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Anotace 

Předmětem této práce je návrh klikové skříně pro zkušební jednoválcový motor. 

První část práce je zaměřena na samotný konstrukční návrh základních dílů klikové skříně 

a důležitých dílů celého jednoválcového motoru. Je zde detailněji popsána jejich výroba, 

použitý materiál a technologie. Výsledkem první části jsou taktéž 3D modely a výkresy 

jednotlivých součástí vyhotovené v Creo Parametric. Druhá část je zaměřena na tvorbu 

1D modelu v softwaru GT-Power. Hodnoty z 1D modelu jsou pak použity ve třetí a čtvrté 

části práce. Ve třetí části je řešeno proudění v hlavě a v bloku motoru pomocí CFD 

simulace tak, aby bylo možné motor při provozu na zkušebně uchladit. Finální část se 

zabývá kontrolou vložky válce a hlavy motoru. Je zde zahrnuto jak působení spalovacího 

tlaku a teploty, tak i předpětí šroubů.  

 

Abstract 

 The main subject of this diploma thesis is the design of cranckcase for single 

cylinder four stroke research engine. The first part of thesis is based on construction 

design of the cranckcase basic parts. Also, there is desribed construction solution of the 

engine´s other parts, as well as details of their materials, machining and technolodgy. The 

results of the first section are 3D models and drawings of parts. In the second section, 

there is assembled 1D model in GT-Power software. The third and fourth section of the 

thesis contain the data from 1D simulation. In third section there is soluted coolant flow 

in head and engine cylinder by CFD simulation. The main simple of flow simulation is to 

ensure good cooling of head and cylinder. The final element controll of liner and engine 

head is described in the final part of the thesis. Stress from teperature, burning pressure 

and screw preload are included in the controll. 
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1 Úvod 

 Práce je zaměřena na návrh klikové skříně pro zkušební jednoválcovou jednotku 

s prvky klikového mechanismu z motoru Zetor Z1605.  Jednoválcový motor je vhodný 

pro výzkumné účely, jelikož je dobře přístupný ze všech stran, a tudíž se na něm poměrně 

snadno dají dělat různá měření či vývoj nových komponent.  

 Výzkumný jednoválcový motor se snaží o použití maximálního množství součástí 

ze sériového motoru, například klikový mechanismus, hlavu, či rozvodový mechanismus, 

avšak stávající kliková skříň je pro zkušební účely naprosto nevhodná. Některé části, jako 

například hlava nebo vačková hřídel, byly použity tak, že se pro výzkumný jednoválcový 

motor pouze zkrátily řezem, popřípadě jinak upravily. Sériový blok však nelze v jeho 

stávající podobě takto použít. Neumožňuje změnu kompresního poměru, nemá otvory, 

které by umožnily rychlou montáž či demontáž klikového mechanismu a jeho čelo i další 

části jsou příliš složité.  

 Nová kliková skříň pro zkušební motor je navržena jako dvoudílná. Ve spodní 

části je uložení klikového a rozvodového mechanismu, v horní části je vodní prostor pro 

chlazení válce. Takto půlená kliková skříň navíc zajišťuje možnost poměrně snadno 

zvyšovat nebo snižovat kompresní poměr pomocí různé tloušťky podložek. Kromě toho 

disponuje spodní část skříně jednotky velkými montážními otvory, kterými lze provádět 

demontáž ojnice a pístu, aniž by se motor musel sundat ze zkušební stolice. Díky otvorům 

je možné snadno přidělat různá měřicí zařízení, a to i v horní části klikové skříně, která 

je taktéž vybavena montážním oknem.  

 Jednoválcový motor svou koncepcí tedy umožní například snadné zkoušení 

nových typů spalovacích prostorů v pístu a v kombinaci se změnou kompresního poměru 

tím i vývoj hoření směsi. Dále je motor s takovou klikovou skříní vhodný na testování 

alternativního paliva. Koncepce umožňuje dobrý přístup do všech míst motoru a tím 

pádem i přístup k měřící technice, což činí motor vhodný pro velké množství měření 

a experimentů. 

