad grafické závislosti tuhosti silentbloků lze vidět na obrázku 5.9. Z výsledného průběhu 
lze usoudit, že závislost je lineárního charakteru.  
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Z uvedené rovnice přímky v grafu je možno dopočítat tuhost pro zvolenou zatěžovací sílu 
či stlačení. Hodnota spolehlivosti R2 pak udává, s jakou pravděpodobností se jedná právě 
o zvolenou lineární závislost.  

V prostředí Adams / View budou silentbloky modelovány pomocí nástroje „bushing“, což lze 
volně přeložit právě jako silentblok. Aplikace tohoto prvku se provádí mezi dvě tělesa. 
Pro tento případ tak byly jednotlivé silentbloky vloženy mezi základovou desku, 
která představuje kolébku motoru a „ground“, který reprezentuje tuhý rám standu. Rozmístění 
„bushingu“ odpovídá reálnému stavu, kdy jednotlivé pozice pro zadávaní byly odměřeny 
z CAD modelu standu.  
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Obr. 5.9 Průběh tuhosti (namáhání smykem) silentbloku typu B 

Obr. 5.10 Umístění silentbloků ve výpočtovém modelu v prostředí Adams / View 
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Silentblokům byla posléze zadána tuhost dle tabulky 20 a to pro každý směr samostatně. 
Dle polohy silentbloku byla ve dvou osách nastavena naměřená tuhost pro smykové namáhání 
a ve směru osy silentbloku byla zadána tuhost naměřená pro případ jeho stlačování. 

 

5.2.5 APLIKACE ZÁTĚŽNÝCH ÚČINKŮ 

Z hlediska možnosti objektivního posouzení provozního stavu navržené konstrukce standu 
se zaměřením na analýzu podmínek pro správnou funkci řemenového převodu je potřeba 
navodit situaci, která bude pokud možno co nejvíce odpovídat reálnému stavu. Proto i zátěžné 
účinky budou do výpočtového modelu aplikovány se zřetelem na měřící proces pohonné 
jednotky na dynamometru.  

Primárním zdrojem hnací síly u spalovacího motoru je síla od tlaku plynu, která vzniká 
v důsledku spalování směsi paliva se vzduchem ve válci motoru. Aby bylo možné tuto sílu 
vhodně implementovat do výpočtového modelu, je nezbytné znát průběh a velikost tlaku 
ve válci motoru v závislosti na natočení klikového hřídele. Měření přeplňovaného motoru 
Husqvarna FE 501 na motorové zkušebně v roce 2015 s využitím speciální měřící techniky 
umožnilo získat soubor dat, který mimo jiné obsahuje hodnoty tlaku ve válci motoru 
pro různé otáčkové režimy pohonné jednotky. Tyto data mi byly poskytnuta z elektronické 
databáze týmu TU Brno Racing. Na obrázku 5.11 lze vidět průběh tlaku ve válci motoru 
pv v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele α pro vybrané dva otáčkové režimy (běžně 
se lze setkat s názvem p - α diagram). 

 

Výpočtová simulace v prostředí Adams bude probíhat pro dva vybrané zátěžové stavy, 
které jsou z hlediska provozu motoru považovány za nejvíce nepříznivé. Jedná se o provoz 
pohonné jednotky při: 

• otáčkách maximálního výkonu (8500 min-1), 
• otáčkách maximálního točivého momentu (6400 min-1). 
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Obr. 5.11 p - α digram přeplňovaného motoru Husqvarna FE 501 
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Získána data tlaku ve válci motoru byly exportovány do prostředí Adams jako textový soubor 
s následnou možností vytvoření křivky („spline“). Aby velikost síly od tlaku plynu 
odpovídala aktuálnímu úhlu natočení klikového hřídele, bylo nutno vytvořit funkci, 
která bude měřit úhel natočení mezi souřadnicovým systémem („marker“), jenž rotuje spolu 
s klikovým hřídelem a pevným souřadnicovým systémem, který je součásti základové desky. 
K tomuto účelu byla využita funkce MOD s vnořenou funkcí AZ (rotace klikového hřídele 
se děje okolo osy z). 

Samotná síla od tlaku plynu byla aplikována do osy pístu, přičemž její výpočet je dán 
průmětem plochy dna pístu a tlakem ve válci motoru, který je závislý na úhlu natočení 
klikového hřídele. Výpočet aktuální velikosti této síly tak musel být ošetřen funkcí CUBSPL -
 kubická křivka, která s využitím vytvořené funkce měření úhlu natočení klikového hřídele 
a načtených dat p - α diagramu umožňuje vypočítat odpovídající silové působení na píst. 
V důsledku tohoto primárního silového působení je na klikovém hřídeli vytvářen točivý 
moment, který je skrz celé hnací ústrojí a řemenovým převodem přenášen až na výstupní 
hřídel standu. 

Aby nedocházelo k neustálému zrychlování otáček motoru ve výpočtovém modelu, je nutno 
zahrnout vliv dynamometru, který bude proti točivému momentu vyvíjeném motorem působit 
brzdným momentem. Ostatně, stejná situace nastává i při reálném měření motoru 
na dynamometru v motorové zkušebně. Simulace v prostředí Adams bude probíhat 
při zařazeném 6. rychlostním stupni převodovky. Jelikož budou simulovány dva provozní 
stavy, je nutno stanovit velikost brzdného momentu pro každou simulaci zvlášť. Se znalostí 
vnější otáčkové charakteristiky testovaného motoru je možné přibližnou velikost brzdného 
momentu dynamometru Mtd [N‧m] stanovit následovně. 

