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Anotace: 

Diplomová práce s názvem Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec se 

zabývá postupem při modelování samotné hlavy experimentálního jednoválce, návrhem 

sacích kanálů, simulacemi profukovací zkoušky sacích kanálů a technologií výroby celé hlavy 

experimentálního jednoválcového motoru. V první části je detailněji nastíněna metodika 

postupu při 3D CAD tvorbě samotného modelu hlavy a sacích kanálů. Druhá část práce se 

zabývá CFD simulacemi sacích kanálů a chlazením vodního prostoru s následným 

vyhodnocením výsledků. V závěrečné části je zhodnocen celkový koncept práce a navrhnuta 

technologie pro výrobu hlavy experimentálního jednoválcového motoru. 
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Sací kanály; hlava experimentálního jednoválce; plášť hlavy; vodní prostor; sací kanály, vírové 

číslo; průtokové číslo 

 

Abstrakt: 

This thesis, Construction of a cylinder head for an experimental single-cylinder engine, 

deals with modelling procedure of a single-cylinder engine head, design of intake ports, 

simulation of steady flow test of intake ports and manufacturing technology of the single-

cylinder engine head. Firstly, the detail description of a modelling of the head and intake ports 

in 3D CAD software is provided. Second part of this thesis presents CFD simulations of intake 

ports and water space with subsequent evaluation of the results. In the last part of this thesis 

the concept of this work is evaluated and the technology for manufacturing of the 

experimental single-cylinder engine head is proposed.   
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1 Úvod 

Spalovací motory – jedny z nejrozšířenějších pohonných strojů minulosti i současnosti. 

Většina lidí tyto pohonné stroje bere jako samozřejmost. Jako něco, co za každé situace bude 

s jistotou spolehlivě pracovat tak, jak má. 

Každý jistě ví, že není motor jako motor. Jsou různé velikosti spalovacích motorů. Od 

menších spalovacích motorů umístěných například v motocyklech, přes nejrozšířenější 

automobilové motory až po několikametrové lodní spalovací motory. 

Ovšem jen málo se na veřejnosti mluví o tzv. experimentálních motorech. Jsou to 

převážně jednoválcové spalovací motory, které jsou určeny především pro laboratoře, aby se 

na nich daly zkoušet nejrůznější jízdní režimy nebo nový vývoj spalování. 

Společností, které se specializují na výrobu těchto speciálních experimentálních 

jednoválcových spalovacích motorů, není na světě mnoho. Díky malé konstrukci si tyto 

společnosti mohou za své výrobky nechávat účtovat nepřiměřené částky. I přes nepřiměřeně 

vysoké ceny však nejrůznější laboratoře uvedené výrobky kupují. 

Co když ale při experimentech dojde k nehodě a nějaký díl se zničí? Nebo se při 

experimentech zjistí, že daná sestava svou konstrukcí úplně nevyhovuje tomu, co bylo 

požadováno? 

Nevhodná konstrukce a především přemrštěné ceny vedly k tomu, že si díly chtějí firmy 

vyrábět samy. Docílí tak toho, že si za mnohem menší peníze mohou vytvořit ideální 

komponentu podle svých představ. A právě tento předpoklad dal podnět ke vzniku této 

diplomové práce. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce je ve vhodném 3D CAD programu vymodelovat hlavu válce experimentálního 

jednoválcového motoru, který bude možno zakomponovat do celkové sestavy jednoválce od 

společnosti AVL. 

Dále se tato práce bude zabývat návrhem plnících kanálů pro hlavu válce 

experimentálního jednoválcového motoru. Vhodná varianta plnících kanálů bude vybrána na 

základě provedených výsledků z CFD simulací. Pomocí CFD simulací bude také potřeba provést 

kontrolu chlazení, aby bylo zajištěno správné chlazení. 

Po konstrukčních návrzích spojených s optimalizací pomocí CFD simulací se hlava válce 

experimentálního jednoválce podrobí kontrole na napětí od působících spalovacích tlaků a 

tepelného namáhání. 

Závěr práce bude věnován vhodné volbě technologie pro její výrobu, jejíž součástí bude 

zároveň příprava výkresové dokumentace pro výrobu prototypu hlavy válce experimentálního 

jednoválcového motoru. 
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3 Seznámení se se zadáním práce a problematikou 

V první řadě je nutné pečlivě prostudovat celkovou sestavu jednoválcového motoru od 

společnosti AVL a seznámit se s rozměry a místy připojení mezi spalovacím prostorem a víkem 

hlavy motoru, polohami ventilů a jejich zdvihy, polohami a rozměry vtoků a výtoků chladící 

vody a tlakového oleje a nakonec umístěním a tvarem vstřikovače a žhavení. 

Jelikož se jedná o experimentální motor, který se využívá v laboratořích k různým druhům 

experimentů, je také důležité zjistit, kde jsou vhodná místa k umístění různých druhů senzorů 

a snímačů. 

Veškeré tyto informace jsou důležité pro 3D CAD konstrukci, jelikož dávají jasný obraz 

toho, kde se musejí nacházet klíčové komponenty a kde vznikne prostor pro vlastní návrhy; 

případně se díky tomu získá představa o tom, co by se dalo jinak modifikovat jak v současné 

době, tak i v budoucnu pro zkvalitnění experimentálních měření. 

Jedním z podkladů o celkové sestavě experimentálního jednoválcového motoru od 

společnosti AVL byl manuál [2] o této konkrétní sestavě; v ní bylo možné dohledat výše 

zmíněné potřebné informace. Jelikož je tento dokument příliš obsáhlý, budou z něho vyňata 

pouze obecná fakta potřebná k představení motoru jako celku i k vlastní tvorbě. 
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Obrázek 1: Řez celkovou sestavou experimentálního motoru od AVL [2] 

Skříň vyvažovacích 

hřídelů 

Skříň klikového hřídele 

Víko hlavy motoru 

Hlava motoru 

Blok motoru 
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3.1 Obecné informace o motoru 

Pro bližší seznámení s experimentálním jednoválcem se v tabulkách 1 až 3 nacházejí 

základní specifikace motoru. Tyto informace budou následně využívány v průběhu práce. 

 

Základní data 

Počet válců 1  

Průměr vrtání 85 mm  

Zdvih 90 mm  

Zdvihový objem 551.00 cm3  

Plnící kanály Budou výstupem práce  

Kompresní poměr 17.0 – 17.5:1  

Palivo Nafta  

Palivový systém  

Vysokotlaký systém Common Rail CP4.1 BOSH 

Maximální výkon cca 6 kW  

Maximální výkon při 

přeplňování 
cca 16 kW  

Tabulka 1: Výňatek obecných informací o motoru z manuálu [2] 
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Ventily 

Typ ventilového rozvodu DOHC  

Počet ventilů na válec 4 2-sací; 2 výfukový 

Úhel mezi ventily 7° +/- 3,5°ventikálně 

Průměr dříku ventilů 6,0 mm  

Sací ventily  

Počet ventilů 2  

Výstupní průměr 30,6 mm  

Vstupní průměr 24.9  

Zdvih ventilů 8,5 mm  

Výfukové ventily  

Počet ventilů 2  

Výstupní průměr 29,9 mm  

Vstupní průměr 24,4 mm  

Zdvih ventilů 8,5 mm  

Tabulka 2: Výňatek základních informací o ventilech a ventilovém rozvodu [2] 
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Chladicí systém 

Typ Uzavřený okruh  

Tlak na vstupu do motoru 1,5 bar  

Využitelná chladicí média  

Základní Bez minerální vody  

Proti mrznoucí směs 25% Ethylen Glykol Korozní inhibitory 

Doporučené provozní teploty  

Normální pracovní cyklus 90 °C +/- 5 °C 

Maximální teplota 120 °C Výstup z motoru 

Tabulka 3: Výňatek základních informací o chladicím systému [2] 

 

3.2 Prvotní podklady pro 3D CAD modelování 

V rámci zadání této práce byl školou kromě manuálu k dané sestavě motoru poskytnut  

také neúplný model řešené hlavy motoru ve formátu (.stp) od společnosti AVL, který je 

vyobrazen na Obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Ořezaný model zadané hlavy experimentálního jednoválce 
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I když tento model neměl příliš velkou vypovídající schopnost o celkových rozměrech nebo 

tvaru hlavy experimentálního jednoválce (celková výška a úhel, pod jakým je zkosena 

připojovací plocha pro víko hlavy experimentálního motoru či celková šířka), bylo možné ze 

základních rozměrů pláště značně ořezaného modelu zjistit délku hlavy a vzdálenost mezi 

připojovacími plochami pro sací a výfukové kanály. S jistotou se pak dala vyčíst přesná poloha 

a počet šroubů, které slouží ke spojení víka hlavy, samotné hlavy a bloku motoru 

experimentálního jednoválce (znázorněno na Obrázek 1), a přesné rozměry a poloha pro sedla 

sacích i výfukových ventilů. 

Ohledně vodního prostoru (Obrázek 2 – modrá barva), který byl podstatný pro budoucí 

CFD simulace chlazení hlavy experimentálního jednoválce, byl model naprosto nevyhovující. 

Chyběly informace o poloze a rozměru jednoho ze dvou vtoků chladící vody; zároveň chyběla 

informace o jediném výtoku chladicí kapaliny, který navíc svým pláštěm částečně zasahoval 

do olejového prostoru. 

Jak je vidět na Obrázek 2 – žlutá barva, chybějí v souvislosti s olejovým prostorem téměř 

veškeré informace o vstupech, výstupech a celkovém rozvodu tlakového oleje. Jsou zde pouze 

minimálně znázorněny výztuhy v olejovém prostoru, na kterých mají být umístěny vačkové 

hřídele. Obrázek poskytuje informace o poloze a rozměrech pro sací a výfukové ventily a o 

poloze pro umístění vahadel sacích ventilů; informace o umístění vahadel pro výfukové ventily 

zcela chybí. Dá se nicméně předpokládat, že budou ve stejném poměru s výfukovými ventily, 

jako jsou u sacích. 

Jelikož předložené informace byly poměrně nedostačující, bylo nutné rozebrat stávající 

sestavu experimentálního jednoválcového motoru, která se nacházela v těžkých laboratořích 

v Motorovém centru ČVUT v Roztokách. Pracné demontování hlavy z celkové sestavy mělo 

jediný účel – doplnit veškeré chybějící informace o celkovém tvaru pláště, o polohách 

chybějícího vstupu a výstupu z vodního prostoru a detailní prozkoumání olejového prostoru. 

Bylo zapotřebí zjistit, kde se nacházejí veškeré vstupy a výstupy pro olej, jakými cestami se 

přesně rozvádí tlakový olej k důležitým komponentám, jakými jsou kluzná ložiska pod 

vačkovými hřídeli a vahadla sacích a výfukových ventilů; zároveň bylo nutné určit, kde se 

nachází těsnění mezi hlavou motoru a víkem hlavy. 
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Obrázek 3: Fotky hlavy experimentálního jednoválce po demontáži ze sestavy 

 

Díky poměrně náročné demontáži ze sestavy se zdálo, že bude mnohem lepší možnost 

detailněji hlavu prozkoumat, a doplnit tak chybějící informace. Opak byl ale pravdou. I přes 

demontáž se ukázalo, že se dá hlava zpracovat pouze proporcionálně. Chyběly totiž základní 

referenční plochy, které by se shodovaly s poskytnutým ořezaným modelem a od nichž by bylo 

možné s jistotou stanovit přesné rozměry. 

Ačkoli by se dalo namítat, že se potřebné plochy (například plochy pro připojení k sacím a 

výfukovým kanálům) dají najít, díky složitosti pláště hlavy experimentálního jednoválce se dalo 

jen velice těžko přesně odměřovat do té míry, aby se s jistotou mohlo tvrdit, že dané 

naměřené hodny jsou opravdu přesné. 



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    18 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

Jak vzniklou situaci vyřešit? V úvahu přicházela jediná možnost – hlava  experimentálního 

jednoválce se pošle na 3D scan, kde se detailně celá naskenuje a výstup ze skenování (.step) 

se využije jako další předloha pro následnou tvorbu 3D modelu. 

 

 

Obrázek 4: Výsledek 3D scanu hlavy experimentálního jednoválcového motoru 

I když 3D scan nedopadl zcela podle očekávání, protože obsahoval některá slepá místa 

v olejovém prostoru, přesto splnil to, co měl – poskytl vhodné podklady pro odměření 

důležitých ploch pro přesné stanovení tvaru pláště a zároveň částečně nastínil rozvody 

tlakového oleje v olejovém prostoru hlavy experimentálního jednoválce. 

Tento 3D scan se používal nejen pro odměřování chybějících informací, ale zároveň také 

jako porovnávací kontrola při tvorbě 3D CAD modelu. 
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4 Metodika tvorby 3D CAD modelu 

Před začátkem samotného modelování a s ohledem na rychlost, možnosti a kvalitu 

zpracování, i s ohledem na požadavky v zadání diplomové práce bylo důležité zvolit vhodný 

CAD program. Jako přijatelná volba pro zpracování 3D CAD modelu se ukázal software od 

společnosti PTC Creo Pramatric 2.0. 

Také bylo nutné si předem rozvrhnout postup celkového modelování s ohledem na 

širokou škálu možností, kterou Creo umožňuje, a tento postup dodržovat. 

Teoretický postup: 

1. Vytvořit stabilní a snadno modifikovatelný model 

2. Vytvořit si unikátní názvy dílů, případně sestav pro lepší přehlednost 

3. Modelovat po jednotlivých částech 

4. Modelovat jednotlivé díly přímo na pozici 

5. Dodržovat tloušťky stěn 4 ÷ 5 mm pro díly, které budou definovat vodní a olejový 

prostor 

6. Pokud možno vše v modelovém stromě nějak hierarchicky rozdělit a zřetelně 

popisovat 

7. Při tvorbě technologických prvků, jako jsou rádie a úkosy, dodržovat jisté zásady: 

a. pokud to jde, provádět veškeré technologické úpravy až na konec, 

b. úkosy vždy vytvářet před rádii, 

c. rádie s vyšším poloměrem používat jako první a postupně snižovat, aby 

nedocházelo k tomu, že rádius s menším poloměrem bude přejížděn rádiem 

s větším poloměrem, 

d. s rádii postupovat po částech a metodicky, pokud možno se vyvarovat 

naklikávání příliš velkého množství hran do jednoho rádia. [6] 
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4.1 Základní souřadný systém 

Tvorba kvalitního a přehledného základního souřadného systému je alfou a omegou 

celého CAD modelu, protože jasně a striktně definuje vše v jednom.  

 

Obrázek 5: Základní souřadný systém pro 3D CAD tvorbu 

 

Jde o díl, který obsahuje veškeré roviny, osy, body a velké množství pomocných rovin os 

a bodů, jež definují kompletní hlavu experimentálního jednoválce.  

Jelikož tyto roviny, osy a body budou následně kopírovávány do jednotlivých dílů, čímž se 

zaručí modifikovatelnost veškerých modelů, je zde kladen velký důraz na kvalitní, stručné a 

výstižné popisky všech ploch, os a bodů, a to včetně těch pomocných. Pokud by jednotlivé 

plochy, osy nebo body nebyly vhodně popsané, došlo by ke značným komplikacím; pokud by 

následně chtěl někdo jiný modifikovat model, mohlo by mu dělat velké problémy se v dané 

změti orientovat. 



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    21 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

I přes náročnost volby vhodného popisu z důvodu maximálního možného použití znaků 

do názvů všech ploch, os nebo bodů bylo nutné vytvořit ještě další dělení modelového stromu 

pro zkvalitnění vyhledávání příslušných ploch, os 

nebo bodů pro jednotlivé díly. Uvedená struktura 

je viditelná na Obrázek 6, kde byly vytvořeny jakési 

odrážky pomocí bodů vložených defaultně do 

středu základního souřadného systému nesoucí 

název například XXXXXXXXXX_OLEJOVÝ_PROSTOR. 

Záměrem je, aby pod těmito odrážkami byly 

obsaženy pouze plochy, osy nebo body, které 

budou využity do konkrétních dílů a vyhledávaly se 

s co nejmenšími komplikacemi. 

Již v tuto chvíli se dá hovořit o tom, že zde 

proběhlo jakési předběžné definování jednotlivých 

dílů, které se pak na konci budou skládat 

dohromady pro vytvoření celku. 

Při tvorbě daného dílu byl kladen velký důraz 

na již několikrát zmiňovanou modifikovatelnost. 

Tím je především myšleno, aby jednotlivé plochy, 

osy nebo body nebyly až příliš provázané mezi 

sebou, ale aby byly primárně vázané k základním 

rovinám dílu; roviny byly pojmenovány ROTACE, SPODEK a SYMETRIE. 

Díky zavedení a dodržení takto vytvořené struktury bylo zajištěno, že při tvorbě jiných dílů 

budou mít všechny dodržený totožný souřadný systém; zároveň nám to  umožní tzv. 

modelování na pozici a vkládání dílu do jiných dílů či sestav defaultně bez sebemenší nejistoty, 

zda nedošlo k jakémukoliv nechtěnému posunutí či natočení. 