 Vůči jiným zkušebním motorům bylo navíc potřeba vyřešit několik problémů, 

které se týkaly například použití sériové hlavy nebo OHV ventilového rozvodu. 

Výzkumné motory mají většinou vlastní hlavu a ventilový rozvod OHC, což tvorbu skříně 

značně zjednodušuje. Hlavu i typ rozvodu zde však bylo potřeba zachovat, čemuž musela 

být přizpůsobena i konstrukce klikové skříně.  
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Standartní bloky motorů jsou obvykle koncipovány jako odlitky, což je vhodné 

pro sériovou výrobu. Pro kusovou výrobu je takové řešení však příliš nákladné. Proto 

byla skříň pro zkušební motor navržena tak, že spodní díl je obráběný svařenec a vrchní 

díl je obrobek z jednoho kusu materiálu. Velké množství součástí bylo převzato nebo 

upraveno ze sériového motoru. Tím vším se sníží pořizovací náklady výzkumného 

motoru. 
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2 Návrh koncepce výzkumného motoru 

 

Na počátku stálo několik návrhů, jak motor uspořádat tak, aby splňoval požadavky 

na změnu kompresního poměru, a aby se kvůli tomuto úkonu nemusel motor rozebírat. 

Zároveň bylo potřeba zachovat rozvodový mechanismus typu OHV a původní hlavu 

motoru kvůli geometrii sacích a výfukových kanálů. Mechanické vstřikovací čerpadlo je 

příliš dlouhé a pro jednoduchost bude výzkumný motor vybaven elektronickým 

čerpadlem a elektronicky řízeným vstřikováním. Motor je vybaven dvěma přívody 

chladicí kapaliny, do hlavy i do válce. Dále je motor vybaven přívodem oleje do hlavního 

mazacího kanálu a druhým přívodem pro postřik pístu. Protože se jedná o jednoválcový 

motor, prostor pod klikovou skříní je vymezen pro skříň vyvažovacích hřídelů, kterým se 

zabývá jiná práce [16].  

 Výsledná koncepce motoru je patrná z následujících obrázků. Mezi spodní 

klikovou skříní (oranžová) a horní skříní (žlutá) se nachází vymezovací podložka. Hlava 

a potrubí byla vhodně zkrácena. V následujících kapitolách budou rozebrány postupně 

všechny nově vyráběné i upravené díly, které byly na motoru použity. Tyto obrázky slouží 

jako přehled, kde se jednotlivé díly nachází. 
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Obrázek 1: Výzkumný motor, pohled zepředu a zleva Obrázek 2: Výzkumný motor, pohled zezadu a zprava 

Obrázek 3: Motor, řez rovinou klikové hřídele (vlevo), řez rovinou vačkové hřídele (vlevo) 
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3 Spodní kliková skříň 

 

3.1 Materiál 
 

 Volba správného materiálu je stěžejní záležitost každé konstrukce. Protože je 

spodní kliková skříň navržena jako svařovaný díl, je třeba zvolit materiál, který se bude 

jednak dobře obrábět, a navíc bude také zaručeně svařitelný. Dobrou svařitelnost mají 

zejména oceli třídy 11; proto je pro klikovou skříň vybrána ocel ČSN 11 523. Jedná se  

o nelegovanou, konstrukční, jemnozrnnou ocel, vysoké jakosti, která je vhodná ke 

svařovaní. Používá se pro konstrukce z dutých profilů, součásti strojů, automobilů 

a motocyklů. Její využití je dále v oblasti tepelných energetických zařízení a při výrobě 

tlakových nádob.  

 Chemické složení oceli ČSN 11 523 uvádí následující Tabulka 1. Mechanické 

vlastnosti uvádí Tabulka 2. 