• Simulace při otáčkách motoru 6400 min-1 – oblast maximálního točivého momentu: 

��� � ��� ∗ �� ∗ �� ∗ �
� � 74 ∗ 2,303 ∗ 0,808 ∗ 1,067 � 156,9 7‧( (27)  

kde Mtm…točivý moment měřeného spalovacího motoru při daných otáčkách [N‧m] 
 ip…převodový poměr primárního převodu (tab. 18) [ - ] 
 i6…převodový poměr 6. rychlostního stupně (tab. 18) [ - ] 
 irp…převodový poměr řemenového převodu (kapitola 3.2.2) [ - ] 

• Simulace při otáčkách motoru 8500 min-1 – oblast maximálního výkonu: 

��� � ��� ∗ �� ∗ �� ∗ �
� � 64 ∗ 2,303 ∗ 0,808 ∗ 1,067 � 127,1 7‧( (28)  

Aby docházelo k brzdění motoru, je nutno moment zadat v opačném smyslu, než je moment 
vyvíjený pohonnou jednotkou. Cílem aplikace brzdného momentu na model dynamometru 
v prostředí Adams bylo dosáhnout konstantních otáček po celou dobu simulace. Kontrolním 
parametrem byla úhlová rychlost klikového hřídele, která byla sledována v postprocesoru 
Adams. 

Závěrem byly aplikovány vazby mezi jednotlivá tělesa, případně mezi tělesa a „ground“. 
Dle pohybu dané součásti bylo využito vazby rotační, posuvné případně pevné, pokud mělo 
dojít k fixnímu spojení určitých těles. 
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Pro rozpohybování mechanismu z nulových otáček na začátku simulace byla na klikovou 
hřídel aplikována počáteční podmínka v podobě úhlové rychlosti, jejíž velikost je dána 
aktuálním typem simulace – oblast nejvyššího výkonu nebo oblast maximálního točivého 
momentu. Průběh síly od tlaku plynu a točivého momentu měřeného na výstupním hřídeli 
standu v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele ukazuje obrázek 5.13 a 5.14, kde je 
zaznamenáno pět pracovních cyklů motoru v ustáleném stavu (pro lepší názornost je síla 
od tlaku plynu zobrazována v záporné škále svislé osy grafu. 
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Obr. 5.12 Výpočtový model včetně aplikovaných zátěžných účinků a vazeb 

Obr. 5.13 Průběh síly od tlaku plynu a točivého momentu (otáčky motoru 6400 min-1) 
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Z uvedených grafů je patrné, že při provozu motoru při otáčkách 6400 min-1 vznikají vyšší 
rázové špičky v průběhu točivého momentu, než je tomu při provozu v oblasti maximálního 
výkonu. 

 

5.3 VYHODNOCENÍ FUNKCE ŘEMENOVÉHO PŘEVODU 

Smyslem výpočtového modelování a následných simulací bylo stanovení výchylek hnací 
ozubené řemenice řemenového převodu. Jak již bylo objasněno při návrhu konstrukce, 
tato řemenice se bude během provozu pohybovat spolu s pružně uloženou kolébkou motoru. 
Z hlediska správné funkce celého řemenového převodu je podstatné, aby výchylky hnací 
řemenice vůči hnané byli v přijatelné mezi, jenž jsou stanoveny výrobcem řemene. 

Hlavním bodem zájmu bylo vyhodnotit dva druhy výchylek v oblasti uložení hnací řemenice, 
které mají na správný chod řemene nejpodstatnější vliv. První ze sledovaných výchylek 
je translačního charakteru (lze chápat jako kmitání tělesa v jedné z os souřadnicového 
systému) a druhá úhlová, kdy byla zkoumána úhlová výchylka osy hnací řemenice vůči 
pevnému rámu.  

 

5.3.1 TRANSLAČNÍ VÝCHYLKY HNACÍ ŘEMENICE 

Tento kmitový pohyb v dané ose souřadnicového systému bude mít dopad na změnu osové 
vzdálenosti řemenic během provozu. Zmíněný projev však bude kompenzován provozním 
napínákem, který případnou odchylku od výchozí osové vzdálenosti vyřeší dopnutím řemene, 
čímž se opět zabezpečí jeho správný chod. Umístění a orientace souřadnicového systému, 
k němuž byly výchylky zkoumány lze vidět na obrázku 5.15. Dále je pak graficky zobrazen 
průběh výchylek hnací řemenice pro jednotlivé osy, a to vždy pro vybraný ustálený stav desíti 
pracovních cyklů spalovacího motoru.  
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Obr. 5.14 Průběh síly od tlaku plynu a točivého momentu (otáčky motoru 8500 min-1) 
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Obr. 5.15 Zaznačení souřadnicového systému pro vyhodnocení výchylek hnací řemenice 

Obr. 5.16 Výchylka hnací řemenice – osa y (otáčky motoru 6400 min-1) 

Obr. 5.17 Výchylka hnací řemenice – osa y (otáčky motoru 8500 min-1) 
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Obrázky 5.16 až 5.19 ukazují grafy se zaznačeným průběhem výchylek hnací ozubené 
řemenice, kdy jako nezávislou proměnnou bylo zvoleno natočení klikového hřídele. 
Pro možnost získání nadhledu, jak průběh výchylky souvisí s chodem motoru, je do každého 
grafu zanesena síla od tlaku plynu. Ze získaných závislostí je patrné, že výchylky ve svislé 
ose y jsou podstatně větší než ve vodorovné ose x. Toto je dáno především konstrukcí motoru 
a jeho uchycovací polohou v kolébce. Při prudkém náběhu spalovacího tlaku dochází 
ke stlačování silentbloků typu A (osa y), které jsou v daném směru tuhostně poddajnější 
než silentbloky typu B – tyto jsou při zkoumání výchylky v ose y namáhány na smyk, 
kde vykazuji podstatně nižší tuhost, než při namáháni tlakem.  

