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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je navrhnout, jak měřit a  počítat výkon leteckého pístového 

motoru na již existujícím záběhovém standu. Práce je rozdělená na dva hlavní bloky. První 

blok je teoretický a  skládá se ze dvou částí. V první části je definováno, co je to výkon 

motoru, jaké druhy výkonu existují a  jak se tyto jednotlivé výkony spočítají. Je zde také 

definovaná MSA (Mezinárodní standartní atmosféra).  V druhé části jsou popsány existující 

metody měření výkonu leteckého motoru, jejich výhody, nevýhody a  možnost použití těchto 

metod pro tuto diplomovou práci. Druhý blok práce obsahuje vlastní řešení problému, kde 

v první části je popsána firma a záběhový stand, na kterém se výkon motoru bude měřit. 

V druhé části jsou potom navrhnuta možná řešení, jak se výkon motoru bude měřit. 

 

Klíčová slova: výkon, letecká pohonná jednotka, vrtule, dynamometr, tenzometr 

 

  



Author: Bc.Kateřina Kunčíková 

Title of thesis: Proposals of performance measurement the aircraft powerplant testing 

Release Year: 2015 

School: Czech Technical University in Prague, Faculty of Transportation Sciences 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to propose how to measure and calculate the performance of aircraft 

piston engine on an existing running-stand. The thesis is divided into two main blocks. The 

first block is a theoretical block and it has two parts. In the first part, there is defined what is 

the engine performance, what kinds of power exist and how these individual performances 

are calculated. There is also defined ISA (International Standard Atmosphere). In the second 

part of the first block, there are described existing methods for measuring the performance of 

the aircraft powerplants, the advantages and disadvantages of these methods and the ability 

to use these methods for this thesis. The second block of the thesis is the solution to the 

problem. In the first part of second block, there  are  described the company and the running-

in stand, where engine performance will be measured. The second part proposes some 

possible solutions, how the engine performance can be measured. 
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Seznam použitých zkratek 

 

AMC Acceptable Means of Compliance Přijatelné způsoby průkazu 

CAA Civil Aviation Authority Úřad civilního letectví 

CAMO Continuing Airworthiness Management 

Organisation 

Organizace k řízení zachování 

způsobilosti 

CHT Cylinder head temperature Teplota hlav válců 

CS Certifikační specifikace  

FAA Federal Aviation Administration Federální letecká správa 

FAR Federal Aviation Regulations Federální letecké nařízení 

hp horsepower Koňská síla 

ICAO Ineternational Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního 

letectví 

ISA International Standard Atmosphere Mezinárodní standartní atmosféra 

MSA Mezinárodní standartní atmosféra  

PS Pferdestärke Koňská síla 

ÚCL Úřad civilního letectví  
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Úvod 

Téma této diplomové práce vzniklo v rámci spolupráce s firmou Aeroengine. Tato firma se již 

řadu let zabývá údržbou letecké techniky, včetně generálních oprav pohonných jednotek. 

V rámci rozvoje se společnost rozhodla vybudovat plnohodnotnou certifikovanou motorovou 

zkušebnu, která umožní měření všech potřebných parametrů testovaného motoru, včetně 

zjištění jeho výkonu.  

Tím je určen i hlavní cíl této diplomové práce - poskytnout podniku Aeroengine návrh, jakým 

způsobem provádět zkoušky a měření parametrů motorů, včetně výpočtu výkonu. Zásadním 

požadavkem firmy je využití stávajícího zkušebního standu a jeho zabudování do nově 

pořízených prostor. Je proto důležité, aby tento návrh byl pro zmíněný podnik vhodný nejen 

z hlediska technického, ale aby zohledňoval i ostatní aspekty a umožnil podniku jeho 

realizaci. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o menší firmu s omezenými finančními 

možnostmi, nesmí být výsledný návrh přehnaně náročný z hlediska pořizovací ceny 

i následného provozu a obsluhy. V potaz je nutno vzít energetickou náročnost zvolené 

metody měření, nároky na prostor, bezpečnost a výslednou kvalitu dat. Tato práce by tedy 

měla zohledňovat reálné možnosti tohoto konkrétního podniku a nabídnout mu tak 

nejvhodnější a proveditelné řešení po všech stránkách, včetně vyhovění všem požadavkům 

aktuální letecké legislativy. 

Samotná práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou 

definované pojmy, jako je výkon, jednotka výkonu, MSA (Mezinárodní standartní atmosféra), 

činitelé ovlivňující výkon, motorové zkušebny, legislativa apod. V praktické části diplomové 

práce je popsaná firma a její schválený záběhový stand pro motory Lycoming, který nyní 

k měření využívá včetně parametrů, které měří. Dále je zde pro příklad uveden přesný 

postup, který se musí dodržet při záběhu motoru Lycoming. 

Hlavní kapitolou praktické části je návrh řešení měření výkonu motoru za použití současného 

záběhového standu firmy. Je zde podrobně popsaná aerodynamická metoda měření pomocí 

cejchovaných vrtulí, která se jeví jako nejvhodnější. Postup a metodika, která by měla být při 

měření použita, včetně příslušných vzorců a korekcí. V závěru práce jsou nastíněny další 

možnosti, jak by bylo výkon teoreticky možné určit, avšak při jejich použití už by bylo potřeba 

konstrukčně zasáhnout do záběhového standu a příslušně jej upravit. 
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 Legislativa 1

Podmínky pro certifikace motorů či zkušeben, podmínky pro zkoušky leteckých motorů 

a  měření stanovených parametrů leteckých motorů jsou v České republice stanoveny 

v těchto třech předpisech: 

1. Nařízení Evropské komise č.748/2012 

2. Certifikační specifikace CS-Definice 

3. Certifikační specifikace CS-E pro motory 

4. Předpis FAR 33 Airworthiness standarts:Aircraft engine, 

5. Směrnice CAA-TI-012-4/99 pro vydávání oprávnění k provádění zkoušek letecké 

techniky 

 

 

1.1 Nařízení komise (EU) č.748/2012  

Nařízení evropské komise číslo 748 z roku 2012 definuje prováděcí pravidla pro certifikaci 

způsobilosti letadel a  souvisejících výrobků, letadlových částí a  zařízení a  certifikaci 

ochrany životního prostředí. V tomto nařízení jsou taktéž definovány prováděcí pravidla pro 

certifikaci projekčních a  výrobních organizací. 

Předpis je rozčleněn do více části. Informace týkající se zkoušek motoru a  vrtule jsou 

definovány v příloze I (část 21) v oddíle A tohoto nařízení v hlavě F. Oddíl A se nazývá 

technické požadavky, hlava F se týká výroby bez oprávnění organizace k výrobě. 

 

21.A.128 Zkoušky: motory a  vrtule  

Každý výrobce motorů nebo vrtulí vyráběných podle této hlavy je povinen podrobit každý 

motor nebo přestavitelnou vrtuli přijatelným funkčním zkouškám vymezeným v dokumentaci 

držitele typového osvědčení, k rozhodnutí, zda pracují správně v celém rozsahu provozních 

podmínek, pro něž jsou certifikovány, jakožto prostředkům ke stanovení důležitých hledisek 

vyhovění bodu 21.A.125A písm. a ). [1] 
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1.2 Certifikační předpis CS-Definice 

Další důležitý dokument je certifikační předpis CS-Definice, kde jsou uvedeny definice 

a  zkratky používané v certifikačních specifikacích pro výrobky, letadlové části a  zařízení. 

Tento předpis začíná preambulí a dále je rozdělen na dvě základní části. V první části 

předpisu jsou všeobecné definice a  v druhé části předpisu jsou zkratky a  symboly. Ve 

všeobecných definicích jsou stanoveny hodnoty MSA (Mezinárodní standartní atmosféra), 

vyhovující certifikační specifikaci. Všechny naměřené hodnoty všech zkoušek musí být 

přepočítány na hodnoty MSA. Hodnoty MSA jsou vykopírovaný z předpisu níže. 

 

Atmosphere, International Standard 

Atmosféra, mezinárodní standardní znamená atmosféru definovanou v dokumentu ICAO 

7488/2. Pro účely certifikačních specifikací je vyhovující: 

a. Vzduch je dokonalý suchý plyn; 

b. Teplota při hladině moře je 15°C; 

c. Tlak při hladině moře je 1,013250 x 105 Pa (29,92 in Hg) (1013,2 milibar); 

d. Teplotní gradient od hladiny moře do nadmořské výšky, v níž teplota dosáhne hodnoty       

- 56,5°C, je 3,25°C/500 m (1,98°C/1 000 ft); 

e. Hustota (měrná hmotnost) při hladině moře ρ0 je za výše uvedených podmínek          

1,2250 kg/m3 (0,002378 slug/ft3); hodnoty hustoty do nadmořské výšky až 15 000 m         

(50 000 ft) jsou uvedeny v tabulce1. ρ je hustota příslušná dané nadmořské výšce a  relativní 

hustota ρ/ ρ0 se označuje σ. [2] 

 

1.3 Certifikační specifikaci pro motory CS-E 

Předpis CS-E je certifikační základna pro motory v kategorii všeobecného letectví. Jsou zde 

definované podmínky platné pro všechny zkoušky, metody platné pro měření kroutícího 

momentu, postupy pro měření výkonu a  přepočty a  korekce pro naměřený výkon. Tyto 

předpisy vydává EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví). Pro pístové motory platí 

Hlava C – Pístové motory; Prokazovaní typu.  
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Podmínky platné pro zkoušky leteckých motorů 

V první řadě je nutné rozlišit, zda se jedná o motory chlazené vzduchem nebo o motory 

chlazené kapalinou. U leteckých motorů, které jsou vzduchem chlazené, musí být během 

zkoušek (jmenovitých výkonů, vytrvalostních, detonačních či kalibračních zkoušek) 

sledovaná teplota všech hlav válců motoru. U motoru chlazených kapalinou musí být zajištěn 

průtok chladícího média a  motor musí mít vybavení, aby bylo možné sledovat průtok této 

chladící kapaliny každou řadou válců. 

 

Podmínky pro přepočet a  korekce výkonu  

V předpise CS-E jsou taky uvedeny pravidla pro přepočet výkonu a  korekce výkonu. 

Všechny výsledky měření výkonu musí být přepočítány na podmínky MSA. Pokud je výkon 

motoru ovlivněn nějakými odchylkami je nutné provést korekce naměřených výkonů.  

 

AMC [ ]E 320 

Přepočet a  korekce výkonu 

[Amdt. 1, 10. 12. 2007] 

(1) Přijatelná metoda pro přepočet a  korekci výkonu je uvedena v ISO 1585:1992, Silniční 

vozidla – Zkušební předpis pro motory – Čistý výkon. 

(2) Jelikož vliv volné vody na výkon je v mezích ± 1% nad rozsahem podílu voda/vzduch, 

s nímž se běžně počítá v provozu, a  množství volné vody je mimořádně obtížně měřitelné, 

není třeba provést žádnou korekci na obsah volné vody. [3] 

 

Měření kroutícího momentu  

Pro stanovení kroutícího momentu motoru může být použito buď to přímého měření nebo 

nepřímého měření. U přímého měření musí být stanovena přesnost měření, u měření 

nepřímého musí být taktéž stanovená přesnost metody a  provedena korelace veličin. 
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AMC [ ]E 300 (f) 

Podmínky platné pro všechny zkoušky – Měření kroutícího momentu 

Při stanovení přijatelné metody stanovení kroutícího momentu motoru, by měl být brán zřetel 

na následující: 

(1) Když má být použita metoda přímého měření kroutícího momentu motoru, měla by být 

stanovena celková přesnost systému měření kroutícího momentu. 

(2) Když neexistuje možnost přímého měření kroutícího momentu motoru, bude třeba zvolit 

jinou přijatelnou metodu měření kroutícího momentu. 

(a ) To obvykle vyžaduje použít vhodné parametry motoru (např. nastavení výkonu a  otáček 

motoru), aby se zajistila korelace mezi kroutícím momentem motoru měřeným 

na dynamometru a  kroutícím momentem motoru určeným ze zkoušek ve zkušební 

konfiguraci. 

(b) Při korelaci by měly být vzaty v úvahu jakékoli vlivy vyvolané změnami okolního prostředí 

(např. teploty, vlhkosti, okolního tlaku) a  změny konfigurace zkušebního zařízení (např. 

vstup vzduchu, rozdíly chladícího systému výfuku a  motoru mezi zástavbou 

na dynamometru a  zkušební konfigurací). 

(c) Měla by být stanovena celková přesnost metody použité k určení kroutícího momentu 

motoru. [3] 

 

1.4 Předpis FAR 33 

Předpisy FAR (Federal Aviation Regulation) jsou americké předpisy vydávané americkým 

úřadem pro civilní letectví FAA (Federal Aviation Authority). Předpis FAR 33 - Airworthiness 

standarts: Aircraft engine, je předpis definující standardy tykající se způsobilosti a  certifikace 

leteckých motorů. 

Lycoming je pístový motor vyráběný v USA certifikovaný podle předpisu FAR- 33. Podmínky 

pro zkoušky tohoto motoru včetně postupu pro měření výkonu motoru budou definovány 

v tomto americkém předpise v části D (Suboart D: Block tests, Reciprocating Aircrfat 

Engines) v kapitolách FAR 33.41 až FAR 33.57. [4] 
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1.5 Směrnice CAA-TI-012-4/99 

Jedná se o směrnici pro vydávání oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky. V této 

směrnici, vydané ÚCL (Úřadem pro civilní letectví ČR), jsou stanovena pravidla o vydávání 

oprávnění tykající se leteckých zkoušek. Oprávnění se týkají buď to celého letadla 

tj. oprávnění pro provádění měření na letadlech ve smyslu letecké zkušebny, nebo se týkají 

ostatních leteckých výrobků a  letadlových částí tj. oprávnění zkoušek leteckých motorů, 

vrtulí letadlových celků a  zařízení.  

Oprávnění může získat fyzická nebo právnická osoba na základě podané žádosti. Každá 

žádost o oprávnění musí být podaná písemně a  musí k ní být doloženy všechny příslušné 

dokumenty. Subjekt, který oprávnění získá, se nadále musí řídit pravidly a  dodržovat 

stanovené postupy, aby bylo dosaženo požadované bezpečnosti v civilním letectví. Držitel 

oprávnění musí kdykoli umožnit ÚCL provést přezkoumání (audit). 

Každá zkušebna leteckých výrobků, letadlových celků nebo zařízení musí mít platnou 

tzv. příručku zkušebny. Příručka musí být napsána v českém jazyce a  na volných listech, 

musí obsahovat titulní list, list změny a  oprav, seznam platných příloh a  jednotlivé listy 

příručky musejí být číslovaný a  vždy jsou opatřeny datem vydání. Mimo jiné musí být 

v příručce zkušebny definovaný systém řízení jakosti pro danou zkušebnu. Tento systém 

musí být objektivní, nezávislý a  musí zajišťovat věrohodné výsledky zkoušek.   

Žádost stejně jako příručka zkušebny organizace musí obsahovat, postup jak budou 

prováděny změny, kdo za ně bude odpovědný a  postup oznamování těchto změn leteckému 

úřadu. Pokud se jedná o významnou změnu je nutné posouzení ÚCL. Každou významnou 

změnu ve schválené příručce zkušebny posuzuje ÚCL zvlášť ještě před jejím zavedením 

a  musí být prokázáno, že změna odpovídá bezpečnostním požadavkům. 

Subjekt má také povinnost zavést systém archivování. Musí zajistit zachování všech údajů 

dokládajících shodu provedených zkoušek s požadavky leteckých předpisů. Tyto údaje musí 

být k dispozici leteckému úřadu, jsou to nezbytné informace pro zachování letové 

způsobilosti výrobků, letadlových částí nebo zařízení. 

Oprávnění vydané ÚCL je platné pro neomezenou dobu. Platnost oprávnění však může být 

pozastavena či ukončena, pokud daný subjekt nesplňuje požadavky ÚCL nebo se držitel 

může oprávnění sám vzdát. [5] 
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 Výkon 2

Výkon je fyzikální veličina. Jedná se o veličinu skalární. Vyjadřuje množství vykonané práce 

za jednotku času. U pístového motoru vykonává práci píst svým pohybem při pracovním 

zdvihu. Počet zdvihů i čas lze změřit, výkon lze vypočítat.   

