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Anotace 

     Práce se zabývá variabilními ventilovými rozvody. Cílem této práce je provést rešerši 

aktuálně používaných systémů u benzinových motorů. V první části se zaměřuje na popis jejich 

vlastností, rozdělení dle způsobu ovládání a následně srovnání dle výsledného chování ventilů. 

Druhá část práce se zabývá změnou a popisem rozvodových dat vybraných mechanismů z první 

části a jejich vlivu na výslednou zdvihovou křivku ventilu. Závěr práce se zaobírá vybraným 

mechanismem pro zkušební jednoválec ČVUT. Součástí je i základní simulace v programu GT-

POWER, jako ukázka (náhled) do problematiky modelování ventilových rozvodů simulačními 

nástroji. 
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Annotation 

    This bachelor thesis deals with variable valve train. Target of this work is research present 

variable valve train systems in petrol engines, description of their characteristic and do compa-

rison. The second part of this work deals with change and description valve train data of chosen 

mechanism from the first part of this work and their effect on valve lift curve. At the end of this 

work is request of chosen mechanism for testing engine of CTU. This part also deals with basic 

simulation in GT-POWER software, like a demonstration of possibility to control valves. 
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Seznam použité symboliky 

Seznam použitých zkratek 

OHC Over Head Camshaft 

DOHC Double Over Head Camshaft 

EIVC Early Intake Valve Closing 

EVC Exhaust Valve Closing 

EVO Exhaust Valve Opening 

IVC Intake Valve Closing 

IVO Intake Valve Opening 

LIVO Late Intake Valve Opening 

VVL Variable Valve Lift 

VVR Variabilní Ventilové Rozvody 

VVT Variable Valve Timing 

 

Seznam použitých značek 

 

 [ ∙ ] skutečné množství vzduchu 

 [ ∙ ] ideální množství vzduchu 

ip [1] typ motoru (jednočinný) 

iv [1] počet válců motoru  

Lt [ / ] stechiometrický hmotnostní směšovací poměr 

mL [ ] hmotnost vzduchu 

mP [ ] hmotnost paliva 

mteor [ ∙ ] teoretické (ideální) množství vzduchu  

nm [min-1] otáčky motoru  

pe [MPa] střední užitečný tlak 

Vz [cm3] zdvihový objem 

We [W] užitečná práce 
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Řecká symbolika 

ηpl [%] plnicí účinnost 

ηe [%] výsledná účinnost 

λ [1] součinitel přebytku vzduchu 

τ [1] počet taktů motoru 
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Úvod 

Splnění dnešních legislativních nároků na množství vyprodukovaných emisí, kdy Evropská 

unie plánuje do roku 2020 emisní limit 95 g/km CO2, tlačí výrobce k určitým omezením, týka-

jící se výsledného výkonu motoru. Tato problematika nutí k použití určitých systémů, které tyto 

ztráty dohání, či dokonce předhání. Mimo zavedení klasického způsobu, jako jsou turbod-

mychadla a jejich násobky, přeplňování či přímé vstřikování paliva, se nabízí použití moderních 

a účinných mechanismů. Jedním z nich jsou variabilní ventilové rozvody. Energeticky a me-

chanicky se jedná o nepříliš náročný systém, který mění pouze parametry mezi jednotlivými 

komponenty v závislosti na otáčkách motoru a jeho zatížení. Tím je výrazně zvýšena celková 

energetická využitelnost dodávaného paliva a následné snížení spotřeby paliva. Primárně se 

jedná o mechanismy určené pro benzinové motory kvůli vyššímu rozsahu otáček oproti moto-

rům dieselovým. Nicméně se objevují i řešení vhodná pro dieselové motory, například i pro 

nákladní vozy.  

 

1. Důvody použití variabilních ventilový rozvodů 

Motory s konstantními rozvodovými daty pracují z hlediska výměny válce optimálně pouze 

v úzkém rozsahu otáček motoru. Tato data bývají optimální pro dosažení požadovaného výkonu 

motoru, kdy je potřeba maximální naplnění válce čerstvou směsí. V režimech nízkých otáček a 

zatíženích dochází ke zhoršení výměny náplně válce vlivem velkých průtočných průřezů ve 

ventilech, jejich překrytí a časování. Variabilní ventilové rozvody mění rozvodová data a po-

máhají dosáhnout optimálního naplnění válce ve všech režimech motoru a zatíženích. 

Výhody tohoto systému jsou: 

 

 získání optimálního průběhu točivého momentu v celém spektru otáček 

 snížení spotřeby 

 snížení množství škodlivin ve výfukových plynech 

 Proměnné parametry, které lze těmito systémy měnit, budou detailněji rozebrány v kapitole 3. 

