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Práce se zabývá navržením časování a zdvihové křivky ventilů konkrétního
zážehového spalovacího motoru. Cílem práce je zvýšit výkon motoru ve vyšších otáčkách,
oproti sériovému provedení. Zvýšení výkonu je dosaženo zvýšením plnící účinnosti v oblasti
vyšších otáček. Výsledná charakteristika motoru je simulována v programu GT-POWER.
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The thesis deals with the design of timing and lifting curve of valves of an internal
combustion engine. The objective of the thesis is increase of SI engine power at higher
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1. Úvod
Ventilový rozvod je jedním z mechanismů ve spalovacím motoru, který značně
ovlivňuje výkonové parametry stroje. Začátek vývoje ventilových rozvodů sahá až do
období parních strojů, a i dnes konstruktéři přicházejí s novými vylepšeními. Nejnovějším
trendem jsou značně komplikované systémy rozvodových mechanismů, které umožňují
dosažení nejlepších možných parametrů v širokém spektru pracovních otáček motoru.
Konstruktéři se musí vypořádat s protichůdnými požadavky na vysoký výkon, nízkou
spotřebu, nízké emise a nízkou poruchovost.
V rámci motivace je součástí práce rešerše pokrokových technologií ve ventilových
rozvodech. V praktické části popisuji již existující řešení rozvodového mechanismu
produkčně vyráběného motoru. Práce by měla dále nastínit, jaké zákonitosti a jevy je nutno
brát v potaz při úpravě jednotlivých komponent. Cílem práce je zvýšit výkon konkrétního
zážehového motoru ve vyšších otáčkách tak, aby byla zachována bezpečnost provozu
rozvodového mechanismu při nově vzniklých zátěžných stavech.

2. Zvyšování výkonu spalovacího motoru
Budu se zabývat 4 dobým, 4 válcovým, jednočinným zážehovým motorem
s atmosférickým plněním. Veškeré zmíněné vztahy platí pro tento koncept motoru.
Pro výpočet výkonu motoru platí vztah: [4]
(1) 𝑃𝑒 [𝑊] =

𝐼𝑣 ∗𝐼𝑝 ∗𝑉𝑧1 ∗𝑝𝑒 ∗𝑛
30∗𝜏

Kde:
𝐼𝑣 [1] − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣á𝑙𝑐ů 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢;
𝐼𝑝 [1] − 𝑗𝑒 𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛 1 𝑝𝑟𝑜 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜č𝑖𝑛𝑛ý 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟;
𝑉𝑧1 [𝑑𝑚3 ] − 𝑧𝑑𝑣𝑖ℎ𝑜𝑣ý 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜ℎ𝑜 𝑣á𝑙𝑐𝑒;
𝑛[𝑚𝑖𝑛−1 ] − 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑘𝑙𝑖𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒;
𝜏[1] − 𝑝𝑟𝑜 č𝑡𝑦ř𝑡𝑎𝑘𝑡 = 4;
Celková účinnost je součin účinnosti tepelné, chemické, stupně plnosti diagramu a
mechanické. Pojem indikovaná účinnost vyjadřuje součin prvních tří zmíněných.
(2) 𝜂𝑐 [1] = 𝜂𝑡 ∗ 𝜂𝑐ℎ ∗ 𝜂𝑝 ∗ 𝜂𝑚
Kompresní poměr motoru
(3) 𝜀[1] =

𝑉𝑧1 +𝑉𝑘
𝑉𝑘

Kde:
𝑉𝑘 [𝑐𝑚3 ] − 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑛í 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚;
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Tepelná účinnost se vypočítá takto: (Platí pro idealizovaný oběh zážehového motoru
s izochorickým přivodem tepla.)
(4) 𝜂𝑡 [1] = 1 −

𝑄𝑜
𝑄𝑝

= 1 − 𝜀 1−𝜅

Kde:
𝑄𝑜 [𝐽] − 𝑜𝑑𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛é 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜;
𝑄𝑝 [𝐽] − 𝑝ř𝑖𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛é 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜;
𝜀[1] − 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟;
𝜅[1] − 𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘ý 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛 1,4;
Tepelná účinnost tedy závisí pouze na kompresním poměru motoru.
Chemická účinnost
Vyjadřuje stupeň dokonalosti spálení paliva přivedeného do motoru. Je definovaná
jako poměr tepla přivedeného do oběhu k teplu přivedeném v palivu.
(5) 𝜂𝑐ℎ [1] =

𝑄𝑝𝑠
𝑄𝑝

[1]

𝑄𝑝𝑠 [𝐽] − 𝑝ř𝑖𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛é 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑣 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑢;
𝑄𝑝 [𝐽] − skutečné 𝑝ř𝑖𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛é 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜;
Stupeň plnosti diagramu
Je vyjádřen jako poměr tepla spotřebovaného na indikovanou práci Qi k teplu
spotřebovanému na práci teoretického oběhu Qt.
(6) 𝜂𝑝 [1] =

𝑄𝑖
𝑄𝑡

=

𝑄𝑖
𝑄𝑝 −𝑄𝑖

Kde:
𝑄𝑖 [𝐽] − 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛é 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛𝑜𝑢 𝑝𝑟á𝑐𝑖;
𝑄𝑡 [𝐽] − 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣𝑠𝑎𝑛é 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑖 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘éℎ𝑜 𝑜𝑏ěℎ𝑢;
𝜂𝑝 představuje poměr ploch skutečného indikátorového diagramu a porovnávacího
teoretického P-v diagramu.
Mechanická účinnost
Zahrnuje vliv překonávání pasivních odporů vznikajících v motoru. Konkrétní zdroje
ztrát jsou vodní a olejové čerpadlo, alternátor, tření v ložiskách, pohon rozvodového
mechanismu, tření na plášti pístů, ventilační ztráty, a případně další náhony od motoru.
(7) 𝜂𝑚 [1] =

𝑃𝑒
𝑃𝑖

𝑃𝑖 [𝑊] − 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑣ý𝑘𝑜𝑛;
𝑃𝑒 [𝑊] − 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑣ý𝑘𝑜𝑛;
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Mechanická účinnost nezahrnuje účinnost plnící, která obvykle u pístových motorů
dosahuje hodnot 0,75-0,85. [3]
Výhřevnost paliva
Vyjadřuje množství energie uvolněné spálením 1 kg paliva. Například, hodnota
výhřevnosti benzinu je přibližně 44,6 MJ/kg. [5]
Plnící účinnost
Plnící účinnost vyjadřuje, jak dokonale je naplněn pracovní prostor motoru směsí
během jednoho cyklu.
(8) 𝜂𝑠 [1] =