 

2.1 Jednotka výkonu 

Pro výkon spalovacích motorů se používá jednotka watt [W]. Jeden watt je výkon, při němž 

se vykoná práce jednoho joulu za jednu sekundu. U motorů je běžné udávat výkon ve 

větších jednotkách, tj. v kilowattech [kW].  

Rozměr wattu: 

1𝑊 = 1 
𝐽

𝑠
= 1 

𝑁 𝑚

𝑠
=

𝑘𝑔 𝑚2

𝑠3
  

Kilowatt 

1𝑘𝑊 = 1000 𝑊 

 

Watt respektive kilowatt je základní jednotka výkonu používána v Evropě, v USA nebo 

ve Velké Británii se běžně užívá jednotka kůň (koňská síla). Tato jednotka pochází z historie, 

kdy bylo potřeba srovnat výkon parního stroje s výkonem zvířete. Dnes rozlišujeme dva 

druhy koní. První kůň je definován jako tzv. mechanická koňská síla, značíme jej ks - koňská 

síla nebo hp - horsepower. Jeden hp je přibližně roven 745,7 wattů. Druhý kůň je definován 

jako tzv. měrná koňská síla, značíme jej PS – Pferdestärke. Jeden PS je přibližně roven 

735,499 wattů. Jednotlivé přepočty jednotek výkonu jsou uvedeny v  tabulka 1. 

 

Tabulka 1. Převody jednotek výkonu 

Jednotky výkonu Watt [W] Koňská síla [hp]  

(USA) 

Koňská síla [PS]  

(Evropa) 

1 000 Wattů [W]   1,341 1,36 

1 Koňská síla (USA) [hp] 745,7  1,014 

1 Koňská síla (Evropa) [PS] 735,499 0,986  
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2.2 Druhy výkonu 

2.2.1 Indikovaný výkon Pi 

Indikovaný výkon je veličina získaná realizací pracovního oběhu pístového spalovacího 

motoru uvnitř pracovního prostoru při zanedbání ztrát. K určení indikovaného výkonu slouží 

indikátorový diagram oběhu motoru viz. obrázek 1. Z plochy tohoto diagramu se určí 

indikovaná práce Wi. 

 

Obrázek 1. Diagram - znázornění indikované práce W i a  indikovaného tlaku pi [6] 

 

Pro výpočet indikovaného výkonu Pi platí vztah: 

 

 𝑃𝑖 = 𝑖 𝑊𝑖  
𝑛

60 
 
2

𝑧
= 𝑖 𝑝𝑖  𝑉𝑧  

𝑛

30𝑧
  (2.1) 

  

Pi – indikovaný výkon [kW] 

i – počet válců motoru [-] 

Wi – indikovaná práce oběhu [J] 



20 
 

n – počet otáček motoru [min-1] 

z – udává hodnotu z= 2 pro dvojdobý motor, z=4 pro čtyřdobý motor [-] 

pi  – střední hodnota indikovaného tlaku [Pa] 

Vz – zdvihový objem motoru [cm3]  

 

Ze vztahu (2.1) výpočet indikovaného výkonu vyplývá, že velikost indikovaného výkonu 

závisí obecně na třech činitelích:  

a )Na střední hodnotě indikovaného tlaku pi (rozdíl mezi tlakem v průběhu expanse 

a  komprese, který závisí na podmínkách průběhu pracovního oběhu a  je charakterizován 

středním indikovaným tlakem) 

b) Na zdvihového objemu válců Vz (pracovní obsah válců, který má vliv na množství práce 

získané z jednoho skutečného pracovního oběhu ve všech válcích motoru) 

c) Na počtu otáček motoru n (počet otáček motoru, na kterém závisí počet skutečných 

pracovních oběhů za minutu, čili počet časových intervalů pracovního oběhu) [7] 

 

Indikovaná práce oběhu Wi  

Indikovanou práci je možno také znázornit plochou obdélníku se stranami pi a  Vz, 

viz. obrázek 1. Pro její výpočet platí následující vztah: 

 

 𝑊𝑖 = 𝑊𝐶 − 𝑊1  (2.2) 

 

Wi – indikovaná práce oběhu [J]  

Wc – práce oběhu [J] 

W1 – spotřebovaná práce na výměnu náplně [J]  

(W1 se často zahrnuje do mechanických ztrát)  
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Střední indikovaný tlak pi 

Střední indikovaný tlak si můžeme představit, jako stálý tlak plynů ve válci v průběhu jednoho 

zdvihu, který vykoná takovou práci, jako skutečný tlak v průběhu celého oběhu. Střední 

indikovaný tlak je možné zjistit z plochy indikátorového diagramu viz. obrázek 1. Jedná se 

o poměr plochy indikátorového diagramu, který vyjadřuje indikovanou práci, ke zdvihovému 

objemu. Tento poměr je vyjádřený rovnicí (2.3). [8] 

 

 𝑝𝑖 =  
𝑊𝑖

𝑉𝑧
  (2.3) 

 

pi – střední hodnota indikovaného tlaku [Pa] 

 

2.2.2 Efektivní výkon Pe 

Efektivní (užitečný) výkon představuje hodnotu výkonu potřebnou pro provoz motoru. Jeho 

velikost je ovšem vůči indikovanému výkonu snížená o ztráty. [9] 

 Platí pro něj následující vztahy:  

 

 𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑍  (2.4) 

   

 𝑃𝑒 = 𝑃𝑖 (
𝑃𝑒

𝑃𝑖
) = 𝑃𝑖  

𝑃𝑖−𝑃𝑧

𝑃𝑖
=  𝑃𝑖  ŋ𝑚  (2.5) 

   

 ŋ𝑚 =
𝑃𝑖−𝑃𝑧

𝑃𝑖
   (2.6) 

   

Pe – efektivní výkon [kW] 

Pi – indikovaný výkon [kW] 

Pz – ztrátový výkon [kW] 

ŋm – mechanická účinnost [1] 
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2.2.3 Ztrátový výkon Pz 

Velikost ztrátového výkonu spalovacího motoru v sobě zahrnuje různé ztráty. Ztráty 

způsobené třením pohybujících se součástí motoru, ztráty následkem pohonu pomocných 

zařízení motoru, hydraulické ztráty a  ztráty spojené s výměnou náplně válců. 

Výpočet ztrátového výkonu je složitý, protože je závislý na mnoha činitelích (proměnných). 

Důležitý faktor je mechanický stav motoru a  jeho příslušenství, vliv má i druh oleje a  jeho 

teplota atd. Proto se zavedla veličina střední ztrátový tlak psz. Zavedením této veličiny lze 

zjednodušeně spočítat hodnotu ztrátového výkonu Pz.  

 

 𝑃𝑧 =
𝑖 𝑝𝑠𝑧 𝑉𝑧  𝑛

30𝑧
  (2.7) 

   

 𝑝𝑠𝑧 =
𝑊1

𝑉𝑧
   (2.8) 

   

psz – střední ztrátový tlak 

Průběh indikovaného výkonu, efektivního výkonu a  ztrátového výkonu v závislosti na 

otáčkách motoru (vrtule) popisuje obrázek 2. 

 

Obrázek 2. Graf závislosti výkonů Pi, Pe, Pz na otáčkách [10] 
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2.2.4 Redukovaný výkon Pred 

Redukovaný výkon je přepočítaný výkon v daných podmínkách na podmínky jmenovité 

dohodnuté normou. V letectví platí jako základní norma MSA (Mezinárodní standartní 

atmosféra) tzn. redukovaný výkon je výkon motoru přepočtený na hodnotu nula metrů 

nad mořem tedy na hodnoty MSA a  slouží k porovnání s předepsanými hodnotami 

pro motor a  zároveň zajišťuje porovnatelnost motorů i zkušeben.  

Zavést tzv. redukovaný výkon bylo nutné, protože pokud měříme stejný motor v různých 

atmosférických podmínkách okolí, má vždy jinou hodnotu efektivního (užitečného) výkonu. V 

hustším vzduchu (vyšší tlak a  nižší teplota) by motor měl po výpočtu vyšší hodnotu 

efektivního výkonu, ale hodnota redukovaného výkonu motoru je stále přibližně stejná.  

Další druhy výkonu:  

Jmenovitý výkon  

Jmenovitý výkon je největší užitečný výkon, zaručovaný výrobcem a  je udán na štítku 

motoru. Při tomto výkonu nemusí být dosaženo nejlepších parametrů (např. nejvyšší 

účinnosti).  

Tento výkon motor může vyvíjet po předem určenou dobu, trvale, či přerušovaně a  to tak jak 

to odpovídá účelům a  využití, pro něž byl motor zkonstruován. Musí být dodrženy tyto 

podmínky: jmenovité otáčky motoru, jmenovitý stav vzduchu při podtlaku v sání 

nepřekračující udanou mezní hodnotu a  jmenovitý stav vzduchu při přetlaku ve výfuku 

nepřekračující udanou mezní hodnotu. [9] 

Maximální výkon 

Největší možný užitečný výkon, který může motor vyvíjet bez mechanického nebo tepelného 

poškození po daný čas. 

Trvalý výkon  

Největší užitečný výkon, který může motor vyvíjet trvale za podmínek určených pro jmenovitý 

výkon. 

Mimořádně zvýšený výkon 

Výkon zvýšeny zpravidla o 10% v porovnání s trvalým výkonem. 
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2.3 Činitelé ovlivňující výkon motoru 

O výkonu leteckého motoru, rozhoduje především konstrukce motoru a  použité palivo. Další 

významný činitel jsou atmosférické podmínky, ve kterých je motor provozován. 

2.3.1 Konstrukce motoru 

a) Celkový zdvihový objem válců  

Celkový objem válců je dán součinem jejich počtu a  pracovního objemu. Čím větší je 

zdvihový objem jednotlivých válců nebo čím větší počet válců motor má, tím vyšší je výkon 

motoru. Zvýšení výkonu motoru zvětšením zdvihového objemu válců nebo počtem válců 

v motoru je neefektivní metoda, která vede k nárůstu rozměru motoru i k nárůstu hmotnosti 

motoru. [8] 

b) Otáčky motoru 

Zvýšení výkonu díky vyšším otáčkám je limitováno konstrukcí motoru a  maximálními 

otáčkami vrtule. Maximální otáčky vrtule jsou omezené, obecně platí, že vrtule se stává 

neefektivní při dosažení rychlosti zvuku.  Nejvyšší rychlost je vždy na konci vrtule, na 

špičkách listů. [8] 

c) Palivo 

Výkon motoru závisí na množství energie z paliva, které se v motoru přemění 

na mechanickou práci. Nezávisí na výhřevnosti paliva, ale na výhřevnosti směsi 

(tzv. stechiometrické směsi - ideální poměr vzduchu a paliva ). [10] 

 

2.3.2 Atmosférické podmínky 

Výkon spalovacích motorů ovlivňuje teplota, hustota, tlak i vlhkost vzduchu v okolí, 

tj. vlastnosti nasávaného vzduchu.  

Teplota vzduchu má vliv na jeho hustotu. Čím vyšší je teplota vzduchu, tím nižší je hustota 

vzduchu, tj. do motoru se dostane menší objem vzduchu. Sníží se plnící účinnost motoru tím 

pádem i výkon motoru. Naopak nízká teplota spalovaného vzduchu, zapříčiní jeho větší 

hustotu a  to vede k nerovnoměrnému mísení směsi. To má za následek zvýšení produkce 

emisí motoru a  v extrémním případě může špatný poměr směs zapříčinit vynechání motoru.  
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Na výkon motoru nemá vliv pouze teplota spalovaného vzduchu, ale i jeho vlhkost. Čím vyšší 

je vlhkost vzduchu, tím méně obsahuje kyslíku na jednotku objemu. Další nevýhodou vysoké 

vlhkosti spalovaného vzduchu je, že vodní pára obsažená ve vzduchu, může způsobovat 

korozi ve vstupním a  výstupním ústrojí motoru.  

Tlak spalovaného vzduchu má přímý vliv na výkon motoru. Hodnota tlaku nám udává plnící 

účinnost motoru, čím vyšší tlak tím lepší plnící účinnost a  tím vyšší výkon motoru. Tlak 

vzduchu má také vliv na hustotu vzduchu, s klesajícím tlakem je vzduch řidší.   

 

MSA – Mezinárodní standartní atmosféra 

Atmosférický tlak teplota i hustota s výškou klesají, výkon je tedy závislý na výšce a  to tak, 

že s rostoucí výškou výkon klesá. Pro možnosti srovnání výkonu různých motorů bylo nutné 

zavést jednotná pravidla. Mezinárodně se stanovil jednotný model atmosféry MSA. Jedná se, 

o zjednodušený model zemské atmosféry. Model definuje hodnoty tlaku, teploty a  hustoty 

vzduchu, tj. definuje atmosférické podmínky. Tyto atmosférické podmínky jsou stanoveny 

na úrovni ideální hladiny moře, tj. ve výšce nula metrů nad mořem. Hodnoty MSA jsou 

uvedeny v tabulka 2. 

 

Tabulka 2. Hodnoty dle MSA v nulové výšce nad mořem 

MSA – Mezinárodní standartní atmosféra 

Podmínky ve výšce h= 0 m (při hladině moře) 

 

Tlak vzduchu 1013,25 hPa 

Teplota vzduchu 15°C 

Hustota vzduchu 1,225 kg/m3 

Tíhové zrychlení 9,81 m s-2 

 

 

Průběh změny tlaku, teploty a  hustoty vzduchu v závislosti na výšce dle MSA je definovaný 

následujícími matematickými vztahy: (2.9),(2.10),(2.11). 
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a) Atmosférický tlak vzduchu 

Atmosférický tlak dle MSA, tj. v nulové výšce má hodnotu 1013,25 hPa. S výškou 

atmosférický tlak klesá exponenciálně podle vzorce:  

 
𝑝 = 1013,25 (1 −

𝐻

44308
) 𝑒5,2553  

(2.9) 

 

p – tlak [hPa] 

H – výška [m] 

 

b) Atmosférická teplota vzduchu 

Atmosférická teplota dle MSA je stanovena na patnáct stupňů celsia. Teplota s výškou 

konstantně klesá o 0,0065 °C/m. Toto platí do výšky 11km nad hladinou moře. Od 11km 

do 20 km nad mořem je teplota považovaná za konstantu – 56,5 °C. Pro výpočet teploty 

do výšky menší než 11 km platí vzorec: 

 𝑡 = 15 − 0,0065 𝐻   [°C] (2.10) 

 

t – teplota [°C] 

H – výška [m] 

 

c) Hustota vzduchu 

Hustota vzduchu dle MSA má hodnotu 1,225 kg.m-3. Hustota vzduchu s výškou 

exponenciálně klesá. Pro výpočet hustoty do výšky 11km platí vzorec: 

 

 
ρ = 1,225 (1 −  

𝐻

44308
) 𝑒4,2553  

(2.11) 

   

ρ – hustota [kg.m-3] 

H – výška [m] 
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Průběh změny tlaku, teploty a  hustoty vzduchu v závislosti na výšce dle MSA je zobrazený 

na obrázek 3. 

 

 

Obrázek 3. Graf průběhu teploty, hustoty a  tlaku vzduchu dle MSA [11] 
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 Zkušebny leteckých motorů 3

Každý letadlový motor provozovaný v České republice musí mít Osvědčení o letové 

způsobilosti vydané ÚCL, aby toto osvědčení získal, musí projít všemi zkouškami 

definovanými v předpisech. Zkoušky mohou probíhat na pozemním zařízení uvnitř, 

tj. v motorové zkušebně nebo venku. Dále mohou probíhat v létající laboratoři nebo 

na zkušebním letadle. 

 

Pozemní zařízení 

Nejčastěji probíhá měření parametrů motoru na pozemních zkušebních zařízeních 

(motorových brzdách, zkušebních standech). Tyto zařízení můžou být umístěny buď, 

to venku nebo uvnitř. V drtivém počtu případu jsou zkušební zařízení umístěny uvnitř 

ve speciální místnosti – motorové zkušebně. Motorová zkušebna musí plnit přesně 

definované požadavky ÚCL a musí být schválená. Požadavky jsou kladeny zejména 

na podmínky měření, přesnost a  bezpečnost.  

Létající laboratoř 

Přesnější údaje o tom, jak se motor bude skutečně chovat v praxi, získáme provedením 

letových zkoušek v létající laboratoři. Obvykle se jedná o vícemotorový letoun, na němž je 

speciálně upraveno jedno motorové lože, do kterého se zkoušený motor zastaví. V letadle 

(létající laboratoři) jsou potom umístěny přístroje pro měření hodnot zkoušeného motoru. 