[1], [2] 

2. Druhy variabilních ventilových rozvodů 

Podle druhu proměnných parametrů dělíme VVR s možností změny časování ventilů vůči hnací 

hřídeli na VVT nebo dle změny výšky zdvihu ventilu na VVL.V mnoha mechanismech se často 

setkáváme s kombinací VVT a VVL. 
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VVR můžeme dále dělit dle: 

 Způsobu ovládání vačkové hřídele: 

 elektrické 

 hydraulické 

 

 Způsobu ovládání ventilů: 

 elektromechanické 

 elektrohydraulické 

 elektrické 

 

Jelikož je možno VVR regulovat množství nasátého vzduchu do válce v závislosti na otáčkách, 

lze měnit množství směsi. Následkem je zlepšená plnicí účinnost válce. V [3] je definován vztah 

(1) pro vyjádření plnicí účinnosti. 

 η  
(1)

 

Dále pak vztahy pro střední užitečný tlak (2) a součinitel přebytku vzduchu λ (3). 

 
 

(2)

 

 λ  (3)

 

Po úpravách lze dle [3] odvodit vztah (4) pro střední užitečný tlak pe, v závislosti na plnicí 

účinnosti a teoretickým množství nasátého vzduchu. 

 

 η η

λ
 

(4)

 

kde z = 1 pro motor s vnějším tvořením směsi a z = 0 pro motory s vnitřním tvořením směsi. 

Střední užitečný tlak má ve výsledku vliv na výsledný užitečný výkon motoru. (5)  
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30

 
(5)

 

a točivý moment (6). 

 
 

(6)

 

Z výše uvedených vztahů lze pozorovat, že zlepšením plnění válce a s tím spojené zvýšení 

plnicí účinnosti lze zvýšit točivý moment a užitečný výkon.  

K popsání funkcí je potřeba nejprve definovat používané pojmy. K popisu chování vačky v zá-

vislosti na jejím natočení se používá zdvihová křivka. Zdvihová křivka určuje průběh otevírání 

ventilu, jeho rychlost a zrychlení. Kvůli životnosti dílů motoru musí ventil začínat a končit svůj 

pohyb s nulovou rychlostí a pokud možno i zrychlením. Ze zdvihové křivky se přes převod 

vypočte obrys vačky. Na Obr. 1 je znázorněn možný tvar této křivky. Křivka zobrazuje tři resp. 

šest proměnných parametrů. Velikost maxima zdvihu ventilu obou křivek lze měnit proměn-

ným zdvihem. Tato změna může být spojitá nebo skoková. V případě skokové změny jsou 

k dispozici zpravidla dva profily vaček. Z toho vyplývá, že sací nebo výfukové ventily mají při 

stejném počátku křivky dvě různá maxima. Při spojité změně je počet maxim větší. Počátek 

výfukové nebo sací křivky lze zajistit časováním vačkové hřídele. To má za následek větší nebo 

menší překrytí ventilů. Je patrné, že sací ventil se otevírá ještě před horní úvratí, kdy jsou sou-

časně otevřeny oba ventily. Pokud je tlak v sacím potrubí vyšší než ve válci a zároveň tlak ve 

válci vyšší než v potrubí výfukovém, dochází v této oblasti k výplachu válce čerstvou směsí. 

Zbytečně velký překryv má však u motorů s vnějším tvořením směsi za následek vtlačování 

čerstvé směsi s palivem do výfukového potrubí, což není žádoucí.  Celková doba otevření ven-

tilů se též odvíjí od tvaru vačky. [3] 
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Obr. 1- Zdvihová křivka-[3] 

Dle [3] lze definovat typická rozvodová data, která vyplývají i z Obr. 1. Pro přehlednost jsou 

uvedeny v Tab. 1. Data v tabulce jsou zároveň spojena s Obr. 2A, kdy popisují chování ventilu 

a jejich fázi v p-V diagramu. Změnou těchto rozvodových dat v průběhu chodu motoru lze 

docílit optimálního plnění. V této souvislosti se musí uvažovat i konstrukční omezení motoru. 

Limitním úhlem natočení vačkové hřídele vůči hřídeli hnací je takový úhel, aby nedošlo ke 

kolizi pístu a ventilu. 

Fáze Úhel natočení vačkové hřídele [°] Bod na p-V diagramu

IVO 0÷40 před HÚ 1 

IVC 2÷60 za DÚ 2 

EVO 20÷60 před DÚ 5 

EVC 5÷35 za HÚ 6 

Tab. 1 – Rozvodová data 

Důkazem zvýšené efektivity práce zavedením VVR, je vliv na p-V diagram. Na Obr. 2 jsou 

znázorněny p-V diagramy. Na variantě A je zobrazen ideální Ottův oběh, na variantě B reálný 

oběh a na variantě C je znázorněn oběh za použití VVR. Oblast plnění válce je ve variantě A 

znázorněna mezi body 1-2. Ve variantě B resp. C je plnění mezi body 1-2-3 resp. 1-2-3‘, kde 

bod 3‘ vyznačuje oblast případného dřívějšího uzavření sacího ventilu. Při porovnání reálných 

oběhů bez a s VVR lze pozorovat lepší plnicí účinnost, která se přibližuje k ideálnímu modelu. 