 

Označení oceli Chemické složení oceli [%] 

ČSN DIN WN C Mn Si P S Cu Mo 

11 523 ST 52-3 1.0570 0,20 1,50 0,55 0,045 0,045 0,25 0,08 

Tabulka 1: Chemické složení oceli ČSN 11 523 [1][2] 

  

Mez pevnosti min. 510 N·mm-2 

Mez pevnosti max. 680 N·mm-2 

Mez kluzu min. 250 N·mm-2 

Mez kluzu max. 325 N·mm-2 

Prodloužení min. 16 % 

Prodloužení max. 30 % 

Tabulka 2: Mechanické vlastnosti oceli ČSN 11 523 [1][2] 
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3.2 Polotovary a obrábění před svařením 
 

 Spodní díl půleného bloku motoru neboli spodní skříň, je koncipován jako 

svařenec ze silných desek a plechových bočnic. Skříň je tvořena předním a zadním čelem, 

dvěma spodními přírubami, horní přírubou a již zmíněnými plechovými bočnicemi. 

Základní tvary silnostěnných desek se nařežou vodním paprskem, plechové bočnice se 

vypálí na laseru a poté ohnou. Jedná se tedy v obou případech beztřískové obrábění. 

Polotovar předního a zadního čela je silnostěnná deska o tloušťce 50 mm. Polotovar 

plechových bočnic je 5 mm plech. Horní příruba se vyrábí z desky o tloušťce 55 mm, 

spodní příruby z desek 25 mm. Polotovary jsou zvoleny tak, aby zbyl po svaření 

dostatečný přídavek na obrábění a zároveň nebylo potřeba obrábět velké množství 

materiálu. 

Přední a zadní čelo je potřeba před svařením ještě upravit třískovým obrábění. V 

předním i v zadním čele je nutné vyfrézovat jednak zahloubení pro koutový svar s horní 

přírubou a dále také vybrání pro vložku válce a pro volný pohyb pístu až do dolní úvratě. 

Operace se bude provádět válcovou frézou. Na výkrese se jedná o průměry Ø 126 mm 

a Ø 156 mm. V předním čele se navíc vyfrézuje 2 mm hluboká drážka pro mazací kostku, 

ze které je pomocí trubičky vyveden postřik pístu. Plocha je takto zahloubená jednak 

kvůli zvětšení plochy pro těsnění mezi mazací kostkou a čelem a zadruhé kvůli 

snadnějšímu usazení mazací kostky při montáži. Na frézce se drážka obrobí stopkovou 

frézou a průměru 8 mm. Následně se na stejné upnutí vrtá díra o průměru 5 mm, a vyhotoví 

dva závity M4 pro upevnění kostky. Nakonec se ubere materiál ze zadní strany „ucha“ za 

účelem možnosti montáže postranního víka. Zadní čelo je jednodušší a nepotřebuje před 

svařením dále obrábět. Větší část obrysu čel je dostačující obrobit na drsnost Ra 6,3. 

Dosedací plochy pro svařenec jsou obrobeny na Ra 3,2. 

Vrchní příruba je jednoduchá obdélníková deska s kruhovým vybráním Ø136 mm 

téměř na svém středu. Vybrání je zde kvůli možnosti svaření konstrukce zespodu 

koutovým svarem ještě před obráběním v sestavě. Veškerá další obrábění se provádí až 

po svaření všech jednotlivých dílů skříně. 
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3.3 Obrábění ve svařenci 
 

Po svaření je třeba jemně frézovat hned čtveřici velkých ploch. Spodní plocha 

obou spodních přírub by měla tvořit jednu rovinu, jedná se o dosedací plochu pro 

připojení skříně vyvažovacího mechanismu. Obrobením horní desky bude vytvořena 

dosedací plocha pro druhou půlku bloku motoru, horní skříň. Přesný otvoru Ø146H7 

slouží jako centrovací průměr pro horní skříň. Je třeba, aby při změně kompresního 

poměru, tedy při výměně broušených podložek mezi spodní a horní skříní, se obě 

poloviny skříně od sebe oddalovaly poměrně lehce. Proto je zde navrženo uložení H7/g6.  

