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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoválcového motoru, který slouží jako 

technický demonstrátor čtyřválcového nepřeplňovaného zážehového motoru Mazda 

Skyactiv-G. Úvod práce se zabývá konstrukcí nepřeplňovaných zážehových motorů a 

srovnáním jejich výkonnostních parametrů. Výpočtová část obsahuje silové působení 

v klikovém mechanismu. Výpočty z této kapitoly jsou poté využity při MKP výpočtu ojnice 

ve dvou kritických stavech. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Spalovací motor, technický demonstrátor, Mazda Skyactiv-G, konstrukce, ojnice, pevnostní 

výpočet, MKP 

ABSTRACT 

Master’s thesis deals with design of single cylinder engine which is technology demonstrator 

of four cylinder naturally aspirated spark ignition engine Mazda Skyactiv-G. Outset of this 

thesis deals with construction of modern naturally aspirated engines and with comparison of 

their parameters. Computational part consists of forces in crank mechanism. These 

calculations are later used in FEM analysis of connecting rod. 

KEYWORDS 

Combustion engine, technology demonstrator, Mazda Skyactiv-G, construction, connecting 

rod, stress analysis, FEM 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Nejvíce řešeným tématy v oblasti pohonných jednotek je snižování spotřeby a redukce emisí 

ve výfukových spalinách. Od září roku 2017 navíc vešla v platnost nová metodika měření emisí 

v reálném provozu RDE (Real Driving Emissions).  

První, k čemu automobilky přistoupily při zpřísňování normy EURO, byl downsizing – tedy 

zmenšení objemu motoru při zachování nebo zvýšení výkonu za pomoci přeplňování.  

Současně se zmenšováním objemu motorů byly upravovány systémy vstřikování paliva, řízení 

toku chladicí kapaliny, úprava časování ventilů a mnoho dalšího. 

Jednou z technologií, která se objevila u nízko objemových motorů, je vypínání válců.  

To se například nachází u čtyřválcových motorů 1.4 TSI (CPTA) o výkonu 103 kW. U tohoto 

motoru dochází k vypínání dvou válců z celkových čtyř. Volkswagen tím dosáhl snížení 

spotřeby při měření v evropském jízdním cyklu. 

U zážehového motoru dochází při jízdě v režimu vyššího zatížení k nadměrnému zahřívání 

katalyzátoru. Aby nedošlo k jeho poškození, musel být ochlazován. U motoru Škoda 1.2 HTP 

bylo vstřikováno palivo do výfukového zdvihu. To mělo za následek zvýšení spotřeby při 

dálničním provozu. Místo toho se přistoupilo k chlazení výfukových svodů. Toho se využilo i 

při studeném startu, kdy došlo k rychlejšímu ohřátí motoru na provozní teplotu. 

Zážehové motory s přirozením sáním lze v dnešní době nalézt spíše u menších automobilů typu 

Škoda Citigo, u kterých není hlavním požadavkem vysoký výkon. Jednu z mála výjimek tvoří 

motory značky Mazda Skyactiv-G s objemem 2,0 l. Cílem automobilky, oproti konkurenci, 

nebylo zmenšení objemu motoru, ale snížení pasivních odporů a optimalizace spalování.  

Tato pohonná jednotka byla proto zvolena jako referenční pro navrhovaný jednoválcový 

technický demonstrátor. Ten slouží k experimentálnímu výzkumu a vývoji spalovacího procesu 

s čímž nejvíce souvisí konstrukce hlavy válce (včetně komponent v ní umístěných) a pístu.
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1 SOUDOBÉ NEPŘEPLŇOVANÉ MOTORY 
Vývoj pístových spalovacích motorů podléhá neustálému vývoji. Nejde pouze o vývoj 

technologií, které například snižují produkci škodlivin ve výfukových plynech, ale také o vývoj 

materiálů, které snižují hmotnost a cenu jednotlivých komponent. 

V této kapitole jsou popsány vybrané nepřeplňované zážehové motory o zdvihovém objemu  

v rozsahu 1,8-2,2 l.  

 

1.1 SUBARU FA20 

Motor pro automobil s poháněnou zadní nápravou byl společně vyvíjen automobilkami Subaru 

a Toyota. Automobil společnosti Toyota se jmenuje GT-86, Subaru ho pojmenovalo BRZ (na 

severoamerickém trhu je prodáváno pod značkou Scion FR-S). Automobil je sice prodáván pod 

třemi různými názvy, ale všechny verze používají stejnou karoserii, podvozek a hlavně stejný 

motor. Subaru má pro tento motor označení FA20 a Toyota 4U-GSE (Toyota a Scion používají 

stejné značení pohonných jednotek). [1]  

 

Obr. 1 Motor Subaru FA20 v řezu [2] 

Subaru FA20 je motor boxer s horizontálně protilehlými písty a rozvody DOHC. Bylo zvoleno 

vrtání o průměru 86 mm a zdvih o velikosti 86 mm. Objem motoru je tedy 1998 cm3.  

Kompresní poměr u tohoto motoru dosahuje hodnoty 12,5 : 1. Tato pohonná jednotka je 

navržena tak, aby spojovala technologie Subaru (motory boxer) a technologie Toyoty.  

Systém vstřikování D4-S navržený Toyotou spojuje přímé a nepřímé vstřikování.  

Ve vysoké zátěži přímé vstřikování zajištuje co nejlepší zrychlení. V nízké zátěži spolupracují 

oba druhy vstřikování, aby se dosáhlo co nejlepší spotřeby paliva a co nejnižších emisí. 

Maximální výkon motoru je 147 kW při 7 000 min-1 a maximálního točivého  

momentu 205 N·m dosahuje při 6 600 min-1. I přes tak vysoký výkon a absenci přeplňování, 

splňuje tento motor emisní normu EURO 5. [1][3] 
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Obr. 2 Otáčkové charakteristika Subaru FA20 [5] 

Většina japonských plochých motorů má nepatrně vyšší (asi o 0,05 mm) levý blok motoru. 

Důvodem je, že vodní čerpadlo je umístěno na levém bloku a ten je chlazen lépe, než pravý 

blok. Různou výškou levého a pravého bloku se dosáhlo toho, že při provozní teplotě motoru 

jsou oba bloky stejně vysoké.  Blok je vyroben ze slitiny hliníku s ocelovými vložkami. [3] 

 

Obr. 3 Pohled na blok motoru FA20 [3] 

 

Hlava motoru je vyrobena ze stejné slitiny hliníku jako blok motoru. V hlavě jsou umístěny 

řetězem poháněné DOHC rozvody. Čtyři ventily na válec – dva výfukové a dva sací, které jsou 

zdvihány vahadly se zabudovanými jehličkovými ložisky. Zabudované ložiska snižují tření 

mezi vahadly a vačkovou hřídelí. U vahadel také najdeme hydraulické vymezování ventilové 

vůle, které udržuje vůli ventilu na konstantních 0 mm a tím pádem ventily nevyžadují další 

údržbu. [3][4] 
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Kvůli překrytí ventilů a využití pulzací ve výfukovém potrubí ve vysokých otáčkách,  

má Subaru FA20 proměnné časování sacích i výfukových ventilů známé jako D-AVCS (Dual 

Active Valve Control System). [4] 

Toyota používá úplně stejný systém, jen pod jiným názvem  - Dual VVT-i (Dual Variable Valve 

Timing – Intelligent). Vačková hřídel pro sání má rozmezí nastavení 60°, pro vačkovou hřídel 

výfuku je toto rozmezí 54° (v závislosti na natočení klikové hřídele). [4] 

Na základě vysokých otáček, kterých motor dosahuje, byl v motoru FA20 přepracován klikový 

hřídel. Průměr ojničního čepu byl zvětšen ze 48 mm na 50 mm. Také překrytí mezi hlavním a 

ojničním čepem bylo zvětšeno tak, aby byla zajištěna dostatečná pevnost a tuhost klikového 

hřídele při vyšších otáčkách. [5] 

 

Obr. 4 Klikový mechanismus motoru FA20 [5] 

 

1.2 TOYOTA  6AR-FSE 

Japonský výrobce automobilů Toyota vyvinul zážehový nepřeplňovaný čtyřválcový motor s 

přímým vstřikováním pro čínský trh. Cílem vývoje bylo dosáhnout co nejvyšší úspory paliva a 

při tom co nejvyššího výkonu motoru. Tohoto dosáhli pomocí technologie ESTEC (Economy 

with Superior Thermal Efficient Combustion). [6] 

Vyšší tepelné účinnosti bylo dosaženo úpravou spalování, implementováním chlazeného EGR 

systému, vyšším kompresním poměrem a Atkinsonovým cyklem. Na druhou stranu Atkinsonův 

cyklus a vyšší kompresní poměr můžou snižovat točivý moment. To však může být 

kompenzováno buď použitím elektromotoru v hybridních vozidlech nebo úpravou spalování a 

technologií zamezujících klepání. [7] 

U motoru Toyota 6AR-FSE o zdvihovém objemu 1 998 cm3 bylo zvoleno shodné vrtání a  

zdvih 86 mm. Jedná se tedy o „čtvercový“ motor. Nejvyššího výkonu 123 kW motor dosahuje  

při 6 500 min-1 a největšího točivého momentu 199 N·m při 4 600 min-1. [8] 
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Obr. 5 Závislost výkonu a točivého momentu na otáčkách motoru [7] 

 

Hlava motoru, blok motoru a ložiskový rám jsou vyrobeny z tlakem odlévaného hliníku.  

Blok motoru je vyráběn jako „open deck“ s ocelovými vložkami. Kovaný ocelový klikový 

hřídel, který má osm protizávaží, je uložen v pěti hlavních ložiscích. Spodní víko motoru je 

vyrobeno z lisovaného ocelového plechu. [8] 

 

Obr. 6 Motor Toyota 6AR-FSE [5] 
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Obr. 7 Úprava chlazení motoru Toyota 6AR-FSE [7] 

 

1.2.1 VSTŘIKOVÁNÍ 

Systém vstřikování s označením D-4S (Direct injection 4-stroke gasoline engine Superior 

version) znamená, že motor pracuje s přímým a nepřímým vstřikováním paliva. V chodu 

mohou být oba vstřikovače nebo pouze jeden z nich. Záleží na provozních podmínkách motoru 

[7][8]: 

• Nízké a střední zatížení – kombinované vstřikování – homogenní směs zvyšuje stabilitu 

spalovacího procesu a snižuje emise. 

• Vysoké zatížení – pouze přímé vstřikování – snižuje možnost klepání motoru. 