[8] 
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Obr. 2 – p–V diagramy [8], [24] 

 

Jednotlivé způsoby ovládání VVR budou detailněji popsány v následujících subkapitolách. [1], 

[2], [4] 

 

2.1 Způsoby ovládání vačkové hřídele 

Primární účel mechanismů ovládající vačkové hřídele spočívá ve změně úhlu této hřídele vůči 

hřídeli hnací. Tímto lze zajistit zpožděné či dřívější otevření ventilů. Jako spolehlivý způsob 

ovládání se osvědčil hydraulický mechanismus, který má ovšem určité nevýhody. Tyto nevý-

hody se snaží eliminovat nově zavedený způsob ovládání pomocí elektromotoru.[1], [6], [8] 

 

2.1.1 Elektrický způsob ovládání 

Na místo již zavedeného systému natáčení vačkové hřídele pomocí hydraulického aktuátoru, se 

aktuální vývoj zaměřuje na ovládání elektrické. Cílem vývoje tohoto způsobu ovládání jsou 

odstranit nedostatky hydraulického systému. Mezi zásadní problémy patří, že tento systém se 

nedá použít při studeném startu motoru nebo při nepříznivých vnějších vlivech, např. velmi 

chladné počasí. Na Obr. 3 jsou znázorněny oblasti použití hydraulického a elektrického mecha-

nismu v závislosti na teplotě oleje a otáčkách motoru. [6] 
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Obr. 3-Srovnání oblastí použití [5] 

 

Řešením těchto problémů je zavedení elektrického ovládání vačkové hřídele. Celý mechanis-

mus, co se týče sestavení, je velmi podobný hydraulickému. Dle Obr. 5 je vačková hřídel při-

pojena k výstupu převodového mechanismu, schematicky znázorněného na Obr. 4. 

Stejnosměrný bezkartáčový BLDC motor je připojen na vstup. Vnější ozubené kolo je spojeno 

rozvodovým řetězem resp. řemenem s hnací hřídelí, která pohání vačkovou hřídel a zároveň 

celý vnější kryt mechanismu. K natočení dochází pomocí speciálního ozubení tzv. Harmonic 

Drive, s vysokým převodovým poměrem 40:1 ÷ 100:1, jenž je ovládáno BLDC motorem. 

Pokud má BLDC motor větší resp. menší otáčky, než jsou otáčky vačkové hřídele, dochází 

k fázovému posunu mezi vačkovou a hnací hřídelí. Zavedením systému Harmonic Drive v pře-

vodovém mechanismu se BLDC motor otáčí jen při požadavku fázového posunu. Pro bezpro-

blémové zakomponování do současných osobních automobilů je BLDC motor navržen pro 

palubní sítě o napětí 12 V. Výhody tohoto systému jsou: 

 možnost ovládání ve fázi studeného motoru a ihned po studeném 

startu 

 přesnější nastavování úhlu pootočení 

 rychlejší změna 

 nižší hmotnost a energetická náročnost oproti hydraulickému 

systému [6], [7], [8], [16] 
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Obr. 4 – Schéma el. aktuátoru[16] 

 

 

Obr. 5- el. aktuátor[5] 

 

Systém výše uvedeného elektrického ovládání vačkové hřídele je nově použit v nejnovějším 

motoru typu 8AR-FTS koncernu Toyota ve voze Lexus NX 200t pod názvem VVT-iW. Kde je 

tímto způsobem ovládána vačková hřídel sacích ventilů. Výfukové ventily jsou ovládány přes 

klasický hydraulický aktuátor. [9]  

2.1.2 Hydraulický způsob ovládání 

2.1.2.1 Hydraulický aktuátor 

Hydraulický mechanismus je již zavedený systém a prochází jen určitými detailními úpravami 

z hlediska vývoje. Celý systém je založen na vzájemném rozdílu pootočení rotoru a statoru viz 

Obr. 6. Vačková hřídel je spojena s rotorem. Na statoru je ozubené kolo a je poháněno hnací 

Vačková hřídel 

Převodový mechanismus 

BLDC motor 

BLDC motor 

Harmonic Drive

Vačková hřídel 

Řetězové kolo Kryt převodového 

mechanismu 
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hřídelí pomocí řetězu nebo řemene. V určitých oblastech otáček motoru, kdy má dojít k nato-

čení vačkové hřídele, dá řídící jednotka pokyn vysokotlakému olejovému čerpadlu, které pře-

pouští olej v olejové komoře. Tím dochází ke vzájemnému pootočení vačkové a hnací hřídele. 