Výhodou létající laboratoře je přesnost naměřených velečin (věrné napodobení provozních 

podmínek). Nevýhodou jsou vysoké provozní náklady. [12] 

Zkušební letadlo 

Poté, co na zemi proběhne několik provozních (pozemních zkoušek motoru), se motor 

zastaví do stejného typu letounu, na kterém má být v budoucnu provozován. Tento letoun 

bývá často navíc vybaven nadstandartním měřícím zařízením, než je běžné v provozu, aby 

změřil všechny potřebné hodnoty zkoušeného motoru. Výhoda je přesnost získaných hodnot. 

Motor provozujeme přímo v podmínkách, ve kterých bude v budoucnu fungovat. Nevýhoda 

jsou opět vysoké náklady např. na údržbu letadla a  časová náročnost. [12] 

  



29 
 

3.1 Měřící zařízení zkušeben 

Pro zjišťování přesných hodnot je potřeba na zkušebně použít vhodné měřící zařízení. Tyto 

zařízení (snímače) je nutné pravidelně kalibrovat. Přesná doba kalibrace jednotlivých 

zařízení i postup musí být uvedený v dokumentech zkušebny. 

 

Otáčky motoru (vrtule) 

Otáčky motoru se měří otáčkoměry. Jedná se o dálkové elektrické otáčkoměry, které ukazují 

hodnotu otáček na ovládacím pultu zkušebny v minutách-1. 

Teploty 

Teplota okolního vzduchu na zkušebně se měří teploměrem. Teplota oleje na vstupu 

i na výstupu se měří pomocí odporových teploměrů. Vyšší teploty např. teplota pod 

zapalovacími svíčkami nebo teplota výfukových plynů se měří galvanometry ve spojení 

s termočlánky. Teplota hlav válců motoru se měří pomocí speciálních senzorů (snímačů) 

umístěných ve válci. 

Kroutící moment 

Kroutící moment se měří na zkušebně pomocí brzd (aerodynamických, elektrických nebo 

hydraulických). Jedná se o důležitou veličinu, protože slouží jako základ pro výpočet 

výkonnosti motoru.  

Tlak 

Tlak v plnícím potrubí (plnící tlak) se měří tlakovými čidly. Tlaky oleje a  paliva se měří 

pomocí manometrů (tlakoměrů), pro přesnější údaje lze použít manometry s vyšší přesností. 

Spotřeba paliva 

K měření spotřeby paliva se používá elektromechanický průtokoměr. 

Spotřeba oleje 

Spotřeba (úbytek) oleje se zjišťuje porovnáváním množství oleje v nádrži (v cejchované 

nádrži), viz. kapitola 7.3 Zkouška spotřeby oleje. 
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3.2 Dokumenty zkušebny 

Letecká zkušebna musí být schválená a  dozorovaná leteckým úřadem. 

3.2.1 Příručka zkušebny 

V příručce zkušebny musí být definováno přesné umístění zkušebny a  její stručný popis. 

Dále zde musí být organizační schéma zkušebny a rozsah oprávnění, tj. povolených 

činností. Další nezbytnou informací, je informace o zaměstnancích. V příručce by měl být 

napsaný počet a  kvalifikace personálu včetně jejich odpovědnosti a  pravomocí. 

Ve zkušebně také musí být zajištěn dohled, kvalita, hygiena a  bezpečnost provozu či postup 

při řešení nehod. Tyto informace jsou taktéž uvedeny v příručce zkušebny. Nedílnou 

kapitolou příručky je také kapitola schvalování změn, kde musí být uveden postup při 

schvalovaní jakýchkoliv změn, jak významných za pomocí ÚCL, tak tzv. nevýznamných 

interních změn. 

3.2.2 Předpis pro provoz 

Předpis pro provoz, obsluhu a  údržbu zkušebny obsahuje popis zkušebny a  jejich 

jednotlivých systémů, tj. palivový, olejový, elektrický popř. další dle typu motoru: vzduchový, 

hydraulický atd. Dále popis stojanu, motorového lože, ovládání motoru, popis přístrojů 

a  jejich přesností, kalibrace zařízení, obsluha a  ovládání zkušebny, periodická údržba např. 

kontrola a  výměna provozních hmot, opravy atd. 

3.2.3 Technologická příručka 

Technologická příručka motorové zkušebny obsahuje technologický postup pro zkoušení 

motoru. Je zde popsán postup od přípravy motoru na zkoušení až po svěšení motoru 

po zkoušení. Tyto body technologického postupu zkoušení motoru musí být v této příručce 

detailně popsány: příprava motoru na zkoušení, navěšení motoru na zkušební stojan a  jeho 

připojení k jednotlivým systémům (palivový, olejový, elektrický, popř. další dle typu motoru: 

vzduchový, hydraulický atd.), připojení a  montáž dalších zařízení (ovládání, sání, výfuk, 

chlazení, vrtule), připojení měřícího zařízení, obsluha a  ovládání motoru, provozní omezení, 

postupy a  programy pro jednotlivé druhy běhů, seřízení motoru, měření na motoru a  s tím 

související výpočty, kontrola motoru po běhu, svěšení motoru ze zkušebny. 

Všechny dokumenty jsou vytvářeny s ohledem na praxi ve firmě a na základě požadavků, 

předpisů a  norem příslušného leteckého úřadu. Pokud se jedná o motory různých výrobců, 

musí se při vytváření dokumentů zkušebny respektovat také normy a požadavky vydané 

příslušným výrobcem motoru. Tyto normy bývají uvedeny v příručkách dodávaných 

s motorem např. příručka pro generální opravu motoru, příručka pro provoz motoru atd.  
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 Měření výkonu  4

Měření výkonu leteckých pohonných jednotek probíhá na zařízeních, která umožňují měřit 

charakteristické veličiny, nezbytné pro výpočet výkonu motoru.  Výkon motoru se měří 

tzv. výkonovými brzdami. 

Princip výkonové brzdy je jednoduchý. Proti neznámému točivému momentu motoru působí 

nám známý brzdný moment nebo jsme schopni tento brzdný moment změřit. Na základě 

velikosti brzdného momentu potom vypočteme velikost výkonu motoru. K měření se může 

použít různých typů výkonových brzd. Jednotlivé typy výkonových brzd rozlišujeme podle 

principu jejich funkce. Základní typy výkonových brzd jsou brzdy aerodynamické, hydraulické 

a elektrické. 

 

4.1 Aerodynamické brzdy  

4.1.1 Cejchované brzdící vrtule 

Aerodynamické brzdy využívají k brzdění aerodynamický odpor vrtule, nasazené 

na vrtulovém hřídeli leteckého motoru, a  poznatku, že k tomu, aby se vrtule otáčela 

ve vzduchu určitými otáčkami, je potřeba určitý výkon (při daném stavu vzduchu – hustotě 

vzduchu). Rozměrovou (dimensionální) analýzou byl pro výkonnost vrtule odvozen vztah: 

 

 𝑃 =  𝑐𝑝 𝜌 𝑛3 𝐷5  (4.1) 

   

 

P – výkon [kW] 

cp – součinitel výkonu  

ρ – hustota vzduchu [kg.m-3] 

n – otáčky [ot/min] 

D – průměr vrtule [m] 
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V praxi se ukazuje, že při brždění motoru vrtulí na zkušebně je závislost výkonu (výkonnosti 

potřebné k otáčení vrtule) na rychlosti otáčení relativně jednoduchá záležitost, pro kterou 

platí následující vztah: 

 𝑃 = 𝑛3 𝐶    (4.2) 

   

P – výkon [kW]  

n – otáčky [min-1] 

C – konstanta vrtule 

Tento vztah (4.2) obecně platí jen pro pevnou vrtuli nebo pro jedno nastavení (jeden úhel 

náběhu) u stavitelné vrtule, při jedné rychlosti letu (na zemi nulové). Pak lze považovat 

ve vzorci (4.1) průměr vrtule D i součinitel vrtule cp za konstantní. Pokud bude platit 

předpoklad, že i hustota vzduchu ρ je také konstantní zůstane právě vztah (4.2), tj. výkon je 

přímo úměrný třetí mocnině otáček a  vrtulové konstantě C. 

Výhody metody měření výkonu pomoci cejchovaných brzdících vrtulí: 

- jednoduchost zařízení 

- levnost provozu 

- spolehlivost 

- pro běžné účely postačující přesnost 

- vhodná metoda pro letecké motory chlazené vzduchem, kde se proudu vzduchu 

od vrtule využívá zároveň k chlazení motoru (pro zvýšení průtoku chladícího vzduchu 

kolem motoru se používá speciální vrtule tzv. brzdící vrtule) 

Nevýhody metody měření výkonu pomoci cejchovaných brzdících vrtulí: 

- pro každý typ motoru je obecně třeba jiná vrtule 

- relativně velký vliv vnějších atmosférických podmínek na přesnost naměřených 

výsledků, tj. menší přesnost měření 1  

- při nutnosti zjištění výkonnosti v jiných režimech se musí použit další brzdící vrtule 

s odlišným průběhem křivky.  

- nutnost pravidelné překalibrace  

 

                                                

1
 Přesnost měření je tím menší, čím jsou podmínky měření vzdálenější od MSA. Jedna vrtule nezatěžuje motor 

stejně za různých barometrických poměrů a  není možno ji za chodu přizpůsobit změněným podmínkám. 
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Brzdící vrtule 

Brzdící vrtule je speciální vrtule určená ke zkoušení leteckých motorů na zemi viz. obrázek 4. 

Používá se při měření parametrů motoru metodou aerodynamických brzd. Při tomto měření 

je motor uložen ve zkušebním zařízení (zkouškovém standu) i s vrtulí. Ta slouží k vytvoření 

aerodynamického odporu a  u vzduchem chlazených motorů i ke chlazení. Aby bylo chlazení 

motoru efektivnější, používají se právě speciální brzdící vrtule, které mají oproti běžným 

letovým vrtulím, menší průměr a  větší počet listů. U motorů s vysokou výkonností někdy ani 

samotná brzdící vrtule k chlazení motoru nestačí a  je nutno motor vybavit zvláštními 

usměrňovacími plechy, které chlazení motoru podporují. 

 

 

Obrázek 4. Čtyřlistá brzdící vrtule [13] 

 

Jednou brzdící vrtulí lze napodobit pouze určité letové podmínky a  určité zatížení motoru, 

teoreticky je tedy potřeba sada brzdících vrtulí pro jeden motor. Většinou jsou ale režimy 

motoru vhodně voleny tak, aby se na dvou až třech předepsaných režimech při zkoušení 

motoru na zemi vystačilo s jednou brzdící vrtulí viz .tabulka 3. Zvolené režimy leží 

na tzv. vrtulové křivce motoru viz. obrázek 5. 
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Obrázek 5. Příklad vrtulové křivky [14] 

 

V praxi se tady spokojujeme s jednou brzdící vrtulí, která přesně odpovídá nejdůležitějšímu 

režimu (z hlediska výkonu vzletový režim) a  přesně nebo přibližně odpovídá jednomu či 

dvěma dalším předepsaným režimům. Z Tabulka 3 je vidět, že režimy jsou dobře zvolené, 

a  že tedy pravděpodobně bude stačit jedna brzdící vrtule, tj. vrtule s jednou konstantou C. 

Přičemž případné rozdíly je možno dopočítat. 

 

Tabulka 3. Režimy motoru M132AK (LOM Praha) [15] 

Režim motoru Výkon 

[kW] 

Otáčky 

[ot/min] 

Plnění 

[ata] 

Teoretická konstanta  

(výkon/otáčky3 ) 

Vzletový 90 2 700 1 4,572.10-9 

Trvalý 80 2 600 0,95 4,552.10-9 

Cestovní 70 2 500 0,88 4,480.10-9 
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Brzdící vrtule také musí být pro daný motor „vhodná“, tzn. že musí zabezpečovat možnost 

nastavení předepsaných režimů. Z toho důvodu se většinou jako brzdící vrtule používají 

vrtule na zemi (za klidu) přestavitelné. Díky tomu je možno mírnou úpravou úhlu náběhu 

dosáhnout předepsaného režimu, tj. dosáhnout určitých otáček při určitém plnícím tlaku. 

Tzv. lehká vrtule (s příliš malým úhlem náběhu) by způsobovala přetáčení motoru. Motor by 

při maximálním výkonu měl vyšší otáčky, než jsou maximální povolené, nebylo by tedy 

možné dosáhnout předepsaného režimu motoru (vzletového režimu). Tzv. těžká vrtule 

(s příliš velkým úhlem náběhu) by naopak ani při maximálním výkonu nedosáhla 

předepsaných otáček, tj. opět by nebylo možno dosáhnout předepsaného režimu. Malé 

odchylky by bylo možné odstranit určitou korekci (přepočtem). V případě větších odchylek by 

bylo nezbytné použít vhodnější brzdící vrtuli.  

Cejchovaní brzdící vrtule 

Cejchování brzdící vrtule probíhá pomocí dynamometru a  motoru. Používá se dynamometr 

s plynule měnitelnými otáčkami a  možnosti měření krouticího momentu motoru. Nejprve se 

motor namontuje na dynamometr a  pomocí něj se naměří křivky výkonnosti motoru, u něhož 

má být brzdící vrtule užívána. Křivka výkonnosti motoru je závislost výkonu motoru při 

určitém otevření přípusti motoru (obyčejně plném) na otáčkách. Potom se stejný motor 

navěsí na vrtulovou zkušebnu, namontuje se brzdící vrtule a  zjišťuje se rychlost (rychlost 

otáčení), jakou motor vrtulí otáčí, pří stejném otevření přípusti (obyčejně plném), při stejném 

plnícím tlaku. V křivce výkonnosti z dynamometru se nalezne příslušná hodnota výkonu 

motoru P a odpovídající rychlosti otáčení n. Z těchto údajů se potom vypočte konstanta 

vrtule C. 

Nezbytnou podmínkou je, aby motor na vrtulové zkušebně nasával stejný vzduch (vzduch o 

stejném tlaku a  teplotě) jako při měření na dynamometru. Jelikož je tomu tak zřídka, je nutné 

průběžně pracovat s korekčními součiniteli (motorovým a  vrtulovým koeficientem). A to 

z důvodu, že při změně atmosférických podmínek (při změně hustoty vzduchu, tj. jeho teploty 

nebo tlaku) dochází i ke změně hodnoty výkonu (jak u motoru, tak u vrtule). Je nutné provést 

korekce a  cejchování vrtule uvést dle podmínek MSA.  

Výrobci motoru dodávají spolu s motorem i příručku k motoru, kde je přesně stanovený 

postup a  požadavky pro měření výkonu. Při měření výkonu pomocí kalibrované vrtule 

dodávají výrobci, pro konkrétní motor nebo skupinu motorů svoji vlastní brzdící vrtuli nebo 

jsou v příručce přesně definovány parametry vrtule, kterou lze k měření výkonu použít. 

Každá vrtule musí být vždy kalibrovaná pro konkrétní typ motoru nebo skupiny motorů 

a  pro konkrétní zkušebnu. 
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4.1.2 Metoda pomocí výkyvných vrtulových brzd 

Při brzdění motoru na výkyvné brzdě je lože motoru upevněno na stojanu otočném kolem 

podélné osy motoru viz .obrázek 6. Motor je zatěžován letovou vrtulí, s otočně uloženým 

ložem je pevně spojeno rameno, pomocí něhož se měří kroutící moment, který působí na 

lože jako reakce kroutícího momentu předávaného motorem vrtuli. Moment je dán součinem 

síly, působící v určitém místě ramene a  vzdáleností tohoto místa od středu otáčení 

viz. vztah (4.4). Velikost naměřeného momentu je u momentových vrtulových brzd značně 

ovlivňována přídavnými momenty vznikající působením proudu vzduchu od vrtule na povrch 

motoru, krycí plechy s ním spojené a  ostatní části, spojené s ložem motoru. Proto se musí 

na každou vrtuli a  každý typ motoru (tj. typ motoru i způsob jeho zakrytí) stanovit velikost 

těchto přídavných momentů cejchováním. Většinou se vliv proudu vzduchu na naměřené 

hodnoty zahrnuje do opravného koeficientu, kterým se násobí naměřená výkonnost. 