Obrázek 6: Struktura modelového stromu 
základního souřadného systému 
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4.2 Základní prvky 

Po dokončení základního souřadného systému se nabízí začít nejjednoduššími prvky 

potřebnými pro tvorbu 3D CAD modelu. Kromě jednoduchosti jsou tyto prvky významné 

v tom, že budou v pozdějších fázích jasně definovat jakési okrajové podmínky ve vodním 

prostoru pro tvorbu sacích kanálů. 

 

4.2.1 Vstřikovač 

Jedná se o jednu z významnějších vedlejších komponent. Díky své poloze přímo v ose 

válce, navíc mezi sacími a výfukovými kanály, bude plášť vstřikovače ve vodním prostoru 

ovlivňovat výrazně prostor pro obtékání chladicí kapaliny. Toto místo bude značně ovlivněno 

teplotním namáháním od spalování, a proto je důležité vytvořit vhodný tvar pláště. Zároveň 

musí být stále kladen důraz na dodržení vhodné tloušťky stěny.  

 

Obrázek 7: Pohled na postupný vývoj vstřikovače: a) jádro vstřikovače; b) plášť vstřikovače; c) řez 
pláštěm s odečteným jádrem pro kontrolu tloušťky stěny 

Z Obrázek 7 je patrné, že smluvní hodnota rozptylu tloušťky pláště 4 ÷ 5 mm byla 

překročena. Jelikož se tato část již bude nacházet v olejovém prostoru a bude částečně sloužit 

i jako jakási nosná část pro vačkové hřídele, bylo vhodné udělat silnější stěnu. 
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4.2.2 Žhavení 

Pro samotnou tvorbu hlavy experimentálního jednoválce se využije pouze plášť žhavení. 

Jádro žhavení slouží hlavně jako kontrola pro dodržení správné tloušťky stěny. Otvor pro 

žhavení se nebude v odlitku předlévat, ale bude se kompletně obrábět. 

 

 

Obrázek 8: Pohled na postupný vývoj žhavení: a) jádro žhavení; b) plášť žhavení; c) řez pláštěm s 
odečteným jádrem pro kontrolu tloušťky stěny 

 

4.2.3 Senzory 

Jelikož se jedná o hlavu experimentálního jednoválce, je důležité mít zde nějaký 

předpřipravený prostor pro umístění snímačů 

teplot nebo tlaků. Zkrátka to, co bude potřeba 

pro získání potřebných dat při měření. 

Velkou výhodou při vytvoření 

kompletního modelu bude to, že budeme 

s přesností vědět celkové rozložení všech 

komponent uvnitř hlavy pro případné 

rozmístění dalších potřebných senzorů. 

 Obrázek 9: Pozice rozmístění tří základních 
senzorů 
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4.2.4 Pláště šroubů 

Pozice pro šrouby, které spojují víko a hlavu se spalovacím prostorem experimentálního 

jednoválce, jsou jasně a striktně dány. Dodržení jejich pozic a velikostí je klíčové pro celkovou 

kompletaci konstruované hlavy experimentálního jednoválce do celkové sestavy. 

V pozdější fázi práce, při navrhování sacích kanálů, budou právě pláště šroubů hrát díky 

své jasné definici klíčovou úlohu ve formě jakési okrajové podmínky, kudy a jak se dají vést 

sací kanály. 

Kromě samotných plášťů šroubů bude tento 3D model obsahovat také jisté doplňky, 

jakými jsou žebra sloužící jako pevnostní výztuhy a částečně pomocné usměrňovače proudu 

chladící vody nebo malé nálitky pro zvýšení tloušťky stěny pro středící kolíky. Jelikož veškeré 

tyto doplňky jsou nedílnou součástí pláště šroubů, bylo rozumné je všechny umístit do 

jednoho modelu. 

 

 

Obrázek 10: Strukturální rozmístění plášťů pro šrouby 
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4.3 Výfukový kanál 

Jedná se o původní díl, u kterého neprobíhaly žádné změny tvaru, takže byl ponechán 

beze změn. 

4.3.1 Výfukový kanál – jádro 

Tento díl byl poskytnut v zadání (viz kapitola 3.2 Prvotní podklady pro 3D CAD modelování; 

Obrázek 2). Z poskytnutého modelu se pomocí 

funkce Copy Geometry vykopírovaly plochy 

původního tvaru výfukového kanálu. Jelikož tyto 

plochy nebyly uzavřené, bylo nutné je za pomoci 

dalších pomocných ploch s využitím funkce Merge 

tzv. zalepit, čímž vznikl uzavřený celkový tvar 

původního kanálu. 

Protože bude model sloužit jako jádro při 

výrobě výsledného odlitku, bylo nutné jej doplnit o 

licí známky vhodných rozměrů, aby bylo možné 

jádro správně usadit a nedošlo případnému 

posunu jádra při vtoku roztaveného 

kovu.Výsledný tvar jádra výfukového kanálu 

připraveného pro lití je znázorněn na Obrázek 11. 

4.3.2 Výfukový kanál – plášť 

Plášť výfukového kanálu již původní nezůstal, 

ale byl vymodelován podle referenčních ploch 

původního pláště s tím, že byl kladen důraz na 

dodržení konstantní tloušťky stěn 5 mm. 

Tento díl nebyl modelován za pomoci objemového modelování, nýbrž za pomoci plošného 

modelování, které je pracnější z pohledu dodržování postupů při tzv. lepení ploch pomocí 

funkce Merge, ale díky tomu je možné získat takřka přesný tvar odpovídající původnímu tvaru 

pláště. Výsledný tvar je zobrazen na Obrázek 12. 

Obrázek 11: Původní tvar výfukového 
kanálu 

Obrázek 12: Plášť výfukového kanálu 
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4.4 Vodní prostor 

Jako prvním větším celkem začneme vodním prostorem, a to hlavně proto, že bude třeba 

v pozdějších částech této práce pro CFD simulace. 

V první řadě bylo nutné dodržet postupy, poučky a využití výhod jednotného základního 

souřadného systému. 

 

4.4.1 Vodní prostor – tvar 

V každé fázi tvorby modelu jakéhokoli významnějšího dílu vždy začnu nejprve tvarem, a 

pak následně využiji všech výhod programu Creo Parametric, který výborně umožňuje 

provázanost všech komponent mezi sebou. Jediné, co se musí hlídat, je správné ukládání 

modelu, aby nedošlo k porušení těchto vztahů. Ostatně to byl také hlavní důvod, proč byl 

využit pro modelování právě tento software.  

 

 

Obrázek 13: Základní roviny a osy pro definování tvaru vodního prostoru 
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Prvním krokem při tvorbě modelu bylo zkopírování si pomocí funkce Coppy Geometry, 

potřebné roviny a osy ze základního souřadného systému. To vše pak mohlo umožnit snadné 

a rychlé vytvoření tvaru vodního prostoru s jistými zárukami. 

Obrázek 14: Skica základní geometrie tvaru vodního prostoru 

Pomocí správné definice ploch ze základního souřadného systému je tak možné docílit 

vhodné modifikovatelnosti (Obrázek 14). Na obrázku je zřetelně vidět, že veškerý tvar je jasně 

spojen s referencemi vztaženými k již zmiňovaným předem definovaným rovinám. 

Při využití stejných metod postupu lze vše vztahovat k předem definovaným rovinám, 

osám nebo bodům rychle a navíc s jistotou dosažení kýženého výsledku, který je možno vidět 

na Obrázek 15. 

 

Obrázek 15: Výsledný tvar vodního prostoru 



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    28 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

4.4.2 Vodní prostor – jádro 

Jedná se o finální tvar vodního prostoru, který bude využit pro celkový výsledný tvar hlavy 

experimentálního jednoválcového motoru. 

Tento díl vznikl tak, že se do dílu VODNÍ_PROSTOR_JÁDRO vložil pomocí funkce 

Merge/Inheritance díl VODNÍ_PROSTOR_TVAR, čímž vzniklo již zmiňované provázání mezi 

modely. Toto provázání funguje tak, že pokud by se něco upravilo v díle 

ZÁKLADNÍ_SOUŘADNÝ_SYSTÉM a pak bych se vrátil zpět do dílu VODNÍ_PROSTOR_JÁDRO a 

dal díl regenerovat, tak se mi veškeré díly mezi nimi zregenerují dle změn předvedenými 

v základním souřadném systému. 

Funkce Merge/Inheritance ale není jen pro vkládání dílů – objemy jiných dílů dokáže i 

odčítat, díky čemuž si lze předpřipravit jednotlivé díly zvlášť, a pak je jen skládat jako puzzle. 

Po odečtení objemů od sacích a výfukových kanálů, šroubů a jiných dílů, které byly postupně 

v této práci představeny, získáme výsledný tvar vodního prostoru. 

 

Obrázek 16: Výsledný tvar jádra vodního prostoru1 

                                                           
1  Tento obrázek představuje konečný tvar vodního prostoru s výslednou variantou sacích kanálů 
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4.5 Olejový prostor 

Další významnou oblastí v hlavě experimentálního jednoválce je olejový prostor. V první 

řadě je nutné si uvědomit, že v tomto prostoru je mnoho pohyblivých členů, jakými jsou 

ventily, vodítka ventilů, předepnuté uzavírací pružiny sacích i výfukových ventilů a především 

kluzná ložiska vačkových hřídelů, ke kterým je velice důležité přivádět neustále nový olej. 

V olejovém prostoru je také důležité zajistit správný přívod a odvod oleje z každého místa. 

Při tvorbě olejového prostoru se zároveň musí dbát na to, aby nevznikala místa, kde by se olej 

držel nebo z nich špatně odtékal. To by mohlo během provozu vést k usazování, což je 

nežádoucí. 

Z těchto důvodů má olejový prostor hlavy experimentálního jednoválce dva hlavní 

výstupy z olejového prostoru a dva přívody tlakového oleje. 

4.5.1 Olejový prostor – tvar 

Stejně jako u vodního prostoru, tak i u olejového prostoru je důležité si nejprve vybrat ze 

základního souřadného systému správné a potřebné roviny a osy, které budou jasně a 

modifikovatelně definovat základní tvar olejového prostoru (Obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Základní roviny a osy pro definování tvaru olejového prostoru 
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Prvním krokem při tvorbě modelu bylo zkopírování si pomocí funkce Coppy Geometry, 

potřebné roviny a osy ze základního souřadného systému. To vše pak mohlo umožnit snadné 

a rychlé vytvoření tvaru vodního prostoru s jistými zárukami. 

 

Obrázek 18: Skica základní geometrie tvaru olejového prostoru 

Pomocí správné definice ploch ze základního souřadného systému a částečným využitím 

kót k definovaným rovinám je možné docílit částečné modifikovatelnosti, jak je vidět na 

Obrázek 18. Po několika málo krocích je vytvořen finální tvar olejového prostoru, jak je vidět 

na Obrázek 19. 

 

Obrázek 19: Výsledný tvar olejového prostoru 
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4.5.2 Rozvod tlakového oleje a vzpěry 

Rozvody tlakového oleje jsou podstatné pro olejový prostor. Kvůli jejich důležitosti a 

provázání s nosnými vzpěrami pro uložení vačkových hřídelů bylo vhodné tuto sekci 

vymodelovat zvlášť, a to především kvůli přehlednosti a lepší modifikovatelnosti. 

Jelikož se tato práce bude zabývat návrhem sacích ventilů, dojde díky tomu ke značné 

změně olejového prostoru vůči původnímu rozložení; tento fakt musel být již nyní zohledněn 

v rozložení rozvodů tlakového oleje. Díky snazšímu přístupu ke kritickým oblastem, kam se 

musí olej přivést, bylo možné některé rozvody tlakového oleje vypustit a zjednodušit. 

Vyjma úprav rozvodů tlakového oleje došlo oproti původnímu tvaru k úpravě i vzpěr pro 

uložení vačkových hřídelů. Tyto vzpěry vycházely dle původního rozložení příliš masivní a 

s ohledem na výrobu, která bude probíhat gravitačním litím, vznikaly obavy z různých vad 

vznikajících při tuhnutí rozžhaveného kovu. Došlo proto k částečnému odlehčení vzpěr, které 

ale nesmí ovlivnit tuhost nebo pevnost vzpěr, jež slouží k uložení vačkových hřídelů. 

Výsledný tvar, který je znázorněn na Obrázek 20, je tak připraven pro odečtení tohoto 

objemu z objemu dílu Olejový prostor tvar s využitím funkce Merge/Inheritance. 

 

Obrázek 20: Rozvody tlakového oleje i se vzpěrami pro vačkové hřídele 
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4.5.3  Ventilové rozvody 

Ventilové rozvody jsou vůbec tím nejdůležitějším dílem pro celou hlavu experimentálního 

jednoválce, protože tvoří jeden ze striktních referenčních dílů, u kterých musejí být 

bezpodmínečně dodrženy pozice. 

Pokud by došlo k nedodržení úhlů sklonu plášťů pro ventily, či jejich špatné pozici, mohlo 

by to vést k nežádoucím jevům při montáži ventilových rozvodů, jako je špatné dosednutí 

ventilů k sedlům ventilu, nedodržení předepsané ventilové vůle mezi ventilem a vahadlem, 

případně k celkové neschopnosti správného umístění sacích nebo výfukových ventilů. 

 

 

Obrázek 21: Výsledný tvar pláště ventilových rozvodů 
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4.5.4 Olejový prostor – jádro 

Jedná se o finální tvar olejového prostoru, který bude využit pro celkový výsledný tvar 

hlavy experimentálního jednoválce. 

Tento díl vznikl tak, že se do dílu OLEJOVÝ_PROSTOR_JÁDRO vložil pomocí funkce 

Merge/Inheritance díl OLEJOVÝ_PROSTOR_TVAR, čímž opět vzniklo provázání mezi modely. 

Potom, co se předpřipravily výše zmíněné díly, se opět za pomocí funkce 

Merge/Inheritance vloží do dílu OLEJOVÝ_PROSTOR_JÁDRO; tentokrát se ale nebudou 

vkládat, nýbrž se jejich objem bude odečítat od již vloženého dílu OLEJOVÝ_PROSTOR_JÁDRO. 

Odečtením všech předpřipravených dílů od dílu OLEJOVÝ_PROSTOR_JÁDRO vznikne 

finální verze OLEJOVÝ_PROSTOR_JÁDRO, který je zobrazen na Obrázek 22. 

 

 

Obrázek 22: Výsledný tvar olejového prostoru 
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4.6 Plášť hlavy 

Plášť hlavy experimentálního jednoválce je nejsložitějším modelem této práce. Pro jeho 

tvorbu je využito velkého množství vykopírovaných rovin a os ze základního souřadného 

systému opět pomocí funkce Copy Geometry (viz Obrázek 23). Daný model obsahuje nejen 

základní tvar hlavy experimentálního jednoválce, ale jsou zde také výstupy z předešlých 

modelů, jako jsou vstupy a výstupy z vodního a olejového prostoru; dále jsou zde nálitky pro 

různé snímače či plochy pro připojení sacího a výfukového potrubí. 

Aby veškeré vstupy, výstupy nebo připojovací plochy k jiným dílům byly na správné pozici, 

je zaručeno jednotným souřadným systémem, jehož výhody byly popsány již v kapitole 4.1 

Základní souřadný systém. 

 

 

Obrázek 23: Veškeré potřebné roviny a osy pro model hlavy experimentálního jednoválce 
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Pro toto velké množství rovin a os, které tvoří nepřehlednou změť, a při tvorbě 

jednotlivých objemových dílů by tak lehce mohlo dojít k nechtěnému kliknutí na špatné 

referenční roviny nebo osy, byl na tvorbu modelu využit 

poměrně přehledný třídící systém, kdy všechny potřebné 

roviny a osy nebyly vybrány pomocí funkce Copy Geometry do 

jedné funkce, ale byly pro přehlednost rozděleny do více 

funkcí s odpovídajícím popisem (například PLAST_SS, OLEJ_SS 

nebo VODA_SS). 

Kromě tohoto rozdělení byl modelový strom pro ještě 

lepší přehlednost rozdělen pomocnými body 

(XXXX_VSTUPY_A_VYSTUPY_OLEJ), které mají pouze jedinou 

funkci – rozdělit a zpřehlednit modelový strom, jelikož pod 

těmito body se nacházejí výhradně objemové funkce pro 

tvorbu modelu týkající se pouze konkrétního segmentu. Pro 

lepší představu je možno vidět tento jednoduchý, leč efektivní 

systém na Obrázek 24. 

Důvod, proč je tento postup takto složitě popisován, je 

zcela jednoduchý – při tvorbě složitějších modelů je zapotřebí 

myslet i na to, že by po vás mohl někdo model převzít a 

v budoucnu by v něm chtěl i něco upravovat; a právě takovéto 

pečlivé a srozumitelné rozdělení může dotyčnému ušetřit 

spoustu drahocenného času zorientováním se v modelu, který 

by jinak mohl mnohem lépe využít pro jiné účely. Výsledný 

model pláště experimentálního jednoválce, který je zobrazen na Obrázek 25, nebyl 

vymodelován přesně dle původního tvaru, ale proběhly na něm nepatrné úpravy. Ve srovnání 

s výsledným modelem pláště experimentálního jednoválce a původní hlavou vyobrazenou na 

Obrázek 2 se největší změna dotkla právě plochy pro připojení sacího potrubí k budoucím 

vstupům sacích kanálů. 