𝑚𝑠𝑘𝑢𝑡
𝑚𝑡𝑒𝑜𝑟

𝑚𝑠𝑘𝑢𝑡 [𝑘𝑔] − 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑛á𝑝𝑙𝑛ě 𝑣á𝑙𝑐𝑒;
𝑚𝑡𝑒𝑜𝑟 [𝑘𝑔] − 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘𝑦 𝑚𝑜ž𝑛á ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑛á𝑝𝑙𝑛ě 𝑣á𝑙𝑐𝑒;
U atmosféricky plněných motorů je dosahováno hodnoty od 0,75-0,85. V některých
režimech přeplňovaných motorů může být plnící účinnost > 1. [3]
Výkon motoru závisí na hmotnosti paliva, které dopravíme do pracovního prostoru.
Pro kvalitní spalování je dále nutné dodržet tzv. stechiometrický poměr směsi. Je to váhový
poměr vzduchu a paliva. Pro směs vzduchu a benzinu je hodnota rovna 15,05:1. Pokud
zvýšíme plnící účinnost motoru, lze očekávat zvýšení množství směsi ve válci, zvýší se
užitečná práce a tím i výkon. [5]
Vliv časování a zdvihu ventilu na plnící účinnost

Na objemovou účinnost má vliv rychlost čerstvé směsi v sacím potrubí. Rychlost
směsi v sacím systému se bude měnit s rychlostí pístu, tudíž s otáčkami klikového hřídele.
Plnící účinnosti zážehových motorů jsou obvykle nižší než u vznětových v důsledku ztrát
průtokem látky v karburátoru, nebo škrtící klapce. Dřívější uzavření sacího ventilu snižuje
ztráty způsobené zpětným tokem při nízké rychlosti motoru. Pozdější uzavření sacího
ventilu je výhodné pouze při velmi vysokých otáčkách. Nízké zdvihy ventilů výrazně
omezují průtok látky motorem od pásma středních až maximálních provozních otáček
motoru. [22]
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3. Význam rozvodového mechanismu
Rozvodový mechanismus převádí obrys vačky na zdvih ventilu. Díky ventilům se
vyměňuje náplň pracovní látky ve spalovacím prostoru.
Rozvodový mechanismus je nejčastěji poháněn z klikového hřídele pomocí řemene,
řetězu, nebo pomocí ozubených kol. Hnanou částí je vačkový hřídel, která řídí otevírání a
zavírání sacích a výfukových ventilů, a to buď přímo nebo nepřímo přes vahadla, tyčky nebo
zdvihátka. Z principu čtyřdobých motorů vychází, že na čtyři pracovní doby (dvě otáčky
klikového hřídele) připadá jedna otáčka vačkového hřídele. Profil vaček má obvykle jeden
vrchol. Během 2 otáček klikového hřídele se musí ventil (ať už sací, nebo výfukový) otevřít
jednou.
Rozvodový mechanismus prošel rozsáhlým vývojem, a i dnes se objevují nové
konstrukční řešení.

Obrázek 1-Rozdělení rozvodových mechanismů podle firmy Ford [12]
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Rozdělění rozvodových mechanismů z hlediska polohy komponent

3.1.1 SV – Side Valves
Jedná se o uspořádání s postranními ventily umístěnými v bloku motoru, které jsou
poháněny zespodu vačkovým hřídelem. V automobilovém průmyslu se přestaly používat
pro nevyhovující tvar spalovacího prostoru. Další nevýhodou je malý dosahovaný
kompresní poměr. Na druhou stranu tento rozvod má výhody levné výroby a nízké
hmotnosti. Díky této koncepci není možné, aby píst kolidoval s ventilem.

Obrázek 2-pohled na SV rozvod [1]
Obrázek 3- SV rozvod s popisky [1]

3.1.2 OHV – Over Head Valves
Jedná se o konstrukci, u které jsou ventily v hlavě válců a vačková hřídel v bloku
motoru. Přenos zdvihu a síly mezi vačkou a ventilem je proveden pomocí zdvihátka,
zdvihací tyčky a vahadla. Mechanismus je díky velkému počtu dílů méně tuhý. S počtem
dílů souvisí i další nevýhoda, protože díly zvyšují setrvačnou sílu pohyblivých částí, kterou
pružina zachycuje.
Díky tomu, že je vačkový hřídel poblíž hřídele klikové, pohon od klikového
k vačkovému hřídeli je jednodušší. Většinou se využívá ozubení nebo řetězového převodu.
OHV rozvod se nehodí pro vysokootáčkové motory, což také přispělo k tomu, že se u
dnešních automobilů většinou nevyskytuje.
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Obrázek 4-Pohled na OHV rozvod [1]

Obrázek 5- OHV rozvod s popisky [1]

3.1.3 OHC – Over Head Camshaft
Někdy označováno
také jako SOHC (Single
OHC). Vačková hřídel i
ventily jsou umístěny
v hlavě motoru. Pohon
vačkového hřídele bývá
řešen
pomocí
ozubeného
řemenu,
řetězem nebo ozubeným
převodem. U všech
těchto možností je
splněna podmínka, že
musí
být
přesně
definována kinematická
vazba mezi natočením
vačkového a klikového
Obrázek 6-OHC rozvod s popisky [1]
hřídele.
Tím
je
zajištěno
správné
časování. Mezi výhody patří tuhost, nízká hmotnost mechanismu, a tedy i menší setrvačné
síla na pružinu. Nevýhodou je komplikovanější konstrukce hlavy válců.
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3.1.4 DOHC – Double Over Head Camshaft
Používá se většinou u čtyř a pěti-ventilového uspořádání, kde jedna vačková hřídel
ovládá dva (či tři) sací ventily a druhá dva výfukové. Konstrukčně jde o modifikaci rozvodů
OHC.