 

Dosedací plocha musí být rovněž kolmá k ose klikové hřídele a rovnoběžná se 

spodní dosedací plochou. Jako druhý centrovací bod slouží trubková centrovací pouzdra, 

jimiž prochází zdvihací tyčky. Pouzdra jsou uložena rovněž v přesných frézovaných 

dírách Ø26H7 s plochým dnem a tolerovaná vůči poloze velkého průměru Ø146H7. Jak 

vidno, pozice děr není symetrická vůči příčné rovině válce.  

Obrázek 4: Uložení horní části klikové skříně a klikové hřídele ve spodní klikové skříni 
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Shora je dále třeba vyhotovit závity M12 pro připojení horní skříně a vyvrtat 

odtokové kanály pro odvod oleje, kterým jsou navíc shora mazána zdvihátka ventilů. 

Závity jsou zvoleny delší, než je do oceli třeba, z důvodu bezpečnosti. Zespodu je pak 

vyvrtán společný odtokový kanál a přesné vedení pro zdvihátka ventilů Ø18H6. 

Zdvihátka se musí pohybovat ve vedení velmi dobře, a proto byl zvolen dobrý povrch 

Ra 0,8 a rovněž tolerance H6. Uložení pouzder a zdvihátek naznačuje Obrázek 5. 

 

 

 

Obrázek 5: Uložení vačkové hřídele a zdvihátek 

 

Na předním čele je třeba obrobit dosedací plochu pro přední víko rozvodového 

mechanismu a dále vybrání pro ozubená kola. Dosedací plocha se může brousit, ale 

postačí frézování válcovou frézou. Vybrání pro ozubená kola se frézuje stopkovou frézou.  
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To se dělá z důvodu, aby byla zachována vzdálenost ložisek klikové a vačkové hřídele 

a bylo možné použít tak sériové upravené díly. Stěžejní jsou pak rozteče uložení klikové 

hřídele – uložení vloženého kola – uložení vačkové hřídele, která jsou třeba vrtat velice 

přesně. Čep vloženého kola je uložen na průměru Ø 34H7. Pro víka uložení klikové 

hřídele je ponechán přídavek na obrábění 2 mm. Plocha se obrábí na drsnost Ra 1,6, aby 

víka seděla na rovné ploše. Samotný průměr uložení klikové hřídele je zvolen Ø84H6. 

Průměr i plocha pro víka klikové hřídele jsou vždy oba obráběny současně vpředu i vzadu, 

aby byla zaručena souosost uložení. Víka jsou uložena přesně díky centrovacím 

pouzdrům, jejichž rozteče jsou opět přesně tolerovány. V průměru uložení jsou navíc 

vyhotoveny drážky pro omezení pohybu ložisek klikové hřídele a na zadním uložení 

i uložení pro axiální ložiska. Drážky proti pootočení axiálních ložisek jsou již vyhotoveny 

v zadním víku uložení hřídele, a proto jich není ve skříni třeba.  Pro uložení kluzných 

ložisek kliky byla zvolena drsnost Ra 1.6. Uložení klikové hřídele v klikové skříni 

znázorňuje Obrázek 4 na straně 16. 