 

1.2.2 VARIABILNÍ ČASOVÁNÍ VENTILŮ VVT-IW A VVT-I 

Systém VVT-iW (Variable Valve Timing - intelligent Wide) umožňuje plynule měnit časování 

ventilů podle provozních podmínek motoru. Toho je dosaženo natočením vačkové hřídele sání 

vzhledem k ozubenému kolu, poháněného řetězovým rozvodem, v rozmezí 75-80° (v závislosti 

na natočení klikového hřídele). [9] 

Systém VVT-i (Variable Valve Timing – intelligent) plynule mění časování výfukových ventilů 

podle provozních podmínek. Toho je dosaženo natočením vačkové hřídele sání vzhledem k 

ozubenému kolu, poháněného řetězovým rozvodem, v rozmezí 50-55°(natočení klikové 

hřídele). [9] 

Spolupráce sytému VVT-iW pro sání a VVT-i pro výfuk má následující výhody při různých 

stavech motoru [9]:  

• startování (výfuk – předčasný, sání – bez změny) 

• částečné zatížení (výfuk – zpožděný, sání – zpožděné) 

• střední a vysoké zatížení (výfuk – zpožděný, sání – předčasné). 
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Obr. 8 Variabilní časování ventilů VVT-i pro výfuk (Ex) a VVT-iW pro sání (In) [9] 

 

1.3 MAZDA SKYACTIV-G 2.0 

Mazda předpovídá (2011), že i v roce 2020 budou mít motory s vnitřním spalováním stále velké 

zastoupení v osobních automobilech. Proto bylo jejich prioritou zvýšení účinnosti motorů 

s vnitřním spalováním. [10] 

Jako jeden z hlavní cílů bylo, pro nový motor s technologií Skyactiv-G, snížení spotřeby paliva 

v jízdním cyklu NEDC (New European Driving Cycle) o 15% a zvýšení výkonu v celém 

spektru otáček motoru oproti předchozímu modelu motoru. K dosažení těchto výsledků byly 

stanoveny následující cíle [10]: 

• Zvýšení kompresního poměru na 14,0 : 1 (z původní hodnoty 11,2 : 1) 

• Zabránit prodloužení doby spalování  

• Snížit ztráty v sání a výfuku o 20% 

• Snížit třecí ztráty o 30% 

• Zvýšit plnící účinnost o 10%. 

 

1.3.1 KOMPRESNÍ POMĚR 

Vývoj motoru s vysokým kompresním poměrem s sebou nese dva klíčové problémy. Prvním je 

nižší odolnost vůči detonačnímu hoření, které vede k prodlevě časování zapalování a snížení 

točivého momentu. Druhým problémem je vyšší citlivost na předběžné zapálení směsi kvůli 

teplotě prostředí ve válci a použití paliv s různými oktanovými čísly. [10] 

K účinnému ochlazení náplně válce přispívá latentní teplo odpařeného paliva. Palivo je 

vstřikováno tlakem 10 MPa při 1500 min-1  upraveným vstřikovačem se šesti vstřikovacími 

dírami. Upraven byl také úhel, při kterém je palivo vstřikováno. Analýza teploty ukázala 

zlepšení rozložení teploty ve válci a také došlo ke snížení počáteční teploty o 6 K díky 

vícebodovému vstřikovači. Snížená teplota válce přispívá ke snížení možnosti detonačního 

spalování a také k zvýšení točivého momentu motoru o 3,5%. [10] 
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Obr. 9 Rozložení vstřikovaného paliva [11] 

 

Na začátku zvyšování kompresního poměru byl použit píst s vyvýšením ve tvaru lichoběžníku. 

Nicméně, s tímto pístem se však dosáhlo ještě menší tepelné účinnosti. Počátek hoření zasáhl 

píst, což mělo za důsledek zvýšení ztrát v chlazení a zabránilo to řádnému šíření plamene.  

K vyřešení tohoto problému byla na vrchní stranu pístu přidána díra ve tvaru polokoule, která 

napomohla k správnému šíření plamene. Tato změna zkrátila dobu hoření o jeden stupeň 

natočení klikové hřídele při 1500 min-1, snížila možnost detonačního hoření a zvýšila točivý 

moment o 2%. K dalšímu zkrácení doby hoření pomohla změna vstupního úhlu otvoru sání a 

zmenšení průměru vrtání válce (z 87,5 mm na 83,5 mm). Po těchto dvou změnách se zkrátila 

doba hoření o dva stupně natočení klikové hřídele a zvýšil se točivý moment o 4%. [10] 

 

Obr. 10 Snížení točivého momentu při zvýšení kompresního poměru a použití konvenčních 

technologií v rané fázi vývoje motoru [10] 
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1.3.2 SNÍŽENÍ TŘECÍCH ZTRÁT 

KLIKOVÁ HŘÍDEL 

Průměry hlavních čepů klikového hřídele byly zmenšeny z původních 52 mm na 47 mm, při 

zajištění požadované tuhosti.  Byla také snížena spotřeba oleje. Díky těmto změnám bylo možné 

použít stírací pístní kroužek se sníženým přítlakem o 38 %. [11] 

 

 

Obr. 11 Výfukové svody 4-2-1 s kolektorem [10] 

 

VENTILOVÝ SYSTÉM 

Nejvýznamnější změnou bylo snížení hmotnosti ventilové pružiny, použití vahadel 

s jehličkovými ložisky a optimalizace profilu vačkové hřídele. [11] 

 

 

Obr. 12 Výfukové svody 4-2-1 s kolektorem [10] 
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MAZACÍ SYSTÉM 

Snížením tlakových ztrát v kanálech pro hydraulická zařízení a snížením jejich náročnosti na 

hydraulický tlak mohlo být použito méně výkonné olejové čerpadlo. Během částečného zatížení 

motoru byl hydraulický tlak snížen pomocí přidaného elektronicky řízeného variabilního 

hydraulického čerpadla. Variabilita hydraulického čerpadla se nejvíce projevuje na spotřebě 

paliva u motoru v chladném stavu. [11] 

CHLADICÍ SYSTÉM 

Zvýšením účinnosti u vodního čerpadla se dosáhlo nahrazením původního lopatkového kola 

novým, vysoce efektivním plastovým lopatkovým kolem. Snížen byl také odpor v kanálech pro 

chladicí kapalinu. [11] 

VÝFUKOVÝ SYSTÉM 

Výfukové svody byly navrhnuty tak, aby díky svým kompaktním rozměrům, mohly být 

nainstalovány do větších i menších vozidel. [11] 

 

Obr. 13 Výfukové svody 4-2-1 s kolektorem [11] 

Pro co nejlepší vypláchnutí válců byly výfukové svody navrhnuty ve specifikaci 4-2-1.  

Tento typ svodů se v osobních automobilech již tak hojně nenachází - kvůli obtížnějšímu řízení 

emisí. Tato specifikace výfukových svodů byla vybrána kvůli možnosti lepšího časování 

tlakových vln, aby se zabránilo zpětnému toku výfukových plynů do válců. Kolektor 

výfukových je plynů umístěn ve zhruba 600 mm vzdálenosti od počátku svodů. To přispělo 

k posunu rezonančního bodu zpětné tlakové vlny v poměrně širokému rozsahu otáček motoru 

(2 000, 3 000 a 5 000 min-1). Vnitřní průměr výfukových svodů byl zvolen 32 mm, aby došlo 

k vyvážení vyplachování válce v nízkých otáčkách motoru a ztrát ve výfukovém potrubí ve 

vysokých otáčkách motoru. [11] 



BRNO 2018 

 

 

 

SOUDOBÉ NEPŘEPLŇOVANÉ MOTORY 

 

 

Obr. 14 Snížení množství zpětně proudících výfukových plynů ve válci [14] 

 

1.3.3 PÍST 

V předcházející generaci motorů s nepřímým vstřikováním a nižším kompresním poměrem 

byly použity písty s plochým dnem a vybráními pro ventily. Jak již bylo popsáno (viz. 

Kompresní poměr, kapitola 1.3.1), píst prošel výraznými konstrukčními změnami [10]: 

• vyvýšení dna pístu ve tvaru lichoběžníku 

• půlkulová díra pro lepší šíření plamene 

• snížení hmotnosti o 20% 

• zmenšení stykové plochy s válcem. 

 

 
 

Obr. 15 Píst pro motoru Mazda Skyactiv-G 2.0 s kompresním poměrem 14,0:1. [13] 

 

1.3.4 HLAVNÍ KOMPONENTY MOTORU 

Hlava motoru je vyrobena ze slitiny hliníku. V hlavě motoru jsou uloženy 2 vačkové  

hřídele – pro sací a výfukové ventily, které jsou z vrchní strany zajištěny ložiskovými rámy a 

z přední strany poháněny řetězem. O variabilní natočení vačkové hřídele sání se stará 

elektronicky řízený nastavovač. Vačková hřídel výfuku je polohována hydraulickým 

nastavovačem. Pro snížení tření mezi vačkovým hřídelem a vahadlem, byly do vahadla 

zabudovány jehličková ložiska. Ke snížení tření také pomáhá olejová tryska umístěná nad 

vačkovým hřídelem. Na každý válec připadají čtyři ventily – dva sací a dva výfukové. 

Konstantní nulovou ventilovou vůli udržují hydraulická zdvihátka. [15] 
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Obr. 16 Hlava motoru a řez v oblasti ventilů [16] 

 

Blok motoru je taktéž vyroben ze slitiny hliníku. Mezi vrchní a spodní částí bloku motoru je 

uložen klikový hřídel. Kovaný klikový hřídel je vyroben z oceli, uložen v pěti hlavních 

ložiscích a má osm protizávaží. Na přední straně klikového hřídele jsou umístěna dvě ozubená 

kola pro pohon řetězových rozvodů a vyvažovací jednotky. Je zde také řemenice, která pohání 

příslušenství potřebné pro chod motoru. Pro utěsnění prostoru mezi hlavou a blokem motoru 

bylo použito čtyřvrstvé kovové těsnění. [15] 

 

Obr. 17 Hlavní komponenty motoru Mazda Skyactiv-G 2.0 [14] 

Ze spodní strany ložiskového rámu je připevněna vyvažovací jednotka. Účelem této jednotky 

je eliminovat setrvačné síly druhého řádu a snížit tak vibrace motoru. Vyvažovací jednotka 

obsahuje dvojdílný obal, ve kterém jsou uloženy dva vyvažovací hřídele. Tato jednotka je 

poháněna řetězem od klikového hřídele a má oproti ní dvojnásobné otáčky. [15] 
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Obr. 18 Vyvažovací jednotka v rozložené stavu [16] 

 

1.4 SROVNÁNÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ 
Parametry vybraných nepřeplňovaných motorů jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

Tab. 1 Srovnání výkonových parametrů nepřeplňovaných motorů [5][8][14] 

 

Motor 

Vrtání 

(mm) 

Zdvih 

(mm) 

Zdvihový 

objem (cm3) 

Výkon  

(kW) 

Točivý moment 

(N·m) 

Subaru FA20 86 86 1998 147 / 7000 min-1 205 / 6600 min-1 

Toyota 6AR-FSE 86 86 1998 123 / 6500 min-1 199 / 4600 min-1 

Mazda PE-VPS 83,5 91,2 1998 120 / 6000 min-1 210 / 4000 min-1 
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 2 KONCEPČNÍ NÁVRH TECHNICKÉHO DEMONSTRÁTORU 
Navrhovaný jednoválcový motor bude sloužit jako technický demonstrátor čtyřválcového 

nepřeplňovaného zážehového motoru Mazda Skyactiv-G 2.0 (označení výrobce PE-VPS).  

U technického demonstrátoru je nutné dodržet některé rozměry, jako jsou například vrtání a 

zdvih. 