Obrázek 7-DOHC rozvod s popisky [1]

3.1.5 Desmodromický rozvod
Doposud popsané rozvody mají
zpětný pohyb ventilu zajištěn pružinou. U
vysokootáčkových motorů některých
motocyklů, nebo závodních vozů, nastávají
problémy s tím, že pružina nezaručí
bezpečný provoz mechanismu. Dále bývají
problémy s životností mechanismu.
Možným řešením je pneumatické ovládání
ventilů, nebo právě desmodromický
rozvod, u kterého jedna vačka ventil
otevírá a druhá zavírá. Tento rozvod je
doménou motocyklů Ducati. [11]

Obrázek 8- pohled na desmodromický rozvod [21]
Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
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Vymezování ventilové vůle

Sací a výfukové ventily a všechny ostatní díly se podle nárůstu teploty během provozu
a podle použitého materiálu rozdílně prodlužují. Kromě toho dochází na styčných místech
přenosu sil v rozvodu motoru ke změnám délek, které jsou způsobeny opotřebením. Aby
sací a výfukové ventily mohly za všech provozních stavů motoru s jistotou těsnit spalovací
prostor, musí být v rozvodovém mechanismu určitá vůle. Vůle ventilů je u studeného
motoru větší než u teplého motoru. Vůle výfukových ventilů je obvykle větší než u sacích
ventilů, protože se více zahřívají. Pokud je instalovaná příliš malá vůle, ventil se otevírá dříve
a zavírá později, navíc hrozí jeho tepelné opotřebení vlivem netěsnosti dílů. Především
výfukový ventil nemůže ve zkrácené době otevření odevzdat dostatečné množství tepla z
talíře ventilu sedlu ventilu, přehřívá se. Ventily se ohřívají působením neustále kolem
proudících výfukových plynů.
Pokud je instalovaná příliš velká vůle, ventil se otevírá příliš pozdě a zavírá příliš brzy.
Tím vznikají kratší doby otevření a menší průřezy otevření, čímž se zhoršuje plnění a výkon.
Velká ventilová vůle navíc způsobuje značné rázy v mechanismu, zvyšující hlučnost a
opotřebení stroje. Nastavení správné vůle ventilů se liší podle druhu motoru a výrobce
konkrétního motoru. Může být předepsaná pro studený nebo teplý motor. U vačkové
hřídele v hlavě válců a vahadly lze vůli ventil nastavovat seřizovacím šroubem a pojistnou
maticí, nebo nastavením polohy axiálního kulového opěrného čepu v samosvorném závitu
uložení vahadla. Vůle ventilů se kontroluje v mezeře mezi základní kružnicí vačky a
vahadlem. U vačkové hřídele v hlavě válců s hrníčkovými (miskovými) zdvihátky se do
zdvihátka vkládají tvrzené nastavovací podložky vhodné tloušťky, zaručující nastavení
předepsané vůle ventilů, která se kontroluje bezprostředně v mezeře mezi základní kružnicí
vačky a nastavovací podložkou. Podle údajů výrobce činí vůle ventilů asi 0,1 až 0,3 mm.
Pokud není správně nastavena, tak se posunují okamžiky otevření a zavření ventilů.
3.2.1 Hydraulické vymezování vůle ventilů
U motorů, které jsou vybaveny prvkem umožňující hydraulické vymezení vůlí ventilů,
se už nastavování vůle ventilů nemusí provádět. Vůle ventilů se trvale vymezuje změnou
délky některé vhodné části rozvodového mechanismu, obvykle zdvihátka, hydraulicky
ovládaným teleskopickým prvkem. Tyto prvky jsou ovládány tlakovým olejem mazací
soustavy motoru. Vůle ventilů se u běžícího motoru udržuje na nule. Hrníčkové zdvihátko s
hydraulickým vymezováním vůle, ovládané vačkovou hřídelí v hlavě válců, působí přímo na
ventil. Hydraulické hrníčkové zdvihátko je připojeno k mazací soustavě motoru. Přívod oleje
je veden bočním otvorem ve zdvihátku vedoucím do prostoru válce zdvihátka ventilu a dále
je olej veden drážkou ve dně zdvihátka do zásobníku nad pístkem. Úběžná strana vačky
(zavírání ventilu). Pístek vymezovacího prvku není zatížen. Pružina tlačí pístek nahoru,
dokud nedolehne hrníčkové zdvihátko na základní kružnici vačky. Vlivem zvětšení prostoru
pod pístkem proudí olej ze zásobníku přes kuličkový ventil do pracovního prostoru
Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
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vymezovacího prvku. Náběžná strana vačky (otevírání ventilu). Pístek vymezovacího prvku
je zatížen, kuličkový ventil se zavírá a náplň oleje v pracovním prostoru prvku působí jako
„pevné spojení" a zdvihátko otvírá sací, popř. výfukový ventil. Kruhovou štěrbinou mezi
pístkem a pouzdrem může unikat přebytečný olej, např. při tepelné roztažnosti částí
rozvodového mechanismu. [13][14]

Obrázek 9-hydraulické vymezování vůle [13][14]

3.3

Moderní ventilové rozvody

Moderní rozvody jsou používány ke zlepšení plnící účinnosti motoru, která má vliv na
vysoký točivý moment v širokém rozsahu otáček, nižší spotřebu paliva, nebo nižší emise
výfukových plynů.
Maximální kroutící moment je dosahován v takových otáčkách motoru, kde se
dosahuje nejlepší plnící účinnosti. Změnou časování motoru lze polohu maximálního
kroutícího momentu měnit.
Systémy lze rozdělit do 5 základních skupin:
-systém s variabilním časováním
-systém s variabilním zdvihem ventilů
-systém s variabilním časováním a změnou zdvihu ventilů
-systém s možností deaktivace ventilů
-plně variabilní rozvody

Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
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3.3.1 Systém s variabilním časováním

3.3.1.1

BMW Vanos/ Double Vanos

Zkratka Vanos vznikla z německého VAriable NOckenwellenSteuerung. Jedná se o
jedno z mnoha technických řešení umožňující změnu časování ventilů. Automobilka BMW
toto zařízení představila v roce 1992 u modelu BMW M50. Systém Vanos na základě údajů
o otáčkách motoru a poloze plynového pedálu natáčí vačky sacích ventilů, čímž posouvá
časování ventilů až o 42° vůči klikovému hřídeli.
V roce 1996 přišla automobilka s dalším vylepšením rozvodového mechanismuDouble Vanos. Na rozdíl od klasického systému Vanos, který ovládal časování pouze sacích
ventilů, je zde motor vybaven i variabilním časováním vačkového hřídele výfukových
ventilů.
Princip
Vačky jsou vybaveny elektro-hydraulickým mechanismem umožňující pootáčení
vačky z její základní polohy podle potřeb řídící jednotky. Pootáčení vačkového hřídele vůči
časovacímu kolu je realizováno pomocí šikmého ozubení. Axiální pohyb je realizován
hydraulicky, na základě elektrického signálu z řídící jednotky. Starší varianty tohoto
systému pracovaly dvoupolohově, novější varianty již mají plynulou regulaci. [15]