Olej ke klikové hřídeli je přiváděn šikmo vrtanými kanály o průměru 8 mm, které 

vedou z hlavního mazacího kanálu. Ten je vrtán z čela horní přírubou a veden skrz celou 

spodní skříň. Vpředu i vzadu je otvor hlavního mazacího kanálu opatřen jemnými závity 

M12x1 pro připevnění šroubení. V zadní části je opět druhý šikmo vrtaný mazací kanál 

taktéž o průměru 8 mm, kterým je mazáno zadní uložení klikové hřídele. V předním čele 

tento kanál zásobuje olejem rovněž vložené kolo, které obstarává přenos točivého 

momentu z pastorku kliky na ozubené kolo vačkové hřídele. Zrcadlové mazací kanály 

zásobují olejem kluzná ložiska vačkové hřídele, rovněž vpředu i vzadu. 
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Ze zadní část skříně je použito sériové víko klikové hřídele s hřídelovým těsněním 

na náboji setrvačníku. K přesnému souosému uložení zadního víka se skříní slouží kolíky, 

a proto jsou díry s tolerancí H7 pro tyto kolíky vrtány přesně vzhledem k ose uložení 

klikové hřídele. Pro připojení víka jsou pak vyhotoveny závity M8. Pro přesné dosednutí 

víka s těsněním je navíc celá zadní část skříně po svaření zbroušena na rovnou plochu, 

která by měla být kolmá k ose uložení klikové hřídele. Plocha je obrobena s drsností 

 Ra 3,2.   

K uložení ložisek vačkové hřídele o průměru 53 mm je navrženo uložení H7. 

Ložiska se tedy nalisují, přičemž pro zachování co možná nejlepší souososti se otvor pro 

uložení vačkové hřídele vrtá najednou skrz celou klikovou skříň. Olej k uložení vačkové 

hřídele je přiveden z uložení kliky obdobně v přední i zadní části dlouhými vrtanými 

kanály, viz. Obrázek 6, strana 19. Z uložení vaček je opět navržen odvod oleje do skříně 

za pomoci šikmo vrtaných kanálů o průměru 6 mm. V předním čele jsou pak už jen 

vyhotoveny závity pro šrouby vloženého kola, příložky kola vačky a závity M8 pro 

spojení předního víka. Uložení vačkové hřídele a odvod oleje z uložení ukazuje  

Obrázek 5 na straně 17.  

 

 

 

Obrázek 6: Mazací kanály – řez předním uložením klikové hřídele 
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3.4 Žíhání ke snížení pnutí 
 

Protože se jedná o větší svařenec ze silných desek, které jsou svařené velkými 

svary, je na místě zařadit jako dokončovací operaci po svaření žíhání ke snížení pnutí. To 

se provádí za účelem zajištění požadovaných mechanických a chemických vlastností 

v místě svaru a v teplem ovlivněné oblasti. Teplota žíhání je blízká teplotě AC1, nesmí být 

vyšší. U oceli ČSN 11 523 se žíhání ke snížení pnutí provádí při teplotách 550 až 650 °C 

s výdrží na teplotě 1-10 hodin. Je třeba zajistit, aby ohřev i ochlazování byly pomalé. 

Žíhání se skládá z postupného ohřevu, výdrže na teplotě a pozvolného ochlazování. [3] 

[4] 

 

3.5 Předúprava povrchu a lakování 
 

 Spodní skříň je nutné nějakým způsobem povrchově ošetřit. Nabízející se 

možností je lakování. Nejdříve je důležité udělat přípravu na samotné lakování. Jako 

příprava pro lakování je navrženo tryskání. Tryskání je třeba použít po dokončení 

svařování, aby se začistily svary a jejich okolí. Povrch součásti se při tryskání opracuje 

proudem jemných částic. Vybraná místa svařence se otryskají ocelovou drtí o velikosti 

zrn 2,5 mm a střední tvrdosti – GL. Po tryskání je povrch skříně odmaštěn, následuje 

oplach a sušení. 