Výkonnost motoru se stanoví ze změřeného momentu, otáček a  konstanty brzdy. [12] 

 

 

Obrázek 6. Výkyná vrtulová brzda [13] 
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Pro výpočet efektivního výkonu motoru, měřeného na výkyvné brzdě platí vztah: 

 

 𝑃𝑒𝑓 =
𝑛 𝑃 𝑟 𝑐1

716
   (4.3) 

 

Pro výpočet hodnoty kroutícího momentu platí vztah: 

 

 𝑀𝑘 = 𝑃 𝑟 (4.4) 

 

Pef – efektivní výkon [ks] 

n – otáčky vrtule [min-1] 

P – hmotnost závaží P [min-1] 

r – rameno [m] 

c1 – korelační konstanta 2 

 

Tato metoda se používá především u vodou chlazených motorů. Pro motory vzduchem 

chlazené je tato metoda nepřesná. Tato práce se týká právě motorů vzduchem chlazených, 

proto by použití této metody měření výkonu nebylo vhodné. [13] 

  

                                                

2
 c1 je korelační konstanta, kterou se opravuje vliv proudícího vzduchu na změřený kroutící moment. 

Tato konstanta se určuje pokusně a  platí jen pro jeden typ motoru na určité brzdě, pro určitou vrtuli 
a  v omezeném rozsahu otáček. Konstanta se určuje obyčejně porovnáním reakce způsobené 
zatížením motoru brzdící vrtulí a  brzdícím mlýnkem, přičemž patky na mlýnku musí být upraveny tak, 
aby při stejném otevření přípusti (nejlépe na plno) otáčel motor mlýnkem tak rychle jako vrtulí, jejichž 
koeficient chceme určit. [13] 
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4.2 Hydraulické brzdy 

U hydraulických brzd se pro brzdění otáčejícího se hřídele využívá vnitřního tření kapaliny, 

které vzniká třením kapaliny mezi kotoučem rotoru a  stěnami tělesa brzdy. Jako hydraulická 

kapalina se používá voda. Motor otáčí rotorem brzdy, který uvádí do pohybu vodu a  ta se 

snaží uvést do pohybu stator. Stator je výkyvně uložen a  moment se měří na páce. [6] 

 

 

Obrázek 7. Hydraulická brzda Hofmann [6] 

 

1 – přítok vody 7 - stator 

2 – kruhový kanál 8 – rotor 

3 – ložisko statoru 9 – hřídel rotoru 

4 – ložisko rotoru 10 – ovládání řídícího ventilu 

5 – uložení ložiska statoru 11 - rám 

6 – řídící ventil 12 – odtok vody 
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Postup měření 

Po spuštění hydraulické brzdy je, před začátkem měření nutno počkat až se motor stabilizuje 

v nízkých otáčkách. Dále je nutné po celou dobu chodu zařízení hlídat dostatečný přítok 

a  odtok vody. Vodní hladina v přívodní nádrži se doplňuje podle zatížení motoru, tj. čím větší 

zatížení motoru tím více vody do brzdy přitéká. Při tomto procesu vzniká velké množství 

tepla, které je odváděno společně s odtékající vodou. Kryt motoru (stator) reaguje na kroutící 

moment motoru, vychyluje se a  měřící jednotka tento pohyb (hodnoty) zaznamenává. [16] 

Chlazení hydraulické brzdy 

Účinek vody je velmi silný i relativně malé lopatkové kolo je schopno pohltit velké výkonnosti 

letadlových motorů. Problémem je zahřívání vody, která se při prudkém víření silně zahřívá, 

a  proto musí být v brzdě neustále vyměňována. Vodní chlazení u motorové brzdy může být 

realizováno dvěma způsoby, buď to otevřeným, nebo uzavřeným okruhem.  

U otevřeného okruhu voda přitéká do motorové brzdy, protéká brzdou a  odtéká 

do kanalizace. Je nutné dbát na to, aby nedošlo k jejímu znečištění. Navíc při dlouhodobém 

testovaní nebo testování motorů o větší výkonnosti by bylo zapotřebí velké množství vody, 

proto je výhodnější druhá metoda chlazení, metoda s uzavřeným okruhem. Při tomto 

způsobu chlazení se v blízkosti motorové zkušebny vybuduje vodní nádrž. Voda teče 

z nádrže do vodní brzdy a  vrací se zpět do nádrže. Musí však být vyřešeno čištění vody 

a  ochlazení vody před návratem do zásobníku a  to tak, aby kvalita vody v nádrži 

vyhovovala požadavkům a  plnila normy, které vyžaduje motorová vodní brzda. [16] 

Výhody metody měření výkonu pomocí hydraulických brzd: 

- podobný průběh zatěžovací charakteristiky jako u vrtule 

- zatížení lze plynule měnit 

- velký měřící rozsah (může se měřit ve všech režimech chodu motoru) 

- jednoduchá obsluha 

- relativně nízké výrobní náklady oproti některým dynamometrům 

Nevýhody měření výkonu pomocí hydraulických brzd: 

- nemožnost rekuperace energie zpět do elektrické sítě 

- nutnost stálého chlazení (stálý přísun vody, stálé chlazení vody na nízkou teplotu) 

- delší časový interval ke stabilizaci 

- nemožnost motor nastartovat (roztočit klikovou hřídel motoru), nutnost 

pomocných zařízení (pomocné elektromotorky) 
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Pro případ řešený v této diplomové práci, tj. menší letecké pístové motory a  již existující 

záběhový stand, na kterém jsou tyto motory testovány, není tato metoda měření výkonu 

vhodná. Velkou nevýhodou je potřeba zajištění dostatečného chlazení motoru. Letecké 

pohonné jednotky uvažované v této práci jsou chlazeny vzduchem, čímž vzniká problém 

s chlazením motoru, umístěném na hydraulické brzdě. Brzdící zařízení je zde připojeno 

k vrtulovému hřídeli motoru místo příslušné vrtule a  motor v chodu tak není chlazen 

proudem vzduchu běžně generovaným vrtulí.  

Jedním z řešení tohoto problému by mohlo být použití systému chladících ventilátorů (turbín 

s vhodně umístěnými sacími a  výfukovými kanály). Napájení tohoto systému by ovšem 

znamenalo významné zvýšení energetické náročnosti zkušebny a  zároveň by zůstal 

nevyužit již fungující záběhový stand. Komplikací by byly i nemalé náklady na pořízení 

vhodné hydraulické brzdy. 

Další nevýhodou je nárok na prostor zkušebny. Hydraulická brzda je relativně velké zařízení, 

navíc je zde potřeba umístit krom samotné hydraulické brzdy také její pomocné zařízení 

a  zásobník vody. Zároveň by bylo nutné konstrukčně vyřešit přívod vody ze zásobníku 

k samotné brzdě. Systém by musel zajistit přívod vody v dostatečném množství po celou 

dobu testování motoru tak, aby bylo zajištěno chlazení i měřící funkce brzdy při všech 

režimech zkoušky. 
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4.3 Elektrické brzdy (dynamometry) 

4.3.1 Princip měření dynamometru 

Elektrické výkonové brzdy jsou dynamometry. Dynamometr je v podstatě generátor 

stejnosměrného nebo střídavého proudu poháněný zkoušeným motorem. Motor roztáčí 

dynamometr a  ten jej brzdí. Dynamometr, je tedy v podstatě zátěži pro spalovací motor. 

Dynamometr musí plnit funkci v celém rozsahu otáček motoru a  kroutícího momentu. 

Dynamometrem neměříme přímo výkon, ale  měříme kroutící moment. Výkon následně 

spočítáme pomocí kroutícího momentu a  uhlové rychlosti podle vztahu: 

 

 𝑃 = 𝜔 𝑀𝑘 (4.5) 

   

P – výkon [kW] 

ω – úhlová rychlost [rad.s-1] 

Mk – kroutící moment [N.m] 

 

 

Po úpravách dostaneme vztah vhodný k výpočtům: 

 

 𝑃 =
2 𝜋 𝑓 𝑀𝑘

60000
 ~  =

𝑓 𝑀𝑘

9549
    (4.6) 

   

P – výkon [kW] 

f – frekvence [min-1] 

Mk – kroutící moment [N.m] 

 

 



42 
 

4.3.2 Kroutící moment 

Kroutící (točivý) moment je součin působící síly a  délky ramene, na kterém síla působí. 

Kroutící moment pístového motoru je moment síly vyvozený na hnacím hřídeli motoru. Patří 

mezi základní veličiny popisující motor a  jedná se o důležitý parametr pro výpočet výkonu 

motoru. Jednotka kroutícího momentu je N.m, tj. newton krát metr. 

U pístového motoru vzniká kroutící moment  v klikovém mechanismu, kde jej způsobuje síla 

Ft na rameni kliky r. Velikost kroutícího momentu Mt a  síly Ft se mění napříč celým 

pracovním cyklem, což je vidět na obrázek 8. Změnu velikosti kroutícího momentu způsobuje 

změna úhlu natočení kliky a  velikost síly F. Tato síla je tvořena složkami Fp a  Fm. Složka 

Fp vyjadřuje tlakovou sílu expandujících plynů uvnitř válce a  složka Fm setrvačnou sílu 

posuvných hmot v ose válce. [17] 

 

Obrázek 8. Velikost sil v klikovém ústrojí, vznik točivého momentu [9] [17] 

 

Z grafu (viz. obrázek 9) zaznamenávajícího průběh točivého momentu jednotlivých válců, 

jsou patrné značné rozdíly hodnot točivých momentů jednotlivých válců v průběhu 

pracovního cyklu. Pokud si ale uvědomíme, že při např. 5000 ot/min trvá jedna otáčka pouze 

0,012s, pak lze uvedenou situaci zjednodušit zavedením průměrné hodnoty točivého 

momentu, aniž bychom se dopustili jakékoliv chyby z hlediska měření výkonových parametrů 

motoru. [9] [17] 
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Obrázek 9. Průběh točivého momentu jednotlivých válců motoru [9] [17] 

 

Chybou je uvádět hodnoty výkonu nebo hodnoty kroutícího momentu bez otáček, v kterých 

těchto hodnot dosahují. Maximální výkon totiž vypovídá do jakých otáček má smysl motor 

točit, kdežto hodnota maximálního kroutícího momentu, říká v jakých otáčkách má motor 

nejvíc síly. 

 

4.3.3 Měření kroutícího momentu  

Dynamometr se skládá z absorpční jednotky a měřidel kroutícího momentu. Absorpční 

jednotka je tvořena rotorem a  statorem (krytem). Stator je zavěšen výkyvně, tj. kryt 

dynamometru je přichycen tak, aby se mohl mírně otáčet okolo osy rotoru. Zároveň je 

napevno spojen se vzpěrou pro zachycení kroutícího momentu. Otáčení krytu dynamometru 

je umožněno díky radiálním čepům. Ty se nacházejí na obou koncích a jsou oporou 

motorové brzdy. Uložení je realizováno pomocí ložiskových čepů. Vzpěra pro zachycení 

kroutícího momentu je připevněna ke krytu dynamometru a  měřící váhy jsou umístěny tak, 

aby měřili sílu. Síla vzniká tak že se kryt dynamometru snaží otáčet. Kroutící moment je pak 

násobkem síly a  délky vzpěry pro zachycení točivého momentu. Délka se měří od středu 

otáčení motoru. Měřící váhy mohou být nahrazeny siloměrem, který naměřenou sílu převádí 

na elektrický signál. Ten je přímo úměrný kroutícímu momentu. [16] 
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Výhody metody měření výkonu pomocí elektrických brzd: 

- velká přesnost měření 

- rovnoměrnost chodu 

- jemná regulace  

- rekuperace elektrické energie (odvod elektrické energie zpět do sítě je složitý, proto 

se častěji využívá tato energie k pohonu pomocných zařízení, především ventilátorů), 

rekuperace energie má praktický význam při dlouhodobém testovaní motorů 

- elektromotor s plynule měnitelnými otáčkami – možnost spouštění motoru, protáčení 

motoru (např. zjištění třecích odporů zkoušeného motoru pří spouštění) 

- nižší mechanické ztráty u indukčních dynamometrů než u hydraulických brzd 

 

Nevýhody metody měření výkonu pomocí elektrických brzd: 

- zcela odlišný průběh zatěžovací charakteristiky brzdy oproti charakteristice letové 

vrtule (vyjma vířivých brzd), tj. závislost rychlosti otáčení a  výkonnosti elektrickou 

brzdou absorbované, je zcela jiná než u vrtule 

- vysoké pořizovací náklady i provozní náklady celého zařízení 

 

4.3.4 Typy elektrických brzd (dynamometrů) 

a) Generátory stejnosměrného proudu 

Jejich největší část tvoří čepově uložený stejnosměrný motor. Stejnosměrný motor je točivý 

elektromotor, k jehož napájení slouží stejnosměrný proud. V jeho vnitřním magnetickém poli 

se nachází smyčka, kterou protéká proud. Ten indukuje magnetické pole, které je díky 

komutátoru vždy stejné orientace jako jeho vnější magnetické pole. Protože má soustava 

v této orientaci magnetických polí vyšší energii, bude se snažit přetočit do polohy, ve které 

bude tato energie nižší. To způsobí otáčivý pohyb motoru. [18] 

b) Generátory střídavé proudu 

Asynchronní dynamometry se skládají z asynchronních motorů, někdy též označovaných 

jako indukčních, s kotvou nakrátko. Průchodem trojfázového střídavého proudu vinutím jejich 

statoru vzniká točivé magnetické pole, které indukuje napětí v rotoru a  vzniklý proud vyvolá 

moment otáčející rotorem. Otáčky motoru jsou řízeny pomocí změny frekvence střídavého 

proudu. Tyto dynamometry mají nižší hodnotu momentu setrvačnosti a  díky tomu jsou 

schopny rychleji měnit své otáčky. Díky použití asynchronních motorů se vyznačují také 

nízkými nároky na údržbu. [18] 
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c) Indukční vířivé brzdy 

V indukčních vířivých brzdách se využívá principu vířivých proudu (Foucaultových proudů). 

Vířivé proudy vznikají ve vodičích a  to právě když dochází ke změně magnetického 

indukčního toku. Jedná se o proudy indukované, tj. proudy se snaží zabránit změně, která je 

vyvolala, zeslabují tak budící magnetický tok. Vířivé proudy jsou přímo úměrné elektrické 

vodivosti materiálu, tj. nejpomaleji se v magnetickém poli pohybuje materiál s nejlepší 

elektrickou vodivostí. [19] 

Princip indukční vířivé brzdy 

Po elektrické stránce lze vířivou brzdu považovat za synchronní stroj s počtem pólů rovným 

počtu zubů rotoru a  s nekonečným počtem fází. Dvě základní části vířivé brzdy jsou stator 

a  rotor. Rotor je z oceli a  má tvar ozubeného kola. Na statoru je budicí cívka, kterou protéká 

stejnosměrný proud, jenž budí v magnetickém obvodu magnetický tok. Rotor se otáčí 

v magnetickém poli statoru a  vlivem střídání zubu a  mezery rotoru se mění magnetický 

odpor magnetického obvodu a  tím i magnetický tok. Změna magnetického toku způsobuje 

indukování napětí v magnetickém obvodu, v důsledku čehož začnou obvodem protékat vířivé 

proudy. Při nulové mechanické rychlosti rotoru nedochází ke změně magnetické vodivosti, ke 

vzniku vířivých proudů, a  tudíž ani k vytvoření momentu. [20] 

Vířivé dynamometry s přímým chlazením 

U dynamometru je nutné stejně jako u hydraulické brzdy vyřešit chlazení. Existují dva typy 

chlazení dynamometru a  to vířivé dynamometry s přímým nebo nepřímým vodním 

chlazením. Přímé chlazení je méně obvyklou variantou. Chladící kapalina je přiváděna přímo 

do prostoru mezi statorem a  rotorem. Nejčastěji se jako chladící kapalina používá voda. 

Nevýhoda této metody je častější koroze dynamometru, pokud není dynamometr v provozu 

a  vysoká hodnota momentu setrvačnosti způsobená působením kapaliny při otáčení rotoru. 