Obrázek 10- Schéma systému VANOS [16]

Návrh obrysu vačky pro zážehový motor

- 10 -

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ÚSTAV AUTOMOBILŮ,
SPALOVACÍCH MOTORŮ
A KOLEJOVÝCH VOZIDEL

3.3.2 Systém s variabilním zdvihem ventilů
Princip změny zdvihu spočívá v tom, že jsme schopni přepínat mezi dvěma profily
vačkových hřídelů. Profily mohou a nemusí mít stejné časování, záleží na konstrukci.
3.3.2.1

Honda VTEC

Automobilka Honda je považována za průkopníka v zavádění motorů s proměnným
časováním ventilů do sériové výroby. V roce 1983 představila Honda první motor s touto
technikou v motocyklu Honda CBR400. Až v roce 1989 uvedla na japonský trh i první
automobil s motorem vybaveným proměnlivým časováním ventilů Integra XSi/RSi a CRX.
Tento motor o zdvihovém objemu 1595 ccm dosahoval velmi slušného výkonu 118kW při
7600 ot/min. U nás jej známe z modelů Civic VTi a CRX. V současnosti je v nabídce
automobilky Honda hned několik verzí motoru VTEC s rozvody OHC i DOHC.
Ventilový mechanismus je vybaven více vahadly rozdílné geometrie. Tlakový olej
přepíná vahadla, která budou zrovna přenášet obrys. O zajištění se starají propojovací čepy.
Krajní vačky s pozvolnějším náběhem a nižším profilem (zdvihem) ovládají ventily v nízkých
a středních otáčkách. Při vysokých otáčkách hydraulicky ovládaný čep propojí vahadla, a
tím zapojí do práce prostřední vačku, která má strmější náběh a větší zdvih – vhodné pro
vysoký výkon a otáčky. Toto řešení umožňuje jak změnu zdvihu, tak změnu časování,
v závislosti na tom, jaké přepínané profily vačkového hřídele zvolíme.

Obrázek 11- Provedení systému VTEC [17]
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EATON VVT

Jedno z dalších způsobů, jak je možné měnit zdvih a časování ventilů bylo vyvinuto ve
firmě EATON.
Technologie Eaton VVT pro lepší spotřebu paliva, výkon a jízdní vlastnosti umožňuje
dva režimy provozu. Toho je dosaženo dvojím zdvihem ventilů, které jsou ovládány
samostatnými vačkami, s menším zdvihem a profily s vyšším zdvihem. Toto řešení je
použitelné pro zážehové i vznětové motory.

Speciální dělené ventilové vahadlo je ovládáno hydraulicky tlakem oleje, kdy při
nízkých otáčkách je propojovací čep zasunut a ventily ovládá vačkový hřídel s nízkým
zdvihem. Při vyšších otáčkách motoru stoupne řídící tlak oleje a propojovací čep spojí
vahadlo s vačkovým hřídelem s větším zdvihem.
[18]

Obrázek 12- VVT, profil s normálním zdvihem je aktivovaný
[18]
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3.3.3 Systém s možností deaktivace ventilů

3.3.3.1

EATON CDA

Tato varianta se používá při deaktivaci některých pracovních válců motoru.
Deaktivace válce Eaton CDA je nejpřímějším způsobem, jak snížit emise CO2 a zároveň
zlepšit spotřebu paliva.
CDA deaktivuje válce motoru, když není zapotřebí plný výkon. Při deaktivaci válců je
nutné, aby sací i výfukové ventily zůstaly uzavřené. To umožnuje konstrukce děleného
vahadla, které je lehce odlišné od předchozí varianty VVT. Rozdíl je v tom, že mechanismus
je schopen kopírovat profil vačkového hřídele, anebo pracovat v tzv. prázdném zdvihu. [19]

Obrázek 15-CDA a deaktivovaný zdvih [19]
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3.3.4 Plně variabilní rozvody
Aktuálně se jedná o koncepty, které se snaží řada firem uvést v život, ve snaze získat
plně programovatelný zdvih ventilu.
3.3.4.1

Fiat MultiAir

Sériově vyráběnou verzí plně variabilního rozvodu je Fiat MultiAir. Systém využívá
elektro-hydraulicky ovládaných sacích ventilů, výfukové jsou přímo ovládané vačkovým
hřídelem. Konstruktéři italského Fiatu odstranili přímou mechanickou vazbu mezi sacími
ventily a vačkovou hřídelí. Tuto vazbu nahradili elektrohydraulickým členem schopným
otevírat sací ventil do značné míry nezávisle, jak na poloze vačkové hřídele, tak i na
ostatních válcích. Ventil je jednoduše vytlačován krátkým vysokotlakým
vedením. Schopnost
nezávislého
otevírání ventilu výrazně zkvalitňuje a
zpřesňuje plnění motoru. Také
mechanická konstrukce motoru je
jednodušší, neboť odpadá nutnost
druhé vačky a složitého mechanismu
variabilního časování, které mají
motory se systémy VVT.
Hlavním
přínosem
celého
systému je schopnost dřívějšího
uzavření sacího ventilu a tím
Obrázek 16-režimy systému MultiAir [20]
zabránění úniku již nasátého
vzduchu zpět do sacího potrubí. Včasným uzavřením spalovacího prostoru se zvýší množství
vzduchu ve válci a citelně
roste účinnost. Systém
MultiAir je použitelný pro
zážehové i vznětové
motory,
plněné
atmosféricky
i
přeplňované, přičemž u
přeplňovaných výrazně
roste
jeho
celková
účinnost. [20]

Obrázek 17-konstrukční provedení systému MultiAir [20]
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4.