Dále zde přibyly nálitky pro obrábění (Obrázek 26), které společně s plochou pro připojení 

budou tvořit základnu pro obrábění spodní plochy hlavy, jež bude připojena ke spalovacímu 

prostoru, a horní plochy pro připojení víka hlavy. Současně s obrobením těchto dosedacích 

Obrázek 24: Ukázka rozdělení 
modelového stromu pláště 

hlavy 
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ploch by měly být vyvrtány otvory pro ventily a sedla ventilů. Díky tomu, že tyto základní 

plochy budou obrobeny na jedno upnutí, by se mělo podpořit dodržení základních 

geometrických tolerancí. 

 

Obrázek 25: Výsledný tvar hlavy experimentálního jednoválce ze strany vstupu sacích kanálů 

 

 

Obrázek 26: Nálitky pro obrábění 

 

Další místo, které bylo lehce poupraveno, je znázorněno na Obrázek 25 červeným kruhem. 

Zde byl přidán menší nálitek pro vyvrtání pomocného odtoku tlakového oleje z rozvodů pro 

případné demontování hlavy z celkové sestavy. Tato úprava má splňovat pouze jediný účel – 

aby vrták při vrtání vrtal do rovné plochy a ne do zkosené, kde by mohlo dojít k snadnému 

sklouznutí vrtáku, a tak ke zbytečnému znehodnocení hlavy. 
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Z obdobných důvodů byl vytvořen nálitek i na zadní straně hlavy experimentálního 

jednoválce, kde se bude vyvrtávat pod poměrně ostrým úhlem vůči stěně hlavy otvor pro 

žhavení. Tento otvor je přehledně vidět na levé spodní fotografii na Obrázek 3. 

Protože je tento otvor jedním z významných otvorů, u kterého velice závisí na přesné 

pozici, je vhodné tomu pomoci již při prvotních návrzích 3D modelu. 

Výsledný nálitek je znázorněn v červeném kolečku na Obrázek 27. 

 

 

Obrázek 27: Pohled na výsledný tvar hlavy experimentálního jednoválce ze zadní strany 
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5 Návrhy sacích kanálů 

Před započetím konstrukčních návrhů sacích kanálů bylo v první řadě důležité provést 

rešerši s ohledem na to, jaké typy kanálů existují, jak jsou uspořádány s ohledem na 

použitelnost pro vznětové motory a jaké podmínky by měly splňovat pro dosažení 

požadovaných výsledků. 

5.1 Rešeršní část 

5.1.1 Základní typy vírových struktur 

Na Obrázek 28 jsou znázorněny základní typy pohybů náplně válce. Jelikož se tato práce 

zabývá prvními třemi, především tečnou rotací (z anglického významu SWIRL), tak si jejich 

charakteristiky přiblížíme. 

 

Obrázek 28: Základní pohyby náplně ve válci spalovacího motoru [1] 
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1. Vtokový proud – Nátok kolem ventilu a rozšiřování proudu v prostoru válce vytváří tzv. 

prstencový vír. Pro vznik je potřebné umístění plnícího ventilu u stěny válce. Následná 

poloha víru je ovlivněna úhlem sedla ventilu a vzdáleností ventilu od stěny. Jelikož se 

vír začíná utvářet již na počátku plnění při malém zdvihu ventilu, dochází ke ztrátě 

stability a jeho rozpadu.  

2. Tečná rotace – Je záměrně vyvozována již v průběhu plnění. Pro docílení tečné rotace 

je zapotřebí splnit hned několik podmínek: 

a. vhodný tvar plnícího kanálu, 

b. vhodný tvar ventilu a sedla ventilu, 

c. nasměrování vtoku do prostoru tak, aby proud vytvořil dostatečný moment 

hybnosti kolem osy válce. Pro lepší prostorovou představu je tento princip 

zobrazen na Obrázek 29.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Tento pohyb v průběhu komprese ztrácí na intenzitě a ke konci kompresního 

zdvihu obvykle dochází k urychlování rotace proudu při nátoku do spalovacího 

prostoru vlivem zmenšujícího se poloměru rotace. Dané provedení je zcela typické 

především pro vznětové motory, které mají spalovací prostor v hlavě pístu. 

 

Obrázek 29: Šroubový kanál 

3. Tumble – Jedná se o vytvoření válcového víru, jehož osa rotace je kolmá k ose válce. 

Vírovou strukturu tumblu do jisté míry značně ovlivňuje poloha sacího kanálu. Tato 

vírová struktura je vhodná především pro zážehové motory. Ve srovnání s tečnou 

rotací vytváří tumble stabilnější vírovou strukturu. 
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5.1.2 Základní typy sacích kanálů a jejich vlastnosti 

Třídění kanálů přichází v úvahu především u sacích kanálů. U většiny dochází k rotaci 

náplně válce i přesto, že kanály s tímto účelem nebyly navrženy. Toto rozvržení může být 

dostatečné, ale obecně to příliš neplatí. Stabilita rotace náplně ve válci obvykle není 

dostatečná pro zaručení vhodných podmínek pro optimální průběh spalování. Proto se 

používají konstrukční opatření k dosažení řízené intenzity rozvíření náplně ve válci. [1] 

Sací kanály se obecně rozdělují do čtyř základních skupin (Obrázek 30). 

 

Obrázek 30: Typy základních sacích kanálů [1] 

 

1. Přímý kanál v nevířivé poloze – nezpůsobuje téměř žádné roztočení náplně, což je dáno 

vyústěním kanálu do válce v rovině určené osou ventilu a osou válce 

2. Přímý kanál ve vířivé poloze – proud natéká do válce mimo osu válce 

3. Tangenciální kanál 

4. Šroubový kanál 

Přímý kanál ve vířivé poloze a tangenciální kanál vyvozují tečnou rotaci náplně ve válci 

stejným způsobem. Tangenciální kanál je tvarován tak, aby bylo dosaženo vyššího účinku 

rozvíření náplně ve válci. 

Přímý kanál 

Přímý kanál využijeme tehdy, je-li zapotřebí dosáhnout minimálního odporu plnícího 

systému za účelem dosažení co největšího naplnění válce. Volí se přímý kanál v nevířivé poloze 

s co největším průměrem sacího ventilu. Kanál by měl být co nejkratší, bez větších tvarových 

změn, které by ovlivňovaly směr toku proudu; výhodné jsou skloněné ventily. Průtokové vlastnosti 
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se zlepšují s odlehlostí ventilu od stěny válce (nejvíce je tento efekt vidět při vyšších zdvizích 

ventilů). 

Pro zajištění dostatečné kvality spalování je výhodnější zajistit mírnou úroveň tečné 

rotace náplně ve válci volbou přímého kanálu ve vířivé poloze. Rozvíření se zvětšuje s rostoucí 

vzdáleností os ventilu a válce a zmenšováním sklonu ventilu.  

Pokud ovšem přímý ventil budeme chtít využít ve vířivé poloze pro zajištění mírné tečné 

rotace náplně ve válci, bude toho docíleno na úkor zhoršené plnící účinnosti. [1] 

Tangenciální kanál 

Vyvozuje rotaci náplně válce výstupním impulsem, který je vytvářen nerovnoměrným 

výtokem po obvodu průtočného průřezu mezi ventilem a sedlem. Vírový účinek je tím větší, 

čím je nerovnoměrnější rozložení výtoku po obvodu ventilu – tím je myšleno seškrcení 

průtočného průřezu kanálu nad ventilovým sedlem, boční přívod vzduchu a malý poloměr 

zaoblení na spodní straně sacího kanálu; samozřejmě musí být zajištěn výtok proudu do válce 

co nejdále od osy válce. 

Výraznějšího efektu je dosaženo od středního až po maximální zdvih sacího ventilu. Tento 

efekt souvisí s rychlostí průtoku a s odtrháváním proudu na vnitřních zakřivených plochách 

s následným nerovnoměrným rozložením průtoku vzduchu po obvodu sedla sacího ventilu. 

Vírový účinek je do velké míry závislý na přesnosti odlití kanálu. Z toho pak plyne při 

obvyklé výrobní toleranci větší rozptyl průtokových i vírových vlastností jednotlivých kanálů. 

Stabilizaci víru pro malé zdvihy sacího ventilu je možno dosáhnout v kombinaci se clonou 

na ventilu nebo s konstrukcí stíněného ventilu. 

Dosti typickou vlastností je existence hysterezní smyčky, a to zejména v průběhu vírového 

čísla. Souvisí to s odtržením a přilehnutím proudu vzduchu, které odpovídají stejnému zdvihu 

sacího ventilu při jeho otevírání nebo zavírání. Šířka hysterezní smyčky závisí na konstrukci 

kanálu, oblasti ventilu a sedla a především na rychlosti proudění. 

Dále je nutný jakýsi kompromis v blízkosti stěny válce, jelikož sací ventil by neměl být 

umístěn příliš blízko u stěny válce, neboť seškrcení proudu stěnou může vést je snížené 
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intenzitě víru, což může být v rozporu s cíleným požadavkem na to, aby proud vzduchu působil 

v co největší vzdálenosti od osy válce. [1] 

Šroubový kanál 

Vhodným tvarováním šroubového kanálu vytvoříme rotační impuls již v samotném kanálu 

zajištěním rotace natékajícího proudu vzduchu kolem osy sacího ventilu. To se výrazněji 

projeví na existenci tečné složky  výtokové rychlosti na obvodě sedla ventilu. 

Tento rotační impuls je dále přenášen do válce, díky čemuž dochází u šroubových kanálů 

k typickému nárůstu vírového účinku již od malých zdvihů. S ohledem na jednostranný přívod 

vzduchu vzhledem k ose sacího ventilu mohou šroubové kanály vyvodit větší rotační energii. 

Tato zvýšená rotační energie se samozřejmě projeví na snížené plnící účinnosti. Vlivem 

kontrakce a zakřivením proudu tak dochází ke zhoršenému průtokovému číslu (µσ). 

 

Obrázek 31: Vliv proudění šroubového kanálu na tečnou rotaci náplně válce [1] 

 

Výhodou šroubových kanálů oproti tangenciálním kanálům je, že jsou méně citlivé na 

technologickou výrobu (výrobní tolerance nemají tak výrazný vliv) a na polohu kanálu vůči 

stěně. Ovšem nevýhodou oproti tangenciálnímu kanálu je, že šroubový kanál je citlivější na 

geometrickou konstrukci. 

Pokud bychom dosáhli stejného rozložení radiálních a tangenciálních složek rychlosti po 

obvodu sedla, je vírový účinek nezávislý na poloze ventilu vzhledem k ose válce. O vírovém 

účinku nejvíce rozhoduje již zmíněný tvar šroubovice. [1] 
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Obrázek 32: Rozložení tečných rychlostí v šroubovém kanálu [1] 

U tangenciálního i šroubového kanálu nikdy nenastane ideální případ. U tangenciálních 

kanálů se rovněž vyskytují tečné složky rychlosti, a to hlavně v blízkosti stěn válce. Vyjma 

samotného účinku průtoku je výsledný rotační impuls ovlivněn již zmiňovanými tečnými 

složkami rychlosti proudu. 

Rozložení tečných rychlostí u šroubového kanálu můžeme ovlivňovat samotným tvarem 

šroubovice, a to hlavně sklonem klesání a zatočení šroubovice. Na Obrázek 33 můžeme vidět 

tvary tzv. mělkého a strmého klesání šroubovice v porovnáních s tvarem tangenciálního 

kanálu. [1] 

 

Obrázek 33: Porovnání různých koncepcí tangenciálního kanálu a šroubových kanálů [1] 
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5.2 3D CAD návrh sacích kanálů 

Z rešeršní části jsme získali základní informace ohledně způsobů konstrukce sacích kanálů. 

Ovšem nutno podotknout, že principy zjištěné z rešeršní části se týkají čistě návrhu 

jednotlivých sacích kanálů, kde nejsou prostorová omezení. 

Jelikož v tomto případě jsme do značné míry ovlivněni již stanovenými prostorovými 

omezeními, není možné plně využít získané poznatky, ale je třeba konstrukci do značné míry 

optimalizovat dle možností a najít nejvhodnější tvary sacích kanálů, které se budou svým 

tvarem co nejvíce blížit optimu. Dle vyhodnocování budou zpracovány různé varianty 

kombinací sacích kanálů. 

5.2.1 Příprava  

V první řadě bylo nutné si pro konstrukci sacích kanálů připravit 3D CAD model (Obrázek 

34), který bude jasně definovat zástavbovou oblast v hlavě experimentálního jednoválce. 

Definovaná oblast se týká především vodního prostoru, okrajově pak olejového prostoru. 

 

Obrázek 34: Zjednodušený tvar zástavbového prostoru pro návrh sacích kanálů 
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Nejdůležitějšími komponentami, které se v tomto modelu nachází, jsou dva šrouby; tvar 

spalovacího prostoru naznačený kruhem, sedla sacích ventilů, vodítka sacích ventilů a nakonec 

vstřikovač. 

Jak je z  Obrázek 34 patrné, šrouby a vstřikovač jsou vymodelovány pomocí plošného 

modelování a to zcela jasného důvodu – vymodelovala se hlavně jádra těchto komponent a 

k nim se vytvořila odsazená plocha, která vytváří minimální přípustnou tloušťku stěny, jíž 

navrhované sací kanály nesmějí v žádném případě protnout. 

 

5.2.2 Obecný postup konstrukce sacích kanálů 

Celkem byly navrženy čtyři varianty sacích kanálů v různých kombinacích. Při 

konstrukčním navrhování sacích kanálů bylo nutné dodržet několik kritérií – dostatečná výška 

ode dna vodního prostoru, aby vznikl dostatek místa pro proudění chladicí kapaliny a kanály 

měly rozumné zakřivení a nedocházelo k náhlé nebo příliš výrazné změně proudění v sacím 

kanálu. Nejdůležitější bylo, aby sací kanály neprotínaly stanovené minimální přípustné 

tloušťky stěn. 

Veškeré vytvořené varianty jsou konstruovány velice podobnými postupy, kde se v první 

řadě do modelu vloží pomocí funkce Merge/Inheritance již vytvořený zástavbový prostor; dále 

se ze základního souřadného systému pomocí funkce Copy Geometry vloží potřebné roviny a 

osy týkající se polohy, sklonu a připojovacích pozic sacích kanálů, ke kterým se bude vázat 

pokud možno převážná část skic. Po vytvoření takovéhoto nezbytného základu (Obrázek 35) 

se již může začít s postupnou tvorbou tvaru sacích kanálů. Nutno ještě dodat, že sací kanály 

jsou modelovány pomocí ploch, které budou v konečné fázi pomocí funkce Solidify převedeny 

na objemové těleso.  

Vymodelované varianty sacích kanálů, které budou představeny v následujících 

kapitolách, jsou vymodelovány pouze jako jádra sacích kanálů a to z důvodů ušetření času. 

Poté, co proběhnou CFD simulace, na které jsou zapotřebí právě jen jádra sacích kanálů, a 

bude vybrána vhodná varianta, vymodeluje se pro vybranou variantu plášť, jenž bude splňovat 

podmínku tloušťky stěny 4 ÷ 5 mm a jiné náležitosti; následně se promítne do zbylých modelů, 

jakými jsou vodní prostor, olejový prostor, atd. 
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Obrázek 35: Ukázka základního uspořádání před samotným návrhem sacích kanálů 

 

Prvním krokem pro již samotnou tvorbu geometrie sacích kanálů je si s využitím funkce 

Sketch2 navrhnout pomocí křivek tvar a sklon sacího kanálů. Tvorba křivek probíhá za pomocí 

dvou skic, kde první skica je vytvořena jako nárysna – ta určuje výšku, kde bude vstup do sacího 

kanálu, a dále místo a sklon, pod kterým bude sací kanál vstupovat do sedla ventilu. Tato skica 

na nárysně slouží i jako kontrola při již zmiňovaném vytvoření dostatečného prostotu pro 

proudění chladicí kapaliny okolo sacích kanálů. Druhá skica, jež je vytvořena na půdorysu, 

zřetelně definuje takové zakřivení sacího kanálu, aby nedocházelo k nežádoucí kolizi se 

zástavbovým prostorem; nejdůležitější funkcí této skici je určit vhodnou vířivou pozici sacího 

kanálu. Návrh křivek z těchto skic je možné vidět na Obrázek 36. 

                                                           
2 Slovo sketch se do českého jazyka překládá jako skica. 
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Obrázek 36: Základní výchozí křivky sacího kanálu; A) nárysna; B) půdorys 
 

Poté, co byly vytvořeny vhodné křivky na půdorysu a nárysně, se využitím funkce Intersect 

tyto dvě křivky spojí v jedinou prostorovou křivku (Obrázek 37), která bude sloužit jako 

referenční křivka pro funkci Blend, jež je pro návrh sacích kanálů výhodná, jelikož umožňuje 

na referenční křivce vytvořit potřebné množství skic pro postupné plynulé definování změn 

průřezu sacího kanálu, které povedou k výslednému optimálnímu tvaru sacího kanálu 

(Obrázek 38). 