Největší problém, proč se tato metoda běžně nevyužívá, je vliv tření vody. Tento jev 

ovlivňuje maximální otáčky dynamometru, pokud je totiž dosaženo určitých otáček brzdný 

účinek tření vody převýší brzdný účinek vířivých proudů. [18] 

Vířivé dynamometry s nepřímým chlazením 

Při tomto typu chlazení je chladící kapalina rozváděna kanálky ve statoru. Tyto kanálky se 

nacházejí v místě, kde je vzdálenost mezi statorem a  rotorem nejmenší. Chlazení je pro 

dynamometr životně důležité i malý výpadek chlazení může způsobit poškození zařízení 

z tohoto důvodu jsou často dynamometry vybaveny snímači průtoku, aby bylo možné 

sledovat průtok chladící kapaliny v každém okamžiku chodu dynamometru. [18] 
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Obrázek 10. Schéma vířivé brzdy [18] 

 

1 – pólový kotouč (rotor) 8 – vzduchová mezera 

2 – hřídel rotoru 9 – měřič rychlosti 

3 – spojovací příruba 10 – pohyblivá podpora 

4 – obvod s termostatem 11 – pevná základna 

5 – budící vynutí 12 – přívod vody 

6 – skříň dynamometru 13 – kloub 

7 – chladící komora 14 – potrubí na odvod vody 
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Působením vířivých proudů se vytvoří brzdný moment, přičemž velikost tohoto momentu je 

řiditelná změnou proudu v budicí cívce viz. obrázek 11. Energie vířivých proudů je dána 

energií, která je dodána zkoušenou pohonnou jednotkou, a  mění se v tělese magnetického 

obvodu vířivé brzdy na teplo. K odvodu tohoto tepla musí být vířivá brzda vybavena účinným 

chladicím systémem. [20] 

 

 

Obrázek 11. Závislost brzdného momentu vířivé brzdy na budicím proudu [20] 

 

 

Pro měření výkonu ve firmě Aeroengine není vhodné uvažovat tuto metodu. Náklady na 

pořízení dynamometru jsou velmi vysoké, vzhledem k malému počtu záběhu motoru za rok 

(cca 10 až 20 záběhu ročně) by koupě a  údržba dynamometru byla zbytečná a  použití této 

metody by bylo velmi neefektivní. Nároky dynamometru na prostor jsou taktéž vysoké, jedná 

se o poměrně velké zařízení. Spotřeba energie dynamometru je rovněž vysoká.  
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Další velkou nevýhodou z hlediska zkoušení je, že testované motory (nyní Lycoming, v 

budoucnu i jiné malé pístové motory) nejsou chlazené kapalinou, ale jedná se o vzduchem 

chlazené motory. Při použití dynamometru, kde je motor zkoušen bez vrtule, která v běžném 

provozu zajišťuje nejen tah, ale i chlazení motoru, je nutné chlazení motoru vyřešit jinak. 

Chlazení tedy bude muset být zajištěno externě pomocí dalších zařízení např. ventilátorem 

umístěným na dynamometru.  

Výhodou dynamometru je jeho přesnost oproti aerodynamickým metodám. Otázkou je, jak 

přesné hodnoty výkonu motoru firma potřebuje deklarovat, v tomto případě se domnívám, že 

přesnost aerodynamických metod po provedení korekcí bude dostačující. Výhodou 

dynamometru oproti vodní brzdě je že dynamometr je schopný rekuperace energie, tj. 

získanou energii vracet zpět do sítě. Toho by se dalo využít například pro pohon ventilátoru, 

zajišťujícího chlazení motoru. 
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4.4 Výsledky měření výkonu 

Výsledkem měření výkonu motoru jsou naměřené hodnoty, které se vynášejí do diagramů 

viz. obrázek 12. Nejčastěji se u pístových leteckých motorů používají dva typy diagramů, 

v prvním jsou naměřené hodnoty výkonu vynášené v závislosti na otáčkách motoru, ve 

druhém typu jsou potom tyto hodnoty vynášené v závislosti na výšce letu. Hodnoty vynášené 

do diagramu jsou přepočítané dle podmínek MSA, aby bylo možné objektivně srovnávat 

výkonnosti různých motorů. [12] 

 

Typy diagramu 

1.  Závislost výkonu motoru na otáčkách motoru 

 

a) Křivka výkonnosti 

Křivka výkonnosti motoru udává závislost výkonu motoru na otáčkách, při stálém 

nastavení škrtící klapky motoru a změně otáček změnou zatížení brzdy. 

b) Křivka škrcení  

Křivka škrcení platí jen pro stavitelné vrtule. Tato křivka udává závislost výkonu na 

otáčkách, při stálém nastavení brzdy a změně otáček změnou polohy škrtící klapky. 

 

2. Závislost výkonu motoru na výšce letu 

Výkon leteckých pístových motorů s výškou klesá. Křivka závislosti výkonu motoru na 

výšce letu vyjadřuje hodnotu tohoto poklesu a v jakém vztahu pro daný motor. 

 

Příklady různých typů výkonnostních křivek různých motorů jsou uvedeny v grafických 

přílohách 1,2 a 3.  
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Obrázek 12. Křivky výkonnosti, plnícího tlaku a spotřeby paliva motoru M332C při MSA 

 

1 – vnější křivka bez kompresoru 

2 – škrtící křivka bez kompresoru 

3 – plnící tlak pro škrtící křivku bez kompresoru 

4 - vnější křivka s kompresorem 

5 - škrtící křivka s kompresorem 

6 – spotřeba paliva pro vnější křivku bez kompresoru 

7 - spotřeba paliva pro škrtící křivku bez kompresoru  

8 - spotřeba paliva pro vnější křivku s kompresorem 
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4.5 Podmínky měření výkonu motoru 

 

Podmínky měření pro nový motor či pro motor po GO (generální opravě) 

Motor musí být zaběhnutý (dle předpisu výrobce motoru). Výkon motoru se při záběhu mírně 

zvyšuje, nadále se mírně zvyšuje v provozu až do tzv. stabilního období. Před koncem 

životnosti motoru dochází k postupnému mírnému poklesu výkonu. 

Motor musí být seřízený (předstih zapalování, spotřeba paliva, tlak paliva a  oleje atd. dle 

typu motoru). 

Všechny parametry při měření musí mít hodnoty dle předpisu výrobce (teplota hlav válců, 

teplota oleje, tlak oleje a  paliva atd. dle typu motoru). Režim motoru musí být nastaven 

s předepsanou přesností a  musí být ustálený (tj. nemění se parametry). 

Motor musí být v předepsané konfiguraci. Toto se týká především agregátů, které nejsou 

nutné pro vlastní chod motoru. Výrobci definují (buď je to dáno určitou normou, nebo 

předpisem výrobce), za jakých podmínek motor dosahuje deklarovaný výkon dle MSA.  

Motor musí být zkoušen na předepsané provozní hmoty (palivo, olej atd. dle typu motoru 

např. chladicí kapalina u kapalinou chlazených motorů). Musí být dodržena kvalita 

provozních hmot – např. dlouho skladované palivo může způsobit pokles výkonu. 

Přístroje pro měření veličin musí mít předepsaný rozsah, přesnost a  platnou kalibraci. 

Každé měření musí provádět k tomu určený kvalifikovaný personál za účasti pracovníka 

kontroly. O každém měření je vyhotoven záznam (zkušební protokol) který se zakládá 

do tzv. knihy o díle. V této knize se shromažďují veškeré dokumenty o průběhu generální 

opravy a  po jejím dokončení je kniha uzavřena a  archivována. 
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4.6 Kontrolní postup při nedosažení předepsaných parametrů 

Příčin nedosažení předepsaných parametrů motoru při zkoušce může být celá řada. 

Nejčastěji je důvodem chyba seřízení motoru např. plnící tlaky nebo nevhodná vrtule např. 

špatná kalibrace či nastavení vrtule. Dalším důvodem může být špatně seřízené měřící 

zařízení na zkušební stanici nebo použití nevhodných provozních hmot. Každá zkušebna má 

v dokumentech zkušebny stanovený přesný technologicky postup, co dělat když naměřené 

parametry motoru neodpovídají hodnotám v tabulkách.  

Motor 

Výrobce motoru přesně definuje, jak má být motor na zkoušku vybaven, tj. které přístroje a 

agregáty musí být na motoru navěšeny či při zkoušce musí být v provozu (motorová 

příručka). Důležité je i správné seřízení motoru.  

Problém při spouštění motoru může způsobovat špatné seřízení zapalovaní motoru či špatné 

seřízení ovládání motoru, tj. škrticí klapky, překážky v sání motoru nebo jeho netěsnost atd. 

Před začátkem zkoušky (samotným zapnutím motoru) je vhodné provést kontrolu, zda jde 

motorem normálně otáčet, zda nemá velký odpor proti otáčení. 

Pokud se nepodaří závadu na leteckém motoru najít, následuje ve většině případu svěšení 

motoru a odeslání motoru k výrobci, kde bude provedena komisionální rozebírka letecké 

pohonné jednotky a po zjištění příčiny proběhne odstranění závady. 

Vrtule  

Pro správný průběh zkoušky je nutné dle typu motoru, použít příslušnou zkušební vrtuli. 

Pokud tedy nenaměříme správné hodnoty parametrů, může to být způsobeno 

např. poškozením brzdící vrtule při manipulaci s ní nebo nevhodném skladování. Poškození 

bývá nejčastěji na náběžné hraně vrtule nebo na špičkách listů. Další problém může být, že 

došlo k nevhodnému přenastavení stavitelné vrtule (špatná kalibrace vrtule), zde je jediným 

řeším překalibrace dané vrtule. Správně zkalibrovaná vrtule (konstanta vrtule C) je základ 

pro vypočítání výkonu pomocí aerodynamických metod měření. 

Provozní hmoty 

Při zkoušce je nutné vždy použít předepsané provozní hmoty dle typu motoru. Jedná se 

hlavně o používané palivo a olej. Je potřeba zajistit dostatečnou kvalitu provozních hmot 

např. čistota oleje a paliva. Pohlídat aby nedošlo při skladování k degradaci pohonných 

hmot. Dále také zajistit dostatečné množství provozních hmot pro celou dobu trvání zkoušky. 
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Zkušební stanice 

Pro měření parametrů motoru je důležité mít správně seřízenou zkušební stanici, ne které 

zkouška motoru probíhá. Všechny přístroje, snímače, čidla popř. jiná pomocná zařízení musí 

mít platnou kalibraci. V příručce zkušebny musí být přesně definováno, kdy se bude 

kalibrace těchto zařízení provádět a jakým způsobem. O provedení kalibrace musí být 

vedeny záznamy. V našem případě (pro výpočet výkonu motoru) je zásadní, aby přístroje 

měřící otáčky (otáčkoměr) a plnící tlak (manometry) byly správně zkalibrovány a ukazovaly 

správné hodnoty a to ze dvou důvodů. Za prvé, pomocí nastavení hodnot (odečtení hodnot) 

těchto přístrojů definujeme režim motoru např. vzletový a za druhé hodnoty odečtené 

z těchto přístrojů se přímo používají pro výpočet výkonu motoru. 

Pokud se nepodaří závadu na zkušební stanici najít a odstranit, následuje ve většině případu 

svěšení motoru ze zkušební stanice a převoz stanice na dílnu. Na dílně potom proběhne 

komisionální, většinou částečná demontáž a kontrola jednotlivých částí a přístrojů 

zkušebního zařízení. 
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 Firma EEA Tech Spol. s. r. o. 5

Firma EEA Tech. Spol. s. r. o. (Aeroengine) sídlí na letišti v Moravské Třebové. Firma vznikla 

za účelem údržby letadel, dnes už se zabývá i prodejem letadel a  leteckých motorů. Firma je 

úřadem schválená CAMO organizace3 (Organizace řízení zachovaní letecké způsobilosti). 

Navrhuje tedy na základě zkušeností plán pro údržbu letadla (motoru), aby byla zachovaná 

letová způsobilost. Při plánování klade důraz na snížení nákladů a  optimalizaci časů, kdy je 

nutné zásahy na letadle (motoru) provést. Používá systém řízení LTB400 Aviation Software. 

Jedná se o spolehlivý softwarový program, díky němuž je možné sledovat komplexně údržbu 

letadel (události) a  je tedy možné koordinovat plánovanou údržbu s provozem letadla. [21] 

Co se týče motorů, vlastní firma oprávnění (licenci) pro provádění oprav i generálních oprav 

leteckých pístových motorů Lycoming a  Contitnental, včetně součástí motorů 

(válce, karburátor) a  jejich agregátů. Po provedení generálních oprav motoru či oprav 

důležitých agregátů motoru je nutné podle motorové příručky provést záběh motoru. Přesný 

postup záběhu je stanovený v motorové příručce od výrobce motoru (Overhaul manualu 

Lycoming) viz. kapitola číslo 7 Postup při záběhu motoru Lycoming po generální opravě. 

Firma vlastní schválený záběhový stand pro motory Lycoming.  

 

Zkušebna leteckých motorů 

Firma EEA Tech. Spol. s. r. o. koupila objekt (bývalý kravín) v obci Sušice u Moravské 

Třebové, kde má v plánu vybudovat zkušebnu leteckých motorů s dílnou a  kanceláří. 

Zkušebna leteckých motorů bude v zadní části objektu v bývalé budově teletníku 

viz. obrázek 13. Pro zahájení stavby zkušebny bylo potřeba vypracovat hlukovou studii, 

jelikož se budova nachází v obci. Zdrojem hluku bude zkušební motor umístěný 

v protihlukové kabině. Hluk z motoru včetně aerodynamického hluku vrtule bude vyzařován 

prostřednictvím sacího a  výtlačného kanálu a  fasádou a  střechou budovy.  

                                                

3
 CAMO approval certificate CZ.MG.0056 AEROENGINE 
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Obrázek 13. Schéma okolí a umístění zkušebny leteckých motorů 

 

Pro certifikaci zkušebny bude potřeba měřit a  počítat výkon motoru. Otázka tedy zní, jak 

na stávajícím schváleném zkušebním standu pro letecké motory Lycoming, který firma 

vlastní, měřit a  počítat výkon motoru? 
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 Záběhový stand na motory Lycoming 6

Záběhový stand slouží k zaběhnutí motoru po provedené generální opravě, nebo opravě u 

které byla provedena výměna dílů (válce, písty, ložiska atd.) a  tento záběh vyžadují. Záběh 

motoru je proveden dle platné technické dokumentace motoru, kterou spolu s motorem dodá 

výrobce. Přesný postup pro záběh motoru Lycoming po generální opravě popisuje 

následující kapitola této práce.  

Tento záběhový stand se skládá z vlastního stojanu pro motor viz. obrázek 14, kde je možné 

zavěsit a  zapojit různé typy a  řady motorů. Dále z motorového zázemí, kde jsou umístěny 

olejová čerpadla, olejové nádrže, chladiče oleje, olejové a  palivové instalace, palivového 

filtru a  palivového čerpadla, elektroinstalace a  sběrné ústředny pro PC, elektrického 

snímače teploty a  tlaků. Pro obsluhu slouží stanoviště pro obsluhu, kde je ovládání motoru 

a  ovládání standu s monitorem a  údaji o stavu zabíhajícího motoru. 

 

Obrázek 14. Zadní pohled na záběhový stand 

1 – zadní pohled na záběhový stand 5 – sací a  tlakové čerpadlo 

2 – separační nádrž 6 – chladič s přídavným ventilátorem 

3 – olejová nádrž 7 – palivový filtr s čerpadlem a  uzavíracím ventilem 

4 – olejové filtry 8 – sběrná ústředna pro data 
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Parametry měřené na zkušebním standu 

Na zkušebním standu jsou momentálně měřeny tyto parametry motoru: tlak oleje, teploty 

hlav jednotlivých válců pístového motoru a  otáčky motoru viz. tabulka 4, grafická příloha 4, 

a grafická příloha 5. 

Tabulka 4. Tabulka měřených parametrů motoru 

Měřený parametr Jednotka  

Tlak oleje [bar] 

CHT - Teplota hlav jednotlivých válců  [°C] 

Otáčky motoru  [rpm] 

 

Ovládací pult pro obsluhu 

Zkušební stand je přenosné zařízení. Součástí je ovládací pult standu viz. obrázek 15, který 

je opatřen spínači pro ovládání čerpadel, ohřevu oleje, uzavření paliva a hlavního spínače.  

Na stole ovládacího pultu je umístěno soupáčí pro ovládání směsi, přípusti a  vrtule motoru.  