Úprava zvoleného motoru
4.1

Představení motoru

Motor, na kterém byly veškeré změny navrženy, je zážehový motor EA 827, kódové
označení PF. Tato jednotka se instalovala do vozu VW Golf 2 GTI od roku 1987 až do roku
1991, kdy se vozidlo přestalo vyrábět. Rodina motorů EA 827 byla vyvíjena koncernem VW
od roku 1972. [11]
Tabulka 1- Základní popis dostupných motorů pro VW Golf 2 [11]

Ventilový rozvod motoru EA827 podle terminologie firmy
EATON koncepce TYPE I. Využívá hrníčkového zdvihátka
s hydraulickým vymezením vůle.

Obrázek 18- Schéma
rozvodového
mechanismu VW Golf 2
[12]
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Cílem změny je zvýšit výkon motoru ve vyšších otáčkách v porovnání se sériovým
řešením. Z předešlé úvahy nad možnostmi, jakými je možno zvýšit výkon, se některé jeví
jako výhodnější, jiné jako problematické.
Zvýšení výkonu jsem se rozhodl dosáhnout zvýšením plnící účinnosti ve vyšších
otáčkách. Plnící účinnost jsme schopni ovlivnit časováním a zdvihovou křivkou ventilu.

4.2

Tvorba termodynamického modelu

Model byl sestavován v softwaru GT-SUITE. Vstupními parametry byla geometrie
motoru, časování a zdvihová křivka ventilu.
Geometricky velice složitou součástí je vačkový hřídel. Tvar boku vačky a tím i
časování rozvodu má značný vliv na průběh točivého momentu motoru. Ve spolupráci
s panem Ing. Šulcem z Ústavu technologie obrábění a metrologie proběhlo měření profilu
vaček na souřadnicovém měřícím stroji.

Obrázek 18-Upnutí měřeného vačkového hřídele
Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
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Množství
bodů,
získaných měřením, bylo
propojeno spline křivkou.

Obrázek 19- obrys vačky v CAD softwaru

V CAD mechanismu byla vytvořena sestava podobná rozvodu v motoru EA 827.
Zaznamenávala se poloha kontaktního bodu na tělese reprezentující ventil, v závislosti na
úhlu natočení vačky.

Obrázek 20- CAD mechanismus ventilového rozvodu
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Výsledná zdvihová křivka je zobrazena na následujícím obrázku.

Obrázek 21-zdvihová křivka původního řešení

Po získání vstupních parametrů jsem začal s vlastní tvorbou termodynamického
modelu. V programu GT- Power jsem použil vytvořený příklad na motor stejné koncepce a
podobného zdvihového objemu. Ten jsem začal upravovat tak, aby geometrické
charakteristiky odpovídali mému motoru. Model spalování a průtokové součinitele jsem
převzal ze vzorového modelu.

Obrázek 22- Pohled na 1-D model motoru
Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
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Pro porovnání výsledků byla použita křivka točivého momentu. Křivku, získanou
z měření stejného typu motoru na válcové zkušebně, jsem nalezl na stránkách [7]. Stav
měřeného motoru není znám, stejně tak jako přesná konfigurace výfukového a sacího
potrubí, nastavení vstřikovacího zařízení a zapalování. Při prvním porovnání průběhu
momentu termodynamického modelu a měření byla shoda následující. Křivka GT 1 značí
výsledný průběh točivého momentu získaný z termodynamické simulace.

180
změřeno

Točivý moment [Nm]

160

GT 1

140
120
100

80
60
1000

3000

5000

n [1/min]
Obrázek 23- Graf prvního porovnání výsledků termodynamické simulace

Abych dosáhl lepší shody výsledků, hledal jsem zdroj chyb. Jako první na řadu přišla
možnost, že geometrický kompresní poměr neodpovídá hodnotě udané výrobcem.
Výrobce udává 10:1. Postupně jsem vyplnil kapalinou objem jednoho spalovacího prostoru
v hlavě válců, dále jsem stejným způsobem zjistil objem, který lze vyplnit kapalinou
v okamžiku, kdy píst je v horní úvrati. Motor je vybaven písty s vydutým dnem. Nakonec
jsem přičetl objem vzniklý díky použitému těsnění válců s výškou 2mm.
Výpočet kompresního poměru [3]
(9) 𝜀 =

𝜀=

𝑉𝑧 +𝑉𝑘
𝑉𝑘

[1]

445,22 + 52,3
52,3

= 9,52
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Průběh točivého momentu získaný z druhé simulace je patrný z následujícího grafu
(křivka GT 2). Opět je porovnáván s průběhem, který byl získán měřením na válcové brzdě.
Změnou kompresního poměru bylo dosaženo uspokojivé shody od 2500 ot/min. Jelikož mě
zajímá změna parametrů motoru hlavně ve vyšších otáčkách, je shoda modelu
s měřením dostačující.

Točivý moment [Nm]

160

změřeno

140

GT 2
120
100
80
60
1000

2000

3000

4000

n [1/min]

5000

6000

Obrázek 24- Graf druhého porovnání výsledků termodynamické simulace

4.3

Změna zdvihové křivky a časování motoru

Změnit zdvihovou křivku ventilu lze v programu provést volbou násobičů hodnot
průběhu. K dispozici je násobič zdvihu a násobič úhlu. Tím je možné měnit šířku zdvihové
křivky i maximální dosažitelný zdvih ventilu.
Firma AVL Schrick souhlasila, abych použil data časování a zdvihu ventilu odpovídající
jejich výrobkům pro motor EA 827 PF. Postupně jsem měnil původní zdvihovou křivku a
časování, pro 10 různých profilů, volbou násobících koeficientů. Výsledná výkonová křivka
nejzajímavějších profilů je zobrazena v grafu.
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Obrázek 25-Výkonové křivky

Nejlépe vyhověl profil s dobou trvání otevření ventilu 272° klikového hřídele. Pokles
výkonu ve vyšších otáčkách je přijatelný oproti zisku výkonu v nižších otáčkách. Změna
časování je patrná z tabulky.
Tabulka 2-- Změna časování motoru

° při 1mm zdvihu

PF

272°

Sací otevírá
Sací zavírá

-3
223

-5
226

Výfukový otevírá

-217

-225

Výfukový zavírá

-3

-5

Zdvih [mm]

0° představuje HÚ při výměně náplně
Pozměněná zdvihová křivka (oranžová) v termodynamickém modelu vyšla širší i vyšší,
12
modrá značí původní.