 

2.1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

 Parametry technického demonstrátoru se odvíjí od základních rozměrů motoru Mazda. Mezi 

úplně základní patří vrtání a zdvih válce: 

 Vrtání válce D = 83,5 mm 

 Zdvih válce Z = 91,2 mm 

Z uvedených parametrů lze vyvodit, že se jedná o „nadčtvercový“ motor. Výhodou této 

konstrukce jsou menší síly od tlaku plynů a menší zatížení ložisek klikového hřídele.  

Dalším důležitým parametrem je kompresní poměr. Ten udává poměr mezi objemy válce při 

poloze pístu v dolní a horní úvrati. Jelikož je to jeden z hlavních parametrů, který dělá motor 

Mazda Skyactiv-G specifickým, je potřeba jej dodržet i u navrhovaného technického 

demonstrátoru. Hodnota kompresního poměru je 14,0 : 1. 

Motor bude navrhnut tak, aby dosahoval jmenovitého výkonu 30kW při otáčkách  

okolo 6 000 min-1. Výkon 30 kW jednoválcového technického demonstrátoru odpovídá výkonu 

jednoho válce čtyřválcového motoru Mazda Skyactiv-G 2.0 se 120kW. 

 

2.2 KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Jelikož se jedná o technický demonstrátor, který má jako předlohu  

motor Mazda Skyactiv-G 2.0 PE-VPS, je nutné dodržet některé stejné konstrukční prvky. 

Příkladem může být blok motoru.  Blok motoru se skládá z vrchního a spodního dílu. Vrchní 

díl bloku motoru má otevřený chladící prostor mezi jednotlivými válci. Výhodou tohoto 

provedení je snadnější výroba a lepší chlazení oproti bloku motoru s uzavřenou dosedací 

plochou. Absence výztuží bloku motoru mezi válci a obvodovými stěnami vede ke snížení 

tuhosti bloku motoru a většímu namáhání těsnění hlavy válců.  Důležitým prvkem při návrhu 

bloku motoru je dosedací plocha ložiskového rámu. Tento motor bude mít dosedací plochu 

v ose klikového hřídele. Toto řešení se používá pro zvýšení tuhosti uložení klikového hřídele.  

Klikový hřídel je konstrukčně přizpůsoben jednoválcovému motoru a uložen ve třech hlavních 

ložiscích a jednom děleném axiálním ložisku. Na přední straně klikového hřídele se budou 

nacházet dvě ozubená kola. První, větší ozubené kolo, bude sloužit pro pohon dvojice 

vyvažovacích hřídelů. Ozubená kola klikového hřídele a vyvažovacích hřídelů budou mít stejný 

převod. Druhé ozubené kolo bude sloužit k pohonu nastavovačů vačkových hřídelů.  

Přenos točivého momentu bude zajištěn pomocí pera. Na zadní straně klikového hřídele bude 

příruba, která bude sloužit k montáži setrvačníku. V přírubě bude šest až osm děr se závity a 

díra pro kolík zajišťující vzájemnou polohu se setrvačníkem. 



BRNO 2018 

 

 

 

KONCEPČNÍ NÁVRH TECHNICKÉHO DEMONSTRÁTORU 

 

 
Navrhovaný motor nebude disponovat vlastním olejovým čerpadlem. Chlazený a filtrovaný olej 

bude přiváděn ze zkušebny přímo do hlavního olejového rozvodu v bloku motoru a odváděn ze 

spodního víka. Také chlazení bude prováděno pomocí externího vodního čerpadla a chladiče, 

kterými bývají zkušebny vybaveny.
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 3 KONSTRUKČNÍ NÁVRH MOTORU 
V této části diplomové práce jsou popsány a vyobrazeny jednotlivé navrhnuté komponenty.  

Konstrukce motoru je provedena podle předem stanovených rozměrů s ohledem na co nejnižší 

hmotnost a pasivní odpory. U některých částí motoru je možné vidět pouze zjednodušený 

model. Jedná se například o nastavovače sací a výfukové vačkové hřídele. K vytvoření 

následujících modelů byl použit CAD systém Creo Parametric. 

Konstrukční návrh motoru vyplýval ze skeletonu, který je souborem ploch a křivek, 

ovlivňujících tvar spalovacího motoru. Časová náročnost realizace tohoto skeletonu je 

kompenzována možností předejít pozdější kolizi některých částí motoru a jednoduchostí úpravy 

polohy již namodelovaných součástí. Součástí skeletonu je umístění pohyblivých částí motoru, 

poloha kluzných ložisek, umístění hlavního olejového rozvodu a s tím související rozvod oleje 

do hlavních ložisek klikového hřídele. Ve skeletonu hlavy válce nalezneme také umístění a 

velikost sacích a výfukových ventilů. Možností úpravy jejich velikosti a pozice získáme lepší 

přehled o tvaru spalovacího prostoru hlavy motoru. Jejich velikost je nutné zároveň upravovat 

i ve virtuálním termodynamickém modelu motoru, jelikož průměry ventilů jsou jeden ze 

základních parametrů ovlivňujících výsledný výkon motoru. 

 

3.1 KLIKOVÝ MECHANISMUS 

Klikový mechanismus pístového spalovacího motoru zajišťuje převod přímočarého vratného 

pohybu pístu, vyvolaného působením tlaků, na pohyb rotační. Tento mechanismus k nejvíce 

namáhaným součástem a jeho rozměry ovlivňují rozměry ostatních komponent.  

 

3.1.1 KLIKOVÝ HŘÍDEL 

Rozměry klikového hřídele jsou odvozeny z vrtání válce, zdvihu válce a tloušťky stěny válce 

při zachování co možná nejkratší délky klikového hřídele. Hlavní čepy mají průměr 53,5 mm. 

Délka čepu, který se nachází v přední části klikového hřídele, je 28,75 mm. Čep, nacházející se 

v zadní části klikového hřídele má délku 56,25 mm. Téměř dvojnásobná délka byla navrhnuta 

kvůli  vyšší hmotnosti setrvačníku, kterými jednoválcové motory disponují. Klikový hřídel je 

tedy celkem uložen ve třech radiálních ložiscích a dvou axiálních ložiscích po stranách ramen. 

Ojniční čepy mají průměr 47,6 mm a délku 23,7 mm. Délky čepů jsou uvedeny bez 

přechodových poloměrů. 

Klikový hřídel vychází z konstrukce soudobých klikových hřídelů s výjimkou toho, že přední 

část klikového hřídele nepohání příslušenství. 

Přední část hřídele je zúžena na průměr 40 mm (montáž ozubeného kola pro pohon 

vyvažovacího mechanismu), poté na 30 mm s drážkou pro pero (montáž ozubeného kola pro 

pohon rozvodů) a poslední zúžení na 24 mm s vyvrtanou dírou je pro montáž experimentální 

přesného snímače natočení klikového hřídele. 

V zadní části nalezneme přírubu setrvačníku.  Setrvačník je k ní přimontován šesti šrouby M10. 

Vzájemná poloha setrvačníku a příruba je zajištěna kolíkem.  
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Kratší hlavní čep je mazán kanálem o průměru 5 mm z hlavního olejového rozvodu. Delší 

hlavní čep je mazán z olejové kapsy, která se nachází v horní i spodní části bloku motoru. 

Mazání ojničního čepu je zajištěno jedním kanálem z kratšího čepu vyvrtaného po úhlem 45° 

napříč klikovým hřídelem. Celková hmotnost klikového hřídele je 6,3 kg. 

 

Obr. 19 Klikový hřídel 

 

3.1.2 OJNIČNÍ SKUPINA 

Navržená ojnice, s průřezem dříku ve tvaru písmene I, je vyrobena z oceli C70S6 zápustkovým 

kováním. Vzdálenost velkého a malého oka ojnice je 155,2 mm. Průměr velkého oka ojnice je 

50,6 mm. Tento rozměr je odvozen z průměru ojničního čepu a tloušťky ložiska. Malé oko 

ojnice má průměr 24 mm a je v něm nalisováno bimetalové pouzdro. Malé oko ojnice je poté 

obrobením zúženo a je do něj vyvrtána díra pro mazání pístního čepu. Víko ojnice je vystředěno 

plochou křehkého lomu a přimontováno dvěma šrouby M8 s délkou 46 mm. Hmotnost sestavy 

ojnice (včetně šroubů a ložisek) je 576 g. 

 

Obr. 20 Ojniční skupina 
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3.1.3 PÍSTNÍ SKUPINA 

Píst, vyráběný odléváním, je vyroben ze slitiny hliníku AlSi12CuNiMg. Průměr pístu  

je 83,5 mm a jeho celková výška je 60,07 mm. Obsahuje drážky pro tři pístní kroužky – 2 těsnící 

s rozdílnými průřezy a jeden stírací. Dno pístu je charakteristické pro motor s vysokým 

kompresním poměrem. Má střechovitý tvar s vybráním v ose vstřikovače a pro zapalovací 

svíčku. Tloušťka dna pístu je udržována na minimálně 6 mm pro zajištění dostatečné pevnosti. 

Dno pístu je chlazeno olejem, který je vystřikován z olejové trysky ze spodní části válce. Plášť 

pístu je dostatečně dlouhý pro stabilní vedení pístu i při maximálním zatížení. Navíc je také na 

vnější plášť nanesen grafitový nástřik, který snižuje opotřebení pístu i válce. Stíraný olej je 

odváděn osmi kanálky do středu pístu. Plně plovoucí pístní čep s délkou 50 mm a vnějším  

průměrem 21 mm je po bocích zajištěn pojistnými kroužky. Celková hmotnost pístní skupiny 

je 415 g. 

 

Obr. 21 Pístní skupina 

3.1.4 SETRVAČNÍK 

Jednoválcový motor vyžaduje velmi hmotný setrvačník, jelikož se nepřekrývají žádné pracovní 

cykly. Navržený setrvačník má vnější průměr 330 mm, tloušťku 50 mm a moment  

setrvačnosti Jsetrv = 22,86·104 kg·mm2. Ze zadní strany setrvačníku lze nalézt vyvrtané díry, 

které slouží ke snímání otáček a polohy klikového hřídele. Na přední straně se nachází osm děr 

se závity M12 pro připojení dynamometru. Setrvačník je přimontován ke klikovému hřídeli 

šesti šrouby M10 a pozičně zajištěn kolíkem.  

 

Obr. 22 Setrvačník  
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3.1.5 VÝSLEDNÁ SESTAVA 

Na obrázku níže lze vidět výslednou sestavu klikového mechanismu. Celková hmotnost této 

skupiny je 30,8 kg. 

 

Obr. 23 Klikový mechanismus se setrvačníkem 

 

3.2 KONSTRUKCE MOTORU 

Hlavní rozměry konstrukce hlavy a bloku motoru vychází z navrženého klikového a 

vyvažovacího mechanismu. 

 

3.2.1 BLOK MOTORU 

Blok motoru je hlavní nosný prvek, ke kterému jsou připojeny ostatní části motoru. Jedná se o 

odlitek ze slitiny hliníku AlSi7Mg0.6. Blok motoru je rozdělen v ose klikového hřídele a má 

otevřenou dosedací plochu, tj. „open deck“. K bloku motoru je připojen ložiskový rám pomocí 

šesti šroubů M10, které se nachází u hlavních ložisek klikového hřídele.  