 

Obrázek 15. Ovládací pult 

1 – ovládání přípusti směsi a  vrtule motoru 5 – přepínač magnet 

2 – řada jističů pro spuštění standu 6 – elektrická rozvodná skříň 

3 – spínače  7 – záznamový počítač 

4 – spínač tlakového jištění 8 – průhledové okno k motoru 
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Olejová instalace standu 

Olejová instalace viz. obrázek 16 se stává z okruhu vstupního oleje (přípravného – tlaková 

větev) a  z okruhu vratného (sací větev), které jsou vzájemně propojeny mezi olejovou nádrží 

a  separační nádrží4. Vstupním okruhem se nasává olej zubovým elektrickým čerpadlem 

z olejové nádrže, která je vyhřívaná elektrickým topným tělesem a  teplota je regulována 

termostatem.  

Čerpadlem je olej dále tlačen do olejových filtrů, kde je měřen před vstupem do filtrů tlak 

oleje z důvodu neprůchodnosti filtrů (jejich zaneseni apod.). Tyto filtry jsou kontrolovány 

a  čištěny po každém jednotlivém záběhu motoru. Po průchodu olejovými filtry je měřen opět 

tlak a  teplota oleje před vstupem do motoru. Zde se olej dělí do dvou větví, z nichž jedna 

přivádí olej k motoru (a  dále do olejové soustavy vlastního motoru) a  druhou větví je 

přebytečný olej, který není nasán motorem odveden zpět do spodní části olejové nádrže.  

V případě, že by došlo k vysazení elektrického olejového čerpadla má možnost motor svým 

olejovým čerpadlem nasávat nouzově nefiltrovaný olej touto druhou větví z olejové nádrže do 

doby odstavení motoru obsluhou. 

Vratný okruh oleje z motoru – elektrickým zubovým čerpadlem je odsáván olej z olejové vany 

motoru a  tlačen přes čidlo teploměru, které měří výstupní teplotu oleje motoru do olejového 

chladiče. Po průtoku olejovým chladičem (který je chráněn obtokovým ventilem) a  změřením 

jeho teploty je olej tlačen do separační nádrže odkud volně ztéká do hlavní olejové nádrže. 

Olejový chladič je opatřen usměrňovačem chladícího vzduchu od vrtule motoru žaluziemi 

a  vlastním pomocným ventilátorem. 

Kontrola mazacího tlaku oleje je prováděna elektrickým tlakoměrem a  pokles tlaku oleje je 

jištěn tlakovým spínačem, který v okamžiku poklesu tlaku pod 1,5 baru vyzkratuje obě 

magneta a  dojde k nouzovému zastavení motoru. Tento systém jištění je obsluhou vyřazen 

z provozu ručním spínačem na panelu standu v době startu motoru, kdy je tlak nulový a  je 

uveden zpět v činnost při rozběhnutí motoru a  následném naběhnutí mazacího tlaku nad 1,5 

baru. 

 

                                                

4
 Pokud na motoru není provedena úprava olejové instalace pro akrobatický provoz, je nutno tuto úpravu provést, 

jinak dojde k poškození motoru (jeho zadření) tato úprava je popsána v SB pro Lycoming. Jedná se o uzavření 
vstupu oleje z olejové vany k olejovému čerpadlu, a  olej přivést k olejovému čerpadlu přímo z tlakové větve 
standu. 
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Obrázek 16. Olejová instalace 

 

1 – olejová nádrž 5 – filtry oleje 

2 – sání oleje z nádrže  6 – snímače teploty a  tlaku za filtry 

3 – čerpadla 7 – zpětná větev oleje ze separátoru do olejové nádrže 

4 – přívod k filtrům  

 

 

Odvzdušnění motoru 

Odvzdušnění motoru je zobrazeno na obrázek 17.  Odvzdušnění motoru může být přímo do 

atmosféry nebo přes separační nádrž umístěnou na záběhovém standu. V tomto případě je 

odvzdušnění motoru řešeno přes separační nádrž. 
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Obrázek 17. Ústředna a  separátor s odvzdušněním 

 

1 – sběrná ústředna 4 – spoj odvzdušnění motoru a  nádrže 

2 – separační nádrž 5 – celkové odvzdušnění olejové instalace  

3 – přívod oleje do nádrže z olejového chladiče  

 

Palivová instalace 

Palivová instalace je zobrazena na obrázek 18. Palivová instalace se stává z mobilní 

palivové nádrže zavěšené na vnější straně kontejneru (v němž je umístěn záběhový stand), 

od které je přiváděno palivo do elektrického STOP ventilu a  dále přes palivové elektrické 

čerpadlo přivedeno do palivového filtru. Odtud je palivo vedeno ke karburátoru či injektoru.  

Snímání tlaku paliva je vedeno od motoru k elektrickému tlakoměru, který je připojen na 

sběrnou ústřednu. Elektrické palivové čerpadlo slouží k zaplavení palivové instalace u 

motorů, které jsou vybaveny injektory. Pro motory s karburátory slouží nastřikovací 

pumpička, která je nainstalovaná v instalaci za palivovým filtrem.  
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Obrázek 18. Palivová instalace 

 

1 – hlavní přívod paliva z nádrže 4 – hlavní palivový filtr 

2 – elektrický uzavírací ventil paliva 5 – vstup paliva do motoru 

3 – elektrické palivové čerpadlo 6 – nastřikovací pumpička 

 

Snímání 

Veškeré hodnoty teplot hlav válců, teplot oleje, tlaků oleje a  paliva a  otáčky motoru jsou 

snímány elektronicky přes měřící ústřednu a  dále jsou zpracovávány v PC. 

Kalibrace 

Jedním z požadavků ÚCL ke schválení provozovaní zkušebny či zkušebního standu, je 

pravidelná kalibrace zařízení, postup kalibrace i její četnost musí být stanovena v příručce 

zkušebny či standu. Vzhledem k četnosti provozu (cca 10 záběhů za rok) je kalibrační 

interval stanoven interní kalibrační směrnicí na přezkoušení 1x za 4 roky.  

  



62 
 

 Postup při záběhu motoru Lycoming po generální 7

opravě 

 

Po provedení generální opravy motoru a  jeho opětovné kompletní remontáži, je výrobcem 

doporučeno nainstalovat motor do zkušebního standu a  provést záběh a  důkladné 

vyhodnocení parametrů generálkovaného motoru. Tato procedura se provádí především 

z těchto čtyř důvodů: 

1. Při záběhu motoru dochází ke spasování nových pístních kroužků a  zaběhnutí 

dalších součástí motoru, které byly během generální opravy vyměněny. 

2. Provozovatel motoru má kontrolu nad prvními provozními hodinami motoru, které 

jsou z hlediska funkčnosti kritické. Během těchto prvních hodin má možnost důkladně 

sledovat a  vyhodnotit funkčnost motoru. 

3. Je zde možnost pro odhalení závad nebo úniků provozních kapalin. 

4. Provozovatel má možnost okamžité opravy případných závad ještě předtím, než 

dojde k zástavbě motoru do draku letounu. 

 

Ačkoliv výrobce doporučuje provádět záběh motoru po generální opravě ve zkušebním 

standu, je možné provést záběh i s motorem instalovaným v draku letounu. Takto lze ovšem 

záběh provést jen za těchto podmínek:  

1. Na motor bude instalována zkušební vrtule (nikoliv letová). 

2. Budou použity takové chladící deflektory a  kryty motoru, které zajistí ekvivalentní 

chlazení motoru jako při záběhu na zkušebním standu. 

3. Všechny nezbytné měřící přístroje (dle příručky k motoru) budou kalibrované 

a  budou instalovány namísto drakových agregátů. [22] 
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7.1 Všeobecně 

7.1.1 Zkušební stand 

Zkušební stand musí být čistý a  bez jakýchkoliv volných předmětů, které by se mohly během 

běhu motoru dostat do proudu vzduchu zkušební vrtule. 

7.1.2 Zkušební přístroje a  vybavení 

Pro záběh motoru je vyžadováno použití následujících přístrojů: 

1. Snímač teploty s měřícím rozsahem minimálně -18°C až 315°C (0°F až 600°F) 

2. Otáčkoměr s číslicovou indikací 

3. Palivový průtokoměr (nepovinný) 

4. Snímač tlaku paliva 

5. Snímač plnícího tlaku 

6. Snímač teploty oleje 

7. Snímač tlaku oleje 

8. Snímač teploty hlav válců 

 

7.1.3 Dodávka oleje při záběhu ve zkušebním standu 

Na motorech s vestavěným průtokovým olejovým filtrem, by během záběhu měl být použit 

technologický olejový filtr. Originální provozní filtr by měl být instalován až na konci běhu 

motoru. Během záběhu motoru je nutné udržovat teplotu oleje v následujících hodnotách 

uvedených níže. Před zahájením záběhového programu je nutné ponechat motor na 

volnoběžných otáčkách dokud teplota oleje nedosáhne 60°C (140°F). [22] 

 

Tabulka 5. Limity provozních hodnot pro záběh motoru [22] 

Tlak paliva (před vstřikovací tryskou) 29 - 65 psi 

Maximální spotřeba oleje 1,8 lb/hr 

Provozní tlak oleje (běžné režimy) 55 - 95 psi 

Provozní tlak oleje (volnoběh) 25 psi 

Teplota oleje 93°C (200°F) 

Maximální teplota hlav válců 241°C (465°F) 

Maximální trvalé otáčky 2700 ot/min 
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7.2 Postup pro záběh motor 

1. Připojte palivovou a  olejovou instalaci  

2. Použijte motorový olej MIL-L-6082 nebo SAE J1966  

3. Použijte palivo 100 nebo 100LL 

4. Ujistěte se, že palivo z palivového systému standu je přivedeno do odvětrávané 

plovákové komory. Ta musí být nejméně 1 ft pod vstupem do palivového čerpadla 

5. Ujistěte se, že palivový systém zkušebního standu udržuje tlak paliva v plovákové 

komoře v rozmezí 2 až 5 psi. 

6. Naplňte a  odvzdušněte olejový systém tlakem 35 psi 

7. Připojte měřící přístroje 

8. Připojte táhla ovládání přípusti a  bohatosti směsi, tak aby byla volná a  nedotýkala se 

okolních kabelů. Zároveň se ujistěte, že obě páky se pohybují v plném rozsahu  

9. Nainstalujte příslušné chladící delflektory, kryty a  zkušební vrtuli. 

10. Připravte si formulář k zaznamenání naměřených hodnot ve všech režimech dle 

programu záběhu. 

11. Ujistěte se, že přepínač magneta je v pozici „OFF“ 

12. Protočte motorem o několik otáček a  ujistěte se, že v okolí vrtule a  motoru nejsou žádné 

překážky.5 

13. Spusťte motor za pomoci elektrického pomocného palivového čerpadla dle následujících 

kroků: 

A. Nastavte volič ovládání bohatosti směsi do polohy „IDLE-CUT-OFF“ 

B. Nastavte palivový kohout do polohy „ON“ 

C. Nastavte páku přípusti na 1/10 otevřené polohy. 

D. Nastavte přepínač magneta do polohy „START“ a  připojte startér 

E. Nastavte kombinaci spínače magneto/startér do polohy „START“ 

F. Jakmile dojde ke spuštění motoru a  zapálení směsi, přesuňte páku ovládání 

bohatosti pomalu do pozice „FULL RICH“.6 

G. Udržujte otáčky 1000 ot/min dokud teplota oleje nedosáhne hodnoty 60°C 

H. Zkontrolujte přepínání magnet a  všeobecný chod motoru. 

I. Zkontrolujte, zda nikde nedochází k úniku provozních kapalin. Jakákoliv závada 

nebo netěsnost by měla být odstraněna před dalším pokračováním záběhu. 

J. Dokončete záběh dle příslušného programu. [22] 

                                                

5
 Pokud se motor neprotáčí volně, nesnažte se odpor překonat silou ani se nepokoušejte o start motoru, dokud 

nezjistíte příčinu. 

6
 Pokud do 10 vteřin po spuštění nedojde k nárůstu tlaku oleje, přerušte spouštění a  zjistěte příčinu. 
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7.3 Zkouška spotřeby oleje  

Zkouška spotřeby oleje se provádí na konci záběhového programu. Je to ukazatel kvality 

provedení generální opravy motoru. Tato zkouška není určena k dosažení maximální 

hodnoty spotřeby oleje dle tabulka 5. limity provozních hodnot pro záběh motoru. Překročení 

maximálních hodno spotřeby oleje může znamenat nesprávné usazení, otočení nebo 

poškození pístních kroužků, nerovnoměrný vnitřní povrch válců nebo opotřebení pístních 

kroužků způsobené abrazivy z nedokonale vyčištěných dílů motor při remontáži. Také 

nesprávné spasování a  vůle způsobené nedůkladným procesem generální opravy se mohou 

projevovat zvýšenou spotřebou oleje. 

Spotřebu oleje můžeme zjistit pomocí cejchované olejové nádrže. Z této nádrže odečteme 

množství oleje před zahájením záběhu motoru a  porovnáme poté s množstvím oleje po 

dokončení záběhu. Další možností je vypuštění a  zvážení oleje před záběhem a  po záběhu, 

spotřebu pak zjistíme porovnáním obou hodnot. Během zkoušky spotřeby oleje je nutné 

udržovat teplotu oleje, co nejblíže hodnotě uvedené v tabulka 5, tato hodnota by ale neměla 

být překročena. 

7.4 Seřízení otáček a  bohatosti směsi volnoběhu 

Pro správnou funkci volnoběžného režimu motoru je potřeba provést dvě seřízení na 

systému ovládání přípusti. K zajištění plynulého a  ekonomického provozu motoru je nutné 

seřídit na vstřikovačích paliva volnoběžné otáčky a  bohatost směsi dle tohoto postupu: 

1. Spusťte motor a  zahřejte jej standartním způsobem, dokud teploty hlav válců a  oleje 

nedosáhnou provozních hodnot. 

2. Zkontrolujte přepínání magnet 

3. Dorazovým šroubem přípusti nastavte volnoběžné otáčky tak, aby odpovídaly otáčkám 

doporučeným výrobcem draku letounu. Pokud se volnoběžné otáčky po provedení 

následujících kroků výrazně změní, proveďte opětovné seřízení na požadovanou 

hodnotu. 

4. Jakmile se volnoběžné otáčky stabilizují, přesunujte plynule ovládací páku bohatosti 

směsi do polohy „IDLE CUT-OFF“ a  sledujte přitom na ukazateli otáčkoměru jakékoliv 

změny otáček. V případě znatelného poklesu otáček přesuňte páku zpět k poloze „FULL 

RICH“ tak, abyste zabránili zhasnutí motoru. Zvýšení otáček během ochuzování směsi o 

více než 50 ot/min znamená příliš bohatou směs pro volnoběh naopak náhlý pokles 

otáček (pokud není předcházen chvilkovým zvýšením) znamená, že je směs příliš chudá. 

[22] 
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5. Pokud jeden z těchto dvou případů nastane, proveďte příslušné seřízení a  opakujte 

předchozí postup. Proveďte dodatečné seřízení tak, aby chvilková změna otáček byla 

cca 50 ot/min. Po každé změně seřízení pročistěte motor vytočením na 2000 ot/min, až 

poté proveďte kontrolu stability otáček. Proveďte konečné seřízení k dosažení 

požadovaných volnoběžných otáček při zavřené škrtící klapce. Tento postup seřízení 

zajistí dosažení maximálních otáček motoru při minimálním plnícím tlaku. V případě, že 

seřízení není stabilní, proveďte kontrolu soustavy volnoběhu. Jakékoliv netěsnosti v této 

soustavě způsobí nestálost volnoběžného režimu. V každém případě je nutné vzít při 

seřizování volnoběhu v úvahu vlivy počasí a  nadmořské výšky letiště a  toto seřízení tak 

provést s určitou rezervou. 

 

7.4.1 Seřízení množství vzduchu pro volnoběžný režim 

Pokud se nepodaří seřídit volnoběžné otáčky na požadovanou hodnotu výše uvedeným 

postupem, přesunujte páku ovládání bohatosti směsi plynule do polohy „IDLE CUT-OFF“ 

a  sledujte přitom ukazatel otáčkoměru. Pokud dojde ke zvýšení otáček o více než 50 ot/min, 

znamená to příliš bohatou směs. Náhlý pokles otáček (pokud není předcházen chvilkovým 

zvýšením otáček) znamená příliš chudou směs. 