Již výše zmíněnou nevýhodou tohoto systému je nepoužitelnost v nízkých teplotách nebo za 

studeného motoru. Tento problém je zde řešen tak, že po vypnutí motoru se rotor uzamkne 

v základní pozici. Až po zahřátí motoru a dostatečném tlaku oleje lze tento systém používat. 

Další nevýhoda spočívá v omezenosti objemu olejové komory. Z toho vyplývá omezený úhel 

natočení vačkové hřídele. Průměrná velikost úhlu natočení se udává 30°. [1], [8] 

 

 

Obr. 6-Části hydraulického aktuátor[10] 

2.1.2.2 BMW Vanos a DOUBLE Vanos 

Alternativní řešení nabízí starší typ ovládání pocházející od firmy BMW pod názvem BMW 

VANOS, případně Double VANOS. Z hlediska ovládání je podobný výše uvedenému systému 

přepouštění oleje. Nedochází však k přepouštění oleje v komoře mezi rotorem a statorem. Uv-

nitř vačkové hřídele je drážkování, do kterého se zasouvá a vysouvá drážkový hřídel. Ten je 

spojen s nábojem, jenž má vně šikmé drážkování a je uložen v hnacím kole připojeném řetězem 

k hnací hřídeli. Řídicí jednotka ovládá přepouštění oleje a dochází k posunu a pootáčení vač-

kové hřídele díky šikmému drážkování viz Obr. 7. [1], [8]  

 

Stator 

Rotor 

Olejová komora 
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Obr. 7-BMW Double Vanos a jeho části[11] 

 

2.2 Způsoby ovládání ventilů 

Natáčením vačkové hřídele pomocí předchozích mechanismů není možný proměnlivý zdvih 

ventilů. K plně variabilnímu systému je zapotřebí měnit nejen časování, ale i zdvih ventilů. 

Například ve vysokých otáčkách je výhodný velký zdvih kvůli většímu objemu vzduchu nasá-

tého do válce. Při volnoběhu a nízkých otáčkách naopak malý zdvih přispívá ke snížení spo-

třeby a nižší hodnotě emisí. 

2.2.1 Elektrohydraulický způsob ovládání 

2.2.1.1 Systém UniAir 

Systém pod názvem UniAir je vyvinutý společností Schaeffler a s její spoluprácí je nasazen 

v několika vozech koncernu Fiat pod názvem MultiAir. Tento systém umožňuje nahradit škrticí 

klapku. Motor se reguluje z hlediska naplnění ventily a ne škrticí klapkou. Což v kombinaci 

s časováním může vyjít výhodněji.  Výhodou toho systému je, že se ve své podstatě chová jako 

DOHC systém, přičemž se jedná o OHC systém. Dle Obr. 8 je vysokotlaká komora naplněna 

olejem, ve které je tlak řízen pomocí solenoidu fungujícího jako ventil. Ten je řízen řídicí jed-

notou, která pokrývá celé spektrum jízdních režimů. Vačková hřídel otevírá výfukové ventily 

a zároveň působí na vahadlo mechanismu a otevírá sací ventily. Velikost jejich zdvihu je tedy 

závislá na poloze ventilu ovládaného elektricky a objemu oleje přečerpaného v hydraulické 

komoře. Funkční rozsah teploty oleje je od -30°C do +150 °C. Plná funkce tohoto systému je 

Hydraulický 

mechanismus 

Drážkový hřídel 

Vnější šikmé 

drážkování

Vačková hřídel 
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v rozsahu otáček od 700 ot/min do 7000 ot/min. Jelikož je u každého ventilu umístěn solenoid, 

vysokotlaká komora, čerpadlo a tlakový zásobník, lze takto řídit jednotlivé ventily zvlášť, což 

přináší značnou úsporu paliva a zvýšení výkonu. V závislosti na režimu jízdy je možné tímto 

systémem i vypínání jednotlivých válců. Tento systém je určen pro vozy nižší třídy a hybridní 

automobily. Je zde obzvláště kladen důraz na nízkou cenu a hmotnost. Také se jedná o první, 

velkosériově nasazený plně variabilní mechanismus v nižší třídě.[8], [14], [15] 

 

Obr. 8- Systém UniAir[16] 

 

 

2.2.2 Elektromechanický způsob ovládání 

2.2.2.1 Systém UniValve 

Společnost  Pierburg je aktuálním vlastníkem systému UniValve, jenž byl původně vyvinut 

společností enTec Consulting GmbH. Od klasického řešení se tento systém liší tvarem vačky. 

Na rozdíl od zavedeného „kapkového“ tvaru vačky s ostřejší náběžnou hranou, obsahuje tento 

systém vačku blížící se tvaru oválnému. Vačky jsou umístěny klasicky na vačkové hřídeli, která 

je spojena s hnací hřídelí dle požadavku, pevně nebo přes hydraulický či elektrický aktuátor. 