Dalších osm šroubů M8 se nachází u ložisek vyvažovacího mechanismu. Po obvodu bloku jsou 

další čtyři šrouby M6 k zajištění těsnosti. Vzájemná poloha vrchní a spodní částí bloku motoru 
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je zajištěna šesti středícími válečky, které se nachází u šroubů hlavních ložisek. Hmotnost 

samotného bloku motoru je 7,6 kg. 

Na levé straně bloku motoru jsou umístěny pouze dva snímače. Snímač detonací je umístěn co 

nejblíže u spalovacího prostoru hlavy motoru. Poté je zde nálitek, ve kterém je umístěn snímač 

otáček a polohy klikového hřídele. 

V přední části je vyvrtaným kanálem veden olej do hlavy motoru. Je zde také dosedací plocha 

hydraulického napínáku rozvodů. V zadní části nalezneme pouze snímač teploty chladicí 

kapaliny. 

Na pravé straně se nacházejí vstupy pro chladicí kapalinu a olej. Chladicí kapalina obtéká 

vrchní polovinu válce a přes otevřenou dosedací plochu vstupuje do hlavy motoru. 

Přefiltrovaný a ochlazený olej se rozvádí do levé a pravé větve olejového rozvodu. Odtud pak 

vedou kanály k jednotlivým ložiskům a do hlavy motoru. Do hlavního olejového rozvodu je 

vyvrtána díra se závitem pro umístění snímače tlaku oleje. 

 

Obr. 24 Blok motoru  
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3.2.2 LOŽISKOVÝ RÁM 

Ložiskový rám je vyroben ze slitiny hliníku stejné jako blok motoru. K bloku motoru je 

připojena celkem 14 šrouby (viz. Blok motoru, kapitola 3.2.1) a utěsněna silikonem. Tato 

součást zajišťuje dostatečně tuhé uložení klikového hřídele. V zadní částí je dosedací plocha 

hřídelového těsnění, které udržuje olej protékající kolem příruby setrvačníku uvnitř motoru.  

Tento olej je poté odváděn vyvrtaným kanálem zpět do spodního víka motoru. Na spodní straně 

je deset děr se závity M6 pro jeho montáž. Hmotnost této součásti je 2,6 kg.  

 

Obr. 25 Ložiskový rám 

 

3.2.3 SPODNÍ VÍKO MOTORU 

Je navrženo jako jednoduchý odlitek ze slitiny hliníku. Dno spodního víka motoru se postupně 

svažuje na pravou stranu, odkud je olej odváděn do motorové zkušebny. Spodní víko motoru je 

připojeno k spodní části bloku motoru deseti šrouby M6 a přednímu krytu čtyřmi šrouby M6. 

Plocha mezi nimi je utěsněna nanesením tekutého silikonu. Hmotnost této vany je  

pouhých 1,35 kg. 

 

Obr. 26 Spodní víko motoru 
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3.2.4 PŘEDNÍ KRYT 

Přední kryt je k motoru přišroubován dvaadvaceti šrouby M6. Utěsnění je zajištěno nanesením 

silikonu. Účelem předního víka je utěsnění přední části motoru a zabránění vniku nečistot.  

Je navržen jako odlitek ze slitiny hliníku.  

I přes to, že tento kryt na sobě nese pouze zajištění experimentálního přesného snímače natočení 

klikového hřídele, bylo nutné navrhnout žebrování, které by zvýšilo tuhost a snížilo tak 

potenciální vibrace.  

 

 

Obr. 27 Přední kryt motoru 

 

3.2.5 HLAVA MOTORU 

Hlava motoru je navržena jako odlitek ze slitiny hliníku AlSi7Mg0.6 T6 a jedná se o 

nejsložitější odlitek z celého motoru. Tato součást slouží jako nosná pro rozvodový 

mechanismus a také zde probíhá spalování směsi. 

Hlava motoru je k bloku připevněna čtyřmi šrouby M10 10.9 o délce 120 mm. Všechny čtyři 

šrouby jsou od sebe vzdáleny 88 mm. Poloha hlavy motoru vůči bloku je dána dvojicí středících 
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kolíků umístěných na úhlopříčce. O utěsnění se stará čtyřvrstvé ocelové těsnění s tloušťkou 

necelého 1 mm. 

Čerstvý vzduch je přiváděn sacími kanály z pravé strany motoru do střechovitého spalovacího 

prostoru. Tvorba směsi probíhá až uvnitř samotné hlavy za pomoci pístu, protože tento 

demonstrátor je po vzoru Mazdy Skyactiv-G vybaven přímým vstřikováním paliva. Směs je 

zažehnuta pomocí zapalovací svíčky, která je posunuta o 4 mm blíže k výfukovým ventilům. 

Po dokončení expanze jsou spaliny odváděny výfukovými kanály na levé straně hlavy motoru. 

Olej přivedený z bloku se z jednoho kanálu rozbíhá do dvou hlavních větví, ze kterých vedou 

kanály do ložisek vaček. Přímo v hlavním olejovém rozvodu jsou také umístěny hydraulická 

zdvihátka, která udržují konstantní nulovou ventilovou vůli. Přivedený olej je také veden do 

dvou nálitků po bocích hlavy motoru, ve kterých jsou umístěny solenoidy rozvádějící olej do 

nastavovačů vačkových hřídelí. Olej je také veden do středu ložiskového rámu v přední části 

hlavy motoru, který je poté rozveden do trubiček, které ostřikují vačky obou vačkových hřídelí. 

Vstup chladicí kapaliny do hlavy motoru je prostřednictvím pěti děr nacházejících se kolem 

spalovacího prostoru. Chladící prostor je navržen tak, aby chladicí kapalina dostatečně 

odváděla teplo z nejvíce namáhaných komponent. Ohřátá kapalina je poté odvedena ze zadní 

strany hlavy motoru. 

 

Obr. 28 Hlava motoru  
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3.2.6 KRYT HLAVY MOTORU 

Tento kryt je umístěn na vrchní straně hlavy motoru. Je opět navržen jako odlitek ze slitiny 

hliníku. Do tohoto krytu jsou vloženy dva snímače pro určení polohy vačkových hřídelí a také 

zapalovací cívka. Kryt je připojen šesti šrouby M6 k hlavě motoru a dalšími čtyřmi šrouby M6 

k přednímu krytu motoru. Po obvodě dosedací plochy a kolem zapalovací cívky je naneseno 

silikonové těsnění. 

 

 

Obr. 29 Kryt hlavy motoru 

 

 

3.3 ROZVODOVÝ MECHANISMUS 

Rozvodový mechanismus zajištuje plnění válce čerstvým vzduchem a odvod spalin z válce. 

Jedná se o typ DOHC, tedy o mechanismus s dvěma vačkovými hřídeli. Pohyb sacích a 

výfukových ventilů je ovládán prostřednictvím vaček skrz vahadla s válečkovým ložiskem.  

O vrácení ventilů zpět do sedla se stará ventilová pružina. Sedla ventilů jsou zalisována 

s přesahem do hlavy motoru.  Pro vedení ventilů byly použita vodítka, na kterých jsou nasazeny 

těsnění zamezující vniku oleje do spalovacího prostoru. 

Každý z vačkových hřídelů je uložen ve třech radiálních ložiscích a jednom axiálním ložisku. 

Zadní dvě víka zajišťují pouze radiální pohyb. Přední ložiskový rám, společně s hlavou motoru, 

zajišťuje vačkové hřídele jak v axiálním, tak i radiálním směru. Každé víko je přimontováno 

k hlavě motoru dvěma šrouby a ložiskový rám čtyřmi šrouby M6. Další funkcí tohoto rámu je 

přívod oleje do vačkových hřídelí. V hlavě motoru i v ložiskovém rámu jsou dvě drážky,  
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díky kterým je olej veden skrze provrtané vačkové hřídele do nastavovačů. Ty poté slouží 

k variabilnímu otevření ventilů. 

Na základě rozboru dnešních automobilových motorů byl pro pohon rozvodů od klikového 

hřídele vybrán válečkový řetěz. Řetěz je veden od klikového hřídele pouze k vačkovému hřídeli 

pro sání. Vačkový hřídel pro výfukové ventily je poháněn přímým ozubením od vačkové hřídele 

sání. Toto řešení sice vedlo ke složitějšímu ozubenému kolu, ale umožnilo značné zúžení hlavy 

motoru. 

Rozvodový řetěz je veden dvěma lištami – vodící a napínací. Vodící lišta je napevno 

přišroubována ke dvěma nálitkům. Napínací lišta je otočně uložena na čepu. Dostatečné napnutí 

zajišťuje hydraulický napínák. Mazání řetězu probíhá pomocí olejové mlhy. 

 

 

Obr. 30 Rozvodový mechanismus 
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3.4 VYVAŽOVACÍ MECHANISMUS 

Tento mechanismus slouží k částečnému vyvážení prvního řádu posuvných částí klikového 

mechanismu, které způsobují nežádoucí vibrace. Kvůli redukci těchto jevů byly navrženy dva 

vyvažovací hřídele. Každý hřídel je uložen ve dvou axiálních ložiscích a ve dvou radiálních 

kluzných ložiscích, do kterých je přiváděn olej z hlavního olejového rozvodu. Mechanismus je 

uložen v jedné rovině s klikovým hřídelem. U navrženého mechanismu se o přenesení točivého 

momentu starají kola se šikmým ozubením.  

 

 

Obr. 31 Vyvažovaní mechanismus 
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 4 SIMULACE SPALOVACÍCH TLAKŮ 
Díky termodynamické simulaci motoru lze zjistit průběh spalovacího tlaku, který je dále 

potřebný pro výpočet silového zatížení na klikový mechanismus. Termodynamický návrh 

motoru současně probíhá s konstrukčním návrhem, protože například při vytváření modelu 

hlavy dochází ke změnám u velikosti ventilů a jejich umístění ve spalovacím prostoru. 

 

4.1 VIRTUÁLNÍ MODEL TERMODYNAMIKY MOTORU 

Vstupní parametry byly určeny na základě analytického výpočtu nebo byly přejaty 

z předlohového motoru Mazda. Pro výpočet spalovacích tlaků byl použit program Lotus Engine 

Simulation, který je založen na jednorozměrném proudění. 

Pro vytvoření výpočtového modelu byl využit nástroj Concept Tool, který je součástí Lotus 

Engine Simulation. Tento nástroj využívá empirických vztahů pro základní návrh 

termodynamického modelu motoru. Pro vytvoření návrhu je potřeba zadat minimálně tyto tři 

parametry – počet válců, objem všech válců a otáčky, ve kterých se má nacházet maximální 

výkon. 

Uživatelem zadané hodnoty jsou na obrázku podbarveny fialovou barvou. Hodnoty jako 

průměry ventilů a průměry kanálů byly měněny v závislosti na provedených simulacích a na 

zástavbě v hlavě motoru. V návrhu byly zadány následující hodnoty: 

 počet válců z = 1  

 počet ventilů na válec – 2 sací a 2 výfukové 

 vrtání válce D = 83,5 mm 

 zdvih válce Z = 91,2 mm 

 otáčky maximálního výkonu nPmax = 6 000 min-1. 

 

Obr. 32 Nástroj Concept Tool 
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Po zadání těchto hodnot je třeba ještě zvolit podobu modelu. Byla zvolena možnost, která 

obsahuje bez odporový  vstup, klapku, sací potrubí, kanály uvnitř hlavy válce a segmenty 

umožňující nastavit velikost a časování ventilů.  