 

Obrázek 37: Výsledná prostorová křivka sacího kanálu 

A) 

B) 
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Obrázek 38: Výsledný tvar sacího kanálu v pravotočivé vířivé poloze 

 

5.2.3 Přehled zpracovaných variant sacích kanálů 

Je nutné upozornit, že vypracované varianty kombinací sacích kanálů mají za úkol hledat 

optimální řešení mezi vytvořením dostatečného víru ve spalovacím prostoru a co nejlepším 

naplněním spalovacího prostoru. Toto optimum bude následně zkoumáno pomocí CFD 

simulací. 
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5.2.3.1 Varianta 1 

Varianta 1 se skládá ze dvou tangenciálních kanálů ve vířivé poloze, které mají vytvářet 

pravotočivý šroubový vír (v protisměru hodinových ručiček). Z teoretických předpokladů 

získaných z rešeršní části by tyto kanály měly splňovat podmínku většího naplnění na úkor 

vytvoření slabšího vírového proudění. 

Na Obrázek 39 je zřetelně vidět, že pravý tangenciální sací kanál je v ideální poloze pro 

vytvoření šroubového víru, zatímco o levém tangenciálním sacím kanálu by se dalo říci, že je 

umístěn v trochu nešťastné poloze. Je sice nasměrován tak, aby podporoval směr víření, ale 

bohužel oproti pravému sacímu kanálu není v tak ideální poloze, aby nasávaný proud kopíroval 

stěnu válce, nýbrž je nasávaný proud nasměrován přes střed válce, a může tak docházet 

k narušení nasávaného proudu vzduchu. I přesto, že je zde takovéto podezření, bude se 

uvedená varianta zpracovávat pro CFD simulace. Ověříme tím, zda by koncepce mohla přinést 

nějaké kladné výsledky, anebo si potvrdíme, že se jedná o nevyhovující směr koncepce.  

 

Obrázek 39: Výsledná koncepce sacích kanálů pro variantu 1 
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5.2.3.2 Varianta 2.1 

Varianta 2 se skládá z tangenciálního a šroubového sacího kanálu, kde jsou oba sací kanály 

ve vířivé poloze a mají vytvářet levotočivý šroubový vír (v protisměru hodinových ručiček). 

Z teoretických předpokladů získaných z rešeršní části by varianta se šroubovým sacím kanálem 

měla vylepšit vytvoření vírového proudu nasávaného vzduchu částečně na úkor naplnění 

válce. 

Z Obrázek 40 je zřetelně vidět, že pro tuto variantu byl využit stejný tangenciální kanál 

jako ve variantě 1. I přesto, že je v této variantě šroubový sací kanál schopen vytvořit větší a 

silnější vírový proud oproti tangenciálnímu kanálu ve vířivé poloze, existuje možnost, že 

tangenciální kanál, u něhož je proud nasávaného vzduchu směřován přes střed válce, může 

zapříčiňovat narušení vírového proudu šroubovým kanálem. 

I přes zmíněné podezření se i tato varianta bude zpracovávat pro CFD simulace – důvod 

je stejný jako v případě varianty 1.  

 

Obrázek 40: Výsledná koncepce sacích kanálů pro variantu 2.1 
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5.2.3.3 Varianta 2.2 

Varianta 2 se skládá z tangenciálního a šroubového sacího kanálu, kde jsou oba sací kanály 

ve vířivé poloze a mají vytvářet levotočivý šroubový vír (v protisměru hodinových ručiček). 

Tato varianta se oproti předchozí variantě 2.1 liší pouze v konstrukci šroubového kanálu, 

kde byl využit šroubový kanál s větším počátečním poloměrem zakroucení šroubovice. 

Z uvedeného konceptu, jenž je zobrazen na Obrázek 41, je patrné, že příliš nesplňuje 

podmínku, která byla zmíněna v kapitole 5.2.1 Příprava – jádro šroubového kanálu významně 

zasahuje do stěny vstřikovače. V tomto konkrétním případě nebyla stanovená podmínka zcela 

dodržena, jelikož bylo důležité zachovat stejnou koncepci konstrukce tohoto kanálu podle 

poznatků získaných z rešeršní části tak, aby byla porovnatelná s variantou 2.1. Částečně se tak 

potvrzuje, že pokud se bude využívat teoretických postupů pro konstrukci sacích kanálů do již 

definovaného prostoru bez optimalizace, může dojít k takovýmto kolizím. 

Primární myšlenkou vzniku této „podvarianty“ bylo ověření si toho, jak moc by mohla či 

nemohla nevhodná pozice tangenciálního kanálu ovlivnit vývoj nebo samotný vznik vírového 

proudu vytvořeného šroubovým kanálem. 

 

Obrázek 41: Výsledná koncepce sacích kanálů pro variantu 2.2 
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5.2.3.4 Varianta 3 

Varianta 3 se skládá z tangenciálního a šroubového sacího kanálu, kde jsou oba sací kanály 

ve vířivé poloze a mají vytvářet pravotočivý šroubový vír (ve směru hodinových ručiček). 

 Obrázek 42 ukazuje, že oproti předchozím variantám byla koncepce uspořádání sacích 

kanálů pozměněna – princip této varianty je definován tak, že je nasávaný proud 

tangenciálního kanálu ve vířivé poloze podporován vířivým proudem od šroubového sacího 

kanálu. 

Z pohledu konstrukce lze hovořit o koncepci, která by mohla splnit očekávání a dosahovat 

kýžených výsledků. 

 

 

Obrázek 42: Výsledná koncepce sacích kanálů pro variantu 3 
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5.2.3.5 Varianta 4 

Varianta 4 se skládá ze dvou normálových sacích kanálů, které jsou konstruované tak, aby 

při plnění válce nezpůsobovaly vírové proudění a aby bylo vírové proudění co nejvíce 

potlačeno. Koncepce uspořádání těchto sacích kanálů je zobrazena na Obrázek 43. 

 

Obrázek 43: Výsledná koncepce sacích kanálů pro variantu 4 

Varianta vznikla na poslední chvíli jako reakce na požadavek zadavatele z laboratoří VTP 

Roztoky. Ten si přál, aby hlava experimentálního jednoválcového motoru obsahovala právě 

takovéto sací kanály, protože chtěl, aby sací kanály tvořily co nejmenší potažmo žádné vírové 

proudění a byly konstruovány čistě na maximální naplnění válce motoru. 

Díky tomuto požadavku se stanovila varianta sacích kanálů, která bude využita ve finální 

verzi hlavy experimentálního jednoválcového motoru. I přes uvedený požadavek stanovující 

finální variantu, budou předchozí varianty otestovány pomocí CFD simulací. Na základě 

výsledků pak bude představena varianta, která by v porovnání s předchozími variantami 

nejlépe splňovala stanovená kritéria, tedy optimální hodnoty naplnění a vířivosti. 



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    54 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

6 CFD simulace  

Veškeré CFD simulace variant sacích kanálů a vodních prostorů pro hlavu 

experimentálního jednoválcového motoru byly vytvářeny pomocí programu AVL Fire 2017 a 

výsledky z CFD simulací byly zpracovány v MS Excel 2016; přípravné 3D CAD modely pro CFD 

simulace byly připraveny v programu Creo Parametric 2.0. 

6.1 Sací kanály 

Za pomoci CFD simulací byla simulována průtoková zkouška. Oproti klasické průtokové 

zkoušce prováděné laboratorně (při ní se měří celý průběh zdvihu sacích ventilů a ještě pár 

milimetrů navíc přes maximální zdvih), byla CFD simulace výrazně zkrácena na tři kontrolní 

zdvihy sacích ventilů, a to na minimální zdvih 1 mm, poloviční zdvih 4,25 mm a maximální zdvih 

8,5 mm.  

Tato zjednodušená forma CFD simulace průtokové zkoušky byla provedena záměrně 

s ohledem na množství variant sacích kanálů, zkrácení výpočetního času pro jednotlivé 

varianty a s tím související zredukování množství dat plynoucích z CFD výpočtů, kterých i přes 

uvedené zjednodušení bylo velké množství. Veškeré CFD simulace sacích kanálů byly 

nastaveny jako statické simulace. 

 

Obrázek 44: Ukázka sestavy pro laboratorní měření profukovací zkoušky [4] 
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6.1.1 3D CAD model pro CFD simulace 

Před zahájením CFD simulací bylo nutné vytvořit 3D CAD model zkoušené varianty i se 

všemi důležitými komponentami, které ovlivňují průtok vzduchu sacími kanály do válce. CAD 

model tedy obsahuje uklidňovací nádobu, příslušnou variantu sacích kanálů, sedla ventilů, 

vodítka ventilů, ventily a válec. Takto uspořádaná sestava je znázorněna na Obrázek 45. 

 

Obrázek 45: Připravený 3D CAD model pro CFD simulaci 

 

Takto připravený CAD model musel obsahovat uklidňovací nádobu s dostatečně velkým 

průměrem a vhodným rádiem, aby nedocházelo k ovlivnění proudu vzduchu přiváděného do 

sacích kanálů. Co se týče zkráceného vysunutí válce, pak je takto vysunutý záměrně z důvodů 

tvorby sítě v prostředí AVL Fire, které bude upřesněno v další kapitole. 

Po vytvoření kompletního 3D CAD modelu se všemi náležitými komponentami bylo nutné 

příslušný model vyexportovat jako soubor s koncovkou .stl, který je možný otevřít v prostředí 

FIRETM Workflow Manager. 
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6.1.2 Tvorba objemové sítě v prostředí AVL Fire 

Před samotnou finální tvorbou výpočetní objemové sítě je zapotřebí nadefinovat několik 

podstatných oblastí na importovaném modelu (.stl) do pracovního prostření FIRETM Workflow 

Manager. Obecný postup tvorby objemové výpočetní sítě bude ukázán na finální variantě – 4, 

která je platná pro všechny varianty i zdvihy. 

V prvním kroku je důležité nadefinovat tzv. Edge mesh, které jsou důležité pro 

nadefinování klíčových hran, jež budou sloužit jako okrajové podmínky pro vytvoření sítě. Pro 

definici těchto hran je důležité stanovit optimální měřítko výběru hran v modelu, aby došlo 

k výběru důležitých hran, jakými jsou hranice vstupu a výstupu, hranice talířků ventilů, vodítek 

a sedel ventilů. Hrany, které program vybere navíc, se pak jednoduše vymažou. Ukázka 

vybraných hran je na Obrázek 46. 

 

Obrázek 46: Ukázka vybraných hran pomocí Edge mesh 

 

Po nadefinování základních hran je zapotřebí nadefinovat tzv. Selections3 významných 

komponent, kterými jsou: vstupy, výstupy, sací kanály, sedla ventilů, ventily a válec. Tyto 

                                                           
3 Selections se překládají do českého jazyka jako oblasti 
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oblasti budou později sloužit k nadefinování velikosti elementů objemové sítě. Ukázka takto 

nadefinovaných oblastí je na Obrázek 47. 

 

Obrázek 47: Ukázka vybraných Selections 

 

V tuto chvíli se ještě nejedná o finální model pro vytvoření sítě, jelikož je zapotřebí vytvořit 

válec, na němž bude nadefinována finální oblast výstupu, a dále nejdůležitější oblasti pro 

měření proudění ve válci, a to oblast Swirl a Tumble. Ačkoliv bylo v předchozích kapitolách 

řečeno, že se tyto výpočty budou zaměřovat především na stanovení vírového čísla (Swirl 

number – SN), i přesto bude vytvořena oblast pro 

měření Tumbelu, a to pro případ, že by se někdo chtěl 

k této práci vracet nebo jinak použít její výsledky; 

k dispozici tak budou výsledky i z této vírové struktury, 

kterou si ale bude muset dotyčný sám vyhodnotit. 

Přídavný válec byl vytvořen pomocí funkce Enlarge, 

při níž došlo k vytvoření vysunutí do potřebné délky; 

následně bylo zapotřebí pomocí funkce Refine a její 

podsložky Redimension nastavit proměnlivou velikost 

buněk, kdy směrem k finálnímu výstupu dochází ke 

zvětšování buněk. Takto vytvořenou komponentu (Obrázek 48) s využitím funkce Connect/Split 

následně připojíme k již zmiňovanému částečně vytvořenému válci. 

Obrázek 48: Tvar přídavného válce i s 
oblastmi pro měření Swirl, Tumble 
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Vytvořený finální model, který je zobrazen na Obrázek 49, je již plně připraven k vytvoření 

výpočetní objemové sítě. 

 

Obrázek 49: Finální model pro vytvoření výpočetní sítě 

 

 

 

Je podstatné zmínit, že oblasti pro měření a následné 

vyhodnocení Swirl (1,75 D) a Tumble (0,6 D) nejsou 

nadefinovány nahodile – na válci jsou stanoveny dle smluvně 

určených vzdáleností, které jsou svázány s vrtáním válce; vše 

je znázorněno na Obrázek 504. 

  

                                                           
4 Obrázek je pouze ilustrativní pro lepší představu definovaných poloh pro selection Swirl a Tumble; souřadný 
systém zde vyobrazený neodpovídá skutečnosti. 

SWIRL 

TUMBLE 

Obrázek 50: Pozice umístění 
oblastí Swirl a Tumble [5] 
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Pro vytvoření finální výpočetní objemové sítě je nutné se přepnout z funkce FIRETM Workflow 
Manager na funkci FIRETM FAME Hexa; do tabulky se postupně zadají všechny hodnoty, které 

jsou uvedeny v  

Tabulka 4. Hodnoty, které nejsou uvedeny v tabulce, zůstanou buď nevyplněny, anebo 

ponechány defautně. 

 

General settings 
Mesh resolution  

 Max. cell size [m] 0,0096  

Boundary layers  

 

No. of boundary 

layers 
4 

 

Boundary layer 

compression ratio 
1 

Boundary thickness 

of 1st boundary layer 

[m] 

0,00015 

Boundary layer 

optimalization 
 

 Volume optimizer  

Smoothing  

 Volume optimizer  

Optional settings 
Refinements  

 

Selection Refinement level Depth [m] 

Ref_INT_Ports 3 0,025 

Ref_Valve_Seats 5 ÷ 4   *) 0,002 

Ref_Valves 5 ÷ 4   *) 0,002 

Ref_valec 4 0,045 

 

Tabulka 4: Zadané hodnoty pro výpočet objemové sítě 

*) Pozn.: 

Nastavené hodnoty Refinement level musely být pro varianty s minimálním zdvihem 1 mm 

nastaveny na hodnotu 5, čímž došlo v těchto oblastech ke zjemnění sítě, jelikož při zadání 

hodnoty 4 docházelo k tomu, že vytvářená síť nebyla schopna projít při minimálním zdvihu mezi 

dosedací ploškou na ventilu a sedlem ventilu. 
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6.1.3 Nastavení výpočtů 

Hodnoty výpočtů, které jsou uvedeny v Tabulka 5, byly nastaveny pro všechny varianty i 

zdvihy sacích kanálů totožně. Hodnoty, které nejsou uvedeny, byly nastaveny dle 

doporučených hodnot podle manuálu od AVL Fire 2016. Nastavení hodnot se provádí v záložce 

Solver Steering File. 

Solver 
Run mode  

 Rune mode Timestep 

Delta_t 1e-005 [s] 

End time 0,25 [s] 

Boundary conditions 
BC_Inlet  

 Temperature 293,15 [K] 

Pressure 100 000 [Pa] 

Turb. Kin. energy 0,02 [m2/s2] 

Turb. Lenght scale 0,0033915 [m] 

Turb. Dis. rate 0,137035 [m2/s3] 

BC_Outlet  

 Pressure 95 000 [Pa] 

Fluid properties 
 Fluid properities of AIR 

Turbulent Prandtl No. 0,9 

Solver control 
Convergence criteria  

 Max. number of iterations 20 

Min. number of iterations 5 

Normalized residuals  

Pressure 0,0001 

Momentum 0,0001 

Activate equations  

 Momentum & Continuity YES 

Turbulence PANS 

Energy NO 

Scalar YES 

Pressure reference cell 1 

Two stage pressure correction YES 

Compressibility Compressible 

Wall Treatment Hybrid Wall Treatment 

Heat transfer Wall Model Standard Wall Function 

Tabulka 5: Definice hodnot pro statický výpočet 
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6.1.4 Zpracování dat z CFD simulací 

Zpracování dat získaných z CFD simulací probíhalo v programu MS Excel 2016 s využitím 

následně uvedených výpočetních vztahů. Pomocí příkazu FIRE_UTILS_INTEGRATE, který 

spouští výpočetní procesy nadefinované ve FRML souborech se získají integrální veličiny složky 

momentu hybnosti v dané selection SWIRL a středních hodnot hustoty a rychlosti v ose válce. 

Parametry získané pomocí integračních maker: 

 střední hodnota hustoty, 

 střední hodnota rychlosti, 

 tok momentu hybnosti. 

Hodnotícími parametry jsou: 

 vírové číslo (Swirl number – SN), 

 průtokový součinitel µ, 

 průtokové číslo µσ. 

Střední hustota 

Postup integračního výpočtu ve FRML souboru pro získání střední hustoty: 

// 

double dens; 

double resultVECTOR[3]; 

double vel_W; 

double Re; 

double cD; 

double th; 

double weight; 

// 

$$init 

Bind("ElementData:Flow:Density:kg/m^3", dens); 

// 

$$formula 

// 

weight = vol; 

if(weight <= 0.0) weight = |n|; 

divisor += weight; 

return weight * dens; 
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Střední rychlost 

Postup integračního výpočtu ve FRML souboru pro získání střední rychlosti: 

//  

double dens; 

double resultVECTOR[3]; 

double vel_V; 

double Re; 

double cD; 

double th; 

double weight; 

// 

$$init 

Bind("ElementData:Flow:Velocity.V:m/s", vel_V); 

// 

$$formula 

// 

weight = vol; 

if(weight <= 0.0) weight = |n|; 

divisor += weight; 

return weight * vel_V; 

Poznámka: Označení vel_V znamená složku rychlosti v ose Y, což je v tomto případě osa válce. 