Výchylka v ose x má za následek téměř symetrické stlačování a natahování silentbloků 
typu B, zatímco silentbloky typu A jsou v tomto případě namáhány smykem. Jelikož tuhost 
silentbloků typu B ve směru jejich osy je řádově mnohem vyšší, tak i amplituda výchylky 

Obr. 5.18 Výchylka hnací řemenice – osa x (otáčky motoru 6400 min-1) 

Obr. 5.19 Výchylka hnací řemenice – osa x (otáčky motoru 8500 min-1) 
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vykazuje nižší hodnoty. Dalším důvodem nižších výchylek v horizontální ose je vliv silového 
působení od motoru, kdy samotný pohyb celé kolébky v tomto směru je primárně dán 
vyvážeností motoru. Přehled maximálních posuvů v místě uchycení hnací řemenice 
pro vybrané provozní stavy shrnuje tabulka 21. 

 
Tab. 21 Translační výchylky hnací ozubené řemenice 

Směr posuvu 
Otáčky motoru 

[min-1] 

Výchylka [mm] 

Minimální Maximální Amplituda 

Osa y 
6400 0,059 -0,371 0,430 

8500 0,040 -0,322 0,362 

Osa x 
6400 -0,067 0,076 0,143 

8500 -0,061 0,062 0,123 

 

Z uvedených Amplitud pro výchylky v obou směrech vyplývá, že posunutí hnací řemenice 
je nejvýznamnější v ose y při provozu motoru v oblasti maximálního točivého momentu. 
Kmitání v tomto směru však nemá podstatný dopad na správný chod řemenového převodu. 
Důležitějším faktorem jsou výchylky v ose x, kdy dochází k přímé změně osové vzdálenosti 
řemenic. Zde čítá amplituda výchylky 0,143 mm, což je ovšem poměrně nízká hodnota, 
pokud uvážím možné výrobní nepřesnosti celé konstrukce. 

 

5.3.2 ÚHLOVÁ VÝCHYLKA HNACÍ ŘEMENICE  

Možný odklon hnací řemenice od výchozí rovnoběžné polohy může mít negativní dopad 
na chod a namáhaní ozubeného řemene. Rovnoběžnost obou řemenic je základním 
předpokladem pro přímé vedení řemene, čímž je docílena jeho požadovaná životnost. Příliš 
velké odchylky v rovnoběžnosti řemenic mohou způsobovat nerovnoměrné rozdělení napětí 
v průřezu řemene. Rovněž úhel náběhu na okraj řemenice může být nepříznivý až do takové 
míry, kdy se řemen bude nadměrně opotřebovávat zvýšeným třením o bočnice řemenic. 

Maximální velikost úhlové výchylky os řemenic vůči sobě je stanovena výrobcem řemene 
a čítá hodnotu 0,25°na 1 metr osové vzdálenosti. Při překročení uvedené hodnoty hrozí výskyt 
problémů, jenž byly popsány v předchozím odstavci. [11] 

 
Obr. 5.20 Maximální povolená úhlová výchylka ozubených řemenic [11] 
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Jelikož společnost Continental uvádí povolenou úhlovou výchylku na jeden metr osové 
vzdálenosti, je nutno tuto hodnotu přepočítat pro konkrétní aplikaci na navrhnutý stand. 
Při uvážení osové vzdálenosti 436 mm (viz kapitola 3.2.4) a provedení přepočtu je povolená 
úhlová výchylka ponížena na hodnotu 0,11°. 

 

 

Měření této úhlový výchylky bude vyhodnocováno k souřadnicovému systému, jak je 
uvedeno na obrázku 5.15, přičemž je uvažováno úhlové natočení (rotace) kolem osy y. 
Pro možnost měření tohoto parametru v prostředí Adams / View byla využita funkce AY, 
která měří úhel natočení osy y mezi zvoleným pohyblivým a pevným souřadnicovým 
systémem. Simulace byla provedena opět pro oblast maximálního točivého momentu 
a nejvyššího výkonu spalovacího motoru. 

Obr. 5.21 Maximální povolená úhlová výchylka přepočtena pro aplikaci řemenového 
převodu na stand 

Obr. 5.22 Úhlová výchylka hnací řemenice (otáčky motoru 6400 min-1) 
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Z uvedených grafů úhlových výchylek je patrné, že při provozu motoru v určitém otáčkovém 
režimu se kolébka vychýlí o daný úhel oproti výchozímu stavu. Velikost tohoto úhlu 
lze nazvat střední hodnotou, přičemž následné úhlové kmity probíhají okolo této hodnoty. 
Z hlediska správné funkce řemenového převodu je důležitá jak samotná střední hodnota 
vyosení, tak velikost amplitudy rozkmitu během pracovních cyklů spalovacího motoru. 
Získané hodnoty úhlových výchylek z prostředí programu Adams / View shrnuje následující 
tabulka.  