Otáčky vačkové hřídele působí na vahadlo, které otevírá a zavírá ventily. K plně variabilnímu 

zdvihu ventilu při spojité změně je tento systém vybaven excentrickou hřídelí. Ta mění natočení 
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vahadla vůči náběžné hraně vačkové hřídele. Mechanismus je popsán na Obr. 9. Excentrická 

hřídel je ovládána elektromotorem, který způsobuje její natočení v závislosti na poloze hnací 

hřídele a otáčkách motoru, což je opět vyhodnoceno řídící jednotkou. Z čehož vyplývá, že je 

umístěn samostatně a není spojen s hnací hřídelí, jako tomu je u elektrického aktuátoru. Výhoda 

tohoto systému vychází z vlastností elektromotoru ovládající excentrický hřídel, který je scho-

pen pracovat od začátku chodu motoru. [13] 

 

 

Obr. 9 Části systému UniValve[12]  

2.2.2.2 BMW Valvetronic 

Tento systém pocházející od společnosti BMW je principiálně velmi podobný systému 

UniValve. Opět je zde umístěn excentrický hřídel, který je přes ozubení krokovým elektromo-

torem natáčen. Ten mění natočení vahadla, na které působí vačková hřídel. Ta má podobný 

oválný tvar vačky jako výše uvedený mechanismus. V případě toho systému lze vyřadit škrticí 

klapku, protože přívod vzduchu lze plně regulovat velikostí zdvihu ventilu. Škrticí klapka je 

stále otevřena a používá se pouze pro nouzový režim. Plně variabilní zdvih ventilu je možný od 

0,2 mm až do 9,7 mm a rychlost změny trvá 0,3 sekundy. Jednotlivé komponenty jsou popsány 

na Obr. 10. [1]  

Excentrický hřídel 

Vahadlo 1 

Ventily 

Vačková hřídel 

Rolna 1 

Rolna 2 

Vahadlo 2 
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Obr. 10 – BMW Valvetronic 

 

2.2.2.3 Audi Valvelift a Mercedes-Benz Camtronic 

Oba systémy vycházejí ze stejného principu funkce. Vačková hřídel má vnější drážkování, 

které umožnuje axiální posuv. Na něm je umístěno vačkové pouzdro s rozdílnými profily va-

ček. Axiální posuv je zajištěn dvěma výsuvnými čepy ovládané solenoidem. Na vačkové hří-

deli jsou do spirály vytvořené drážky a vysunutím čepu dojde k jeho axiálnímu posuvu, který 

je u systému Valvelift možný až o 7 mm. V koncové fázi je pouzdro axiálně zajištěno kulič-

kou na pružině. V případě obou mechanismů má vačková hřídel dva profily vaček. Valvelift 

má velký zdvih 11 mm. Malý zdvih 2 mm a 5,7 mm. Systém Valvelift (Obr. 11) má oproti 

Camtronicu (Obr. 12) větší počet akčních členů, kdy u každého ventilu je vačkové pouzdro, 

které je ovládáno zvlášť pomocí výsuvného čepu. Systém Camtronic má pouze jeden centrální 

člen s výsuvným čepem uprostřed, který zajišťuje posuv. Je tedy méně náchylné k poruše. 

Svým uspořádáním systém Valvelift nabízí i vypínání jednotlivých válců. [17] 

 

 

Obr. 11 - Audi Valvelift[18] 

Ventily 

Excentrický hřídel 

Krokový el. motor 

Vahadlo 

Výsuvný čep 

Spirálová drážka 

Drážkování 
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Obr. 12 - Mercedes Benz Camtronic[19] 

 

2.2.3 Elektrické ovládání 

Všechny předešlé mechanismy jsou po mechanické a hmotnostní stránce náročné. Všechny tyto 

nedostatky se snaží řešit aktuálně vyvíjený systém elektromagnetického ovládání ventilů (Obr. 

13). Tento systém úplně vyřazuje vačkovou hřídel a rozvodový řetěz či řemen. V případě vari-

abilních ventilových rozvodů se zbavuje aktuátoru a mechanismu na ovládání ventilů. Proble-

matikou elektromagnetického ovládání se zabývá společnost Aura System. Principiálně jde o 

jednoduchý mechanismus. Ventil je opatřen zpětnou pružinou a zároveň je posouván elektro-

magnety. Tím dochází k otevírání a zavírání ventilů. Zároveň systém mění spojitě zdvih ventilu 

a časování. Zásadní problém, proč tento systém nebyl sériově nasazen, je nastavení přesné po-

lohy ventilu pomocí elektromagnetu. Systém je velmi energeticky náročný, kdy příkon činí až 

4 kW. Proto se počítá s nasazením do automobilů s palubní sítí o hodnotě 42 V. [1] 

 

Obr. 13 - Elektromagnetické ovládání ventilů[20] 

 

 

 

Spirálová drážka 
Výsuvný čep 
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3. Proměnné parametry jednotlivých mechanismů 