Pokud je směs příliš bohatá, otočte seřizovacím šroubem pro množství vzduchu proti směru 

hodinových ručiček. Pokud je směs příliš chudá, otočte seřizovacím šroubem pro množství 

vzduchu ve směru hodinových ručiček. Po každé změně seřízení pročistěte motor vytočením 

na 2000 ot/min a  až poté proveďte kontrolu seřízení. Pokračujte v seřizování směsi do té 

doby, než dosáhnete požadovaných stabilních hodnot. [22] 
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 Návrhy řešení 8

8.1 Stanovení výkonu aerodynamickou metodou cejchovaných 

vrtulí 

Pro změření hodnoty výkonu bude nejednoduší použít aerodynamickou metodu 

cejchovaných vrtulí. Tato meto je jednoduchá, levná a  vhodná neboť na zkušebním standu, 

který firma vlastní, je motor při zkoušce upnut i s vrtulí. Při záběhu na tomto standu je 

naměřeno relativně dostatek parametru, takže pokud se provedou určité předpoklady, bude 

možné výkon z těchto hodnot spočítat. 

8.1.1 Parametry nutné pro výpočet výkonu: 

- Plnící tlak pk 

- Tlak okolí p0 

- Teplota okolí t0 

- Teplota sání motoru ts 

- Otáčky vrtule nv 

 

Plnící tlak  

Plnící tlak motoru je tlak vzduchu v sacím potrubí motoru za škrtící klapkou tj. mezi klapkou 

a  válcem motoru. Hodnotu plnícího tlaku je potřeba znát, aby bylo možné nastavit režim 

motoru, při kterém budu měřit, v našem případě výkon motoru. Nejčastější režimy motoru pro 

měření jsou: volnoběžný režim, cestovní režim a  vzletový režim. Každý režim je definovány 

právě plnícím tlakem motoru a  dále také otáčkami motoru. 

Plnící tlak se zjistí pomocí přípojky, kterou má motor od výrobce instalovanou. Místo je 

přesně definované a  přípojku nelze zapojit jinam. Většinou se jedná o otvor v sacím potrubí 

se závitovým připojovacím šroubením. Zde se připojí hadice vedoucí k manometru 

umístěnému ve zkušebně. V dnešní době však často vede tato hadice k nějakému snímači 

tlaku, ten může být umístěný např. na požární stěně či na zkušebním stojanu. Snímač tlaku 

převádí hodnotu tlaku na elektrický signál, jdoucí do ukazatele umístěného na ovládacím 

pultu zkušebny. 
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Tlakoměr (manometr) musí být schopný zobrazit jak hodnotu podtlaku, tak hodnotu přetlaku 

v plnícím potrubí. Podtlak, protože režimy atmosférických motorů mají hodnoty tlaku v sacím 

potrubí vždy menší než jedna atmosféra. Přetlak, protože pokud by se měřil výkon u 

přeplňovaných motorů, je tlak na vzletovém režimu s kompresorem (plný plyn 

s kompresorem), větší než jedna atmosféra.  

Tlak okolí 

Pro výpočet výkonu je potřeba znát hodnotu barometrického tlaku v místě zkoušení. Měření 

tlaku může proběhnout přímo v sacím kanále motoru tj. bylo by potřeba  umístit do sacího 

kanálu motoru tlakové čidlo. Jednodušší je ale, měřit hodnotu tlaku mimo kanál v jeho 

blízkosti v místě se stejnou nadmořskou výškou. Běžně stačí tlak určit jedenkrát denně, ale 

při hrozbě nějaké prudké změny tlaku se musí určovat vícekrát za den. 

Teplota okolí  

Jedná se o teplotu vzduchu, ve kterém rotuje vrtule tj. teplota na zkušebně ve zkušebním 

boxu. Zkouškový stand je momentálně uložen v lodním kontejneru, a  slouží pouze pro 

záběh motoru po generální opravě, takže mezi měřené veličiny nepatří teplota okolí. Pro 

výpočet výkonu je však nezbytné tuto informaci znát, protože tuto hodnotu používáme při 

výpočtu vrtulového koeficientu pomocí, kterého stanovíme vrtulový výkon. Do nově 

zbudované zkušebny bude nutné instalovat teploměry, které budou informovat o aktuální 

teplotě okolí tj. aktuální teplotě ve zkušebním boxu.  

Teplota sání motoru 

Teplota sání motoru je teplota vzduchu, který motor nasává. Určování teploty v proudícím 

prostředí, zvláště u vysokých rychlostí proudění, je problematické. Měření teploty přímo 

v sacím kanále by bylo komplikované a  zbytečně náročné.  

Pokud by se např. jednalo o venkovní zkušebnu, motor by byl umístěn venku, rovnala by se 

teplota sání motoru přímo teplotě okolí nasávaného vzduchu. V našem případě, kdy je 

budovaná zkušebna se teplota sání motoru téměř rovná teplotě ve zkušebním boxu. V 

zjednodušeném případě lze tedy teplotu ve zkušebně považovat za teplotu sání motoru, ale 

tuto teorii je nutné ověřit měřením. Dokázat, že tyto teploty jsou shodné nebo téměř shodné. 

Pro získání přesnějších hodnoty teploty sání motoru, by se teplota sání motoru ve zkušebně 

musela měřit někde těsně před vstupem vzduchu do motoru. 
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Otáčky vrtule 

Otáčky motoru jsou snímány elektronicky. Hodnoty jsou posílány přes měřící ústřednu do 

počítače. Záběhový stand je momentálně určen pro motory Lycoming (menší pístové 

motory), tyto motory nepotřebují reduktor, tj. hodnota otáček motoru je shodná s hodnotou 

otáček vrtule. Pokud tedy známe otáčky motoru, známe i otáčky vrtule. Některé motory 

mohou mít reduktor, je potřeba redukovat otáčky motoru, které jsou příliš vysoké, na otáčky 

vrtule. V tomto případě je nutné dát si pozor, které otáčky odečítám a  následně používám 

pro výpočet výkonu. 

 

8.1.2 Postup pro výpočet výkonu 

Metoda měření výkonu cejchovanou vrtulí je postavena na principu, že jsou známy 

parametry vrtule, která je používána při zkoušce motoru, tj. je známa konstanta brzdící 

vrtule C. Motor je připevněn ke zkušebnímu zařízení a  na motor, je připevněna daná 

zkalibrovaná brzdící vrtule (dle typu motoru). Přesný postup i zařízení, která musí být použita 

při měření parametrů motoru, záběhu motoru či při jeho testování jsou popsána pro každý 

konkrétní motor výrobcem v technické dokumentaci motoru. V této práci je této problematice 

věnována předešlá kapitola (kapitola číslo 7 Postup při záběhu motoru Lycoming po 

generální opravě). 

Postup pro vypočítání výkonu je popsán v následující tabulce 6., kde je definováno sedm 

základních kroků. Ty jsou poté pod tabulkou rozepsány včetně vzorců a  korekcí, které je 

nutné k výpočtu výkonu motoru použít. 

 

Tabulka 6. Postup pro výpočet výkonu motoru 

1. Nastavení režimu – plnícího tlaku 

2. Zjištění otáček vrtule nv 

3. Výpočet vrtulového výkonu Pvrt 

4. Vypočet vrtulového koeficientu fv 

5. Výpočet efektivního výkonu Pe 

6. Výpočet motorového koeficientu fm 

7. Výpočet redukovaného výkonu Pred 
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ad 1. Je potřeba nastavit plnící tlak motoru. Nastavení plnícího tlaku motoru definuje režim 

motoru, pro který je potřeba změřit výkon (např. vzletový režim, trvalý režim 

či cestovní režim motoru). 

 

ad 2. Zjistí se hodnota otáček vrtule nv z otáčkoměru. Otáčky vrtule jsou u motoru 

bez reduktoru shodné s otáčkami motoru a  jsou udávaný v minutách-1. 

 

ad 3. Ze zjištěných otáček n a  známe konstanty vrtule C, se vypočte vrtulový výkon Pvrt, 

jedná se o výkon, který by absorbovala vrtule při daných otáčkách v 0m MSA. 

 

 𝑃𝑣𝑟𝑡 =  𝑛3 𝐶   [kW] (8.1) 

 

 

ad 4. Změří se hodnoty tlaku a  teploty na zkušebně a  pomocí změřených hodnot 

barometrického tlaku p0 a  teploty okolí t0  se vypočte vrtulový koeficient fv. Vrtulový 

koeficient je poměr hustot vzduchu. Jedná se o poměr hustoty vzduchu při 

podmínkách zkoušky k hustotě vzduchu dle MSA. Tato korekce se provádí, protože 

hodnoty konstanty vrtule C se stanovuje za podmínek MSA. Vrtulový koeficient fv 

slouží pro výpočet efektivního výkonu Pe.  

 

 
𝑓𝑣 =

𝑝0 288

760 (273 + 𝑡0)
 

(8.2) 

 

 

ad 5. Efektivní (užitečný) výkon Pe představuje hodnotu výkonu potřebnou pro provoz 

motoru. Efektivní výkon spočítáme podle jednoduchého vztahu: 

 

 𝑃𝑒 = 𝑃𝑣𝑟𝑡 𝑓𝑣  [kW] (8.3) 
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ad 6. Je potřeba spočítat redukovaný výkon tj. výkon přepočtený na podmínky MSA. 

K tomuto výpočtu je zapotřebí spočítat motorový koeficient fm. Ten se vypočítá 

z hodnot změřeného barometrického tlaku p0 a  z teploty sání motoru ts podle vztahu: 

 

 

𝑓𝑚 =
760

𝑝0
 √

273 + 𝑡𝑠

288
 

(8.4) 

 

ad 7. Redukovaný výkon Pred je výkon motoru přepočtený na 0m MSA. Slouží k porovnání 

s předepsanými hodnotami pro motor a  zároveň zajišťuje porovnatelnost motorů i 

zkušeben. Pro výpočet redukovaného výkonu platí vztah: 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑑 = 𝑃𝑒 𝑓𝑚 [kW] (8.5) 

 

 

8.1.3 Použití metody v praxi 

Pro zjednodušení a  použití této metody v praxi se sestavují tabulky určitých hodnot, aby 

nebylo nutné vždy provádět tento systém výpočtů. Takže po nastavení hodnoty plnícího 

tlaku, přečtu při ustáleném režimu motoru hodnotu otáček motoru a  vyhledám v odpovídající 

tabulce (motor +režim +vrtule) hodnotu vrtulového výkonu Pvrt v KW. Dle barometrického 

tlaku okolí a  teploty vyhledám v tabulce vrtulových koeficientů příslušný vrtulový koeficient fv. 

Tyto dvě tabulkové hodnoty Pvrt a  fv vynásobím a  dostávám efektivní výkon motoru. Pro 

zjištění přímo redukovaného výkonu, vyhledám v příslušné tabulce podle barometrického 

tlaku okolí a  teploty sání hodnotu motorového koeficientu fm a  jednoduchým násobením fm 

a  Pe dostávám redukovaný výkon Pred v KW.  

Ještě jednodušší a dle mého názoru vhodnější pro použití této metody v běžné  praxi  je 

vytvoření programu či jednoduchého souboru v Microsoft Excel viz. grafická příloha 6. 

V tomto jednoduchém souboru, jsou všechny vzorce včetně výpočtu korekcí přednastaveny. 

Je potřeba zadat pouze vstupní údaje, které pracovník vyčte z přístrojů (vyplnit modrá pole) 

a program výkon sám vypočítá a to včetně přepočtu jednotek viz. grafická příloha 7. 

Vypočtený výkon v závislosti na otáčkách se zaznačí do příslušného grafu a pracovník 

pouze zkontroluje, zda bod leží nad nebo pod křivkou, tj. zda je výkon motoru v daném 

režimu vyhovující.   
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8.1.4 Výhody a  nevýhody použití této metody pro náš konkrétní případ 

Výhodou této metody je jednoduchost, levnost a  relativní přesnost. Zde je důležité určit si 

třídu přesnosti měření výkonu, jiná přesnost bude potřeba při vývoji nového motoru a  jiná 

po opravě motoru, agregátu motoru či generální opravě motoru.  

Další výhodou této metody je, že motory u kterých se zjišťuje výkon, jsou motory vzduchem 

chlazené. Při této metodě je motor na záběhový stand upnut i s vrtulí (brzdící vrtulí), ta zajistí 

dostatečné chlazení motoru během zkoušky.  

Nevýhoda této metody je nutnost pořízení brzdící vrtule pro konkrétní motor či skupinu 

motorů. Teoreticky by tedy bylo nutné mít více brzdících vrtulí a  vždy podle typu motoru 

použít odpovídající brzdící vrtuli. V praxi však lze, pokud mají motory přibližně stejný 

maximální výkon, použit jednu brzdící vrtuli a  případné rozdíly dopočítat. Tímto krokem se 

snižuje přesnost. Otázka přesnosti je při zkouškách letecké techniky podstatná. Firma by si 

měla definovat požadavky na přesnost. Pro potřeby firmy Aeroengine by bylo použití této 

metody z hlediska přesnosti dostačující. Hodnoty výkonu by bylo možné ještě zpřesnit 

pomocí korekcí nebo přidáním dalších prvků do zkušebny např. umístit teploměr do blízkosti 

vstupu motoru (přesnější hodnota teploty sání motoru na vstupu motoru).  

Nevýhoda brzdících vrtulí je nutnost jejich pravidelné kalibrace. Každá brzdící vrtule musí být 

zkalibrovaná pro použití na konkrétní zkušebně. Tudíž by se musel tento problém s kalibrací 

vrtulí vyřešit. Možné řešení je např. kalibrace vrtule a motoru u externí firmy, která vlastní 

dynamometr, ta by kalibraci motoru i vrtule provedla nebo by pravidelné kalibrování mohl 

zajistit výrobce vrtule. 

Problém by mohl nastat u dalšího požadavku, kterým je zajistit měření výkonu motoru na 

různých motorech, tj. stejné motory od různých firem. Motory by mohly mít různé připojovací 

rozměry pro vrtuli. Bylo by tedy nutné mít pro tyto případy adaptér(přechodový kus motor - 

vrtule), tím by bylo zajištěno, že by na dané motory šla připojit stejná brzdící vrtule. 

Pro vytvoření přechodových kusů (adapterů) je nutno znát motory, na kterých se plánuje 

výkon měřit, což mi firma nebyla schopná sdělit. Na druhou stranu různé typy motoru 

neznamenají vždy různé typy připojovacích rozměrů, existují normy, které se touto 

problematikou zabývají.  
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Pokud by se nejednalo jen o stejné motory různých výrobců, ale i o odlišné výkonové typy 

motoru, tj. mezi jednotlivými motory by byly velké rozdíly ve výkonech, bylo by nutné pořídit 

další brzdící vrtuli. Z praktického a  ekonomického hlediska by bylo dobré potom rozdělit 

motory do určitých výkonových skupin podle počtu brzdících vrtulí, tj. pokud by firma měla tři 

typy brzdících vrtulí, každou pro jiný maximální výkon, vytvořily by se tři výkonové skupiny 

motorů.  Výsledkem by tedy bylo např. 3 brzdící vrtule na 10 typů motorů plus potřebný počet 

přechodových kusů (adaptérů) pro připojení těchto vrtulí. 

Pokud by firma do budoucna plánovala dát se jinou cestou a  např. se zapojit i do vývoje 

motorů, volila bych přesnější způsob měření tj. zainvestování do dynamometru. Momentální 

požadavky firmy jsou však zajistit měření výkonu motoru již na existujícím záběhovém 

standu. Ten umístit do nově vybudované zkušebny. Pro tento účel měření výkonu je 

aerodynamická metoda cejchovaných vrtulí zcela vyhovující. 

.  
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8.2 Stanovení výkonu pomocí změření kroutícího momentu 

Další možností jak lze spočítat výkon motoru, je zjištěním kroutícího momentu Mk,. Pokud lze 

změřit velikost kroutícího momentu Mk a  počet otáček motoru n za minutu, je možné výkon 

dopočítat pomocí jednoduchého vztahu (4.6). 

Na záběhovém standu, který firma provozuje, se v současné době otáčky motoru již měří. 

Zjišťují se pomocí otáčkoměru a  jejich hodnotu lze odečíst na ovládacím pultu záběhového 

standu. Udávají se v minutách-1. Zbývá tedy vyřešit problém měření kroutícího momentu. 

Jako vhodná metoda měření kroutícího momentu se jeví metoda s využitím tenzometrů 

např. tenzometrický snímač kroutícího momentu.  