10
8
6
4
2
0
0

50

100

150

200

úhel vačkového hřídele [°]

Obrázek 26- výsledná zdvihová křivka ventilu
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4.4

Výsledky výpočtů v termodynamickém modelu

Mt [Nm]

V této kapitole označuji původní stav termodynamického modelu jako PF. Model
pojmenovaný 8N_05 odpovídá použití profilu vačkového hřídele 272°.
Točivý moment a výkon na výstupu z motoru
160
140
120
100
80
60
2000

PF
8N_05
3000

4000

5000

6000

7000

n [1/min]
100

P [kW]

80
60

PF

40

8N_05

20
2000

3000

4000

5000

6000

7000

n [1/min]
Obrázek 27- Grafy průběhů točivého momentu a výkonu motoru

Pokles výkonu o cca 3 kW v otáčkách do 5000/min je přijatelný, jelikož bylo dosaženo
zisku 9 kW/6000 RPM.
Porovnání špičkových hodnot
Tabulka 3-porovnání hodnot

P
[kW]/RPM
PF

72,4/5400

8N_05

78,5/6000
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Indikovaná účinnost jednoho cyklu
Jedná se o součin účinnosti
𝜂𝑖 [1] = 𝜂𝑡 ∗ 𝜂𝑐ℎ ∗ 𝜂𝑝

(10)

40
39

etai [%]

38
37

PF

36

8N_05

35
34
33
2000

3000

4000

5000

6000

7000

n [1/min]
Obrázek 28-Graf Indikované účinnosti

etas [1]

Plnící účinnost
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
2000

PF

8N_05

3000

4000

5000

6000

7000

n [1/min]
Obrázek 29-graf plnící účinnosti

Z obrázku 29 je patrné, že další možností zvýšení výkonu by byl optimalizovaný
návrh sacího traktu, přímo pro použitý vačkový hřídel.

Návrh obrysu vačky pro zážehový motor

- 23 -

ÚSTAV AUTOMOBILŮ,
SPALOVACÍCH MOTORŮ
A KOLEJOVÝCH VOZIDEL

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Hmotnostní tok vzduchu do motoru
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Obrázek 30-Hmotnostní tok vzduchu do motoru

Měrná spotřeba paliva
400

mp [g/kWh]
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0
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8N_05
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Obrázek 31-Graf měrné spotřeby paliva

I když došlo ke snížení měrné spotřeby paliva, celková úspora paliva za hodinu
stacionárního provozu při 6000 RPM je nulová. Toto tvrzení vyplývá z výpočtu, kdy po
vynásobení měrné spotřeby výkonem při 6000 RPM vychází přibližně stejná hmotnost
spotřebovaného paliva původního i nového řešení.
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4.5

Tvorba dynamického a kinematického modelu ventilového rozvodu

Pro ověření zdvihové křivky motoru bylo nutné vytvořit dynamický model
ventilového rozvodu. V dynamickém modelu jsem vyhodnocoval bezpečnost proti
rozpojení kontaktu vačka – zdvihátko. Pokud by k tomuto došlo, mohla by hrozit kolize
ventilu s pístem a způsobit zničení motoru. Pro posouzení tohoto slouží tzv. Spring load
margin.
Spring load margin- SLM
(11)

𝑭

𝑺𝑳𝑴 [1] = 𝑭 𝑺 − 𝟏
𝑹

𝐹𝑠 [1] − 𝑠í𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑑á𝑣𝑎𝑛á 𝑝𝑟𝑢ž𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖;
𝐹𝑅 [1] − 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛á 𝑠í𝑙𝑎 𝑝𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢𝑗í𝑐í𝑐ℎ 𝑠𝑒 ℎ𝑚𝑜𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑣𝑜𝑑𝑢;
Doporučená SLM hodnota pro můj případ je 10% při maximálních otáčkách. [12]
Dále bylo nutné vyhodnotit interferenci pístu a ventilu, jelikož došlo k změně
časování. Tyto výsledky lze získat z kinematické analýzy.
Vstupem pro kinematický model jsou rozměry klikového i rozvodového mechanismu.
Dynamický model pracuje s hmotnostmi pohybujících se dílů ventilového rozvodu.
Tabulka 4-- Tabulka některých vstupů pro dynamický model
Hmotnost dílů

Sací strana

Výfuková strana

ventil (g)

74,8

70,8

Horní miska pružiny a 2 klínky ventilu (g)

20,6

20,6

Hydraulické zdvihátko (g)

63

63

Vnější ventilová pružina (g)

33,6

33,6

Vnitřní ventilová pružina (g)

13,3

13,3

Tuhost pružin [N/mm]

25,2

13,8

Existuje vzorový dynamický model, který je vytvořen přímo v programu VTDESIGN.
Změřil jsem tuhosti pružin použitých pro zachycování setrvačných sil.
V rozvodu jsou použity dvě válcové pružiny s lineárním průběhem síly. Měření tuhostí
proběhlo na pracovišti firmy EATON. Síla dodávaná pružinou je při stejném stlačení odlišná,
pokud pružinu stlačujeme, nebo odlehčujeme. Toto je způsobeno hysterezí, kdy se vlivem
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deformace mění úhel stoupání pružiny. V simulacích uvažuji horší případ, tzn. pružiny
dodávají méně síly.
Aproximace zdvihové křivky
Naměřená data zdvihové
křivky se ukázala jako nevhodné
pro dynamický model. Při
vyhodnocování
dynamického
modelu se využívá zdvihové křivky
a jejích derivací až do 3. řádu.
Z toho vyplývá požadavek na
vysokou přesnost změření profilu
vačky. Doporučená hodnota
změřených dat je na 10e-05 mm.
Bylo nutné tedy změřenou
zdvihovou křivku aproximovat.

V Programu VTDESIGN jsem
aproximoval změřenou zdvihovou
křivku pomocí H-spline křivky. I
v případě rozšíření původní křivky
násobícími
koeficienty
byla
získaná křivka opět hladká.
Pro odskok ventilu je
kritické negativní zrychlení. Tato
oblast
byla
aproximovaná
dostatečně přesně. Naopak, jsem
nevhodně aproximoval rampu
zavírací rychlosti. Tato imperfekce
bude mít později popsané
následky ve výsledcích.
Takto upravená zdvihová
křivka
se
stala
vstupním
parametrem pro další modely.