  

Obrázek 7: Spodní kliková skříň po lakování 
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Lakování skříně je rozděleno do dvou fází – základová barva neboli tzv. plnič 

a krycí barva. Kliková skříň je lakována základovou barvou Walter 2K-HS Primer 

v odstínu RAL 7035 - šedá. Tloušťka základové vrstvy je 60÷80 μm. Jako krycí barva je 

použita Walter 2K-EL 2000 v odstínu RAL 2011 – oranžová. Tloušťka lakované vrstvy je 

60÷80 μm. [5] 

 

3.6 Ošetření nelakovaných ploch 
 

 Plochy, které jsou obráběné s vyššími geometrickými tolerancemi a s lepší 

drsností povrchu, se nelakují. Nelakované plochy na spodní klikové skříni ukazuje 

Obrázek 7. Plochy jsou vyznačeny šedou barvou. Jedná se především o centrovací průměr 

a dosedací plochu horní skříně, plochy pro přední a zadní víko a dosedací plochu pro skříň 

s vyvažovacími hřídelemi. Nelakuje se také uložení klikové a vačkové hřídele a uložení 

zdvihátek ventilů. Stejně tak se nelakují závity a přesné díry pro kolíky a centrovací 

pouzdra.  

 Všechny tyto plochy by měly být tedy nějakým jiným způsobem ošetřeny proti 

korozi, minimálně na dobu transportu. Nejjednodušším antikorozním ošetřením 

takovýchto ploch je nanesení tenké vrstvy oleje. Ke konzervaci ploch součásti je možné 

použít například olej Paramo Mogul Konkor 103. 
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4 Horní kliková skříň 

 

4.1 Materiál 
 

 Pro horní část klikové skříně je vybrán jakožto materiál nelegovaná konstrukční 

ocel ČSN 11 600. Jedná se o ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Používá se 

zejména na strojní součásti vystavené velkému tlaku, namáhané staticky i dynamicky. Je 

vhodná na kované hřídele, ozubená kola, osy, páky, pístnice čepy a kolíky. Tato ocel je 

obtížně svařitelná, což však u horní skříně nevadí. Tento díl je obráběný z jednoho kusu. 

Chemické složení je uvádí Tabulka 3. a mechanické vlastnosti zobrazuje Tabulka 4. 

 

Označení oceli Chemické složení oceli [%] 

ČSN DIN WN C Mn Si P S N 

11 600 ST 60-2 1.006 0,50 1,50 0,55 0,055 0,050 0,012 

Tabulka 3: Chemické složení oceli ČSN 11 600 [1] 

 

  

Mez pevnosti min. 570 N·mm-2 

Mez pevnosti max. 770 N·mm-2 

Mez kluzu min. 325 N·mm-2 

Mez kluzu max. 335 N·mm-2 

Prodloužení min. 7 % 

Prodloužení max. 14 % 

Tabulka 4: Mechanické vlastnosti oceli ČSN 11 600 [1] 

 

4.2 Obrábění 
 

 Horní skříň tvoří druhou polovinu bloku motoru s nastavitelným kompresním 

poměrem. Tento díl je koncipován jako obrobek z polotovaru ve tvaru čtyřhranu. V dolní 

části obrobku je vysoustružený válec Ø146 f6 na drsnost Ra 0,8, který složí jednak jako 

centrovací průměr pro uložení ve spodní skříni, a navíc ve své vnitřní části pak skrývá 

vybrání pro vodní prostor sloužící pro chlazení válce. Centrovací průměr musí být kolmý 

na dosedací plochu – tzn. dosedací plocha musí splňovat házení vůči průměru.  
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Ve spodní části, na průměru Ø146 f6, kde jsou skříně spojeny, jsou navíc 

vysoustruženy drážky pro o-kroužky, které se starají o utěsnění olejového prostoru spodní 

skříně. Dosedací plocha a středicí průměr s drážkami pro o-kroužky ukazuje Obrázek 8. 