Tok momentu hybnosti 

Integrační makro pro získání hodnot toku momentu hybnosti je poměrně sofistikované a 

před jeho uvedením by bylo pro jeho pochopení vhodné nejprve uvést jeho částečnou definici 

a matematické vztahy, z nichž toto makro vychází. 

Za pomoci toku momentu hybnosti náplně ve válci se nejčastěji charakterizuje vířivý tok, 

který je navíc jedním z hlavních hodnotících parametrů při vyhodnocování sacích kanálů. 

Během simulovaného testu průtokové zkoušky, při němž dochází ke stálému průtoku vzduchu 

kontrolovanou oblastí, se hodnotí tok momentu hybnosti; v tomto případě se jedná o již 

zmiňovanou kontrolní oblast Swirl (Obrázek 49). 
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Moment hybnosti: 

�⃗� =  ∫(𝑟  𝑥 𝜌�⃗� ) 𝑑𝑉

 

𝑉

 

Tok momentu hybnosti: 

�⃗̇� =  ∫(𝑟  𝑥 𝜌�⃗� )�⃗�  𝑑𝐴 

 

𝐴

 

kde: 

 𝜌…ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 [𝑘𝑔/𝑚3] 

 𝑟 …𝑝𝑜𝑧𝑖č𝑛í 𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 

 �⃗� …𝑣𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡𝑖 [𝑚/𝑠] 

 𝐴…𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑚ěř𝑒𝑛é 𝑜𝑏𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖 [𝑚2] 

Y představuje složku toku momentu hybnosti, jímž se charakterizuje víření (Swirl): 

�̇�𝑆 = �̇�𝑦 = ∫(𝑥 ∙ 𝑢𝑧 −  𝑧 ∙ 𝑢𝑥)𝜌𝑢𝑦 𝑑𝐴

 

𝐴

 

Postup integračního výpočtu ve FRML souboru pro získání toku momentu hybnosti v ose Y: 

// FRML calculate swirl Y-component of angular momentum flux in 
selection perpendicular to cylinder axis (axis Y). 

// 

//The result must be divided by the thickness of selection in [m] !!! 

//  

double dens; 

double angular_momentum; 

double vel_U; 

double vel_V; 

double vel_W; 

double th; 

 

$$init 

Bind("ElementData:Flow:Density:kg/m^3", dens); 

Bind("ElementData:Flow:Velocity.U:m/s", vel_U); 

Bind("ElementData:Flow:Velocity.V:m/s", vel_V); 

Bind("ElementData:Flow:Velocity.W:m/s", vel_W); 
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$$formula 

// Selection thickness 

th=1; 

// 

angular_momentum=vol/th*dens*vel_V*(x[0]*vel_W-x[2]*vel_U); 

// 

divisor =1; 

return angular_momentum; 

 

K uvedenému integračnímu makru by bylo vhodné zmínit, že pracuje s odlišným zápisem 

kartézského souřadného systému a rovněž s vektorovým zápisem: 

 vel_U; V; W odpovídá vektorovým složkám rychlosti x, y, z 

 x[0]; x[1]; x[2] odpovídá kartézským souřadnicím x, y, z 

 

Takto představené FRML soubory pouze říkají výpočetnímu příkazu 

FIRE_UTILS_INTEGRATE jakým způsobem má provést integraci pro získání potřebných hodnot 

toku momentu hybnosti, střední hodnoty hustoty a rychlosti. 

 

Ukázka zápisu FIRE_UTILS_INTEGRATE pro spuštění integračních výpočtů: 

fire_utils_integrate \ 

-dat "./pokus-var_4-PANS-max_lift/pokus-var_4-PANS-

max_lift.dat" \ 

-out "./pokus-var_4-PANS-max_lift.txt" \ 

-frml 

"/mnt/scratch/FIRE/scripts_and_formulas/hat/Swirl2/Flow/2017_a

vg_dens.frml" \ 

-frml 

"/mnt/scratch/FIRE/scripts_and_formulas/hat/Swirl2/Flow/2017_a

vg_V_Mocek.frml" \ 

-frml 

"/mnt/scratch/FIRE/scripts_and_formulas/hat/Swirl2/Flow/Angula

r_Momentum_Flux_Swirl_full_Mocek.frml" \ 

-min 0.021 \ 

-max 0.25 \ 

-sel Swirl 
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Tento zápis funguje tak, že si natáhne nasimulovaná data příslušné varianty a zdvihu 

s příslušným názvem a vytvoří textový soubor se stejným názvem, do něhož bude následně 

zapisovat hodnoty, jež budou vypočítávat právě již zmiňovaná integrační makra pro výpočet 

střední hustoty, střední rychlosti a toku momentu hybnosti, které tento skript přivolá. 

Dále je zde nadefinován minimální časový krok, od kterého integrační makra začnou 

počítat; tento krok byl záměrně zvolen od hodnoty 0,021, aby integraci co nejméně ovlivňovaly 

příliš velké odchylky od střední hodnoty, které vznikají při samotném spuštění CFD simulace. 

Jedná se o jakousi prvotní korekci dat; jde o doporučenou hodnotu založenou na zkušenostech 

odborníků z katedry, kteří se zaměřují na vyhodnocování dat. 

Další fází bylo nadefinování maximálního časového kroku, který je totožný s maximálním 

časovým krokem zadaným při spouštění CFD simulace; zároveň bylo nutné nadefinovat oblast 

(Selection Swirl), v níž dojde k integračnímu výpočtu pro získání potřebných dat. 

Vírové číslo (Swirl Number – SN) 

Parametry bezrozměrného vírového čísla jsou dle následného vztahu definovány jako 

poměr mezi vírovou úhlovou rychlostí 𝜔𝑠 a fiktivní úhlovou rychlostí motoru 𝜔𝑒 

𝑆𝑁 =  
𝜔𝑠

𝜔𝑒
    [1], 

kde  

𝜔𝑠 = 
8 ∙ �̇�𝑆

�̇� ∙ 𝐷2
 

a fiktivní úhlová rychlost motoru 𝜔𝑒 je vyjádřená pomocí vztahu pro střední pístovou rychlost 

𝑐�̅� = 𝑢𝑦 𝑚𝑒𝑎𝑛 = 2 ∙ 𝑍 ∙ 𝑛𝑒      ;      𝑢𝑦 𝑚𝑒𝑎𝑛 = 
�̇�

𝜌∙
𝜋∙∙𝐷2

4

     ;      𝜔𝑒 = 2𝜋 ∙ 𝑛𝑒     , 

kde: 

 �̇�… ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑛í 𝑝𝑟ů𝑡𝑜𝑘 [𝑘𝑔/𝑠] 

 𝑍 …𝑧𝑑𝑣𝑖ℎ 𝑝í𝑠𝑡𝑢 [𝑚] 

𝐷 …𝑣𝑟𝑡á𝑛í 𝑣á𝑙𝑐𝑒 [𝑚] 

 𝑛𝑒 …𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑘𝑙𝑖𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒 [𝑠−1], 
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kdy po několika jednoduchých úpravách těchto vzorců získáme výsledný vztah pro 𝜔𝑒 ve tvaru: 

𝜔𝑒 = 
4 ∙ �̇�

𝜌 ∙ 𝑍 ∙ 𝐷2
   , 

čímž tedy získáme výsledný tvar bezrozměrného vírového čísla: 

𝑆𝑁 =  
𝜔𝑠

𝜔𝑒
 =  

2 ∙ 𝑍 ∙ 𝜌 ∙ �̇�𝑠

�̇�2
   

Z finálního vztahu pro vírové číslo (SN) je patrné, že v něm figuruje hodnota zdvihu pístu 

Z, což v normálním případě není nikterak zvláštní, ale pro případ vyhodnocování vírového čísla 

pomocí průtokové zkoušky, kde je právě absence pístu, se může jevit tento vztah jako 

zavádějící. 

Z těchto důvodů byl odvozen následující vztah pro vírové číslo redukované (𝑆𝑁𝑟) 

𝑆𝑁𝑟 = 𝑆𝑁 ∙
𝐷

𝑍
=  

2 ∙ 𝐷 ∙ 𝜌 ∙ �̇�𝑠

�̇�2
   [1]  , 

které ve své podstatě více odpovídá skutečnosti při měření profukovací zkoušky. 

Ačkoliv se na první pohled může jednat o velice výraznou změnu ve výpočetním vztahu, 

ve skutečnosti hodnoty získané výpočtem podle obou vztahů dávají poměrně totožné výsledky 

jen s malými odchylkami (Gr. 1), které lze zanedbat, a v konečné fázi se pro porovnání různých 

motorů podle vírového čísla může využít jakýkoliv vztah. 

 

Gr. 1:  Srovnání vírových čísel 
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Ačkoliv oba matematické vztahy dávají téměř identické hodnoty, přesto bych pro 

přehlednost doporučoval porovnávat vírová čísla buď podle klasického vztahu pro vírové číslo 

obsahující zdvih, nebo podle redukovaného vírového čísla. 

V této práci se jednotlivé varianty sacích kanálů budou porovnávat podle klasického 

matematického vztahu pro výpočet vírového čísla obsahující zdvih a redukované vírové číslo 

bude sloužit jen pro kontrolu, jestli nedochází k příliš velkým odchylkám. 

Průtokové číslo µσ 

Průtokové číslo je dáno součinem střední hodnoty průtokového součinitele �̅� 

hodnoceného od ustáleného stavu a uzavíracího čísla 𝜎, jejichž matematický zápis je: 

𝜇𝜎 =  �̅� ∙ 𝜎 , 

kde střední průtokový součinitel je definován jako poměr mezi skutečným (naměřeným) 

hmotnostním průtokem vzduchu a teoretickým průtokem vzduchu bez uvažování ztrát; je 

definován vztahem: 

�̅� =  
�̇�𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý

�̇�𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘ý
= 

�̇�𝐶𝐹𝐷

�̇�𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘ý
= 

�̇�𝐶𝐹𝐷

𝑆𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝜌𝑣𝑧 ∙ 𝑤𝑡𝑒𝑜𝑟
   , 

kde 𝑆𝑟𝑒𝑓 je průtočná válcová plocha, jež je dána průměrem talířku a zdvihem ventilu. Za 

skutečný (naměřený) hmotnostní průtok �̇�𝐶𝐹𝐷 je dosazena průměrná hodnota z naměřených 

dat od ustáleného stavu. 

Hustota vzduchu 𝜌𝑣𝑧 se stanoví ze základní stavové rovnice pro konkrétní teplotu a tlak 

ve tvaru: 

𝜌𝑣𝑧 = 
𝑝𝑣𝑧

𝑟𝑣𝑧 ∙ 𝑇𝑜𝑘𝑜𝑙í
   [𝑘𝑔/𝑚3] 

Teoretická rychlost proudění vzduchu se stanoví z následujícího vztahu, pro který však 

musí platit podmínka 𝜋 < 𝜋𝑘𝑟𝑖𝑡: 

𝑤𝑡𝑒𝑜𝑟 = √2 ∙ 𝑟𝑣𝑧 ∙ 𝑇𝑜𝑘𝑜𝑙í ∙
𝜅

𝜅 − 1
∙ [1 − (

𝑝𝑏 − ∆𝑝𝑣

𝑝𝑏
)

𝜅−1
𝜅

]   , 
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kde: 

   𝑝𝑏 …𝑏𝑎𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑘ý 𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ𝑢 [𝑃𝑎] 

  ∆𝑝𝑣 …𝑡𝑙𝑎𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑎 𝑣 𝑠𝑎𝑐í𝑚 𝑘𝑎𝑛á𝑙𝑒 [𝑃𝑎] 

   𝜅 …  𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 [1], 𝑝𝑟𝑜 𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ 𝜅 = 1,4  

Uzavírací číslo 𝜎 je ve výsledku dáno poměrem mezi vnitřním průměrem v sedle ventilu 

sacího kanálu 𝑑𝑣 a zdvihem sacího ventilu ℎ. 

𝜎 =  
𝑆𝑠𝑒𝑑𝑙𝑜

𝑆𝑘𝑎𝑛á𝑙
= 

𝜋 ∙ 𝑑𝑣 ∙ ℎ

𝜋 ∙ 𝑑𝑣
2

4

=  
4 ∙ ℎ

𝑑𝑣
 

 

6.1.5 Vyhodnocení výsledků z CFD simulací 

Na úvod by bylo vhodné stanovit některá obecná kritéria, která byla využita pro všechny 

naměřené varianty sacích kanálů i jejich zdvihy sacích ventilů. 

U všech variant sacích kanálů i zdvihů ventilů sacích kanálů, byl stanoven ustalující se 

průběh průtokového součinitele od časového kroku t = 0,1 [s] do maximálního simulovaného 

časového kroku tMAX = 0,25 [s]. Právě z toho rozptylu časového kroku t = 0,1 ÷ 0,25 [s] se 

stanovila průměrná hodnota �̇�𝐶𝐹𝐷. 

 

Název Hodnota Jednotky Poznámky 
Vrtání 0,085 [m]  

Tloušťka selection Swirl 0,00503 [m]  

Vnitřní průměr sedla 0,0249 [m]  

Průměr talířku sacího ventilu 0,0306 [m]  

Hustota vzduchu 1,188 [kg/m3] při 20°C (293,15 K) 

Teplota vzduchu 293,15 [K]  

Poassonova konstanta 1,4 [-] pro vzduch 

Barometrický tlak 100 000 [Pa]  

Tlaková ztráta 5 000 [Pa]  

Měr. plynová konstanta 287,1 [J/kgK] pro vzduch 

Teor. rychlost proudění 92,58 [m/s]  

Tabulka 6: Přehled základních hodnot využitých pří vyhodnocování 
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6.1.5.1 Varianta 1 

S využitím již zmíněných integračních maker se získaly hodnoty střední hustoty, střední 

rychlosti a tok momentu hybnosti, kde jejich průběhy byly vyneseny do následujících grafů 

v závislosti na časovém kroku zvlášť pro jednotlivé zdvihy. 

Minimální zdvih 1 mm 

 

Gr. 2: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 2 je vidět, že dochází k ustalování střední hustoty proudu vzduchu v měřené oblasti 

Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Průběh střední hustoty se ustaluje kolem hodnoty 1,3 

[kg/m3]. 

 

Gr. 3: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro 1 mm zdvih 
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Na Gr. 3 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 1,57 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 

 

Gr. 4: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 4 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se neustaluje, ale stále kmitá kolem 

střední hodnoty 0,7E-06. Je možné, že kdyby byla simulace počítána na delší časový krok, bylo 

by možné vidět větší ustalování, avšak za cenu mnohem delšího výpočetního času a většího 

objemu vypočtených dat – to z časových důvodů nebylo možné. 

 

Gr. 5: Průběh vírového čísla ve válci pro 1 mm zdvih 
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Gr. 6: Průběh průtokového součinitele pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 6 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,47 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 1 s minimálním zdvihem (1 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro 1mm zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,28 0,47 0,16 0,076 

Tabulka 7: Shrnuté hodnoty pro Variantu 1 s 1 mm zdvihem 
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Poloviční zdvih 4,25 mm 

 

Gr. 7: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 7 je vidět ne zcela ustalující se průběh střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 8: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 8 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené oblasti 

Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 1,57 [m/s]. Graf 

byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože směr proudění 

vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 
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Gr. 9: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 9 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá kolem 

střední hodnoty 1,07E-05. Takto výrazné rozkmitání je dáno větším otevřením sacích ventilů, 

kdy dochází k výraznějšímu vzájemnému ovlivňování proudů z jednotlivých sacích kanálů. 

 

Gr. 10: Průběh vírového čísla ve válci pro zdvih 4,25 mm 

Z Gr. 10 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem 

dochází ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 
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Gr. 11: Průběh průtokového součinitele pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 11 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,5998 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 1 s polovičním zdvihem (4,25 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro zdvih 4,25 mm 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,14 0,5998 0,683 0,40951 

Tabulka 8: Shrnuté hodnoty pro variantu 1 se zdvihem 4,25 mm 
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Maximální zdvih 8,5 mm 

 

Gr. 12: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 12 je vidět ne zcela ustalující se průběh střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 13: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 13 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 11,79 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 
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Gr. 14: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 14 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá 

kolem střední hodnoty 8,24E-05. Takto výrazné rozkmitání je dáno maximálním otevřením 

sacích ventilů, kdy jediné, co škrtí protékající proud vzduchu do válce, je vnitřní průměr sedla 

sacích ventilů. Dochází k výrazné interakci mezi nasávanými proudy vzduchu. 

 

Gr. 15: Průběh vírového čísla ve válci pro maximální zdvih 

Z Gr. 15 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem 

dochází ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 
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Gr. 16: Průběh průtokového součinitele pro maximální zdvih 

Na Gr. 16 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,42 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 1 s maximálním zdvihem (8,5 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro maximální zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,58 0,42 1,365 0,57 

Tabulka 9: Shrnuté hodnoty pro variantu 1 s maximálním zdvihem 
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6.1.5.2 Varianta 2.1 

S využitím již zmíněných integračních maker se získaly hodnoty střední hustoty, střední 

rychlosti a tok momentu hybnosti, kde jejich průběhy byly vyneseny do následujících grafů 

v závislosti na časovém kroku zvlášť pro jednotlivé zdvihy. 