 
Tab. 22 Úhlové výchylky hnací ozubené řemenice 

Otáčky motoru 
[min-1] 

Úhlová výchylka [ ° ] 

Střední hodnota Minimální Maximální Amplituda 

6400 0,0715 0,0626 0,0807 0,0181 

8500 0,0616 0,0538 0,0695 0,0157 

 

Při využití navržených silentbloků je úhlová výchylka hnací řemenice vždy na bezpečné 
straně. Jak při provozu motoru v oblasti maximálního točivého momentu, tak nejvyššího 
výkonu je natočení řemenice nižší než mezní hodnota 0,11°. Tento druh výchylky je značně 
omezován tuhostí silentbloků typu B ve směru jejich namáhání tlakem či tahem. Použití 
poddajnějšího uložení by sice umožnilo více eliminovat přenos vibrací do rámu standu, 
ale již by nemuselo vyhovovat z hlediska úhlového natočení hnací ozubené řemenice během 
měřícího procesu motoru na standu. 

Obr. 5.23 Úhlová výchylka hnací řemenice (otáčky motoru 8500 min-1) 
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6 REALIZACE VÝROBY STANDU 
V současné době je stand stále v procesu výroby, přičemž jeho využití k měření pohonné 
jednotky na motorové zkušebně je plánováno na příští rok. Hlavní části zařízení jako je rám, 
kolébka pro uložení motoru či provozní napínací mechanismus byly vyrobeny v prostorách 
vlastní dílny. Později jsem však využil i zázemí týmu TU Brno Racing, jehož členové mi byli 
vždy nápomocni. Celá konstrukce a rovněž její dílčí části byly zhotoveny dle konstrukčního 
návrhu zpracovaného v kapitole 4. Obrázky níže ukazují již reálně vyrobené komponenty.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 a) Svařenec rámu standu, b) Svařenec kolébky pro uložení motoru 

a) 

b) a) 

b) 

Obr. 6.1 a) Sestava standu, b) Provozní napínák ozubeného řemen (bez kladky) 
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Měření výkonových parametrů specifických spalovacích motorů sebou vždy nese určitá 
technická úskalí. Pojmem specifickým byl v tomto případě myšlen jednoválcový spalovací 
motor přeplňovaný turbodmychadlem. Tato práce mimo jiné shrnuje provozní podmínky, 
které je nutno uvažovat při návrhu metodiky testování jednoválcových pohonných jednotek. 
Získané poznatky byly posléze aplikovány při návrhu konstrukce stanoviště, které umožní 
provést komplexní měřící proces daného motoru. 

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout stand (stanoviště), který bude sloužit jako spojovací 
člen mezi testovaným motorem a dynamometrem (motorovou brzdou). Měřenou pohonnou 
jednotkou bude v tomto případě jednoválcový spalovací motor pocházející z motocyklu 
Husqvarna FE 501, který využívá tým studentské formule TU Brno Racing k pohonu svého 
monopostu. Motor přitom není provozován v sériové konfiguraci, nýbrž prošel řadou úprav, 
které vedly k navýšení jeho výkonových parametrů. Úvodem bylo nutné se seznámit s tímto 
motorem a vzít v úvahu navrhovanou metodiku jeho testování. Již z minulých let se nejvíce 
osvědčila statická zkouška pohonné jednotky na motorové zkušebně. Při návrhu standu bylo 
nutné postupovat tak, aby výsledná konstrukce byla uzpůsobena pro možnost provedení 
měření na hydrodynamickém dynamometru SuperFlow SF-902.  

Vzhledem ke konstrukčnímu provedení motocyklového motoru bylo přistoupeno k variantě 
odběru točivého momentu z výstupního hřídele převodovky. Z důvodu možnosti částečného 
utlumení rázového charakteru točivého momentu dodávaného jednoválcovým motorem 
byl navržen převod ozubeným řemenem, který bude spojovat výstupní hřídel převodovky 
motoru se vstupním hřídelem dynamometru. S uvážením pracovního prostředí a charakteru 
zatížení byl proveden výpočet, jenž vedl ke zvolení řemene od společnosti Continental 
v provedení CONTI CTD 1120 – C8M – 62 – SYNCHROCHAIN CARBON. Konstrukce 
standu byla tedy navržena s ohledem na využití zmíněného řemene. Jednotlivé konstrukční 
uzly standu byly navrhnuty tak, aby jejich výroba byla jednoduchá a finančně nenáročná. 
Jako polotovary byly využity dostupné hutní polotovary v kombinaci s výpalky. Další snaha 
vedla k využití velkého množství normalizovaných součástí, které výrobu standu urychlily 
a v mnoha případech i zlevnily. Pro případ uložení hnané ozubené řemenice a připojovacího 
unášeče byl proveden jednoduchý analytický výpočet pérového spojení hřídele s nábojem, 
který ověřil dimenzování navrženého spoje.  

Z hlediska možnosti útlumu vibrací, jejichž zdrojem je spalovací motor, byly mezi rám standu 
a uchycovací přípravek (kolébku) motoru zařazeny pružné elementy – silentbloky. Ty jsou 
standartního válcového provedení, přičemž využívají absorpčních vlastností přírodního 
kaučuku s tvrdostí 55 ShA. Tento typ silentbloků byl zvolen z důvodu poměrně stálé 
dostupnosti na českém trhu. Jelikož je pohonná jednotka uchycena pružně vzhledem k rámu 
standu, je nutno počítat i s určitými výchylkami, které budou mít dopad na možnou změnu 
osové vzdálenosti ozubených řemenic. Z tohoto důvodu byl navržen provozní napínací 
mechanismus, který bude neustále přitlačovat otočnou kladku k vnějšímu obvodu řemene 
pomocí síly vyvozené tlačnou pružinou.  