Obrázek 32- Vyhlazování křivek(shora): Dráha, rychlost, zrychlení,
derivace zrychlení (Jerk)
Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
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Obrázek 34- pohled na dynamický model rozvodu

Obrázek 33- Schéma mechanismu

4.5.1 Výsledky kinematické analýzy
Výsledkem získaným z kinematické analýzy je vyhodnocení vůle mezi pístem a
ventily. Při výměně náplně dochází ke střihu ventilu, v ten okamžik bývá píst v horní úvrati.
Pokud by nebyla tato vůle kladná, došlo by ke kolizi těchto součástí. To by mělo fatální
následky v podobě zničení motoru. U motorů, které mají vůli pístu v horní úvrati od
zavřených ventilů menší, než je maximální zdvih ventilů, je nutná opatrnost při nastavování
časování rozvodů. Při rozpojené kinematické vazbě, mezi vačkovým a klikovým hřídelem,
by opět mohlo dojít ke kolizi zmíněných součástí. Nelze libovolně natáčet vačkový hřídel,
pokud je alespoň jeden píst v pozici horní úvrati. Toto je případ i motoru EA 827 PF. Pokud
by se motor zkonstruoval s větší vůlí mezi pístem a ventily, než by byl maximální zdvih
ventilů, mělo by to za následek například snížení kompresního poměru.
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Na následujících grafech je možné vidět, jak se změnila vůle mezi pístem a ventilem.
V kinematické analýze ke kolizi nedochází. Vůle mezi díly je dostatečná.

vůle [mm]
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10
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Obrázek 35-Grafy kinematické vůle mezi pístem a ventilem

4.5.2 Výsledky dynamické analýzy
Při vyhodnocování dynamických modelů původního a pozměněného stavu s novou
zdvihovou křivkou bylo postupováno následovně. Určila se SLM pro původní řešení. Motor
byl původně provozován do 6000ot/min se SLM= 9,95%. Vypočítal jsem potřebnou sílu
dodávanou pružinami pro tento případ.
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Požadovaná síla od pružin

(12)

𝐹𝑅 [𝑁] =

𝑊𝑣 ∗𝐴𝑣 ∗𝑁𝑐

[𝑁]

27778

𝑊𝑣 [𝑔] − 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢𝑗í𝑐íℎ 𝑠𝑒 𝑑í𝑙ů;
𝐴𝑣 [𝐽] − 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑧𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑒𝑛í 𝑢𝑑ě𝑙𝑒𝑛é 𝑣𝑎č𝑘𝑜𝑣ý𝑚 ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒𝑚;
𝑛𝑐 [min−1 ] − 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑣𝑎č𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒;
Literatura: [12]
Původní řešení poskytuje FR=470 N při maximálním stlačení pružiny.
Z termodynamického modelu připadá v úvahu provoz do 7000ot/min. Při maximálních
otáčkách je nutno dodat pružinami sílu FR=631 N, potom by byla SLM=11%.
Proběhl
výpočet
dynamiky rozvodu při
provozu
motoru
v
7000ot/min. SLM=0, hrozí
odlehnutí kontaktu. To se
potvrdilo v dynamickém
modelu.

15

n=7000 ot/min

kinematika

Zdvih [mm]

PF
10
5
0

Zdvih [mm]

0
200
400
600
800
Pokud dodáme od
úhel [°]
-5
pružin potřebnou sílu, je
n=7000 ot/min
dynamické
chování
12
ventilového
rozvodu
kinematika
10
v pořádku a nehrozí
8N
8
porucha motoru vlivem
kolize pístu a ventilu. Při
6
zavírání ventilu došlo u
4
modelu 8N k odskoku
2
v řádu desetin mm. Toto
bylo
způsobeno
0
nedokonalou aproximací
0
200
400
600
800
-2
úhel [°]
křivky rychlosti ventilu
Obrázek 36-trajektorie ventilu
v oblasti jeho zavírání. Při
konstrukci
vačkového
hřídele mohou být konstruktéři povinni dodržet maximální hodnotu zavírací rychlosti. Je to
z mnoha důvodů. Při velké zavírací rychlosti může právě dojít k odskoku ventilu vlivem rázu
mezi sedlem ventilu a dosedací plochou ventilu. To má za následek vytloukání ventilového
sedla a značný nárůst napětí v kontaktu, větší opotřebení a tím nižší životnost. Tímto
konstrukčním problémem se ovšem v této práci nezabývám.
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4.6

Návrh pružiny

Namáhání šroubových pružin
Ventilové pružiny v motoru EA 827 PF jsou šroubové, válcové, tlačné, s pravotočivým
smyslem stoupání. Charakteristické rozměry jsou patrné z obrázku.

Obrázek 37-namáhání šroubové pružiny [9]

Aplikací metody řezu na průřez dostatečně vzdálený od konců pružiny, určíme jeho
namáhání (v rovině procházející osou pružiny) dané silou F a dvojicí 𝑀 =

𝐹∗𝐷
2

[𝑁𝑚].

Tyto dva silové účinky v uvažovaném řezu rozložíme v rovině tečné k ose drátu do
kolmého a tečného směru k ose drátu, kde se složky těchto silových účinků zobrazí jako
základní druhy namáhání.
(13)
(14)

Složka namáhající na tlak……………𝑁[𝑁] = 𝐹 ∗ sin 𝛼
Složka namáhající na smyk………….𝑇[𝑁] = 𝐹 ∗ cos 𝛼

(15)

Složka namáhající na ohyb…………..𝑀𝑜 [Nmm] =

(16)

Složka namáhající na krut……………𝑀𝑘 [Nmm] =

Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
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Kde:
F[N] − 𝑆í𝑙𝑎 𝑧𝑎𝑡ěž𝑢𝑗í𝑐í 𝑝𝑟𝑢ž𝑖𝑛𝑢;
𝛼[°] − Úℎ𝑒𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑢𝑝á𝑛í 𝑝𝑟𝑢ž𝑖𝑛𝑦;
M𝑜 [Nmm] − 𝑂ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡;
𝑀𝑘 [Nmm] − 𝑘𝑟𝑜𝑢𝑡í𝑐í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡;
D[mm] − 𝑆𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑝𝑟𝑢ž𝑖𝑛𝑦;

Úhel 𝛼 v těchto výrazech značí úhel stoupání vinutí pružiny. Z provedeného rozboru
plyne, že namáhání pružiny je velmi složité. Je-li však pružina vinuta těsně, tzn. Že úhel 𝛼
stoupání závitu pružiny je velmi malý, platí přibližně:
sin 𝛼 ≈ 0 𝑎 cos 𝛼 ≈ 1
Lze tedy silové účiny N a Mo zanedbat a zůstane pouze smyková síla T≈F a kroutící
moment 𝑀𝑘 =

𝐹∗𝐷
2

[𝑁𝑚].