 

 

Obr. 33 Virtuální model technického demonstrátoru v programu Lotus Engine Simulation 

 

U vytvořeného modelu je poté ještě potřeba změnit kompresní poměr na hodnotu 14,0 : 1.  

Se současnou podobou modelu lze již získat první výsledky a průběh otáčkové charakteristiky. 

Při pohledu na graf otáčkové (obr. 35) charakteristiky motoru lze vidět, že sice bylo dosaženo 

požadovaného výkonu 30kW při 6 000 min-1, ale je nutné do tohoto modelu přidat možnost 

nastavení variabilního časování ventilů. 

Pro přidání variabilního časování ventilů do modelu je potřebné implementovat nastavovače 

sací a výfukové vačkové hřídele se snímačem otáček klikového hřídele. Nastavovače při 

určitých otáčkách mění dobu otevření a zavření ventilu daného vačkového hřídele. 

 

 

Obr. 34 Virtuální model technického demonstrátoru s nastavovači a snímačem polohy a 

otáček klikového hřídele 
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Použitím proměnného časování sacích ventilů došlo ke zvýšení výkonu i točivého momentu 

v celém spektru otáček. Čárkovaně jsou zobrazeny hodnoty odpovídající modelu bez 

proměnného časování ventilů. Plnou čarou jsou vyobrazeny hodnoty, které odpovídají 

termodynamickému návrhu motoru s proměnným časováním ventilů. Tento technický 

demonstrátor dosahuje maximálního výkonu 35,7 kW při 6 000 min-1 a maximálního točivého 

momentu 62,9 N·m při 4 000 min-1. Takto vysoké hodnoty (oproti předlohovému motoru) jsou 

například způsobeny tím, že v termodynamickém modelu není zahrnut pohon příslušenství 

potřebného pro chod motoru. 

 

 

Obr. 35 Otáčková charakteristika motoru s proměnným časováním ventilů 
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4.2 ČASOVÁNÍ VENTILŮ 

Navrhovaný technický demonstrátor má na sací i výfukové vačkové hřídeli nastavovače, které 

umožňují proměnné otevření ventilů. V termodynamickém modelu má každý nastavovač 

tabulku, do které se zadávají otáčky (sloupec X) a bod, kdy má dojít k maximálnímu otevření 

ventilu (sloupec Y).  

 

 

Obr. 36 Tabulka hodnot maximálního otevření výfukového ventilu při určitých otáčkách  

(obdobně vypadá i tabulka pro sací ventily) 

 

Hodnoty bodu maximálního otevření ventilu byly zjištěny pomocí nástroje Optimizer Tool.  

Pro celé otáčkové spektrum byla provedena simulace, kde byly do závislostí dány body 

maximálního otevření sacích a výfukových ventilů. Z každé křivky se poté vybraly hodnoty 

otevření ventilů, ve kterých technický demonstrátor dosahoval nejlepší plnící účinnosti. 

 

Obr. 37 Simulace různých nastavení otevření ventilů 
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Na obr. 38 je vyobrazen graf okrajových hodnot fázového posunu otevření ventilů. Toto 

časování bylo navrženo za pomoci výše uvedených simulací. 

 

Obr. 38 Fázový posun otevření ventilů 

 

4.3 VÝSLEDKY SIMULACE SPALOVACÍCH TLAKŮ 

Na obr. 36 jsou zobrazeny tlaky třech uzlů z termodynamického modelu – tlak ve válci, v sání 

a ve výfukovém potrubí. Vyobrazené tlaky jsou při jmenovitých otáčkách 6 000 min-1. 

Z průběhů tlaků je možné vidět naladění potrubí. Do grafu byly také vyneseny svislé čáry 

určující otevření a zavření výfukových (oranžová čára) a sacích (modrá čára) ventilů při 

nezměněném časování. Využitím podtlakových vln ve výfukovém potrubí a rezonančního sání 

došlo ke zvýšení plnící účinnosti až o 14 %. 

 

Obr. 39 Průběh tlaků ve válci 
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 5 SÍLY PŮSOBÍCÍ V KLIKOVÉM MECHANISMU 
Pro výpočet sil zatěžujících klikový mechanismus je potřeba znát indikovaný tlak ve 

spalovacím prostoru válce v závislosti na natočení klikového hřídele. Hodnoty indikovaného 

tlaku byly získány ze simulace v Lotus Engine Simulation. Všechny vztahy této kapitoly 

využívají literatury [17] a [18]. 

 

 

Obr. 40 Indikovaný tlak v závislosti na úhlu natočení klikového hřídele 

 

5.1 SÍLY OD TLAKU PLYNŮ 

Síla vyvolaná tlakem plynů působí na stěny válce, hlavu válce a na píst. Tato síla se mění 

s úhlem natočení klikového hřídele α a je dána vztahem:  

𝐹𝑝 =  
𝜋𝐷2

4
(𝑝 − 𝑝0), (1)  

kde p je okamžitá hodnota tlaku ve válci, p0 je tlak v klikové skříni (je roven atmosférickému 

tlaku) a D je vrtání válce. 
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5.2 NAHRAZENÍ OJNICE DVĚMA HMOTNÝMI BODY 

Ojnice jako těleso koná obecný rovinný pohyb. Nejprve se provede tříbodová redukce ojnice, 

která je s původní soustavou dynamicky ekvivalentní. Poté se pro nulovou hmotnost v těžišti 

tříbodové redukce provede redukce dvoubodová. Při redukci ojnice do dvou hmotných bodů se 

vychází z podmínky zachování hmotnosti ojnice a rovnosti statických momentů k těžišti ojnice. 

[17] 

Redukovaná hmotnost posuvných částí ojnice je: 

𝑚1 =  𝑚0

𝑏

𝑙𝑜𝑗
 , (2)  

kde m0 je hmotnost ojnice, b je vzdálenost středu ojničního čepu od těžiště ojnice a loj je délka 

ojnice. Redukovaná hmotnost rotujících částí je určena vztahem: 

𝑚2 =  𝑚0 − 𝑚1. (3)  

 

5.3 SETRVAČNÉ SÍLY 

Setrvačné neboli sekundární síly jsou vyvolány pohybem jednotlivých částí klikového 

mechanismu. K provedení výpočtů je třeba znát jednotlivé hmotnosti a zrychlení tohoto 

mechanismu. 1  U výpočtů se pro zjednodušení využívá konstantní úhlové rychlosti ω.  

Pístní skupina koná přímočarý vratný pohyb, klikový hřídel rotační pohyb kolem své osy a 

ojnice obecný rovinný pohyb. 

 

5.3.1 SETRVAČNÉ SÍLY POSUVNÝCH ČÁSTÍ 

Velikost setrvačné síly posuvných částí je dána součtem hmotnosti pístní skupiny mps a 

redukované hmotnosti posuvných částí ojnice m1: 

𝐹𝑠𝑝 =  −(𝑚𝑝𝑠 + 𝑚1)𝑎, (4)  

kde a je zrychlení pístní skupiny1 v závislosti na natočení klikového hřídele α a je definováno 

vztahem: 

𝑎 = 𝑟𝜔2[cos(𝛼) + 𝜆 cos(2𝛼)], (5)  

kde r je poloměr klikového hřídele, ω úhlová rychlost klikového hřídele a λ klikový poměr: 

𝜆 =  
𝑟

𝑙𝑜𝑗
 . (6)  

                                                 
1 1 Kinematika klikového mechanismu je zpracována v Příloze 1, kapitola 2. 
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První harmonická složka zrychlení: 

𝑎𝐼 = 𝑟𝜔2 cos(𝛼) (7)  

a druhá harmonická složka zrychlení: 

𝑎𝐼𝐼 = 𝑟𝜔2𝜆 cos(2𝛼). (8)  

Dosazením rovnice (7) do rovnice (4) lze získat setrvačnou sílu posuvných částí prvního řádu: 

𝐹𝑠𝑝𝐼 =  −(𝑚𝑝𝑠 + 𝑚1)𝑟𝜔2 cos(𝛼) (9)  

a dosazením rovnice (8) do rovnice (4) získáme setrvačnou sílu posuvných částí druhého 

řádu: 

𝐹𝑠𝑝𝐼𝐼 =  −(𝑚𝑝𝑠 + 𝑚1)𝑟𝜆𝜔2 cos(2𝛼) (10)  

Výsledná setrvačná síla posuvných částí je dána součtem FspI a FspII: 

𝐹𝑠𝑝 =  𝐹𝑠𝑝𝐼 + 𝐹𝑠𝑝𝐼𝐼 (11)  

 

5.3.2 SETRVAČNÁ SÍLA ROTAČNÍHO POHYBU 

Tato síla vzniká rotací redukované hmotnosti ojnice m2 v ose ojničního čepu. Její velikost je 

pro úhlovou rychlost ω dána vztahem: 

𝐹𝑜𝑑 = 𝑚2𝑟𝜔2. (12)  

 

5.4 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA PÍST 

Celková síla působící na píst je dána součtem již zmíněné síly od tlaku plynů Fp a setrvačné 

síly pístní skupiny Fs: 

𝐹𝑝𝑠 =  𝐹𝑝 + 𝐹𝑠, (13)  

kde síla Fs je definovaná její hmotností mps a rovnicí: 

𝐹𝑠 =  −𝑚𝑝𝑠𝑎. (14)  
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5.5 SÍLY PŘENÁŠENÉ V OSE OJNICE 

Výsledná síla působící na píst je dána součtem sil od tlaku plynů Fp a setrvačné síly posuvných 

částí Fsp: 

𝐹𝑐 =  𝐹𝑝 + 𝐹𝑠𝑝 (15)  

a rozkládá se do směru osy ojnice: 

𝐹𝑜𝑗 =  
𝐹𝑐

cos (𝛽)
 (16)  

a na boční sílu: 

𝐹𝑛 =  𝐹𝑐 tan(𝛽), (17)  

kde β je odklon osy ojnice od osy válce: 

𝛽 = arcsin(𝜆 sin(𝛼)). (18)  
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 6 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO MECHANISMU 
Klikový mechanismus je třeba vyvážit, neboť při pohybu vznikají setrvačné síly, které vedou 

ke vzniku nežádoucích vibrací a hluku. Vzniku těchto jevů lze zabránit úplným nebo alespoň 

částečným vyvážením. Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, setrvačné síly vznikají od 

posuvných a rotačních hmot klikového mechanismu. 

Výpočet vyvážení vychází z předpokladu, že centrický klikový mechanismus má [19]:  

 shodné rozměry a hmotnosti jednotlivých částí 

 je absolutně tuhý 

 tíhové zrychlení a třecí síly jsou zanedbány  

 během jedné pracovní otáčky má konstantní rychlost. 

 

6.1 ANALYTICKÝ VÝPOČET VYVÁŽENÍ 

Nejprve byla vymodelována geometrie zalomení klikového hřídele bez vývažků. Pomocí 

funkce Mass Properties v programu Creo byla zjištěna hmotnost zalomení mzal a poloha těžiště 

vůči ose rotace rT_zal. Vyvážení klikového hřídele je řešeno v Příloze 1, kapitola 7. 