Minimální zdvih 1 mm 

 

Gr. 17: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 17 je vidět, že dochází k ustalování střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Průběh střední hustoty se ustaluje kolem hodnoty 

1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 18: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro 1 mm zdvih 
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Na Gr. 18 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 1,554 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 

 

Gr. 19: Průběh toku momentu hybnosti ve válci při 1 mm zdvihu 

Na Gr. 19 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se neustaluje, ale stále kmitá kolem 

střední hodnoty 1,12E-06. Je možné, že kdyby byla simulace počítána na delší časový krok, 

bylo by možné vidět větší ustalování, ale za cenu mnohem delšího výpočetního času a většího 

objemu vypočtených dat – to z časových důvodů nebylo možné. 

 

Gr. 20: Průběh vírového čísla ve válci při 1 mm zdvihu 
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Gr. 21: Průběh průtokového součinitele při 1 mm zdvihu 

Na Gr. 21 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,47 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 2.1 s minimálním zdvihem (1 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro 1 mm zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,4566 0,47 0,16 0,0756 

Tabulka 10: Shrnuté parametry pro Variantu 2.1 s 1 mm zdvihem 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25H
o

d
n

o
ta

 p
rů

to
ko

vé
h

o
 č

ís
la

 [
-]

časový krok t [s]

Průtokový součinitel µ

Průtokový součinitel µ



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    81 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

Poloviční zdvih 4,25 mm 

 

Gr. 22: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 22 je vidět ne zcela ustalující se průběh střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,129 [kg/m3]. 

 

Gr. 23: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 23 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 7,918 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 
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Gr. 24: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 24 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá 

kolem střední hodnoty 4,21E-05. Takto výrazné rozkmitání je dáno větším otevřením sacích 

ventilů, kdy dochází k výraznějšímu vzájemnému ovlivňování proudů z jednotlivých sacích 

kanálů. 

 

Gr. 25: Průběh vírového čísla ve válci pro zdvih 4,25 mm 
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Z Gr. 25 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem 

dochází ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 

 

Gr. 26: Průběh průtokového součinitele pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 26 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,564 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 2.1 s polovičním zdvihem (4,25 mm) sacího 

ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro zdvih 4,25 mm 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,66 0,564 0,683 0,385 

Tabulka 11: Shrnuté parametry pro Variantu 2.1 se zdvihem 4,25 mm 
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Pro maximální zdvih 8,5 mm 

 

Gr. 27: Průběh střední hustoty vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 27 je vidět poměrně výrazně kmitající průběh střední hustoty proudu vzduchu 

v měřené oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 28: Průběh střední rychlosti proudu pro maximální zdvih 

Na Gr. 28 je vidět, že dochází k částečnému ustalování střední rychlosti proudu vzduchu 

v měřené oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem 

hodnoty 10,75 [m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla 

záporná, protože směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného 

systému (osy Y). 
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Gr. 29: Průběh toku momentu hybnosti pro maximální zdvih 

Na Gr. 29 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá 

kolem střední hodnoty 5,08E-05. Takto výrazné rozkmitání je dáno maximálním otevřením 

sacích ventilů, kdy jediné, co škrtí protékající proud vzduchu do válce, je vnitřní průměr sedla 

sacích ventilů. Dochází k výrazné interakci mezi nasávanými proudy vzduchu. 

 

Gr. 30: Průběh vírového čísla ve válci pro maximální zdvih 

Z Gr. 30 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem 

dochází ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 
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Gr. 31: Průběh průtokového součinitele pro maximální zdvih 

Na Gr. 31 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,383 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 1 s maximálním zdvihem (8,5 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro maximální zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,43 0,383 1,365 0,523 

Tabulka 12: Shrnuté hodnoty pro Variantu 2.1 s maximálním zdvihem 
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6.1.5.3 Varianta 2.2 

S využitím již zmíněných integračních maker se získaly hodnoty střední hustoty, střední 

rychlosti a tok momentu hybnosti, kde jejich průběhy byly vyneseny do následujících grafů 

v závislosti na časovém kroku zvlášť pro jednotlivé zdvihy. 

Minimální zdvih 1 mm 

 

Gr. 32: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 32 je vidět, že dochází k částečnému ustalování střední hustoty proudu vzduchu 

v měřené oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Průběh střední hustoty se ustaluje kolem 

hodnoty 1,129 [kg/m3]. 

 

Gr. 33: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro 1 mm zdvih 
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Na Gr. 33 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 1,55 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 

 

Gr. 34: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 34 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se neustaluje, ale stále kmitá kolem 

střední hodnoty 1,81E-06. Je možné, že kdyby byla simulace počítána na delší časový krok, 

bylo by možné vidět větší ustalování, ale za cenu mnohem delšího výpočetního času a většího 

objemu vypočtených dat – to z časových důvodů nebylo možné. 

 

Gr. 35: Průběh vírového čísla ve válci pro 1 mm zdvih 
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Gr. 36: Průběh průtokového součinitele pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 36 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,47 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 2.2 s minimálním zdvihem (1 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro 1mm zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,74 0,47 0,16 0,07559 

Tabulka 13: Shrnuté hodnoty pro Variantu 2.2 s 1 mm zdvihem 
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Poloviční zdvih 4,25 mm 

 

Gr. 37: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 37 je vidět ne zcela ustalující se průběh střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 38: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 38 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 7,93 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 
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Gr. 39: Průběh toku momentu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 39 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá 

kolem střední hodnoty 4,017E-05. Takto výrazné rozkmitání je dáno větším otevřením sacích 

ventilů, kdy dochází k výraznějšímu vzájemnému ovlivňování proudů z jednotlivých sacích 

kanálů. 

 

Gr. 40: Průběh vírového čísla ve válci pro zdvih 4,25 mm 

Z Gr. 40 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem dochází 

ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 
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Gr. 41: Průběh průtokového součinitele pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 41 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,565 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 2.2 s polovičním zdvihem (4,25 mm) sacího 

ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro zdvih 4,25 mm 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,628 0,565 0,683 0,3857 

Tabulka 14: Shrnuté hodnoty pro Variantu 2.2 se zdvihem 4,25 mm 
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Maximální zdvih 8,5 mm 

 

Gr. 42: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 42 je vidět ne zcela ustalující se průběh střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 43: Průběh střední hodnoty rychlosti proudu vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 43 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 10,72 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 
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Gr. 44: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 44 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá 

kolem střední hodnoty 3,23E-05. Takto výrazné rozkmitání je dáno maximálním otevřením 

sacích ventilů, kdy jediné, co škrtí protékající proud vzduchu do válce, je vnitřní průměr sedla 

sacích ventilů. Dochází k výrazné interakci mezi nasávanými proudy vzduchu. 

 

Gr. 45: Průběh vírového čísla ve válci pro maximální zdvih 

Z Gr. 45 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem dochází 

ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 
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Gr. 46: Průběh průtokového součinitele pro maximální zdvih 

Na Gr. 46 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,38 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 2.2 s maximálním zdvihem (8,5 mm) sacího 

ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro maximální zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,256 0,38 1,365 0,52 

Tabulka 15: Shrnuté hodnoty pro Variantu 2.2 s maximálním zdvihem 
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6.1.5.4 Varianta 3 

S využitím již zmíněných integračních maker se získaly hodnoty střední hustoty, střední 

rychlosti a tok momentu hybnosti, kde jejich průběhy byly vyneseny do následujících grafů 

v závislosti na časovém kroku zvlášť pro jednotlivé zdvihy. 

Minimální zdvih 1 mm 

 

Gr. 47: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 47 je vidět, že dochází k ustalování střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Průběh střední hustoty se ustaluje kolem hodnoty 

1,3 [kg/m3]. 

 

Gr. 48: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro 1 mm zdvih 
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Na Gr. 48 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 1,6 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 

 

Gr. 49: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 49 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se neustaluje, ale stále kmitá kolem 

střední hodnoty -2,04E-06. Je možné, že kdyby byla simulace počítána na delší časový krok, 

bylo by možné vidět větší ustalování, avšak za cenu mnohem delšího výpočetního času a 

většího objemu vypočtených dat – to z časových důvodů nebylo možné. 

 

Gr. 50: Průběh vírového čísla ve válci pro 1 mm zdvih 
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Gr. 51: Průběh průtokového součinitele pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 51 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,4869 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 3 s minimálním zdvihem (1 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro 1mm zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,789 0,4869 0,16 0,078 

Tabulka 16: Shrnuté hodnoty pro Variantu 3 se zdvihem 1 mm 
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Poloviční zdvih 4,25 mm 

 

Gr. 52: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 52 je vidět ne zcela ustalující se průběh střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 53: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 53je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 7,9 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 

1,1286
1,1287
1,1288
1,1289

1,129
1,1291
1,1292
1,1293
1,1294
1,1295
1,1296

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

h
u

st
o

ta
 [

kg
/m

3 ]

časový krok t [s]

Střední průběh hustoty

Swirl_2017_avg_dens

7

7,5

8

8,5

9

9,5

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

ry
ch

lo
st

 [
m

/s
]

časový krok t [s]

Střední průběh rychlsoti

Swirl_2017_minus_avg_V



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    100 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

 

Gr. 54: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 54 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá 

kolem střední hodnoty -3,24E-05. Takto výrazné rozkmitání je dáno větším otevřením sacích 

ventilů, kdy dochází k výraznějšímu vzájemnému ovlivňování proudů z jednotlivých sacích 

kanálů. 

 

Gr. 55: Průběh vírového čísla ve válci pro zdvih 4,25 mm 

Z Gr. 55 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem dochází 

ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 
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Gr. 56: Průběh průtokového součinitele pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 56 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,56 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 3 s polovičním zdvihem (4,25 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro zdvih 4,25 mm 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,5 0,56 0,683 0,385 

Tabulka 17: Shrnuté hodnoty pro Variantu 3 se zdvihem 4,25 mm 
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Maximální zdvih 8,5 mm 

 

Gr. 57: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 57 je vidět ne zcela ustalující se průběh střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 58: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 58 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 9,99 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 
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Gr. 59: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 59 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá 

kolem střední hodnoty 1,17E-04. Takto výrazné rozkmitání je dáno maximálním otevřením 

sacích ventilů, kdy jediné, co škrtí protékající proud vzduchu do válce, je vnitřní průměr sedla 

sacích ventilů. Dochází k výrazné interakci mezi nasávanými proudy vzduchu. 

 

Gr. 60: Průběh vírového čísla ve válci pro maximální zdvih 

Z Gr. 60 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem 

dochází ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 
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Gr. 61: Průběh průtokového součinitele pro maximální zdvih 

Na Gr. 61 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,356 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 3 s maximálním zdvihem (8,5 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro maximální zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

1,15 0,356 1,365 0,486 

Tabulka 18: Shrnuté hodnoty pro Variantu 3 s maximálním zdvihem 
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6.1.5.5 Varianta 4 

S využitím již zmíněných integračních maker se získaly hodnoty střední hustoty, střední 

rychlosti a tok momentu hybnosti, kde jejich průběhy byly vyneseny do následujících grafů 

v závislosti na časovém kroku zvlášť pro jednotlivé zdvihy. 

Minimální zdvih 1 mm 

 

Gr. 62: Průběh střední hustoty vzduchu pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 62 je vidět, že dochází k ustalování střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Průběh střední hustoty se ustaluje kolem hodnoty 

1,3 [kg/m3]. 

 

Gr. 63: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro 1 mm zdvih 
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Na Gr. 63 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 1,57 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 

 

Gr. 64: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 64 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se neustaluje, ale stále kmitá kolem 

střední hodnoty 6,13E-08. Je možné, že kdyby byla simulace počítána na delší časový krok, 

bylo by možné vidět větší ustalování, avšak za cenu mnohem delšího výpočetního času a 

většího objemu vypočtených dat – to z časových důvodů nebylo možné. 

 

Gr. 65: Průběh vírového čísla ve válci pro 1 mm zdvih 
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Gr. 66: Průběh průtokového součinitele pro 1 mm zdvih 

Na Gr. 66 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,47 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 4 s minimálním zdvihem (1 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro 1mm zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,03 0,47 0,16 0,076 

Tabulka 19: Shrnuté hodnoty pro Variantu 4 se zdvihem 1 mm 
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Poloviční zdvih 4,25 mm 

 

Gr. 67: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 67 je vidět ne zcela ustalující se průběh střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 68: Průběh střední rychlosti proudu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 68 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 8,5 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 
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Gr. 69: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 69 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá 

kolem střední hodnoty -4,43E-06. Takto výrazné rozkmitání je dáno větším otevřením sacích 

ventilů, kdy dochází k výraznějšímu vzájemnému ovlivňování proudů z jednotlivých sacích 

kanálů. 

 

Gr. 70: Průběh vírového čísla ve válci pro zdvih 4,25 mm 

Z Gr. 70 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem 

dochází ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 
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Gr. 71: Průběh průtokového součinitele pro zdvih 4,25 mm 

Na Gr. 71 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,61 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 4 s polovičním zdvihem (4,25 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro zdvih 4,25 mm 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,058 0,61 0,683 0,414 

Tabulka 20: Shrnuté hodnoty pro Variantu 4 se zdvihem 4,25 mm 
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Maximální zdvih 8,5 mm 

 

Gr. 72: Průběh střední hustoty proudu vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 72 je vidět ne zcela ustalující se průběh střední hustoty proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl. Průběh střední hustoty kmitá kolem střední hodnoty 1,13 [kg/m3]. 

 

Gr. 73: Průběh střední rychlosti proudu vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 73 je vidět, že dochází k ustalování střední rychlosti proudu vzduchu v měřené 

oblasti Swirl od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední rychlost se ustaluje kolem hodnoty 12,39 

[m/s]. Graf byl vynesen v absolutní hodnotě, jelikož naměřená data byla záporná, protože 

směr proudění vzduchu válcem jde proti kladnému směru souřadného systému (osy Y). 
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Gr. 74: Průběh toku momentu hybnosti vzduchu pro maximální zdvih 

Na Gr. 74 je vidět, že průběh toku momentu hybnosti se výrazně rozkmital, ale kmitá 

kolem střední hodnoty -1,83E-05. Takto výrazné rozkmitání je dáno maximálním otevřením 

sacích ventilů, kdy jediné, co škrtí protékající proud vzduchu do válce, je vnitřní průměr sedla 

sacích ventilů. Dochází k výrazné interakci mezi nasávanými proudy vzduchu. 

 

Gr. 75: Průběh vírového čísla ve válci pro maximální zdvih 

Z Gr. 75 je zřetelně vidět, že se zvyšujícím se zdvihem sacích ventilů a časovým krokem 

dochází ke zvyšující se intenzitě vírové struktury ve válci. 
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Gr. 76: průběh průtokového součinitele pro maximální zdvih 

Na Gr. 76 je vidět, že dochází k ustalování průtokového součinitele v měřené oblasti Swirl 

od časového kroku t = 0,1 [s]. Střední hodnota průtokového součinitele se ustaluje kolem 

hodnoty 0,44 [-]. 

V následující tabulce jsou shrnuty významné hodnoty vyplývající z vyhodnocených dat 

získaných pomocí CFD simulací pro variantu 4 s maximálním zdvihem (8,5 mm) sacího ventilu. 

 

Shrnutí hodnot pro maximální zdvih 

Vírové číslo (SN) 

Průměrná hodnota 

průtokového 

součinitele µ 

Uzavírací číslo σ Průtokové číslo µσ 

0,12 0,44 1,365 0,603 

Tabulka 21: Shrnuté hodnoty pro Variantu 4 s maximálním zdvihem 
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6.1.6 Shrnutí výsledků CFD simulací sacích kanálů 

Hlavními parametry při výběru nejvhodnější varianty navrhovaných sacích kanálů byla 

vírová čísla a průtoková čísla (vyjma varianty 4, kde bylo důležité dosáhnout lepších hodnot 

průtokového čísla). 

Průtoková čísla µσ 

Zdvih [mm] Varianta-1 Varianta-2.1 Varianta-2.2 Varianta-3 Varianta-4 

1 0,076197517 0,075639 0,075594 0,078217 0,0762014 

4,25 0,409510762 0,385359 0,385729 0,384616 0,413948462 

8,5 0,573684806 0,523021 0,521611 0,486148 0,60309125 

Tabulka 22: Porovnání hodnot průtokových čísel všech variant sacích kanálů 

 

Gr. 77: Porovnání hodnot průtokových čísel všech variant sacích kanálů 

Z Gr. 77 i z Tabulka 22 je patrné, že průtoková čísla při minimálním zdvihu 1 mm jsou téměř 

identická. Ovšem při polovičním zdvihu 4,25 mm již varianty 1 a 4 dle počátečních předpokladů 

dosahují lepších průtokových čísel, zatímco varianty 2.1, 2.2 a 3, které obsahují šroubové 

kanály, dosahují téměř identických průtokových čísel. Největších rozdílů hodnot průtokových 
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čísel je dosaženo při maximálním zdvihu ventilů (8,5 mm), kde podle očekávání dosahuje 

nejlepšího výsledku právě varianta 4 s normálovými kanály. 