Využití převodu ozubeným řemenem spolu s pružně uloženou pohonnou jednotkou může vést 
ke vzniku komplikací, které v důsledku kmitání či vybočení hnací řemenice povedou 
k nerovnoměrnosti chodu řemenového převodu. Tento fakt vedl k sestrojení výpočtového 
modelu v prostředí Adams / View, jehož smyslem bylo analyzovat výchylky pružně uchycené 
kolébky motoru v místě uložení hnací ozubené řemenice. Aby numerická simulace 
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odpovídala, pokud možno, co nejvíce reálné situaci, byl pomocí CAD systému vytvořen 
zjednodušený model hnacího traktu motoru Husqvarna FE 501. Tento model poskytnul 
nezbytné parametry (hmotnost, moment setrvačnosti), které byly použity jako údaje 
reprezentující jednotlivá tělesa ve výpočtovém modelu. Aplikace zátěžných účinků pak byla 
provedena na základě dat získaných z reálného měření motoru na motorové zkušebně, 
jenž bylo uskutečněno v minulých letech. Velikost zmíněných výchylek je značně závislá 
na použitých silentblocích, respektive na jejich tuhosti. Proto byl proveden technický 
experiment, který umožnil získat statickou tuhost použitých typů silentbloků.  

Výsledky simulace ukazují, že největší výchylky v místě uložení hnací řemenice se dostavují 
při provozu motoru v oblasti maximálního točivého momentu (6400 min-1). Pokud je motor 
provozován při otáčkách 8500 min-1 (oblast nejvyššího výkonu) nedosahují výchylky 
takových amplitud, jako v předchozím případě. V obou provozních oblastech motoru jsou 
však výchylky řemenice menší, než stanovuje výrobce řemene vzhledem k bezpečnému 
chodu převodu. Snahou optimalizace uložení kolébky motoru je použit takové silentbloky, 
jejíchž tuhost bude ideální vzhledem k požadavku utlumení vibrací, avšak nesmí dovolit 
výchylky větší, než je předepsaná mez. Z dosažených výsledků simulací je patrné, 
že navržené uložení kolébky motoru může být optimalizováno směrem k využití 
poddajnějšího uložení. Rezerva však není příliš velká. Nižší tuhosti silentbloků 
lze nejjednodušeji dosáhnou volbou jiného materiálu či změnou velikosti použitého 
pryžového elementu.  

Nově navržena konstrukce standu umožní týmu studentské formule TU Brno Racing provést 
komplexní měření stále vyvíjené pohonné jednotky. Zařazením řemenového převodu mezi 
měřený motor a dynamometr se již nepředpokládají tak vysoké mechanické ztráty, jak tomu 
bylo v případě převodu řetězem. Získaná data tak nebudou zatížena výraznou chybou měření, 
což povede k získaní hodnot, jenž umožní pohonnou jednotku dále optimalizovat. V současné 
době je stand stále ve výrobním procesu. Měření na motorové zkušebně s využitím navržené 
konstrukce je plánováno na příští rok.  
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CAD  Computer-aided Design – modelování s počítačovou podporou 

CTD  Conti Torque Drive – druh profilu zubů ozubeného řemene 

KM  Pojistná matice se čtyřmi drážkami 

KU  Kluzné pouzdro 

MB  Pojistná podložka s přímým ozubem 

MBS  Multi-body Systém 

NR  Natural Rubber – přírodní kaučuk 

PP1  Nástrojová tlačná pružina pro střední zatížení 

PP2  Nástrojová tlačná pružina pro vysoké zatížení 

PTFE  Polytetrafluoretylen (materiál kluzné vrstvy ložiska)  

SOHC  Single Over Head Camshaft – druh ventilového rozvodu 

ÚADI  Ústav Automobilního a Dopravního Inženýrství 

4D  Čtyřdobý (spalovací motor) 

A  Rotační vazba ramene napínáku 

a [mm] Vzdálenost těžiště od horního oka ojnice 

b [mm] Vzdálenost těžiště od spodního oka ojnice 

bp [mm] Šířka těsného pera 

Br [mm] Šířka řemenice přes bočnice 

bv [mm] Šířka drážky aretační páky 

c0 [ - ] Celkový provozní součinitel  

c2 [ - ] Součinitel zatížení 

c3 [ - ] Součinitel zrychlení 

c4 [ - ] Součinitel únavy 

D [mm] Průměr silentbloku 

d [mm] Velikost připojovacího závitu silentbloku 

D2 [mm] Průměr roztečné kružnice montážních otvorů přírubového lož. tělesa 

D3 [mm] Montážní průměr přírubového ložiskového tělesa 

Da [mm] Vnější průměr řemenice přes zuby 

Db [mm] Průměr řemenice včetně bočnic 

dh [mm] Průměr vnitřního kroužku ložiskového tělesa 

dhs [mm] Průměr hřídele v místě uložení těsného pera 

Dm [mm] Průměr osazení řemenice 
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do [mm] Průměr předvrtaného otvoru v řemenici 