3.1 Změna časování ventilů 

Základním proměnným parametrem u ventilových rozvodů je změna vztahu mezi vačkovou a 

hnací hřídelí. Toho lze docílit natočením vačkové hřídele pomocí již zmíněného elektrického 

nebo hydraulického aktuátoru. Tato změna bude mít vliv na počátek a konec zdvihové křivky 

výfukových a sacích ventilů. Oba systémy můžeme porovnat podle velikosti úhlu natočení vač-

kové hřídele a rychlosti, při které dochází k natočení. Na Obr. 14 a Obr. 15 jsou znázorněny 

schématické diagramy zdvihové křivky v závislosti na natočení vačkové hřídele. Obě křivky 

jsou porovnávány z hlediska úhlu natočení vačkové hřídele, nikoli podle zdvihu ventilu, která 

je rozdílná. Jak bylo zmíněno výše, hydraulický aktuátor umožnuje natočení vačkové hřídele 

průměrně v rozsahu 30°. Zdvihová křivka hydraulického aktuátoru, která ovládá sací i výfukové 

ventily, je znázorněna na Obr. 14. Červená křivka vykresluje zdvih výfukových ventilů a modrá 

ventilů sacích. Oranžové oblasti znázorňují překrytí zdvihových křivek. V této oblasti dochází 

k překrytí ventilů. Kde u motorů s vnějším tvořením směsi uniká nasávaná směs do výfukového 

potrubí. Elektrický aktuátor má vůči hydraulickému možnost většího natočení, protože hydrau-

lický je omezen objemem přepouštěcí komory a konstrukčním omezením motoru. Avšak tento 

parametr lze měnit jen do určitých hodnot, jak je uvedeno v kapitole 2. [3], [7] 

 
 

Druhým srovnávacím parametrem těchto dvou systémů je rychlost natočení vačkové hřídele. 

Tedy doba, za kterou daný mechanismus nastaví požadovaný úhel. Jak bylo uvedeno v kapi-

tole 2.1.2.1, hydraulický aktuátor potřebuje ke své správné funkci potřebný tlak a teplotu oleje. 

Oproti elektrickému, který potřebuje pouze zdroj elektrické energie a může fungovat za jaký-

koli teplot motoru. Konkrétní případ rychlosti změny úhlu natočení vačkové hřídele zobrazuje 

Obr. 14- Zdvih hydraul. aktuá-

toru[vlastní] 

        Obr. 15 - Zdvih el. aktuátoru[7] 
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[7], kdy byl srovnáván elektrický a hydraulický aktuátor při teplotě motoru 90°C. Výsledek je 

zobrazen na Obr. 16. Při srovnatelných otáčkách 2000 otáček za minutu můžeme pozorovat 

výrazný rozdíl rychlosti natočení. Elektrický aktuátor (tmavě modrá) má při konfiguraci zpož-

děného otevření sacích ventilů rychlost natáčení 390°/s a při dřívějším otevření 360°/s. Hyd-

raulický aktuátor (černá) dosahuje při stejných otáčkách a konfiguraci hodnot 200°/s a 145°/s. 

Zavedením výkonnějšího elektromotoru lze získat hodnoty mezi 490÷1000 °/s. Strmost nárůstu 

křivky je větší opět u elektrického akturátoru. [7] 

 

 

Obr. 16 Srovnání rychlostí aktuátorů[7] 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zavedením jednoho z mechanismů k vačkové hřídeli ovládající 

sací resp. výfukové ventily lze měnit počátek, a také konec zdvihových křivek. Z termodyna-

mického hlediska to znamená, že pokud nedochází k fázovému posunu vačkové hřídele, pracuje 

motor v Ottově cyklu. Což je idealizovaný stav. Ve skutečnosti závisí na zavření sacího (roz-

hoduje o velikosti objemu směsi před začátkem komprese) a otevření výfukového ventilu (při 

expanzním zdvihu), kdy ani u konstantních rozvodových dat zpravidla nejsou objemy ani geo-

metricky stejné. Pokud dojde k fázovému posunu na vačkové hřídeli ovládající sací ventily, 

kdy se sací ventily uzavírají až přibližně v 1/3 za dolní úvratí a část vzduchu se vrací zpět do 

sacího potrubí, nastává Atkinsonův cyklus. V tomto cyklu je expanzní poměr větší než kom-

presní a dochází k lepší účinnosti a menší spotřebě. Nevýhodou je menší výsledný výkon, ale 

v režimech částečného zatížení není výkon (maximální) kritériem. Tento koncept se dá napří-

klad využít ve slabších hybridním automobilech, kde výkonnostní ztrátu doplní elektromotor 

nebo i ve sportovních vozech. Používá ho například automobilka Toyota ve vozech Aygo a 

nebo v již zmíněném, modernizovaném voze Luxus NX 200t. [21] 
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3.2 Proměnné parametry plně variabilních systémů 

Zavedením plně variabilního systému můžeme měnit více parametrů než v přechozím případě. 