  

Obr. 41 Model zalomení klikového hřídele bez vývažků 

 

V dalším kroku je třeba redukovat hmotnost tohoto zalomení do ojničního čepu (vztahy 

kapitoly 6 jsou podle literatury [17]): 

𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑧𝑎𝑙 = 𝑚𝑧𝑎𝑙

𝑟𝑇_𝑧𝑎𝑙

𝑟
, (19)  

kde r je poloměr klikového hřídele. 
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Sečtením redukované hmoty zalomení klikového hřídele a hmotnosti rotační části ojnice jsme 

získali celkovou hmotnost rotačních částí: 

𝑚𝑟𝑜𝑡 = 𝑚2 + 𝑚𝑟𝑒𝑑_𝑧𝑎𝑙 . (20)  

Dosazením do rovnice silové rovnováhy získáme potřebnou odstředivou sílu: 

𝐹𝑠_𝑟  =  𝐹𝑣_𝑟  →  𝑚𝑟𝑜𝑡𝑟𝜔2 cos(𝛼) = 𝑚𝑣𝑟
𝑟𝑣𝑟

𝜔2 cos(𝛼), (21)  

respektive hmotnost vývažků na klikovém hřídeli mv_r: 

𝑚𝑣_𝑟 =
𝑚𝑟𝑜𝑡𝑟

𝑟𝑣_𝑟
. (22)  

Vnější průměr vývažků klikového hřídele byl zvolen s ohledem na vnitřní prostor bloku 

motoru. 

 

Obr. 42 Model zalomení s vývažky rotujících částí 

 

Další krokem je vyvážení setrvačné síly posuvných částí prvního řádu. Navrhovaný technický 

demonstrátor je vybaven vyvažovacím mechanismem s dvěma vyvažovacími hřídeli.  

Na klikový hřídel je potřeba přidat vývažky, které budou eliminovat polovinu setrvačných sil 

posuvných částí prvního řádu. Druhá polovina této síly bude vyvážena vyvažovacím 

mechanismem. 
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Hmotnost vývažků mv_p byla určena z rovnice silové rovnováhy pro setrvačné síly posuvných 

částí: 

𝐹𝑠_𝑝𝑙  =  𝐹𝑣_𝑝  →  𝑚𝑝𝑜𝑠𝑟𝜔2 cos(𝛼) = 𝑚𝑣_𝑝𝑟𝑣_𝑝𝜔2 cos(𝛼) (23)  

z té vyplývá, že: 

𝑚𝑣_𝑟 =
𝑚𝑝𝑜𝑠𝑟

𝑟𝑣_𝑝
. (24)  

Model vývažku posuvných setrvačných sil byl vymodelován a přidán na rameno zalomení. 

 

Obr. 43 Model zalomení s vývažky rotujících a posuvných částí  
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6.2 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE POMOCÍ CAD 

V první řadě bylo potřeba vytvořit novou sestavu klikového hřídele. Na model klikového 

hřídele byl přidán kroužek, který nahrazoval síly rotujících částí a polovinu setrvačných sil 

posuvných částí. 

 

Obr. 44 Model klikového hřídele s kroužkem (zeleně) 

 

Takto upravený klikový hřídel má zcela vyvážené setrvačné síly, pokud leží těžiště klikového 

hřídele v ose rotace. 

Nejprve byla zjištěna poloha těžiště pomocí funkce Mass Properties. Souřadnice y těžiště 

klikového hřídele leží nad osou rotace a proto je potřeba klikový hřídel vyvážit. Vyvážení se 

provádí pomocí funkce Optimization v Creo. Cílem této funkce je dostat souřadnici Y těžiště 

do osy rotace. V nastavení funkce byly vybrány rozměry klikového hřídele, které se můžou 

měnit (úhel rozevření vývažků, vnější poloměr, jejich tloušťka apod.). Optimalizace proběhla 

v několika iteracích, kdy byly upravovány rozměry, aby se těžiště klikového hřídele shodovalo 

s osou rotace. 

 

 

Obr. 45 Nastavení optimalizace a graf průběhu výpočtu 
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 7 PEVNOSTNÍ ANALÝZA OJNICE 
Ojnice je pevnostně kontrolována pomocí metody konečných prvků (MKP). Stěžejním 

problémem pro výpočet napjatosti ojnice je správná definice vstupních parametrů. 

Geometrie byla do Ansys Workbench importován ve formátu STP. Model ojnice byl načten jako 

sestava třech komponent – ojnice, pístní a ojniční čep. Importovaným komponentám byly 

automaticky přiděleny kontaktní plochy a materiál. Při importu geometrie je automaticky 

vygenerován kontakt Bonded. Ten je třeba změnit na Frictional (kontakt se třením). Kontakt je 

řešen tzv. pokutovým přístupem. 

 

Obr. 46 Importovaná geometrie ojnice s pístní a klikovým čepem 

 

7.1 VYTVOŘENÍ SÍTĚ 

S počtem elementů a kvalitou sítě souvisí přesnost výsledků a doba výpočtu. Prvně byla ojnici 

přiřazena hrubší síť (má menší nároky na výpočet, ale získáme nepřesné výsledky) pomocí které 

byly zjištěny kritická místa.  Poté byly velikosti prvků pro ojnici, pístní i klikový čep upraveny 

na velikost 2 mm. Jelikož se jedná o kontaktní úlohu, byla použita funkce Contact Sizing, která 

zjemnila síť v oblasti kontaktních ploch. Velikost hrany prvku v kontaktu byla  

zvolena 0,75 mm.  

 

Obr. 47 Výsledná síť ojnice 
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7.2 OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Modelu ojnice je potřeba zadat nezbytné podpory a zatížení tak, aby co nejvíce odpovídaly 

skutečnosti. První věcí, kterou bylo třeba si uvědomit, bylo to, že největší síla v ose ojnice je 

tehdy, když je klikový hřídel natočen o 16° za horní úvratí při expanzi. Z úhlu natočení 

klikového hřídele se poté vypočítal úhel, který ojnice svírá s osou válce. Toto natočení je 

výhodnější provést už při skládání sestavy v Creo a natočit tak ojnici vůči globálnímu 

souřadnému systému.  Ten je poté přenesen i do Ansys Workbench. Veškeré potřebné výpočty 

lze nalézt v Příloze 1. 

 

Obr. 48 Okrajové podmínky ojnice 

 

7.2.1 PODPORY 

Podpory ojnice byly navrženy tak, aby byla řešena statická úloha. Vnějším obvodovým 

plochám pístního čepu byla přiřazena vazba Displacement, která zamezuje pohybu 

 v osách x a z. Posuv ve směru osy y zůstal povolen. Ojniční čep byl také zajištěn stejným typem 

vazby a byly mu zamezeny posuvy ve všech třech osách.  
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7.2.2 ZATÍŽENÍ PŘI 6 000 MIN-1 

Síla od tlaku plynů ve válci je přenášena pístem, válcem a ojnicí. Sestava ojnice s čepy je vůči 

souřadnému systému natočena a je možné zadat sílu působící v ose ojnice. Velikost síly, která 

je přenášena v ose ojnice na počátku expanze, je Foj = 41 846 N. Jelikož sestava ojnice obsahuje 

pístní čep, není v této síle započítán jeho setrvačný účinek. 

Setrvačné síly působící na ojnici se zadávají na celou součást vůči globálnímu souřadnému 

systému.  Prvním zadaným parametrem byla úhlová rychlost ojnice ωL = 177,5 rad·s-1. Druhým 

parametrem bylo zrychlení od pístu (funkce Acceleration), které směřuje kolmo vzhůru a jeho 

hodnota je a = 21 790 361 mm·s-2. Posledním parametrem je úhlové zrychlení ojnice.  

Tento parametr nelze zadat napřímo a je potřeba pro něj vytvořit makro, které se poté zapíše do 

funkce Commands. Úhlové zrychlení εL = 31 970 rad·s-2. Uvedené zátěžné účinky odpovídají 

nominálním otáčkám, tedy 6 000 min-1. 

 

Tab. 2 Zátěžné síly a účinky při 6 000 min-1 

Parametr Hodnota 

Úhel natočení klikového hřídele α [°] 376 

Úhel natočení ojnice vůči ose válce β [°] 4,64 

Síla působící v ose ojnice Foj [N] 41 846 

Zrychlení pístu a [m·s-2] 21 790 

Úhlová rychlost ojnice ωL [s-1] 177,5 

Úhlové zrychlení ojnice εL [s-2] 31 970 
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7.3 PREZENTACE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Statickou analýzou byly určeny následující hodnoty: 

 celková deformace 

 kontaktní napětí 

 redukované napětí. 

Z redukovaného napětí byla vypočtena bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti. 

 

7.3.1 CELKOVÁ DEFORMACE 

K největší celkové deformaci dochází v oblasti horní hrany ojničního oka a pístního čepu. 

Maximální hodnota deformace dosahuje 0,22 mm. 

 

 

Obr. 49 Celková deformace ojnice (stupnice v mm) 
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7.3.2 KONTAKTNÍ TLAK 

Kontaktní tlak je zjišťován v oblasti stykových ploch mezi ojničními oky a pístním a ojničním 

čepem. Červenou barvou jsou na obrázku č. 50 znázorněny oblasti, kde je dosáhnuto 

maximálního kontaktního tlaku 265,87 MPa. Ve velkém oku ojnice ve skutečnosti ještě působí 

hydrodynamický tlak z ojničního ložiska a případně ještě tlak od kontaktu nerovností. 

V případě malého oka, se mezi ložiskovým pouzdrem a pístním čepem také nachází olejová 

vrstva a ložiskové pouzdro. Tyto skutečnosti nebyly při výpočtu řešeny. 

 

 

Obr. 50 Oblasti kontaktního tlaku (stupnice v MPa) 
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7.3.3 REDUKOVANÉ NAPĚTÍ 

Redukované napětí je stanoveno podle podmínky HMH. Na obrázku č. 51 lze vidět, že nejvyšší 

napětí 482,64 MPa se dle očekávání objevuje v přechodovém poloměru z horního oka ojnice 

do dříku.  Dalším místem, kde dochází k poměrně vysokému napětí, je počátek přechodového 

poloměru z dříku do velkého oka ojnice (vyznačeno červenou barvou).  

 

 

Obr. 51 Redukované napětí ojnice (stupnice má jednotky MPa) 

Pro výpočet bezpečnosti dané konstrukce ojnice je třeba zvolit materiál, ze které bude vyráběna. 

Pro tuto ojnici byl zvolen materiál s označením C70S6, který má mez kluzu Re = 660 MPa [20].  

Nyní je možné vypočítat bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti: 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =  
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷
=  

660

482,64
= 1,36 (25)  

V ojnici sice dle výpočtu plastické deformace nenastanou, ale i přes to by bylo vhodné 

navrhnout úpravu geometrie tak, aby se snížilo maximální redukované napětí. Kvůli 

přibližnému posouzení únavové pevnosti jsou v Příloze 3 vyobrazena rozložení hlavních napětí. 
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7.4 ÚPRAVA GEOMETRIE OJNICE 

Prvotní návrh ojnice byl změněn ve čtyřech místech: 

 přední a zadní přechodové poloměry z horního oka ojnice do dříku 

 boční přechodové poloměry z horního oka do dříku 

 boční přechodové poloměry z dříku do spodního oka ojnice 

 zúžení spodního oka ojnice (o 2 mm na obou stranách). 