Dp [mm] Vnější průměr pružiny 

ds [mm] Velikost připojovacího šroubu ložiskového tělesa 

Dv [mm] Vnější průměr jednosměrného ložiska 

dvh [mm] Průměr vnitřního kroužku jednosměrného ložiska 

Dw [mm] Účinný (výpočtový) průměr řemenice 

fbl [mm] Stlačení pružiny na dosed 

FG [N] Gravitační síla 

Fo [N] Obvodová síla 

Fp [kN] Síla od tlaku plynu 

Fpk [N] Svislá síla na kladce 

Fpkr [N] Výsledná přítlačná síla působící v kolmém směru na obvod řemene 

Fpr [N] Síla vyvozená pružinou 

Fps [N] Síla pružiny potřebná k udržení napínáku v rovnovážné poloze 

Fr [N] Reakční síla 

Fv [N] Předpětí ozubeného řemene 

g [m‧s-2] Gravitační zrychlení 

H [mm] Výška silentbloku 

H1 [mm] Montážní výška ložiskového tělesa 

i [ - ] Převodový poměr 

i5 [ - ] Převodový poměr 5. rychlostního stupně 

i6 [ - ] Převodový poměr 6. rychlostního stupně 

ic [ - ] Celkový převodový poměr 

ip [ - ] Převodový poměr primárního převodu 

Ired [kg‧m2] Redukovaný moment setrvačnosti rotujících částí 

irp [ - ] Převodový poměr řemenového převodu 

kp [N‧mm-1] Tuhost pružiny 

l [mm] Délka ojnice 

L0 [mm] Volná délka pružiny 

L1 [mm] Rozteč montážních otvorů ložiskového tělesa 

L2 [mm] Rozteč montážních otvorů přírubového ložiskového tělesa 

lk [mm] Vzdálenost osy otáčení kladky od rotační vazby ramene napínáku 

lp [mm] Délka pera 
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lpr [mm] Vzdálenost osy pružiny od rotační vazby ramene napínáku 

Lr [mm] Šířka řemenice 

lt [mm] Vzdálenost těžiště napínáku od rotační vazby ramene napínáku 

lv1 [mm] Šířka jednosměrného ložiska 

lv2 [mm] Vzdálenost mezi středem volnoběžky a drážkou aretační páky 

MA [N‧m] Moment k bodu A 

mkh [kg] Hmotnost klikového hřídele 

mo [kg] Hmotnost ojnice 

mop [kg] Hmotnost posuvných hmot ojnice 

mor [kg] Hmotnost rotačních hmot ojnice 

Mp [g‧h-1] Časová spotřeba paliva 

mpe [g‧kW-1‧h-1] Měrná efektivní spotřeba 

Mt [N‧m] Točivý moment 

Mtd [N‧m] Brzdný moment dynamometru 

Mtm [N‧m] Točivý moment měřeného spalovacího motoru 

Mts5 [N‧m] Točivý moment výstupního hřídele standu (zařazen 5. rych.  stupeň) 

mv [kg] Hmotnost vývažku 

n [min-1] Otáčky 

nm [min-1] Otáčky motoru 

nmaxs [min-1] Maximální otáčky výstupního hřídele standu 

nvysp [min-1] Otáčky výstupního hřídele převodovky 

P [kW] Výkon 

p0 [MPa] Základní hodnota dovoleného tlaku 

pD [MPa] Dovolená hodnota tlaku na bocích drážky v náboji 

Pe [kW] Efektivní výkon 

pe [MPa] Střední efektivní tlak 

Pk [kW] Výkon naměřený na klikovém hřídeli motoru 

Pkz [kW] Redukovaný výkon na hnacích kolech 

pv [bar] Tlak ve válci motoru 

r [m] Rameno reakční síly 

R2 [ - ] Hodnota spolehlivosti 

rT [mm] Poloha těžiště klikového hřídele vzhledem k ose rotace 

rv [mm] Zvolený poloměr pro vývažky 
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ShA [ - ] Tvrdost dle stupnice Shore A 

sp [mm] Stlačení pružiny 

t [mm] Hloubka drážky pro těsné pero v hřídeli 

t1 [mm] Hloubka drážky pro těsné pero v náboji 

z [ - ] Počet zubů 

zhc [ - ] Počet zubů hnacího ozubeného kola 

zhn [ - ] Počet zubů hnaného ozubeného kola 

α [ ° ] Úhel natočení klikového hřídel 

εo [rad‧s-2] Úhlové zrychlení 

ε [ ° ] Úhlové natočení ramene napínáku při dotyku kladky s řemenem 

εr [ ° ] Sklon ozubeného řemen vzhledem k horizontální rovině 

ηp [ - ] Účinnost převodového ústrojí zahrnující ztráty rotací hnacích kol 

ηt [ - ] Účinnost třecího převodu mezi pneumatikou a třecím válcem 

μd [ - ] Dynamický koeficient tření 

μs [ - ] Statický koeficient tření 
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MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

Tuhost použitých silentbloků pro uložení kolébky motoru má zásadní vliv na její pohybové 
chování v průběhu měřicího procesu na standu. Aby bylo možné se pomocí počítačové 
simulace přiblížit reálnému stavu, je nutné do prostředí Adams zadat vstupy, které jsou pokud 
možno ověřeny experimentálně. Jedním z důležitých parametrů pro vytvořený model je tuhost 
silentbloků. Pro uložení kolébky motoru byly použity dva typy pryžových silentbloků, 
jejíchž provedení shrnuje tabulka 6 uvedena v této práci.  

Měření tuhosti bylo provedeno statickou metodou, jelikož dynamické měření vyžaduje 
finančně nákladný experiment s použitím speciálního vybavení. Tuhost obou typů silentbloků 
byla zjišťována ve dvou směrech, a to ve směru jeho osy (namáhání pryžového elementu 
tlakem) a kolmo na jeho osu (namáhání pryžového elementu na smyk). K provedení 
experimentu byl navržen měřící stav, který se skládá ze sloupové vrtačky s digitálním 
odměřováním posuvu vřetena, váhy a měřícího přípravku. Posuv vřetene sloupové vrtačky 
umožnil silentbloky zatížit požadovanou silou, která byla měřena váhou, jež se nacházela 
pod měřícím přípravkem. Stlačení silentbloku přitom odpovídalo posuvu vřetene, jenž je 
snímán digitálním odměřováním (nutno odečíst stlačení váhy). Danou situaci zachycuje 
obrázek 6, kde je znázorněn koncepční návrh měřícího zařízení pro případ zatěžování 
pryžových elementů smykem.  