Dá se měnit nejen časování, ale i velikost zdvihu ventilů. Tato změna může být buď spojitá, 

což plně variabilní systémy požadují, nebo skoková. 

3.2.1 UniAir/MultiAir 

Tento systém nabízí plně variabilní zdvih sacích ventilů. Tato změna je spojitá díky rychle 

reagujícímu solenoidu, který otevírá a zavírá ventil ve vysokotlaké olejové komoře a tím mění 

objem oleje. Tímto je volena velikost zdvihu sacích ventilů v závislosti na režimu jízdy. Na 

Obr. 17 jsou vidět jednotlivé zdvihové křivky sacích ventilů. 

 

Obr. 17 Fáze systému MultiAir[22] 

 

Pokud je požadován maximální výkon při vysokých otáčkách, je zdvih sacích ventilů maxi-

mální - Obr. 17a. V tomto případě uzavírá solenoid spojení v tlakové komoře mezi vačkou a 

ventilem při maximálním možném obejmu oleje pro plný zdvih. Pro plynulý průběh jízdy v níz-

kých otáčkách je výhodné dřívější uzavření sacího ventilu kvůli zpětnému vtlačování vzduchu 

do sacího potrubí. Pokud se tedy sací ventil uzavře dříve, než v maximu zdvihové křivky, směs 

má lepší využitelnost a nabízí zvýšení hnacího momentu v nízkých otáčkách. Systém se nazývá 

EIVC. Křivka začíná ve stejném počátku jako při maximálním zdvihu, avšak v určité části ná-

růstu dochází za pomoci solenoidu k otevření ventilu ve vysokotlakém potrubí. Tím je přeru-

šeno spojení mezi sacím ventilem a vačkou. Následkem je strmý pokles zdvihové křivky a po-

žadované dřívější uzavření sacího ventilu (Obr. 17b). Pro zlepšení spotřeby a snížení emisí při 

studeném startu a volnoběhu systém využívá pozdějšího otevření sacího ventilu. Systém se na-

zývá LIVO. Svým způsobem částečně supluje i časování zdvihu, ale při ztrátě výhody variabi-

lity zdvihu. Na Obr. 17c je vidět, že zdvihová křivka má posunutý počátek oproti maximálnímu 

zdvihu. Ten je způsobem pozdějším uzavřením ventilu ve vysokotlakém potrubí solenoidem. 

Náběh vačky tedy vtlačuje olej do potrubí a až po uzavření ventilu dochází ke zdvihu zbytku 

profilu vačky. Pokud se dva předchozí modely (EIVC a LIVO) spojí, získává tím systém dvojitý 
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zdvih ventilu během jednoho pohybu pístu do dolní úvratě. Na Obr. 17d je vidět spojení variant 

b a c. Následkem je rychlejší nasátí vzduchu do válce během delšího časového úseku. Toho se 

využívá zejména při akceleraci a deceleraci motoru. Při neuzavření ventilu solenoidem v žádné 

fázi zdvihové křivky nedochází k otevření sacího ventilu (Obr. 17d). Řídící jednotka nevstřikuje 

palivo do válce a tím dochází k jeho deaktivaci. Díky tomuto způsobu ovládání může mít vačka 

ostřejší profil pro lepší výkon ve vyšších otáčkách. [22] 

3.2.2 Systém UniValve 

Zavedením systému UniValve získáme plně variabilní nejen zdvih, ale i časování ventilů. Ve-

likost zdvihu je ovládána elektromechanicky, již zmíněným excentrickým hřídelem. Kompletní 

systém obsahuje i aktuátor vačkové hřídele, kterým lze měnit časování otevření ventilů. Ten 

může být elektrický nebo hydraulický. Na Obr. 18 jsou zobrazeny variabilní možnosti zdvihové 

křivky sacích ventilů. Je vidět, že zdvihová křivka může měnit svůj počátek dle osy natočení 

vačkové hřídele a také velikost zdvihu. Kombinací dvou přechozích parametrů získáme výsled-

nou dobu otevření ventilů a objem vzduchu nasátého do válce. [13] 

 

 

Obr. 18 – Zdvihová křivka systému UniValve [13] 

 

 

 

Mechanismus dokáže i mechanicky vypínat válce. Ve čtyřválcovém motoru je schopen praco-

vat v režimu všech válců a v režimu válců dvou. Toho lze docílit rozdílným profilem excentric-

kého hřídele. Profil vaček tohoto hřídele jsou zobrazeny na Obr. 19. Vrchní polovina vačky má 

v případě vaček A a B identický tvar. V dolní polovině jsou profily rozdílné. Rolna 1 na vahadlu 
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1 zobrazeného na Obr. 9 kopíruje tuto náběžnou hranu. Přes rolnu 2 a vahadlo 2 působící na 

ventily má tato rozdílná geometrie vliv na výsledný tvar zdvihové křivky. Excentrický hřídel 

se může natáčet jak ve směru hodinových ručiček, tak proti, v závislosti na tom, která charak-

teristika má být použita. [23] 