Je-li dále pružina (o průměru D) vyrobena z drátu (o průměru d) relativně tenkého,
takže D/d>10, pak již malá síla F vyvolá na rameni D/2 velké namáhání pružiny na krut.
Proto lze u těsně vinutých pružin z tenkého drátu zanedbat též smykovou sílu T=F a
uvažovat pouze kroutící moment vyvolávající napětí.
(17)

𝑀

𝜏[MPa] = 𝑊𝑘 =
𝐾

𝐹∗𝐷
2
𝜋𝑑3

=

8𝐹∗𝐷
𝜋𝑑3

< τ𝑑

16

Kde:
Wk[mm3 ] − 𝑃𝑟ůř𝑒𝑧𝑜𝑣ý 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑣 𝑘𝑟𝑢𝑡𝑢;
𝑑[mm] − 𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑑𝑟á𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑢ž𝑖𝑛𝑦;
τd [𝑀𝑃𝑎] − 𝐷𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í;
Značná část vyráběných pružin se neliší příliš od uvedených předpokladů, tudíž lze
s dostatečnou přesností provádět výpočty tak, jak bylo uvedeno shora. [9]
Poměr D/d u sériových pružin motoru se pohybuje mezi 8-9.
U pružin, jejichž poměr D/d <10, je někdy nutné zpřesnit návrh pružiny, a tudíž uvažovat
kombinované namáhání pružiny, tj. krut + smyk. Tento postup vede k zjištění, že největší
napětí pružiny je na vnitřní straně průřezu drátu.
Součinitel 𝜅, který uvádí tabulka, zahrnuje v sobě nejen vliv smyku, daný poměrem
D/d, ale i vliv ohybu a tlaku, daný úhlem stoupání.
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Tabulka 5- Součinitel 𝜅

Jelikož jsem stanovil předběžné maximální torzní namáhání pružin a vzájemný poměr
sil mezi vnitřní malou a vnější velkou pružinou na 2:1, vypočítal jsem podle vzorce (8)
průměry pružinových drátů.
𝑑𝑚 = 2,65 𝑚𝑚
𝑑𝑣 = 3,8 𝑚𝑚
Nárůst průměru pružinového drátu oproti sériovému řešení činní u malé pružiny
0,05mm a u velké 0,3mm.
Dále jsem se pro konečný návrh pružin rozhodl použít software Advanced spring
design, který je vyvíjen asociací výrobců pružin v USA. Vstupní parametry pro návrh pružin
se staly zástavbové rozměry, délky pružin při nulovém a maximálním zdvihu, počet
aktivních závitů pružin. Ve výpočtu životnosti pružin byl zahrnut vliv tryskání pružinového
drátu ocelovými kuličkami. Výsledná předpokládaná životnost pružin je předpokládána na
více jak 107 cyklů. Nejedná se tedy o součásti s časovanou životností.

Obrázek 38 -Základní vypočítané charakteristiky
vnější pružiny
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5. Závěr
V první části bakalářské práce bylo shrnuto, jak lze hodnotit účinnost spalovacího
motoru, dále co vše výslednou účinnost ovlivňuje. Zároveň byl popsán vliv časování a zdvihu
ventilu na průběh plnící účinnosti. Rešerše ventilových rozvodů zahrnuje nejznámější
koncepty rozvodových mechanismů, zmiňuje se i o nejnovějších konstrukčních řešeních.
V poslední části jsem se zabýval konkrétním konstrukčním řešením rozvodového
mechanismu. Po sestavení a ověření termodynamického modelu jsem provedl řadu
simulací různých zdvihových křivek vačkových hřídelů, které lze pro upravovaný motor
sehnat v sériové výrobě. Podařilo se zvýšit plnící účinnost motoru ve vyšších otáčkách, tím
se zvýšil i točivý moment a výkon motoru. Byl to ovšem kompromis, jelikož jsem díky
absenci variabilního časování získal horší plnící účinnost v nižších otáčkách motoru. Po
dosažení uspokojivého průběhu točivého momentu byla provedena simulace
kinematického chování motoru. Dynamická simulace odhalila nedostatečnou tuhost
ventilových pružin. Při ověřování bezpečnosti provozu sériového motoru skutečně vyšla
požadovaná bezpečnost proti odlehnutí kontaktu (vačka-zdvihátko) v takových otáčkách,
kde se nachází omezovač otáček. S ohledem na požadavek provozu motoru ve vyšších
otáčkách byly navrženy ventilové pružiny, které splňují požadavky na minimální dodávanou
sílu a na vysoko cyklovou životnost.
Za největší přínos této práce považuji znalosti, které jsem v průběhu řešení úloh
získal. Výsledkem práce je volba vačkového hřídele a dalších konstrukčních prvků
v rozvodovém mechanismu motoru EA 827, v závislosti na požadavku získání vyššího
výkonu ve vyšších otáčkách. Navržené řešení je připravené na ověřovací experimentální
zkoušení.
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𝑛𝑐 [𝑚𝑖𝑛−1 ] − 𝑂𝑡áč𝑘𝑦 𝑣𝑎č𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒;
𝜂𝑐 [1] − 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 ;
𝜂𝑐ℎ [1] − 𝐶ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑘á úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 ;
𝜂𝑖 [1] − 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛á úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 ;
𝜂𝑚 [1] − 𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑘á úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡;
𝜂𝑝 [1] − 𝑃𝑙𝑛í𝑐í úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡;
𝜂𝑠 [1] − 𝑀𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑐𝑘á úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡;
𝜂𝑡 [1] − 𝑇𝑒𝑝𝑒𝑙𝑛á úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 ;
𝜏𝑑 [𝑀𝑃𝑎] − 𝐷𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 𝑛𝑎𝑝ě𝑡í;

Seznam příloh
1) Zpráva navržené vnější ventilové pružiny;
2) Zpráva navržené vnitřní ventilové pružiny;
3) Data výrobku Schrick 001401721-02EA;
Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
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