Vírová čísla (SN) 

Zdvih [mm] Varianta-1 Varianta-2.1 Varianta-2.2 Varianta-3 Varianta-4 

1 0,28 0,456627 0,737736 0,789316 0,031446534 

4,25 0,140455757 0,661468 0,628289 0,51071 0,058108655 

8,5 0,583627967 0,432009 0,25577 1,152827 0,117372955 

Tabulka 23: Porovnání hodnot vírových čísel všech variant sacích kanálů 

 

 

Gr. 78: Porovnání hodnot vírových čísel všech variant sacích kanálů 

Z Gr. 78 i z Tabulka 22 je vidět, že varianta 4, která byla konstruovaná hlavně na kvalitní 

naplnění válce, dosahuje nejhorších vírových čísel, což je v tomto případě žádoucí. Varianta 1, 

skládající se ze dvou tangenciálních kanálů, dosahuje velice dobrých hodnot vírových čísel při 

maximálním zdvihu, ale při polovičním zdvihu dosahuje velice špatných hodnot. 

Varianta 2.1, která má šroubový kanál s menším poloměrem zakřivení, dosahuje poměrně 

zhoršených výsledků v porovnání s variantou 2.2, která měla šroubový kanál s větším 
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poloměrem zakřivení při minimálním zdvihu sacích ventilů, zatímco u polovičního zdvihu 

dosahuje jen částečného zlepšení;  při maximálním otevření sacích ventilů dochází u obou 

variant k výraznému zhoršení vírových čísel. Pokud by se porovnávaly pouze tyto dvě varianty, 

pak výrazně horší variantou se jeví varianta 2.2, u které dochází k téměř lineárnímu zhoršení 

vírového čísla. 

Varianta 3 při minimálním zdvihu sacích ventilů v porovnání s ostatními variantami 

dosahuje největších vírových čísel. Ovšem při polovičním zdvihu dochází u varianty 3 

ke zřetelnému zhoršení, kde dosahuje horších hodnot vírových čísel než varianty 2.1 a 2.2. Při 

maximálním zdvihu dosahuje varianta 3 výrazného nárůstu vírového čísla v porovnání 

s ostatními variantami, ale při pohledu na Gr. 77 je tento výrazný nárůst vírového čísla na úkor 

zhoršeného průtokového čísla. 

Na základě zpracovaných hodnot z CFD simulací vyobrazených v Gr. 77 a Gr. 78 vyplývá, 

že při požadavku na sací kanály, které by měly dosahovat nejlepšího naplnění válce, se jako 

nejlepší koncept jeví varianta 4 s dvěma normálovými kanály, kterou bych doporučil k 

detailnějšímu konstrukčnímu zpracování. 

Pokud by bylo požadováno docílit nejlepšího rozvíření směsi ve válci, pak se jeví nejlepším 

konceptem varianta 3 s tangenciálním a šroubovým kanálem v uskupení pro vytvoření 

pravotočivé vírové struktury; i tento koncept by si zasloužil další detailnější zpracování. 

Rozsah a časové omezení této práce neumožňovaly, bohužel, detailnější rozpracování 

některých konceptů. I přesto práce předložila dostačující výsledky na to jakým konstrukčním 

směrem se vydat na základě požadavků, jež by měly sací kanály splňovat. 

Na základě vyhodnocení z CFD simulací bylo rozhodnuto o zpracování varianty 3 coby 

nejúspěšnější varianty z variant pro vytvoření vírových struktur uvnitř válce; zpracování má 

být kontrolou, jak by koncepce těchto sacích kanálů ovlivňovala vodní prostor z pohledu 

dostatečného chlazení hlavy experimentálního jednoválcového motoru. 

Další zpracovávanou variantou (tentokrát do finální podoby) bude varianta 4, která byla 

zkonstruována a pomocí CFD nasimulována na požádání. Jedná se o nejlepšího zástupce 

konceptu kanálů, který má jediný úkol: kvalitně naplnit prostor válce s co největším 

potlačením vzniku vírových struktur uvnitř válce, čehož bylo koncepčně dosaženo. 
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Varianta-1 Varianta-2.1 Varianta-2.2 

  [m/s] 

  

Minimální zdvih – 1mm 

Časový krok t = 0,25 [s] 

Varianta-3 Varianta-4  

Obrázek 51:Výsledky CFD simulací pro vývin rychlosti nasávaného proudu vzduchu při 1 mm zdvihu v 
maximálním časovém kroku t = 0,25s 

  



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    118 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

 

   

   

Varianta-1 Varianta-2.1 Varianta-2.2 

  

 

    [m/s] 

  

Poloviční zdvih – 4,25 mm 

Časový krok t = 0,25 [s] 

Varianta-3 Varianta-4  

Obrázek 52: Výsledky CFD simulací pro vývin rychlosti nasávaného proudu vzduchu při polovičním 
zdvihu v maximálním časovém kroku t = 0,25s 
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Varianta-1 Varianta-2.1 Varianta-2.2 

  [m/s] 

  

Maximální zdvih – 8,5 mm 

Časový krok t = 0,25 [s] 

Varianta-3 Varianta-4  

Obrázek 53: Výsledky CFD simulací pro vývin rychlosti nasávaného proudu vzduchu při maximálním 
zdvihu v maximálním časovém kroku t = 0,25s 
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6.2 Vodní prostor 

Na základě vyhodnocení výsledků sacích kanálů pomocí CFD simulací profukovací zkoušky 

byly vybrány dvě varianty sacích kanálů (Varianta 3 a Varianta 4), které se budou dále hodnotit 

pomocí CFD simulací. 

Pomocí CFD simulace se bude hodnotit, jak ovlivní tvary sacích kanálů výsledný tvar 

vodního prostoru z pohledu chlazení – jestli bude hlava experimentálního jednoválcového 

motoru dobře chlazena. 

Nevhodný tvar sacího kanálu by mohl nepříznivě ovlivnit proudění chladícího média uvnitř 

hlavy experimentálního jednoválce, a zapříčinit tak lokální nárůsty teplot. 

Dále se pomocí CFD simulace budou zkoušet vodní prostory na tzv. lokální vary – jestli  

k nim bude docházet a jak budou ovlivňovat chlazení hlavy experimentálního jednoválce. 

 

 

Na Obrázek 54 jsou ukázány 3D CAD modely výchozích variant vodních prostorů, které 

budou sloužit jako vstupní modely pro CFD simulace. Zřetelný rozdíl mezi těmito variantami je 

znázorněn červenými kroužky; jsou to zároveň místa, která by mohla příznivě nebo nepříznivě 

ovlivnit výsledky CFD simulací. 

Obrázek 54: Výchozí finální tvary vodních prostorů pro CFD simulaci 
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6.2.1 3D CAD model pro CFD simulace 

3D CAD modely vodních prostorů obou dvou variant musely být nejprve upraveny tak, 

aby hlavně jejich vstupy a výstupy co nejvíce odpovídaly skutečnosti. 

Úprava vstupů a výstupu spočívá v proměnlivém průřezu na vstupech a výstupu, obojí má 

simulovat šroubový spoj mezi trubkami, které jsou napojeny na vstupy do vodního prostoru a 

jeho výstup. Tato jednoduchá úprava je znázorněna na Obrázek 55. 

 

Obrázek 55:Model vodního prostoru upravený pro CFD simulaci 

 

Po vytvoření kompletních 3D CAD modelů bylo nutné příslušné modely vyexportovat jako 

soubor s koncovkou .stl, který je možné otevřít v prostředí FIRETM Workflow Manager. 
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6.2.2 Tvorba objemové sítě v prostředí AVL Fire 

Před samotnou finální tvorbou výpočetní objemové sítě je zapotřebí nadefinovat několik 

podstatných oblastí na importovaném modelu (.stl) do pracovního prostření FIRETM Workflow 

Manager. Obecný postup tvorby objemové výpočetní sítě bude ukázán na finální variantě 

vodního prostoru – 4, která je platná i pro variantu vodního prostoru – 3. 

V prvním kroku je důležité nadefinovat tzv. Edge mesh, které jsou důležité pro 

nadefinování klíčových hran, jež budou sloužit jako okrajové podmínky pro vytvoření sítě 

Ukázka vybraných hran je na Obrázek 56. 

 

Obrázek 56: Ukázka vybraných hran pomocí Edge mesh 

 

Po nadefinování základních hran je zapotřebí nadefinovat tzv. Selections vstupů, výstupu, 

potrubí, vodního prostoru a spodní plochy vodního prostoru, která bude sloužit pro přestup 

tepla. Tyto oblasti budou později sloužit k nadefinování velikosti elementů objemové sítě. 

Ukázka takto nadefinovaných oblastí je na Obrázek 57. 



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    123 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

 

Obrázek 57: Ukázka vybraných Selections na vodním prostoru 

 

Pro vytvoření finální výpočetní objemové sítě je nutné se přepnout z funkce FIRETM 

Workflow Manager na funkci FIRETM FAME Hexa; do tabulky se postupně zadají všechny 

hodnoty, které jsou uvedeny v Tabulka 24. Hodnoty, které nejsou uvedeny v tabulce, zůstanou 

buď nevyplněny, anebo ponechány defautně. 

Po zadání potřebných hodnot se spustí výpočet sítě, která se následně importuje do 

modelu; tím je dokončena kompletní příprava CFD modelu pro výpočet. 

 

Obrázek 58: Finální zasíťování vodního prostoru 
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General settings 

Mesh resolution  

 

Max. cell size [m] 0,0054  

No. of refinements to 

min. cell size 
1  

Boundary layers  

 

No. of boundary 

layers 
1  

Boundary layer 

compression ratio 
1  

Boundary thickness 

of 1st boundary 

layer [m] 

0,001  

Boundary layer 

optimalization 
 

 Volume optimizer   

Smoothing    

 Volume optimizer   

Optional settings 

Refinements  

 

Selection Refinement level Depth [m] 

Head 2 0 

Inlet_pipe-1 1 0 

Inlet_pipe-2 1 0 

Outlet_pipe 1 0 

Refinement 2 0 

Boundary layers  

 

Selection Ratio Thickness [m] 

BC_Inlet-1 1 0 

BC_Inlet-2 1 0 

BC_Outlet 1 0 

Transformations 

Plane Shift  

 
Distance [m] Lambda  

0,0005 4  

Tabulka 24: Zadané hodnoty pro výpočet objemové sítě vodního prostoru 
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6.2.3 Nastavení výpočtů 

Nastavované hodnoty platí pro výpočet obou variant vodních prostorů. 

Boundary conditions 

BC_Inlet-1 + BC_Inlet-2  

 Massflow 0,1 [kg/s] 

Fixed temperature YES 

Fixed scalar YES 

Fixed turbulence YES 

Temperature 363 [K] 

Scalar 1 

Turb ref velocity 0 

% of mean velocity 0 

Turb. kin. energy 1 [m2/s] 

Turb. length scale 0,01 [m] 

Turb. diss. rate 16,4317 [m2/s] 

BC_Outlet  

 Inlet / Outlet Gradient=0 

Refinement 

Head 

Inlet_Pipe-1 

Inlet_Pipe-2 

Outlet_Pipe 

 

Type of BC Wall 

Movement Velocity 

Thermal Temperature 

Temperature 393 [K] 

Fluid properities 

 Fluid properities WATER/GLYCOL 

Reference pressure 100 000 [Pa] 

Reference temperature 403,15 [K] 

Reference density 1 000 [kg/m3] 

Turbulent Prandtl No. 0,9 

Glycol volume fraction 0,5 

Initial conditions 

 Pressure 110 000 [Pa] 

Temperature 363 [K] 

Turb. kin. energy 1 [m2/s3] 

Turb. length scale 0,01 [m] 

Turb. diss. rate 16,4317 [m2/s] 

Initialization mode Potential flow 

Tabulka 25: Nastavované hodnoty pro výpočet chlazení vodou 
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Modul activation  

 Single phase Boiling  

Boundary conditions 

BC_Inlet-1 + BC_Inlet-2  

 Massflow 0,1 [kg/s] 

Fixed temperature YES 

Fixed scalar YES 

Fixed turbulence YES 

Temperature 363 [K] 

Scalar 1 

Turb ref velocity 0 

% of mean velocity 0 

Turb. kin. energy 1 [m2/s] 

Turb. length scale 0,01 [m] 

Turb. diss. rate 16,4317 [m2/s] 

BC_Outlet  

 Inlet / Outlet Gradient=0 

Refinement 

Head 

Inlet_Pipe-1 

Inlet_Pipe-2 

Outlet_Pipe 

 

Type of BC Wall 

Movement Velocity 

Thermal Temperature 

Temperature 393 [K] 

Fluid properities 

 Fluid properities WATER/GLYCOL 

Reference pressure 100 000 [Pa] 

Reference temperature 403,15 [K] 

Reference density 1 000 [kg/m3] 

Turbulent Prandtl No. 0,9 

Glycol volume fraction 0,5 

Initial conditions 

 Pressure 110 000 [Pa] 

Temperature 363 [K] 

Turb. kin. energy 1 [m2/s3] 

Turb. length scale 0,01 [m] 

Turb. diss. rate 16,4317 [m2/s] 

Initialization mode Potential flow 

Tabulka 26: Nastavení výpočtu pro zjištění lokálního varu 
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Solver control 

Convergence criteria  

 Max. number of iterations 20 000 

Min. number of iterations 16 000 

Normalized residuals  

Pressure 0,0001 

Momentum 0,0001 

Turb. kin energy 0,0001 

Turb. diss. Rate 0,0001 

Energy 0,0001 

Activate equations  

 Momentum & Continuity YES 

Turbulence k – zeta - f 

Total enthalpy  

Energy YES 

Pressure work YES 

Scalar YES 

Pressure reference cell 1 

Two stage pressure correction YES 

Compressibility Incompressible 

Wall Treatment Hybrid Wall Treatment 

Heat transfer Wall Model Standard Wall Function 

Tabulka 27: Další nastavované hodnoty pro výpočet chlazení i zjišťování lokálního varu 

  



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    128 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

6.2.4  Výsledky CFD simulací vodního prostoru 

6.2.4.1 Chlazení 

 

Obrázek 59: Grafické porovnání rozložení teplot obou variant při chlazení (pohled shora) 

 

Obrázek 60: Grafické porovnání rozložení teplot obou variant při chlazení (pohled zespodu) 

Obě varianty dosahují stejné průměrné teploty 96 °C. 

Z grafického znázornění rozložení teplot je vidět, že Varianta-4_chlazení chladí o poznání 

lépe, ale zároveň je vidět, že u obou variant dochází ke zhoršenému chlazení ve stejné oblasti. 
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Obrázek 61: Grafické porovnání rozložení proudnic obou variant při chlazení 

 

Z grafického znázornění průběhu proudnic je patrné, že lokální místo u Varianty-

3_chlazení dosahuje zvýšených teplot vlivem zhoršené cirkulace chladicí vody. 

 

6.2.4.2 Lokální var 

 

Obrázek 62: Grafické porovnání rozložení teplot při lokálním varu (pohled shora) 
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Obrázek 63: Grafické znázornění rozložení teplot při lokálním varu (pohled zespodu) 

 

Varianta-4_lokal_var dosahuje průměrné teploty 99°C a Varianta-3_lokal_var dosahuje 

průměrné teploty 95°C. 

Z pohledu lokálního varu se jeví Varianta-4_lokal_var jako horší. Opět můžeme sledovat 

zvýšené lokální teploty u obou variant převážně ve stejné oblasti. Je potřeba upozornit, že 

výpočet lokálního varu je nutno brát spíše orientačně, protože není známo, jak přesně zapnutý 

model lokálního varu odpovídá použité chladicí kapalině. 
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7 Technologie pro výrobu hlavy 

Jelikož se nacházíme v 21. století a v této době je velice rozšířená technologie 3D tisku, 

jež se využívá téměř na vše, co se dá, rozhodl jsem se využít moderní technologie k výrobě 

hlavy experimentálního jednoválcového motoru. Technologie 3D tisku je velice výhodná pro 

kusovou a malosériovou výrobu, díky čemuž není příliš nákladná a výborně se hodí pro naše 

účely. Pokud by se navíc zjistily nějaké drobné vady na formě nebo jádrech, dají se manuálně 

poupravit. 

Za pomoci 3D tisku se nechají vyrobit pískové formy pro plášť hlavy a jádra pro vodní 

prostor, olejový prostor, sací a výfukové kanály.  

Hlava jako taková se bude následně odlévat tzv. gravitačním litím do pískové formy 

vyrobené 3D tiskem. Nutno dodat, že hliník se nelije ze shora jako jiné kovy, ale lije se zespodu, 

což znamená, že vtoková soustava bude muset být k tomu přizpůsobena. 

Výroba pískových forem a jader pomocí 3D tisku a následné odlití hlavy experimentálního 

jednoválce je zajištěna od společnosti MODELÁRNA LIAZ spol. s. r. o. se sídlem v Liberci, která 

zajistí veškeré technologie na 3D tisk a odlití. Vše bude vyrobeno podle dodaných komponent, 

které si v další části textu představíme. 