 

 

Obr. 52 Upravený model ojnice se sítí 

 

7.4.1 CELKOVÉ DEFORMACE 

Ke snížení celkové deformace ojnice přispěla úprava bočního přechodového poloměru 

z horního oka ojnice do dříku. Výsledná hodnota celkové deformace se snížila  

na 0,13-0,15 mm. Maximální hodnota ve stupnici se vztahuje k pístnímu čepu. 

 

Obr. 53 Celková deformace (vlevo je ojnice s upravenou geometrií a pro ni platící stupnice) 
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7.4.2 KONTAKTNÍ TLAK 

Oproti předchozí konstrukci ojnice vzrostl kontaktní tlak zhruba o 29 MPa na celkovou hodnotu 

294,95 MPa. I přes toto navýšení je hodnota stále akceptovatelná a nedojde k plastickým 

deformacím. Spodní oko ojnice bylo celkově zúženo o 4 mm a i přes to zde nedochází 

k výraznému navýšení kontaktního tlaku. 

 

Obr. 54 Kontaktní tlak v upravené ojnici 

 

7.4.3 REDUKOVANÉ NAPĚTÍ 

Maximální hodnota redukovaného napětí byla snížena na hodnotu 345,57 MPa a neobjevuje se 

již v přechodovém poloměru z horního oka do dříku, ale ve střední části dříku. 

 

Obr. 55 Redukované napětí v upravené ojnici  
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Nyní je možné znova vypočítat bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti: 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =  
𝑅𝑒

𝜎𝑅𝐸𝐷
=  

660

345,57
= 1,90 (26)  

V ojnici došlo ke snížení redukovaného napětí o 137,07 MPa a nárůstu bezpečnosti.  

Maximální napětí se objevuje v oblasti dříku. Došlo také ke zvýšení napětí na okrajích horního 

oka. Tento nárůst je způsoben úpravou přechodových poloměrů z horního oka do dříku. Stejně 

tak i u této ojnice jsou v Příloze 3 vyobrazeny rozložení hlavních napětí. 

 

7.5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Poměrně jednoduchou úpravou ojnice v oblasti přechodových poloměrů se podařilo získat lepší 

výsledky ze statické analýzy. Došlo ke snížení maximálního redukovaného napětí a tím zvýšení 

bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti. Zmenšeny byly také deformace v hornímu oku 

ojnice. Jediná hodnota, která se zvýšila, byl kontaktní tlak. Ke zvýšení došlo změnou 

přechodových poloměrů, které více odolávají deformacím od pístního čepu. V níže uvedené 

tabulce lze nalézt srovnání dosažených hodnot u původní a upravené ojnice. Do uvedeného 

výpočtu nebyly zahrnuty ložiskové pánve ve velkém oku ojnice a ložiskové pouzdro v horním 

oku ojnice. Pístní čep tak působil přímo na spodní hranu malého oka ojnice a docházelo zde ke 

zvýšení kontaktního tlaku. 

 

Tab. 3 Srovnání dosažených hodnot u původní a upravené ojnice při maximálním tlaku ve válci 

Parametr Původní ojnice Upravená ojnice 

Deformace [mm] 0,22 0,13-0,15 

Kontaktní tlak [MPa] 265,87 294,95 

Redukované napětí [MPa] 482,64 345,57 

Bezpečnost vůči meznímu 

stavu pružnosti [-] 

1,36 1,90 
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7.6 ZATÍŽENÍ OJNICE PŘI VÝMĚNĚ NÁPLNĚ VE VÁLCI 

Při výměně náplně ve válci se ojnice nachází v horní úvrati a s osou válce svírá nulový úhel. 

V této situaci je oproti předchozímu stavu zatížení od plynů minimální. Zrychlení ojnice je 

téměř nulové a není v tom výpočtu zahrnuto. Úhlová rychlost ojnice dosahuje v horní úvrati 

maximální hodnoty. Zátěžné účinky byly určeny při 6 000 min-1. 

 

Tab. 4 Zátěžné síly a účinky při 6 000 min-1 

Parametr Hodnota 

Úhel natočení klikového hřídele α [°] 720 

Úhel natočení ojnice vůči ose válce β [°] 0 

Síla působící v ose ojnice Foj [N] 10 662 

Zrychlení pístu a [m·s-2] 23 280 

Úhlová rychlost ojnice ωL [s-1] 184,61 

 

 

Obr. 56 Okrajové podmínky při výměně náplně ve válci  
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7.6.1 CELKOVÁ DEFORMACE 

K největší deformaci dochází v horním oku ojnice. Na levé straně je zobrazena ojnice před 

úpravou geometrie, u které dochází k 0,01 mm větší deformaci. Maximální hodnoty uvedené 

ve stupnících (červená barva) jsou hodnoty vztahující se k pístnímu čepu.  

 

 

Obr. 57 Celková deformace horního oka ojnice při výměně náplně ve válci (stupnice v mm), 

vpravo ojnice s upravenou geometrií 

 

7.6.2 KONTAKTNÍ TLAK 

Maximální hodnota kontaktního tlaku mezi ojničním čepem a horním okem se v tomto stavu 

liší zhruba o 3,4 MPa. Místo výskytu je v polovině horního oka ojnice. 

 

 

Obr. 58 Kontaktní tlak v ojnici při výměně náplně ve válci (stupnice v MPa), vpravo ojnice 

s upravenou geometrií 
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7.6.3 REDUKOVANÉ NAPĚTÍ 

V tomto stavu se maximální redukované napětí objevuje uvnitř mazacího kanálku v horním oku 

ojnice. Při úpravě přechodových poloměrů došlo ke zvýšení tuhosti horního oka a nárůstu  

napětí o 10,19 MPa. Při pohledu na maximální hodnoty redukovaného napětí je jasné, že 

nedojde k plastickým deformacím (mez kluzu vybraného materiálu je 660 MPa). Pro alespoň 

částečného posouzení únavové pevnosti jsou v Příloze 3 umístěny obrázky s rozložením 

hlavních napětí. 

 

Obr. 59 Redukované napětí v ojnici při výměně náplně ve válci (stupnice v MPa), vpravo 

ojnice s upravenou geometrií 

 

7.6.4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

I v případě, kdy se ojnice nachází v horní úvrati a ve válci dochází k výměně náplně, se ukázalo, 

že poměrně jednoduchou úpravou geometrie došlo ke snížení zkoumaných deformací a napětí. 

Jedinou výjimkou je redukované napětí, kde došlo k nárůstu o 9,2 MPa. K tomu došlo, protože 

byly zvětšeny přechodové poloměry. Horní oko ojnice více odolává deformacím a napětí se 

koncentruje do mazacího kanálku. V případě této analýzy nebyly zahrnuty předepnuté ojniční 

šrouby, které by mohly ovlivnit rozložení napětí ve spodním oku ojnice. 

Tab. 5 Srovnání dosažených hodnot u původní a upravené ojnice při maximálním tlaku ve válci 

Parametr Původní ojnice Upravená ojnice 

Deformace [mm] 0,041 0,031 

Kontaktní tlak [MPa] 86,24 82,86 

Redukované napětí [MPa] 187,66 197,85 

Bezpečnost vůči meznímu 

stavu pružnosti [-] 

3,51 3,33 
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 8 VÝSLEDNÉ PARAMETRY TECHNICKÉHO DEMONSTRÁTORU 
Konečný návrh technického demonstrátoru byl proveden na základě předem daných nebo 

později zvolených parametrů. Výsledkem návrhu je motor pro zkoumání technologií Mazdy 

Skyactiv-G. Technické parametry tohoto demonstrátoru jsou shrnuty v tabulce Tab. 6. 

  

Tab. 6 Výsledné parametry technického demonstrátoru 

Zdvihový objem 499 cm3 

Vrtání / Zdvih 83,5 / 91,2 mm 

Kompresní poměr  14,0 : 1 

Počet ventilů / Rozvod 4 / DOHC 

Výkon 35,7 kW / 6 000 min-1 

Točivý moment 62,9 N·m / 4 000 min-1 

Rozměry (délka / šířka / výška) 377 / 385 / 620 

 

 

Obr. 60 Vizualizace technického demonstrátoru 
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Obr. 61 Vizualizace technického demonstrátoru 

 

  

Obr. 62 Maximální rozměry technického demonstrátoru 
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ZÁVĚR 
Při návrhu jednoválcového technického demonstrátoru, který vychází z pohonné jednotky o 

více válcích, je potřeba vypracovat nový celkový konstrukční návrh motoru s přepracovaným 

klikovým mechanismem.  

V diplomové práci byl řešen konstrukční návrh technického demonstrátoru s referenčním 

nepřeplňovaným zážehovým motorem Mazda Skyactiv-G. Jelikož se referenční motor 

vyznačuje vysokým kompresním poměrem 14,0 : 1, bylo nutné jej dodržet i u navrhovaného 

motoru. Na základě toho byla uzpůsobena konstrukce spalovacího prostoru v hlavě motoru a 

také dna pístu. Jelikož se jedná o jednoválcový motor, tak oproti motoru Mazda byla přidána 

vyvažovací jednotka, která eliminuje setrvačné síly posuvných částí prvního řádu. 

Současně s konstrukčním návrhem probíhal i návrh termodynamického modelu motoru.  

Model byl vytvořen v programu Lotus Engine Simulations a byly z něj získány průběhy tlaků 

v sání, výfuku a válci a také i otáčková charakteristika. Průběh tlaku ve válci byl dále důležitý 

pro provedení výpočtů silového působení v klikovém mechanismu. Výpočet byl ukončen sílou 

působící v ose ojnice, která je potřebná pro výpočet pomocí MKP. 

Výpočet zatížení ojnice byl proveden ve dvou kritických stavech. První kritický stav ojnice 

nastává při expanzi ve válci. Tento stav se vyznačuje maximální silou přenášenou v ose ojnice 

a maximálním úhlovým zrychlením ojnice. Míra bezpečnosti u tohoto návrhu ojnice dosahovala 

dolní hranice přijatelných hodnot, a proto byla vržena její úprava. Po úpravě geometrie ojnice, 

hlavně oblasti přechodových poloměrů, došlo ke snížení napětí a nárůstu bezpečnosti.  

Druhý kritický stav ojnice nastává při výměně náplně ve válci, kdy je sice zatížení v ose ojnice 

minimální, ale namáhání ojnice je spíše tahového charakteru. Tento stav byl také zkoumán pro 

ojnici před a po úpravě geometrie. Dalšího navýšení bezpečnosti by se dalo dosáhnout volbou 

materiálu s vyšší mezí kluzu. 