 

 

 

Obr. I Koncepční návrh stanoviště pro měření tuhosti silentbloků 
1 – ruční páka posuvu vřetene, 2 – vřeteník sloupové vrtačky, 3 – vřeteno, 4 – kuželový hrot, 

5 – silentblok, 6 – měřící přípravek, 7 – digitální odměřování posuvu vřetene, 8 – váha, 
9 – pracovní stůl sloupové vrtačky 
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MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

Při měření tuhosti pryžových elementů ve směru namáhání smykem byly měřeny dva 
silentbloky současně z důvodu jejich snazšího upevnění do měřícího přípravku. Tento 
přípravek se skládá ze základové desky, dvou bočnic a spojovacího dílu, ve kterém je 
zhotoven středící důlek pro možnost určení přesného působiště zatěžovací síly. V případě 
měření tuhosti silentbloků ve směru jejich osy (namáhání tlakem), byl již každý element 
zatěžován zvlášť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

Obr. II Průběh měření 
a) Pohled na měřící stanoviště, b) Měření tuhosti „ve smyku“ – zatížený stav, 

c) Měření tuhosti „stlačování“ – zatížený stav (lze si všimnout typického soudečkového tvaru), 
d) Měření tuhosti „stlačování“ – nezatížený stav 
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MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

Před započetím měření bylo nutné zjistit samotné stlačení váhy v závislosti na jejím zatížení. 
Tuto korekci je pak nutno odečíst od každé získané hodnoty při měření tuhosti, aby posuv 
vřetena odpovídal čistě stlačení silentbloku, nikoliv silentbloku a váhy současně. Korekční 
hodnoty stlačení použité váhy shrnuje následující tabulka. 

 
Tab. I Korekční hodnoty stlačení váhy 

Hmotnost 
[kg] 

Síla [N] 
Posuv [mm] 

1. měření 2. měření Průměr 

10 98,1 0,26 0,30 0,280 

20 196,2 0,5 0,54 0,520 

30 294,3 0,73 0,76 0,745 

40 392,4 0,96 0,98 0,970 

50 490,5 1,17 1,20 1,185 

60 588,6 1,37 1,38 1,375 

70 686,7 1,58 1,58 1,580 

80 784,8 1,75 1,77 1,760 

90 882,9 1,91 1,92 1,915 

100 981 2,07 2,08 2,075 

110 1079,1 2,24 2,25 2,245 

120 1177,2 2,40 2,39 2,395 

 

Měření tuhosti pryžového elementu v požadovaném směru probíhalo vždy minimálně dvakrát, 
přičemž ze získaných hodnot byl vypočten aritmetický průměr. Při měření tuhosti „ve smyku“ 
byla provedena série měření č. I a č. II. Po skončení měření č. I byly silentbloky v přípravku 
pootočeny o 90° (okolo své osy) a následoval sled měření č. II. Tímto bylo docíleno, 
aby každý silentblok nebyl zatěžován pouze v jednom směru. Jelikož byly stlačovány dva 
silentbloky současně (případ měření tuhosti ve smyku) bude výsledný posuv jednoho 
silentbloku dvojnásobný, protože se soustava chová jako pár paralelně spojených pružin. 
Výslednou tuhost ks [N‧mm-1] je pak možno dopočítat z obecně známého vztahu. 
 

M� � 	
P�   

kde  F…zatěžovací síla [N] 
 xs…stlačení silentbloku v daném směru [mm] 
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MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

TUHOST SILENTBLOKU TYPU A (⌀ 50 X 30) 

 
Tab. II Měření č. I (namáhání smykem) 

Síla [N] 
Posuv [mm] 

1. měření 2. měření Průměr 1 ks  

98,1 0,290 0,280 0,285 0,57 

196,2 0,590 0,640 0,615 1,23 

294,3 1,005 1,045 1,025 2,05 

392,4 1,380 1,470 1,425 2,85 

490,5 1,875 1,935 1,905 3,81 

588,6 2,365 2,355 2,360 4,72 

686,7 2,760 2,810 2,785 5,57 

784,8 3,280 3,220 3,250 6,50 

882,9 3,715 3,625 3,670 7,34 

981,0 4,265 4,055 4,160 8,32 

1079,1 4,735 4,505 4,620 9,24 

1177,2 5,185 4,975 5,080 10,16 

 

Tab. III Měření č. II (namáhání smykem) 

Síla [N] 
Posuv [mm] 

1. měření 2. měření Průměr 1 ks 

98,1 0,340 0,310 0,325 0,65 

196,2 0,730 0,670 0,700 1,40 

294,3 1,125 1,085 1,105 2,21 

392,4 1,520 1,520 1,520 3,04 

490,5 2,015 1,985 2,000 4,00 

588,6 2,445 2,415 2,430 4,86 

686,7 2,900 2,870 2,885 5,77 

784,8 3,380 3,310 3,345 6,69 

882,9 3,825 3,805 3,815 7,63 

981,0 4,375 4,345 4,360 8,72 

1079,1 4,765 4,775 4,770 9,54 

1177,2 5,495 5,235 5,365 10,73 
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MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

Tab. IV Výsledná tuhost (namáhání smykem) 

Síla [N] Posuv [mm] Tuhost [N‧mm-1] 