Materiálem, jenž bude použit na odlití hlavy experimentálního jednoválce, bude hliník 

s chemickým označením Al Si10 Mg Mn, což je klasický materiál určený pro odlévání hlav 

motorů do pískových forem. 
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7.1.1 Forma pláště hlavy 

Jedná se o dělenou formu pláště skládající se ze čtyř kusů, ve kterých je vytisknut negativ 

výsledného tvaru pláště i s vybráním pro uložení známek od jader. 

Konstrukce této formy byla konzultována s odborníky přímo ve firmě; ti měli jistá 

doporučení a zásady, které by bylo vhodné dodržet. 

Zásadní doporučení: 

 Jednotlivé díly formy dělat tak, aby bylo možné se k veškerým otvorům dostat ručně, 

jelikož po vytisknutí je písek trochu vlhký a nedá se snadno očistit vzduchem. Díky 

technologii 3D tisku se dá vytisknout takřka jakýkoliv tvar, ale pokud nebude dobře 

dostupný k očištění od písku, může se stát, že výsledný odlitek bude mít vady. 

 Pro spojování dílů nevyužívat kolmé hrany – vždy by měly mít nějaký úkos. 

 Pro zasouvání kuželových známek na jádrech sacích a výfukových kanálů nechat 

alespoň 4mm mezeru mezi koncem známky a dnem formy. Při tření pískových ploch o 

sebe dochází k uvolňování jednotlivých zrnek písku, a pokud by tam nebyla vůle, mohlo 

by dojít k nesprávnému usazení známky jádra, to by následně při nalití tekutého kovu 

mohlo jádro posunout, a tím by došlo k poškození odlitku. 

 Pro přesné usazení dílů forem na sebe využít jimi doporučené a ověřené tvary vodících 

kuželů. Tento kuželový spoj je znázorněn na Obrázek 64, kde je vidět vůle mezi vodicím 

kuželem a dnem otvoru pro vodicí kužel; zároveň je vidět i žlábek kolem vodicího 

kužele. Žlábek i vůle slouží k zachycení a odvodu oddrolených zrníček písku od činných 

ploch. 

 

Obrázek 64: Detail spoje mezi dvěma formami 
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Díl formy – 4, obsahuje upravené 

otvory pro nalití hliníku a také 

odvzdušňovací otvory 

 

Díl formy - 3 

 

Díl formy - 2 

 

Díl formy – 1, základní 

Obrázek 65: Sestava forem jak budou na sebe umístěny 
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7.1.2 Písková jádra 

Tvary jader vodního a olejového prostoru byly v této práci již několikrát ukázány a 

zmíněny, tudíž není potřeba je znovu do hloubky rozebírat. 

Jádra sacích a výfukových kanálů byla opatřena odúkosovanými známkami, aby došlo 

ke snadnějšímu umístění na předem definované pozice. Pro zlepšení manipulovatelnosti byla 

jednotlivá jádra sacích kanálů spojena pomocí známky v jeden kus. Výsledné tvary jader sacích 

a výfukových kanálů jsou zobrazeny na následujících obrázcích. 

    

Obrázek 66: Výsledný tvar jádra pro výfukové kanály 

 

Obrázek 67: výsledný tvar jádra pro sací kanály 
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Obrázek 68: Pohled na uložení jader sacího a výfukového kanálu a vodního prostoru 

 

 

Obrázek 69: Řez složenou pískovou formou 
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Na Obrázek 70 je znázorněna hlava i s vtokovou soustavou, jež byla namodelována podle 

cenných poznatků od odborníků ze společnosti MODELÁRNA LIAZ spol. s. r. o. Kromě vtokové 

soustavy jsou zde znázorněny i nálitky a odvzdušňovací kanály, které po odlití budou naplněny 

hliníkem. 

 

Obrázek 70: Konečný tvar odlitku, který je získán z formy po odlití 
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7.1.3 Ekonomické zhodnocení 

V této kapitole si částečně nastíníme finanční náklady na výrobu pískových forem a jader 

a náklady na výrobu odlitku. 

Náklady byly předběžně odhadnuty společností MODELÁRNA LIAZ spol. s. r. o. a nejedná 

se o finální částku celého projektu. I když se cena v konečné fázi může lišit, mělo by to být 

odhadem v řádech jednotek tisíců nikoliv více. 

 

3D tisk pískové formy a odlitek 

Díl Objem [litr] Kus Cena za kus [Kč] 

001-002-001_forma_dil_1 6,85 1 1 233,85 

001-002-002_forma_dil_2 4,40 1 792,59 

001-002-006_forma_dil_6 13,31 1 2 395,70 

001-002-007_forma_dil_7 8,37 1 1 506,44 

005-001-000_vodni_prostor_jadro 0,45 1 81,60 

003-005-000_normal_jadro 0,31 1 57,28 

004-002-000_vyfuk_kan_jadro 0,12 1 22,34 

006-001-000_olej_prostor_jadro 1,98 1 356,88 

 6 446,67 

 

Finální hliníkový odlitek 

Díl Hmotnost [kg] Kus Cena za kus [Kč] 

Hliníkový odlitek hlavy jednoválce 

včetně nálitků 
11,80 1 3 776,00 

 

Celkové náklady na výrobu 1 ks odlitku  10 223,00 

Tabulka 28: Přehled finančních nákladů na výrobu 1 ks odlitku 
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8 Pevnostní analýza hlavy 

Pro pevnostní výpočet namáhání hlavy experimentálního jednoválcového motoru bylo 

pro zjednodušenou formu využito Creo Prametric 2.0. 

Zjednodušení bylo použito úmyslně z důvodu pouhého ověření si, zda hlava obstojí při 

namáhání od spalovacích teplot a tlaků. Pro další zjednodušení se bude namáhat pouze 

polovina hlavy experimentálního jednoválce, jelikož výfukové a sací kanály, včetně 

spalovacího prostoru, jsou umístěny symetricky. Zjednodušený model pro simulace obsahuje 

vodítka ventilů, sací i výfukový ventil a sedla ventilů, ke kterým byl přiřazen stejný materiál, 

z něhož je hlava. Toto zjednodušení bylo nutné, jelikož Creo poměrně špatně snáší MKP 

výpočty s více materiály. 

Pevnostní analýza se zaměří pouze na vodní prostor, vliv olejového prostoru bude 

zanedbán. 

Hodnoty uvedené v Tabulka 29 byly převzaty z GT-Poweru, ve kterém byl tento 

experimentální jednoválec od společnosti AVL již sestaven.  

 
Součinitel 

přestupu tepla 

[W/m2K] 

Teplota [K] Tlak [MPa] Síla [N] 

Hlava 659 971 9,766  

Sací ventil 

strana válce 
659 971   

Sací ventil 

strana kanálu 
263 307   

Výfukový ventil 

strana kanálu 
659 971   

Výfukový ventil 

strana kanálu 
373 904   

Sací kanál 263 307   

Výfukový kanál 373 905   

Sála působící na 

šrouby 
   13 854 

Lisované spoje   1  

Tabulka 29: Hodnoty použité pro pevnostní analýzu 
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Materiálové vlastnosti hliníku (Al Si10 Mg Mn) 

Mez pevnosti Rm 230 MPa 

Mez kluzu Rp0,2 160 MPa 

Mez únavy σc10 120 MPa 

Tabulka 30: Materiálové vlastnosti použitého hliníku 

Aby při ověřování, zda hlava experimentálního jednoválce prošla, nesmí kombinované 

namáhání hlavy od spalovacích tlaků a teplot přesáhnout mez únavy. 

8.1 Nastavení okrajových podmínek 

Pomocí okrajových podmínek modelu postupně odebereme stupně volnosti (v tomto 

konkrétním případě to budou postupně posuvy do směrů X, Y, Z), čímž modelu definujeme 

jeho pozici. 

Posuv do směru X 

Aby se zabránilo modelu v posuvu do směru X, definovala se okrajová podmínka do 

šroubu; znázorněno na Obrázek 71. 

 

Obrázek 71: Okrajová podmínka ve směru X 
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Posuv ve směru Y 

Aby se zabránilo modelu v posuvu do směru Y, definovala se okrajová podmínka na 

pomyslný těsnící kroužek pod hlavou. 

 

Obrázek 72: Okrajová podmínka ve směru Y 

 

Posuv ve směru Z 

Aby se zabránilo modelu v posuvu do směru Z, definovala se okrajová podmínka na rovinu 

symetrie. 

 

Obrázek 73: Okrajová podmínka ve směru Z 
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8.2 Nastavení sítě 

Kolaborování s velikostí elementů neprobíhalo nikterak dlouze. Důležitým aspektem bylo 

najít optimální velikost buněk, aby síť byla dostatečně jemná, ale ne příliš kvůli výpočetnímu 

času. Síť zkrátka musí být taková, aby výpočet pevnostní analýzy netrval příliš dlouho, dal se 

spustit několikrát do hodiny a zároveň aby pracoval s jistou úrovní přesnosti. 

Z tohoto důvodu se na celý model nastavila velikost buněk 10 mm a pouze na spodní 

stranu hlavy, kde působí tlaky a teploty od spalování, byla nastavena hodnota velikosti buněk 

5 mm. 

 

Obrázek 74: Zasíťovaný model 

 

8.3 Spuštění výpočtů 

V prvním kroku se spustil výpočet v záložce Thermal Mode, který na základě zadaných 

údajů vypočte rozložení teploty po celé hlavě experimentálního jednoválce. 

Takto spočítané rozložení teplot bude vstupovat do výpočtů, při nichž budeme 

samostatně kontrolovat napětí v hlavě při teplotách, tlacích a následně při kombinaci obojího. 
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Obrázek 75: Průběh rozložení teplot na hlavě experimentálního jednoválce; stupnice je v °C 

Ze simulace je patrné, že přibližně odpovídá realitě, jelikož koncentrace největších teplot 

je na ventilu výfukového kanálu. 

Když je spočítáno rozložení teplot v hlavě experimentálního jednoválce, přepneme do 

kolonky Structure Mode, kde budou probíhat již zmiňované kontroly teploty, tlaku a 

kombinace teploty a tlaku. 

 

Obrázek 76: Pevnostní namáhání od teploty 

Ze simulace je vidět, že v hlavě se dosahuje na určitých místech extrémních hodnot 

napětí, zatímco ve zbytku hlavy se napětí pohybuje v oblasti minimálního napětí, které 

s velkou rezervou splňuje podmínku meze únavy. 

Je nutné upozornit, že uvedené extrémní hodnoty napětí se vyskytují v oblastech hran 

okrajových podmínek; modelu je zakázán posun do jednotlivých směrů – to je důvod vzniku 

zmíněných (extrémních) hodnot napětí, které by v reálném provozu neměly nastat. Je proto 

důležité tyto oblasti z vyhodnocování vypustit. 
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Obrázek 77: Pevnostní namáhání od tlaku 

Ze simulace je patrné, že tlaky působí na hlavu experimentálního jednoválce výrazněji než 

teploty, ale napětí se pohybuje do maximálních hodnot 39 MPa, čímž je stále splněna 

podmínka meze únavy. 

 

Obrázek 78: Pevnostní namáhání od teploty a tlaku 

I při kombinovaném namáhání hlavy experimentálního jednoválce jsou hodnoty pořád 

výrazně pod mezí únavy. 

Místa, která jsou namáhána přes mez únavy, se opět týkají především okrajových 

podmínek. Při analýze ventilů, sedel ventilů a vodítek bylo 

zjištěno, že společnost AVL již při konstrukci této hlavy 

poměrně pochybila, když přehlédla jednu z několika 

objevených zásadních chyb – dosedací ploška na ventilu 

správně nedosedá na dosedací plochu na sedlu ventilu. Díky 

tomu v místě vzniká hrana, která by tam neměla být, čímž 

dochází k nárůstu napětí, které dosahuje meze únavy.  

Obrázek 79: Chyba konstrukce 
AVL 



 

ČVUT v Praze Ústav automobilů, spalovacích 
motorů a kolejových vozidel 

 Fakulta strojní 

 

Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec    144 

 

Centrum kompetence 

automobilového průmyslu  

Josefa Božka 

9 Závěr 

V oblasti konstrukce hlavy experimentálního jednoválce byl vytvořen smysluplný a 

přehledný koncept postupů při tvorbě modelů tak, aby umožňoval rychlou a snadnou orientaci 

v každém kroku. Všechny díly byly smysluplně rozděleny a všechny operace vhodně popsány 

a rozčleněny. 

Při návrhu sacích kanálů bylo navrhnuto několik variant, které napomohly ke stanovení 

směrů konstrukce a uspořádání jednotlivých konceptů sacích kanálů. Práce odpověděla na 

otázku, jaké koncepty se jeví jako nejvhodnější pro dosažení zvýšeného průtokového čísla, 

případně vírového čísla, a jak by případně tyto koncepty mohly ovlivňovat tvar vodního 

prostoru. 

V oblasti kontroly vodního prostoru při chlazení hlavy experimentálního jednoválce od 

společnosti AVL byl učiněn závěr, že vodní prostor je schopný dostatečně odvádět teplo ze 

spalovacího prostoru. Zároveň se ale ukázalo, že oblast vodního prostoru má své menší 

nedostatky – možná by proto stála za úvahu jiná koncepce přívodu chladicí vody do vodního 

prostoru, aby došlo k eliminaci přehřívajících se míst, kde dochází ke zhoršené cirkulaci 

chladicí kapaliny, případně k nevhodným lokálním varům. Výstupní hodnoty přestupu tepla 

vypočtené CFD simulací jsou vstupními hodnotami přestupu tepla při pevnostní analýze, při 

které se ověří, zda je daný součinitel přestupu tepla dostatečný – pokud není, hodnota se vrátí 

do CFD simulace, která ji přepočítá. Tímto iteračním postupem se hledá optimální hodnota 

součinitele přestupu tepla. Obvykle postačí jen pár iterací, než se dojde k optimální hodnotě 

součinitele přestupu tepla, která se použije ve finálním výpočtu pro pevnostní analýzu. 

Zjednodušenou pevnostní analýzou bylo ověřeno, že hlava experimentálního jednoválce 

je schopna vydržet definované kombinované namáhání od spalovacích teplot a tlaků i přesto, 

že výsledky grafického znázornění ukazovaly některá kritická místa. Na základě toho bych 

doporučoval otestovat hlavu experimentálního jednoválce v programu, který je vhodnější pro 

výpočet celkového namáhání hlavy pomocí MKP. I když byly pomocí zjednodušené analýzy 

dosaženy vyhovující výsledky, přesto se mohou v řádu několika procent rozcházet se 

skutečností. Program Creo Parametric 2.0 má v oblasti MKP jisté nedostatky, a tak se mohlo 

stát, že některé zvýšené hodnoty napětí vznikly špatným zasíťováním modelu. Provedení 
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kvalitnějšího MKP výpočtu sofistikovanějším programem nebylo již z časových důvodů možné, 

ale je doporučeno. 

V oblasti technologie výroby hlavy experimentálního jednoválce byla nalezena firma, 

která je schopna zajistit kvalitní výrobu pískových forem a jader pomocí 3D tisku a následně 

zhotovit hliníkový odlitek pomocí gravitačního lití. Po konzultacích s firemními pracovníky bylo 

získáno mnoho informací v oblasti postupů a zásad nejen při konstrukci pískových forem, ale i 

správném návrhu licí soustavy tak, aby hliník vtékal do formy při gravitačním lití přetlakově a 

tím se zamezilo vzniku sraženin a jiných vad vznikajících při odlévání. Od zmíněných pracovníků 

byly (na základě dlouhodobých zkušeností) doporučeny minimální hodnoty přídavků na 

obrábění – 5-7 mm. Při konzultacích jsem byl upozorněn, že hlava motoru je jednou 

z nejsložitějších komponent motoru na odlévání; zkušenosti z praxe toto tvrzení dokládají – ve 

většině případů se povede až každá třetí hlava.  

Jelikož se prozatím nenašla společnost, která by mohla obrobit hlavu experimentálního 

jednoválce, upustilo se kvůli ušetření času od vytvoření papírové výrobní výkresové 

dokumentace; protože se ale počítá s tím, že se hlava bude obrábět v obráběcím centru, kde 

se budou řídit geometrií modelu, vytvořily se v modelu tomu odpovídající poznámky – v tomto 

právě CAD program Creo vyniká, jelikož dokáže jednotlivým kótám a plochám nebo otvorům 

přiřadit potřebné vlastnosti. 

Na závěr práce bych chtěl upozornit na poměrně výrazné chyby na hlavě 

experimentálního jednoválce, které pocházejí z konstrukčního oddělení společnosti AVL. 

Nedostatky se týkají především vodního prostoru, kdy dochází k nedostatečnému chlazení 

vodítek ventilů – ty místo toho, aby teplo odváděly do chladicí vody, odvádějí poměrně velké 

množství tepla do olejového prostoru, což bylo zjištěno při MKP simulacích. Dále se ukázaly 

poměrně značné chyby při konstrukci dosedacích ploch mezi ventily a sedly ventilů, kdy navíc 

na sedlech ventilů nejsou vytvořeny dostatečné plošky pro zalisování sedel do hlavy. 

Vzhledem k výše uvedenému by bylo ideální, kdyby si každá firma mohla vše vyrábět sama 

dle svých představ, aby se tak vyhnula nemilým překvapením – ovšem to se dostáváme do 

oblasti science fiction... 
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