8.2.1 Tenzometr 

Tenzometr je pasivní elektrotechnická součástka používaná k nepřímému měření 

mechanického napětí na povrchu součástí prostřednictvím měření její deformace. Měří se 

deformace tenzometru, ne deformace objektu. Příkladem můžou být pasivní čidla nalepená 

na povrchu součásti nebo pevně spojená s měřeným tělesem. Tenzometry využíváme při 

měření síly, ohybu, krutu či tlaku. Dříve se k měření používaly mechanické, pneumatické, 

optické či akustické tenzometry. Dnes se však v drtivé většině případu používají tenzometry 

elektrické. [23] 

Elektrické odporové tenzometry 

Základní princip elektrického tenzometru je převod mechanické deformace na změnu 

elektrického odporu. Elektrické tenzometry dělíme na kovové nebo polovodičové. 

Kovové tenzometry 

Odporové tenzometry se vyrábějí v různých typech a  velikostech (různé délky a  tvary měřící 

mřížky). Citlivost kovových tenzometrů závisí na jejich relativním prodloužení tj. na 

přetvoření, ne na absolutním prodloužení. Z toho vyplývá, že velikost tenzometru nemá vliv 

na jeho citlivost. [23] 

Změna odporu tenzometru je velmi malá, běžným ohmmetrem neměřitelná, k jejímu 

vyhodnocení se proto používá můstkového zapojení. V můstkovém zapojení 

nevyhodnocujeme celkovou (absolutní) hodnotu odporu, ale pouze její změnu. Existuje 

několik zapojení můstků, nejjednodušší a  nejčastější je tzv. Wheatstonův můstek. [24] 
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Polovodičové tenzometry 

Jsou založeny na jevu piezorezistance některých materiálů (především křemíku). 

Piezorezistivní děj je změna elektrického odporu v závislosti na deformaci polovodičového 

krystalu tj. závislost měrného odporu na mechanické deformaci. Polovodičové tenzometry 

jsou tvořeny páskem vyříznutým z monokrystalu polovodiče (křemíku, germania aj.) 

znečistěného difuzí jiného materiálu. Aktivní část (pásek vyříznutý z polovodiče) se nalepí 

speciálním lepidlem na plochu, která se bude při měření deformovat. Přívody jsou kovové. 

Mechanické namáhání krystalické mřížky ovlivňuje výrazně pohyblivost nosičů náboje a  tím i 

měrný odpor materiálu tenzometru. Podle typu znečištění odpor materiálu s deformací roste, 

nebo klesá. [23] 

Závislost odporu na deformaci, je u polovodičových tenzometrů nelineární viz. obrázek 19. 

Na přesnost měření má vliv mnoho parametrů: teplota, vlhkost, velikost procházejícího 

proudu, hystereze, elektromagnetické pole atd. Tyto jevy je třeba kompenzovat, např. u 

elektromagnetického pole se odstíní elektrická složka, co se týče hystereze, tak samotný 

tenzometr má velmi malou hysterezi. Největší problém tedy bývá teplota, ta ovlivňuje jak 

vodivost materiálu tenzometru, tak i jeho teplotní roztažnost. Nejčastějším způsobem 

kompenzace teploty je stejně jako u kovových tenzometrů zapojení tenzometrů 

s kompenzačním členem teploty do Wheatstoneova můstku. Velikost procházejícího proudu 

musí být dobře volena, aby se tenzometr zahříval jen zanedbatelně. 

 

 

Obrázek 19. Graf závislosti odporu na deformaci (prodlouženi) 
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8.2.2 Návrh řešení s využitím tenzometrů 

Tenzometry by se změřila hodnota kroutícího momentu motoru a tato hodnota by se použila 

pro výpočet výkonu. Problémem této metody je, že by bylo nutné záběhový stand 

konstrukčně upravit. Při použití tenzometrických snímačů zatížení, by muselo být motorové 

lože uloženo výkyvně, aby bylo možné měřit sílu (tíhu) od vrtule, která na motor působí a 

následně počítat moment (síla krát rameno). Při použití přímo snímače kroutícího momentu 

by bylo zase konstrukčně nutné vyřešit umístění tohoto zařízení mezi motor a vrtuli. 

a) Tenzometrický snímač zatížení  

K měření kroutícího momentu by se použil již hotový měřící blok. Ten by se skládal 

z jednotlivých tenzometrů měřící zatížení a řídící jednotky. Tenzometry by udávaly hodnoty 

zatížení v kg nebo N a řídící jednotka (elektronické vyhodnocování) by z naměřených hodnot 

počítala aktuální hodnoty kroutícího momentu. Některé řídící jednotky jsou dokonce schopny 

samy vypočítat určité korekce a kompenzace. Při použití této metody by byl motor opět 

uchycen na záběhovém standu i s vrtulí, což je pro motory vzduchem chlazené velmi 

výhodné. Bylo by tak zajištěno dostatečné chlazení motoru během zkoušky.  

Na první pohled by se tedy tato metoda mohla jevit jako univerzálnější - měření snímačem, 

libovolná vrtule, která slouží jen jako zátěž pro motor (má funkci brzdy) a  ke chlazení motoru 

vzduchem. Právě kvůli nutnosti dostatečně chladit motor během zkoušky a té k dosažení 

potřebného režimu motoru, bude opět nutné použít vrtuli zkušební.  Pevná letová vrtule by 

nebyla schopná na zemi vytočit vzletové otáčky motoru, takže by nebylo možné změřit 

hodnotu vzletového výkonu. K získaní těchto otáček je zapotřebí dopředný pohyb (nenulová 

rychlost). Stavitelná letová vrtule se může jevit jako použitelná, problematické by 

bylo  chlazení a  také měření mezikusem. Ten by musel umožňovat stavění vrtule. 

Velkou výhodou této metody je, že odpadá nutnost kalibrace, jelikož hodnotu výkonu 

nepočítáme přes konstantu vrtule C, ale počítáme jej z hodnot, které nám dodává měřící 

blok. Zkušební (brzdící) vrtule by měla být na zemi stavitelná, aby umožnila nastavení 

různých úhlů náběhu a  tím pádem zvládla napodobit podmínky pro různé letové režimy. 

Letové režimy definují různé hodnoty otáček (předepsané hodnoty otáček) a  na ty je potřeba 

motor vytočit, aby bylo možné změřit příslušné výkony. 

Pro použití metody v běžné praxi by bylo vhodné, pro každý typ motoru sestavit tabulku.  

V tabulce by byly napsány hodnoty závislosti nastavení úhlu náběhu vrtule na otáčkách 

motoru. Tyto hodnoty by se získaly buď to experimentálně, nebo výpočtem. Při 

experimentální metodě by se hodnoty musely, zjistit měřením, postupně by se nastavovaly 

různé úhly náběhu na zemi stavitelné vrtuli a  tyto hodnoty by se zapisovaly do tabulky. 
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Při získávání hodnot výpočtem by se vycházelo z charakteristicky vrtule (od výrobce). Další 

možností by mohla být kalibrace vrtule od výrobce pro dané úhly náběhu, tj. vytvoření 

stupnice na vrtuli. Avšak problém u kalibrace je, že i malá změna úhlu náběhu má velký vliv, 

takže je otázka zda by po přestavování vrtule kalibrace stále platily. Navíc v tomto případě, 

kdy hodnoty pro výpočet výkonu, jsou získávaný z měřícího bloku, je kalibrace vrtule dle 

mého názoru zbytečná. 

Pokud by firma opět vyžadovala měření různých výkonových typů motorů, bylo by nutné 

taktéž vlastnit více druhu brzdících vrtulí (pro různé maximální výkony), ale pouze z důvodu, 

aby byl daný výkonový typ motoru vždy dostatečně chlazen. 

Možný výsledek použití této metody by tedy mohl být: 

- Konstrukčně vyřešit uložení motoru (motor uložen ve výkvném loži, výkyvné 

uchycení) 

- Pořízení vhodného měřícího bloku a jeho zástavba na záběhový stand (pohyb lože 

by musel působit na snímač)  

- Přechodový kus mezi motorem a vrtulí, pokud by byl potřeba, ne každý motor má 

shodně uchycenou vrtuli 

- Zkušební (brzdící) vrtule dle výkonu motoru, stavitelná na zemi, aby bylo možné 

změřit výkon při různých režimech motoru 

 

b) Snímač kroutícího momentu 

Další možností jak vyřešit problém s měřením výkonu, by bylo pořízení měřícího zařízení, 

které by přímo snímalo kroutící moment motoru. Tento snímač kroutícího momentu, by se 

musel umístit mezi motor a vrtuli, tj. opět by byl zapotřebí konstrukční zásah do záběhového 

standu. 

Snímač kroutícího momentu by mohl ke svému měření taktéž využívat tenzometry. V tomto 

případě by se pravděpodobně jednalo o deformační měrnou tyč (torzní tyč, hřídel), kde by se 

pomocí tenzometrů měřila deformace. Logická jednotka by informace z tenzometru 

vyhodnotila a určila tak aktuální hodnotu kroutícího momentu od vrtule. Tato informace by 

byla přenášena přes elektrickou ústřednu do počítače. Na ovládacím pultu by se pak 

zobrazovala přímo hodnota kroutícího momentu v N.m.  

K umístění snímače a měření kroutícího momentu by bylo nutné použít vhodný přechodový 

kus. Přechodový kus by měl být co nejkratší, protože čím delší by byl přechodový kus (čím 

dál je umístěna vrtule od motoru), tím více by zatěžoval motor (přední ložisko a  klikový 

hřídel) přídavným momentem. Navíc delší přechodový kus by měl i vyšší hmotnost.  
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Snímač kroutícího momentu TM 

Existují ale i snímače kroutícího momentu fungující na jiných principech. Jako v hodný 

snímač by se jevil např. Snímač kroutícího momentu TM 314 – TM 317. Tento snímač má 

zabudovanou soustavu dvou cívek (primární a sekundární) , při aplikaci točivého momentu 

se deformační zóna deformuje a v sekundární cívce vznikne elektromotorická síla úměrná 

kroutícímu momentu. Elektronický obvod vestavěný ve snímači převádí elektromotorickou 

sílu na jmenovitý signál kroutícího momentu. [25] 

 

Obrázek 20. Základní části snímače kroutícího momentu TM [25] 

 

Možný výsledek použití této metody by tedy mohl být: 

- Pořízení vhodného snímače kroutícího momentu 

- Konstrukčně vyřešit umístění snímače 

- Přechodový kus mezi motorem a vrtulí, pokud by byl potřeba, ne každý motor má 

shodně uchycenou vrtuli 

- Na přechodovém kusu umístěn snímač tj. přechodový kus by byl zároveň měřícím 

kusem  

- Zkušební vrtule dle výkonu motoru, stavitelná na zemi, aby bylo možné změřit výkon 

při různých režimech motoru  
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Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat současnou situaci ve firmě Aeroengine a zjistit, jak 

na současném záběhovém standu, co nejefektivněji měřit výkon motoru.  

Na začátku tvorby práce bylo tedy nutné nastudovat současné metody měření a počítání 

výkonu, ty jsou rozepsány v teoretické části práce, a vybrat nevhodnější možnost z hlediska 

přesnosti a finančních možností firmy. Taktéž bylo nutné nastudovat příslušné předpisy 

a normy, aby vybranou metodu (postup) v budoucnu schválil úřad civilního letectví. Na ÚCL 

jsem se dozvěděla, že v České Republice existují tři hlavní předpisy podle, kterých se 

certifikují motory a v nich jsou uvedeny i informace o zkouškách, kterými musí motor projít. 

Pro schválení zkušebny mi bylo sděleno, že zásadním dokumentem je směrnice CAA-TI-

012-4/99, která slouží pro vydávání oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky. 

Při studování jednotlivých metod měření výkonu, jsem zjistila, že nejpřesnější metoda je 

metoda měření výkonu motoru za pomocí dynamometrů. V letectví se používají 

dynamometry s vířivými proudy. Tento dynamometr jsem měla možnost i vidět. Ve své 

letecké zkušebně jej má firma LOM Praha. Bohužel náklady na pořízení dynamometru 

i na jeho provoz jsou vysoké a pro tak malou firmu, momentálně s maximálně  20 záběhy 

motorů ročně, by byla tato metoda neefektivní, ekonomicky velmi náročná. Další značnou 

nevýhodou použití metody měření výkonu pomocí dynamometru je skutečnost, že motor je 

na dynamometr upnut bez vrtule. Pro vzduchem chlazené motory, na které se firma 

specializuje, by bylo nutné vyřešit chlazení motoru, které za normálních okolností zajišťuje 

právě vrtule. Stejný problém by nastal i za situace, kdy bychom zvažovali metodu měření 

výkonu pomocí hydraulické brzdy. Zde je motor taktéž upnut bez vrtule a navíc má tato brzda 

vysoké požadavky na prostor, protože krom samotného měřícího zařízení je potřeba mít 

i dostatečně velkou nádrž s vodou, která by musela zajistit dostatek vody pro průběh 

zkoušky. 

Po konzultaci ve firmě LOM Praha, jsem tedy zvolila jako nejvhodnější metodu měření, 

metodu aerodynamická za pomocí cejchovaných vrtulí. Tato metoda byla vybrána z několika 

důvodů. Hlavním z nich bylo, že na fungujícím záběhovém standu firmy, je motor zkoušen 

v konfiguraci s příslušnou vrtulí. Tzn. stačilo by příslušnou vrtuli zkalibrovat a pomocí vrtulové 

konstanty C a parametru, které firma již měří výkon spočítat podle uvedených vzorců. 

Při výpočtu bude pak potřeba použit korekce (motorovou a vrtulovou konstantu), tím bude 

zajištěna dostatečná přesnost měření.  
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Dalším důvodem, proč jsem zvolila tuto metodu, jsou nízké náklady na zavedení do provozu. 

K eliminování chyb při výpočtu výkonu motoru, jsem vytvořila soubor pro výpočet výkonu 

v programu Excel. V tomto jednoduchém souboru, jsou všechny vzorce včetně výpočtu 

korekcí přednastaveny. Je potřeba zadat pouze vstupní údaje, které pracovník vyčte 

z přístrojů (vyplnit modrá pole) a program výkon sám vypočítá a to včetně přepočtu jednotek. 

Vypočtený výkon v závislosti na otáčkách zaznačí do příslušného grafu a pracovník pouze 

zkontroluje, zda bod leží nad nebo pod křivkou, tj. zda je výkon motoru v daném režimu 

vyhovující. Nevýhodou této metody je potřeba více brzdících vrtulí pro různé výkonové 

skupiny motoru a jejich pravidelná kalibrace, která je u této metody nezbytná, protože 

hodnota vrtulové konstanty C je pro výpočet výkonu zásadní. 

V rámci psaní mé diplomové práce jsem také navštívila zkušebnu leteckých motorů ve Velké 

Bíteši, kde mě zaujala jejich metoda měření výkonu, kdy k měření využívají měřícího bloku 

sestaveného z jednotlivých tenzometrů a řídící jednotky. Výkon tedy počítají za pomocí 

kroutícího momentu motoru, který jednotka změří. Motor je přitom uložen ve výkyvném loži 

a v závislosti na tom, jak velká síla (tíha) působí na měřící blok, vypočítává logická jednotka 

velikost kroutícího momentu a následně je tato hodnota použita k výpočtu výkonu motoru. 

Tato metoda se mi jeví jako univerzálnější, ale byl by nutný větší konstrukční zásah 

do záběhového standu. Bylo by třeba upravit motorové lože a uchycení motoru tak, aby byl 

motor uložen výkyvně. Také by bylo nutné pořídit daný měřící blok a příslušnou vrtuli. Ta by 

v tomto případě sloužila jako zátěž motoru, tj. nemusela by být kalibrována, protože 

k výpočtu by nebylo třeba použít parametry vrtule. Současně by ale tato vrtule musela zajistit 

dostatečné chlazení motoru v průběhu celé zkoušky. To znamená, že by bylo opět nutné 

pořídit pro různé výkonové typy motorů různé brzdící vrtule. 

Výkon vždy byl a je jedním z hlavních parametrů motoru. V průběhu provozu motoru je 

i jedním z důležitých ukazatelů technického stavu motoru. Měření výkonu je tedy nezbytná 

součást výroby a provozu samotného leteckého motoru. S postupným vývojem leteckých 

pohonných jednotek lze očekávat i další vývoj v oblasti měření výkonu leteckých motorů. 
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