98,1 0,610 160,82 

196,2 1,315 149,20 

294,3 2,130 138,17 

392,4 2,945 133,24 

490,5 3,905 125,61 

588,6 4,790 122,88 

686,7 5,670 121,11 

784,8 6,595 118,99 

882,9 7,485 117,96 

981,0 8,520 115,14 

1079,1 9,390 114,92 

1177,2 10,445 112,70 

Výsledná (průměrná) tuhost 127,56 

 

  

  

Obr. III Průběh tuhosti (namáhání smykem) silentbloku typu A 

y = 0,0092x - 0,5297
R² = 0,9988
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MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

Tab. V Tuhost (namáhání tlakem) 

Síla [N] 
Posuv [mm] Tuhost 

[N‧mm-1] 1. měření 2. měření 3. měření Průměr 

98,1 0,210 0,110 0,170 0,163 600,61 

196,2 0,390 0,290 0,350 0,343 571,46 

294,3 0,585 0,495 0,535 0,538 546,69 

392,4 0,780 0,660 0,740 0,727 540,00 

490,5 0,965 0,845 0,895 0,902 543,99 

588,6 1,175 0,985 1,055 1,072 549,24 

686,7 1,330 1,160 1,240 1,243 552,31 

784,8 1,510 1,330 1,40 1,413 555,28 

882,9 1,695 1,465 1,575 1,578 559,39 

981,0 1,835 1,645 1,785 1,755 558,97 

1079,1 2,045 1,815 1,945 1,935 557,67 

1177,2 2,265 2,025 2,095 2,128 553,11 

Výsledná (průměrná) tuhost 557,39 

 

  

  

Obr. IV Průběh tuhosti (namáhání tlakem) silentbloku typu A 

y = 0,0018x + 0,0039
R² = 0,9996
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MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

TUHOST SILENTBLOKU TYPU B (⌀ 75 X 30) 

 
Tab. VI Měření č. I (namáhání smykem) 

Síla [N] 
Posuv [mm] 

1. měření 2. měření Průměr 1 ks 

98,1 0,210 0,160 0,185 0,37 

196,2 0,420 0,340 0,380 0,76 

294,3 0,585 0,535 0,560 1,12 

392,4 0,780 0,700 0,740 1,48 

490,5 0,955 0,855 0,905 1,81 

588,6 1,175 1,065 1,120 2,24 

686,7 1,40 1,270 1,335 2,67 

784,8 1,610 1,490 1,550 3,1 

882,9 1,875 1,715 1,795 3,59 

981,0 2,085 1,945 2,015 4,03 

1079,1 2,315 2,095 2,205 4,41 

1177,2 2,575 2,335 2,455 4,91 

 

Tab. VII Měření č. II (namáhání smykem) 

Síla [N] 
Posuv [mm] 

1. měření 2. měření Průměr 1 ks 

98,1 0,180 0,150 0,165 0,33 

196,2 0,350 0,350 0,350 0,7 

294,3 0,575 0,545 0,560 1,12 

392,4 0,750 0,710 0,730 1,46 

490,5 0,935 0,875 0,905 1,81 

588,6 1,145 1,075 1,110 2,22 

686,7 1,350 1,290 1,320 2,64 

784,8 1,570 1,530 1,550 3,1 

882,9 1,795 1,745 1,770 3,54 

981,0 2,015 1,965 1,990 3,98 

1079,1 2,215 2,165 2,190 4,38 

1177,2 2,445 2,395 2,420 4,84 
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MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

Tab. VIII Výsledná tuhost (namáhání smykem) 

Síla [N] Posuv [mm] Tuhost [N‧mm-1] 

98,1 0,350 280,29 

196,2 0,730 268,77 

294,3 1,120 262,77 

392,4 1,470 266,94 

490,5 1,810 270,99 

588,6 2,230 263,95 

686,7 2,655 258,64 

784,8 3,100 253,16 

882,9 3,565 247,66 

981,0 4,005 244,94 

1079,1 4,395 245,53 

1177,2 4,875 241,48 

Výsledná (průměrná) tuhost 258,76 

 

  

  

Obr. V Průběh tuhosti (namáhání smykem) silentbloku typu B 

y = 0,0042x - 0,1502
R² = 0,998
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MĚŘENÍ TUHOSTI PRYŽOVÝCH SILENTBLOKŮ 

Tab. IX Tuhost (namáhání tlakem) 

Síla [N] 
Posuv [mm] Tuhost 

[N‧mm-1] 1. měření 2. měření 3. měření Průměr 

98,1 0,100 0,060 0,090 0,083 1177,20 

196,2 0,170 0,130 0,150 0,150 1308,00 

294,3 0,255 0,205 0,215 0,225 1308,00 

392,4 0,330 0,270 0,280 0,293 1337,73 

490,5 0,425 0,335 0,355 0,372 1319,73 

588,6 0,495 0,415 0,415 0,442 1332,68 

686,7 0,550 0,460 0,470 0,493 1391,96 

784,8 0,600 0,520 0,520 0,547 1435,61 

882,9 0,695 0,595 0,585 0,625 1412,64 

981,0 0,755 0,625 0,645 0,675 1453,33 

1079,1 0,815 0,675 0,695 0,728 1481,60 

1177,2 0,895 0,785 0,795 0,825 1426,91 

Výsledná (průměrná) tuhost 1365,45 

 

  

 

Obr. VI Průběh tuhosti (namáhání tlakem) silentbloku typu B 

y = 0,0007x + 0,0288
R² = 0,9974
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VÝPOČETNÍ PROTOKOL OZUBENÉHO ŘEMENE 
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