 

 

 

Vložka válce je centrována nahoře na průměru Ø124 H7 a dole na Ø121 H7. Tyto 

dva průměry pro uložení vložky válce je tedy nutné soustružit, popřípadě vyvrtat zároveň, 

aby bylo dosaženo požadované souososti a dobrého usazení vložky válce. Oba průměry 

je třeba obrobit na drsnost Ra 1,6. Dolní průměr uložení vložky má navíc 15° sražení, 

které je zde vysoustruženo, aby bylo zamezeno ustřihnutí těsnicích o-kroužků  

při vkládání vložky válce. Tyto o-kroužky těsní vodní prostor v bloku motoru. Axiální 

uložení vložky pak musí být kolmé na osu válce a rovnoběžné s plochou dosedací  

na spodní klikovou skříň. 

 

Obrázek 8 Centrování na spodní klikovou skříň 
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Zahloubení o Ø26 H7 pro uložení centrovacích pouzder, kterými prochází 

zdvihací tyčky ventilů, musí být vyvrtány se stejnou přesností, jako ve spodní klikové 

skříni. Otvory jsou záměrně o něco delší, aby bylo možné obě poloviny skříně vůči sobě 

posouvat a nastavovat tak kompresní poměr. V každém otvoru je pak vždy jedna drážka 

pro o-kroužek za účelem utěsnění olejového prostoru. Vývrty pro zdvihací tyčky  

o průměru 18 mm prochází skrz celou spodní skříň, aby tyčky mohly ovládat vahadla 

v hlavě a tím pádem i zdvih ventilů. 

Obrázek 9: Uložení vložky válce v bloku motoru 
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Horní skříň má takový tvar, poněvadž je třeba shora připojit sériovou zkrácenou 

hlavu motoru Zetor Z1605 šesti závrtnými šrouby M14, a v dolní části musí zbýt prostor 

pro šrouby M12 a připojení spodní skříně. Pro správné umístění hlavy musí být horní 

plocha horní skříně rovnoběžná se spodní plochou, která dosedá na spodní skříň, 

popřípadě na vyměnitelnou podložku.  

Voda je do prostoru kolem válce přivedena z čela skříně, pro připevnění šroubení 

je zde závit trubkový závit R1. Šikmo frézovaná plocha je zde pro přesnější vrtání otvoru 

kolmo na plochu a snazší vyhotovení závitu. Tím se sníží riziko toho, že by vrták sjel  

po šikmé ploše a vyhotovil díru mimo. Vstup je volen tak, aby se proud vody dostal co 

Obrázek 10: Uložení centrovacích pouzder a otvory pro zdvihací tyčky 
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možná nejblíž do spodní části vodního prostoru válce. Ke spojení vodního prostoru 

s hlavou jsou v shora vyvrtány otvory o průměrech Ø11 mm a Ø18 mm. Přívod k těmto 

kanálům je zajištěn pomocnými kanály, které jsou vrtány ze stran skříně (horizontálně)  

a spojují svislé kanály s vodním prostorem ve válci. Pro zaslepení zátkou jsou 

horizontální kanály opatřeny jemnými závity M12x1 a M16x1. Větší, šikmo vrtaný kanál, 

má před jeho vrtáním opět odfrézovanou plochu tak, aby vrták při obrábění dosedal kolmo 

na plochu. Tato plocha je pak lépe využitelná i pro utěsnění kanálu zátkou. 

Pro snímání teploty vody přímo ve válci nebo měření teploty válci či jiných 

veličin, je ze strany skříně vyfrézován velký obdélníkový otvor se čtyřmi závity M6  

pro víčko.  

 

5 Hlava válců 

 

 Hlava válců je použita ze sériového motoru. Pro použití na výzkumném motoru 

však musí být upravená. Hlavu válců je potřeba nejdříve zkrátit na délku 203 mm. 