Konstrukční návrh tohoto technického demonstrátoru je v podobě konceptu a pro ověření jeho 

funkčnosti je zapotřebí mnoho simulací a výpočtů. Další výpočty by se měly týkat hlavy válce 

a pístu - například termodynamiky a proudění při sání, výfuku, výměny náplně ve válci, 

hořením a přestupem tepla.
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D4-S  Direct injection 4-stroke gasoline engine Superior version 

CAD  Computer Aided Design 

D-AVCS  Dual Active Valve Control System 

DOHC  Double Over Head Camshaft 

Dual VVT-i  Dual Variable Valve Timing – Intelligent 

EGR  Exhaust Gas Recirculation 

ESTEC  Economy with Superior Thermal Efficient Combustion 

HLA  Hydraulic Lash Adjustor 

NEDC  New European Driving Cycle 

VVT-iW  Variable Valve Timing - intelligent Wide 

   

a [m·s-2] zrychlení pístní skupiny 

aI [m·s-2] první harmonická složka zrychlení pístní skupiny 

aII [m·s-2] druhá harmonická složka zrychlení pístní skupiny 

D [mm] vrtání válce 

Fc [N] výsledná síla působící na píst 

Fn [N] boční síla 

Fod [N] setrvačná síla rotačního pohybu 

Foj [N] síla ve směru osy ojnice 

Fp [N] síla od tlaku plynů působících na píst 

Fs [N] setrvačná síla pístní skupiny 

Fs_r [N] setrvačná síla rotujících částí 

Fsp [N] setrvačná síla posuvných částí 

Fsp [N] výsledná setrvačná síla posuvných částí 

FspI [N] setrvačná síla posuvných částí prvního řádu 

Fv_p [N] setrvačná síla vývažků na klikovém hřídeli 

Fv_r [N] setrvačná síla vývažku rotujících částí 

m0 [kg] hmotnost ojnice 

m1 [kg] redukovaná hmotnost posuvných částí ojnice 

m2 [kg] hmotnost rotujících částí ojnice 

mps [kg] hmotnost pístní skupiny 

mred_zal [kg] redukovaná hmotnost zalomení klikového hřídele 
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mrot [kg] hmotnost rotujících částí 

mv_r [kg] hmotnost vývažků na klikovém hřídeli 

p [Pa] tlak ve válci 

p0 [Pa] tlak v klikové skříni 

r [mm] poloměr klikového hřídele 

rT_zal [mm] poloměr zalomení klikového hřídele 

rv_r [mm] vzdálenost těžiště vývažku od osy rotace klikového hřídele 

α [°] úhel natočení klikového hřídele 

β [°] odklon ojnice od osy válce 

εL [rad·s-2] úhlové zrychlení ojnice 

λ [-] klikový poměr 

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

ωL [rad·s-1] úhlová rychlost ojnice 
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PŘÍLOHA 1 – VÝPOČTY 

  
1 Základní charakteristiky motoru 

Očekávaný výkon 
 

Počet válců  

Jmenovité otáčky  

Taktnost motoru  

Stupeň komprese  

Vrtání válce  

Zdvih pístu  

Zdvihový objem válce   

Kompresní objem válce   

Zdvihový objem motoru   

Střední efektivní tlak   

Měrný výkon motoru   

Poloměr kliky   

Zdvihový poměr   

Délka ojnice  

Klikový poměr   

Jmenovitá úhlová rychlost 

klikového hřídele 

  
 

Hmotnost pístní skupiny  

Pe 30kW

z 1

n 6000min
1



 0.5

k 14

D 83.5mm

Z 91.2mm

Vz 
D

2

4
 Z Vz 499.411 cm

3


Vk

Vz

k 1
 Vk 38.416 cm

3


Vm z Vz Vz 499.411 cm
3



pe

Pe

n Vz z 
 pe 1.201 MPa

Pem

Pe

Vm
 Pem 60.071 kW L

1


r
Z

2
 r 45.6 mm

k
Z

D
 k 1.092

loj 155.2mm


r

loj
  0.294

 2  n  628.319 s
1



mps 0.415kg
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2 Kinematika klikového mechanismu 

  
 

2.1 Dráha pístu 

Dráha pístu  

První harmonická složka dráhy pístu  

Druhá harmonická složka dráhy pístu  

 

krok 10deg i 0 36

s ( ) r 1 cos ( )


4
1 cos 2 ( )( )











s1 ( ) r 1 cos ( )( )

s2 ( ) r


4
 1 cos 2 ( )( )
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  2.2 Rychlost pístu 

Rychlost pístu  

První harmonická složka rychlosti pístu  

Druhá harmonická složka rychlosti pístu  

 

v ( ) r  sin ( )


2
sin 2 ( )











v1 ( ) r  sin ( )

v2 ( ) r 


2
 sin 2 ( )
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2.3 Zrychlení pístu 

Zrychlení pístu  

První harmonická složka zrychlení pístu  

Druhá harmonická složka zrychlení pístu  

 

a ( ) r 
2

 cos ( )  cos 2 ( )( )

a1 ( ) r 
2

 cos ( )

a2 ( ) r 
2

  cos 2 ( )
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2.4 Dráha ojnice 

 

 

2.5 Úhlová rychlost ojnice 

 

 

 ( ) asin  sin ( )( )

L ( )   cos ( )
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2.6 Úhlové zrychlení ojnice 

 

 

L ( )  
2

 sin ( )
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3 Indikátorový diagram p-α 

 

 

 

 

 

  

  

 

Pi READPRN "tlak_valec_6000_final.txt"( )

i READPRN "uhel_natoceni.txt"( )

 i i deg

pi Pi MPa

patm 0.1MPa

pmax max pi  pmax 9.51 MPa

pmin min pi  pmin 0.05 MPa
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4 Indikátorový diagram p-V 

 

 

Vv.i Vk
 D

2


4
s  i 

0 100 200 300 400 500 600
0

2
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o
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ý
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5 Redukce ojnice do dvou hmotných bodů 

Hmotnost ojnice  

Vzdálenost těžiště od osy klikového čepu  

Vzdálenost těžiště ojnice od osy pístního čepu   

Hmotnost posuvných částí ojnice   

Hmotnost rotačních částí ojnice   

m0 0.576kg

b 32.25mm

ateziste loj b ateziste 122.95 mm

m1 m0
b

loj
 m1 0.12 kg

m2 m0 m1 m2 0.456 kg
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6 Síly v klikovém mechanismu 

6.1 Síly působící na píst ve směru osy válce 

Síla na plochu pístu   

Síla od tlaků plynů  

Setrvačná síla pístní skupiny  

Celková síla působící na píst  

Maximální síla od tlaků plynů   

Minimální síla od tlaků plynů   

Maximální setrvačná síla pístní skupiny   

Minimální setrvačná síla pístní skupiny   

Maximální celková síla   

Minimální celková síla   

 

Sp
 D

2


4
 Sp 54.76 cm

2


Fp pi patm  Sp

Fs mps a  i 

Fps Fp Fs

Fpmax max Fp  Fpmax 51.529 kN

Fpmin min Fp  Fpmin 0.274 kN

Fsmax max Fs  Fsmax 5.373 kN

Fsmin min Fs  Fsmin 9.666 kN

Fpsmax max Fps  Fpsmax 42.486 kN

Fpsmin min Fps  Fpsmin 9.83 kN
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  6.2 Síly přenášené v ose ojnice 

Hmotnost posuvné části ojnice 

Celková setrvačná síla posuvných hmot  

Celková síla působící na pístní skupinu  

Odklon ojnice od osy válce  

Celková síla působící v ose ojnice  

Maximální síla od tlaků plynů v ose ojnice   

Minimální síla od tlaků plynů v ose ojnice   

 

Fps mps m1  a  i 

Fc Fp Fps

 i asin  sin  i  

Foj

Fc

cos  i 


Fojmax max Foj  Fojmax 40.009 kN

Fojmin min Foj  Fojmin 12.618 kN
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  7 Vyvážení klikového mechanismu 

7.1 Redukce zalomení klikového hřídele  

Hmotnost zalomení  
 

Poloměr rotace těžiště zalomení  

Redukovaná hmotnost zalomení klikového hřídele 

  
 

 
 

7.2 Vyvážení setrvačných sil rotujících částí  

Hmotnost rotujících částí   

Setrvačná síla rotujících částí    

 
Setrvačná síla vývažku rotujících částí  

Silová rovnováha  

Vzdálenost těžiště vývažku od osy rotace KH  

Hmotnost vývažků na KH   

mzal 2.012kg

rT_zal 21.57mm

mred_zal mzal

rT_zal

r
 mred_zal 0.952 kg

mrot m2 mred_zal mrot 1.408 kg

Fs_r mrot r 
2

 Fs_r 25347.727 N

Fv_r mv_r rv_r 
2



mrot r 
2

 0.064 kg m mv_r rv_r 
2



rv_r 53.68mm

mv_r

mrot r

rv_r
 mv_r 1.196 kg
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  7.3 Vyvážení setrvačných sil posuvných částí 

Hmotnost pístní skupiny  

Hmotnost posuvných částí   

Setrvačná síla posuvných částí prvního řádu  

Silová rovnováha  

 
 

 
Vzdálenost těžiště vývažku od osy rotace KH  

Hmotnost vývažků na klikovém hřídeli a 

vyvažovacích hřídelích 

  

mps 0.415kg

mpos mps m1 mpos 0.535 kg

Fv_p mv_p rv_p 
2



Fs_pl Fv_p

rv_p 49.36mm

mv_p

mpos r

rv_p
 mv_p 0.383 kg
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PŘÍLOHA 2 – GRAFICKÁ PŘÍLOHA NAVRŽENÉHO 

TECHNICKÉHO DEMONSTRÁTORU 

 

 

Obr. P1 Rozvod oleje a jádro chladicí kapaliny v hlavě motoru 

 

 

Obr. P2 Detail jádra chladicí kapaliny v hlavě motoru 
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Obr. P3 Rozvod oleje a jádro chladicí kapaliny v bloku motoru 

 

Obr. P4 Hlava technického demonstrátoru v řezu sacím ventilem, svíčkou a výfukovým 

ventilem 
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Obr. P5 Technický demonstrátor v řezu 
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Obr. P6 Technický demonstrátor v rozloženém stavu 
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Obr. P7 Technický demonstrátor bez krytu hlavy a předního krytu 
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PŘÍLOHA 3 – ROZLOŽENÍ HLAVNÍCH NAPĚTÍ V OJNICI 

Všechny vyobrazené stupnice mají jednotky MPa. 

 

1 STAV PŘI MAXIMÁLNÍM TLAKU VE VÁLCI – PŮVODNÍ GEOMETRIE 

 

Obr. P8 Rozložení hlavních napětí v ojnici při maximální tlaku ve válci a s původní geometrií 

ojnice (zleva: první, druhé a třetí hlavní napětí) 

 

2 STAV PŘI MAXIMÁLNÍM TLAKU VE VÁLCI – UPRAVENÁ GEOMETRIE 

 

Obr. P9 Rozložení hlavních napětí v ojnici při maximálním tlaku ve válci a s upravenou 

geometrií ojnice (zleva: první, druhé a třetí hlavní napětí)  
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3 STAV PŘI VÝMĚNĚ NÁPLNĚ VE VÁLCI – PŮVODNÍ GEOMETRIE 

 

Obr. P10 Rozložení hlavních napětí v ojnici při výměně náplně ve válci a s původní geometrií 

ojnice (zleva: první, druhé a třetí hlavní napětí) 

 

4 STAV PŘI VÝMĚNĚ NÁPLNĚ VE VÁLCI – UPRAVENÁ GEOMETRIE 

 

Obr. P11 Rozložení hlavních napětí v ojnici při výměně náplně ve válci a s upravenou 

geometrií ojnice (zleva: první, druhé a třetí hlavní napětí) 