 

Obr. 19 – Profil vaček excentrického hřídele [23] 

Závislost natočení vaček A a B excentrického hřídele na velkosti zdvihu ventilu je zobrazena 

na Obr. 20. Je vidět, že pokud motor pracuje v režimu všech čtyř válců, je velikost zdvihu všech 

ventilů stejná. Změna nastává už v přechodné oblasti, kdy velikost zdvihu podle vačky B klesá 

strměji než podle vačky A, která je v podstatě symetrická. V režimu funkce na dva válce je 

zdvih prostředních válců podle vaček B nulový. Zbylé ventily mají zdvih pouze 2/5 svého ma-

ximálního zdvihu. [23] 

 

 

Obr. 20 – Výsledná zdvihová křivka [23] 
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4. Závěrečné srovnání mechanismů 

Pro přehlednost je níže uvedena tabulka, která zobrazuje srovnání většiny systémů pro změnu 

variabilních parametrů ventilových rozvodů. V Tab. 2 jsem uvedl pouze proměnné parametry 

na straně sacích ventilů i přesto, že některé obsahují možnou změnu parametrů na straně ventilů 

výfukových. 

 

 

 

  Proměnné parametry 

Název Výrobce/ Použito v EIVO LIVO VVL 

 

 Spojitě Nespojitě 

Camphaser Delphi, Schaeffler X X - - 

UniValve Pierburg - - X - 

Valvetronic BMW - - X - 

i-VTEC Honda X X - X 

Camtronic Mercedes-Benz X X - X 

VarioCam Plus Porsche X X - X 

MultiAir Fiat X X - - 

iVLC Genaral Motors - - - X 

Valvelift Audi X X - X 

Tab. 2 – Srovnání mechanismů 

5. Návrh vhodného typu pro zkušební jednoválec ČVUT 

Výstupem této práce by měl být návrh vhodného typu VVR do zkušebního jednoválce ČVUT. 

Vzhledem k co nejjednodušší konstrukci a minimem úprav se zdá být nejvhodnějším typem 

hydraulický aktuátor. Tento výběr je také podmíněn dostupností jednotlivých mechanismů. 

Díky spolupráci se Škoda Auto a.s. se výběr hydraulického aktuátoru zdá nejvhodnější volbou 

i vzhledem k finančním nákladům. U zkušebního jednoválce, který bude vždy v laboratoři, 

odpadají problémy s teplotou oleje vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Odpadá tedy 

jedna z nevýhod hydraulického natáčení. V rámci této práce se na model nahlíží jako na černou 

skříňku, neboť modelovaní systému natočení vačky je mimo její rozsah. Na Obr. 21 je zobra-
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zeno prostředí GT-POWERU, ze kterého byla získána data. V generátoru funkcí jsem nadefi-

noval funkce, které ovládají pozici solenoidového ventilu. Tím je pomocí vedením oleje měněn 

objem oleje mezi rotorem a statorem a dochází k natáčení vačkové hřídele. Získal jsem dvě 

zdvihové křivky s různým počátkem.  

 

 

Obr. 21 - Modelovací prostředí GT-POWERU 

 

Křivky jsou zobrazeny na Obr. 22. Rozdíl počátků křivky je přibližně 100° na klikové hřídeli, 

což přibližně odpovídá pootočení vačkové hřídele o 50°. 
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Obr. 22- Zdvihové křivky 

 

 

Závěr 

    Cílem této práce bylo provést rešerši aktuálně používaných systému. V rešerši jsem se za-

měřil na popis jednotlivých mechanismů. Všechny variabilní systémy byly dosud nasazovány 

do vozů prémiových značek a jejich vlajkových modelů. O rozšíření i mezi ostatní segmenty se 

snaží například systém MultiAir od společnosti Fiat. Vlivem celkové elektrifikace veškerých 

systémů v dnešní době se tento jev projevuje i ve variabilních mechanismech například zave-

dením elektrického aktuátoru. Což dle mého názoru celkově zjednodušuje ovládání variabilních 

mechanismů ve srovnání s hydraulickými systémy. Ve druhé části jsem se zaměřil na proměnné 

parametry jednotlivých systémů. Výsledná zdvihová křivka jasně ukazuje, jaký mají jednotlivé 

systémy vliv na chování ventilů s následným vlivem na plnicí účinnost. Výstupem práce byl 

návrh mechanismu pro zkušební jednoválec ČVUT, kdy byl vybrán hydraulický mechanismus. 

V této spojitosti byla provedena i základní simulace v programu GT-POWER. Tvorba této práce 

mi dala ucelený pohled do problematiky variabilních ventilových rozvodů, který mi jistě po-

může v dalších etapách studia. 
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