Jednoduchou možností je uříznout hlavu na pile. Uříznutí je třeba udělat právě v této 

délce, aby bylo možné utěsnit hlavu a skříň použitím těsnění pod hlavou. Dále zůstanou 

zachovány kanály pro vstup vody do hlavy z bloku a závity pro upevnění sacího 

 a výfukového potrubí. Po uříznutí je třeba povrch v místě řezu zarovnat například 

jemným frézování na lepší drsnost, konkrétně na Ra 3,2. Tato je bude následně uzavřena 

víčkem, které těsní vodní prostor, a proto musí být dobře zarovnána. 

 Po této základní úpravě je nutné upnout hlavu na frézku a frézovat plochu nad 

vodním prostorem, jak naznačuje Obrázek 12, strana 28. Tato úprava je zde proto, aby se 

oddělil vodní prostor v hlavě od olejového prostoru v hlavě. Olejový prostor bude taktéž 

uzavřený víčkem, proto je opět předepsán požadavek na lepší plochu o drsnosti Ra 3,2. 

Rovnoběžná plocha není až tolik důležitá. V obou plochách je pak třeba vyhotovit závity 

M4 a M3 pro připevnění již zmíněných víček, jak naznačuje Obrázek 11 na straně 27. 

Větší závity zde bohužel není možné vzhledem k tloušťce stěn vyhotovit. 

V hlavě válců jsou uložena sedla sacích a výfukových ventilů ze speciální litiny  

o vysoké tvrdosti a litinová vodítka ventilů. Vnitřní průměr vodítek ventilů je obráběný 

společně se sedly, aby byla zaručena dobrá těsnost ventilů v hlavě. [13] 
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Obrázek 11: Hlava výzkumného jednoválce 
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 Ventily jsou do sedel přitlačovány pouze jednou ventilovou pružinou. Výfukové 

ventily jsou bimetalické. Jejich otáčení je umožněno konstrukcí uchycení pomocí misek 

ventilových pružin. Ventily jsou dále opatřeny těsnicími kroužky nasazenými  

na vodítkách sacích i výfukových ventilů, čímž je snížena spotřeba oleje.  

 Vahadla jsou uložena přesně díky dutému čepu vahadel. Čep je uložený 

v otvorech kozlíků vahadel a je jím přiváděn mazací olej do čepu a následně do pouzder 

vahadel. Čep je uzavřený zátkami. Pouzdra vahadel jsou bronzová. Pozici vahadel udávají 

rozpínací pružiny, které jsou na čepu mezi jednotlivými vahadly.  

 Na přední části hlavy je pomocí šroubů připevněno hliníkové těleso termostatu, 

které je spojené s vodním prostorem v hlavě. V tělese je uložen termostat, který slouží 

k udržování správné provozní teploty chladicí kapaliny. Těleso termostatu je zatěsněné 

plochým těsněním. [13] 

 

Na levé části hlavy motoru je upevněno sací potrubí, viz Obrázek 14, strana 29. 

Je použito sériové sací potrubí, které je na pile zkráceno na délku 207 mm. Na uříznutém 

konci sacího komory je navařeno kulatá zátka z hliníkového plechu o tloušťce 3 mm. Sací 

potrubí je totiž rovněž hliníkové, a proto musí být navaření zátky tupým svarem 

provedeno pomocí technologie TIG. Nakonec je svar zabroušen a stejně tak jsou 

zabroušeny i ostré hrany vzniklé řezáním na přírubě sacího potrubí.   

 Výfukové potrubí je stejně jako sací potrubí použito ze sériového motoru a je také 

uříznuto na délku 153 mm. Na konci je potrubí opět utěsněno navařenou obdélníkovou 

zátkou z 4 mm silného plechu, jak ukazuje Obrázek 13. Výfukové potrubí je kvůli vyšším 

teplotám spalin litinové, zátka je z konstrukční oceli třídy ČSN 11 373.  

Obrázek 12: Hlava výzkumného jednoválce 
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6 Klikové ústrojí 

 

 Klikový mechanismus se skládá z klikové hřídele, ojnice, pístu, pístního čepu, 

pístních kroužků a ložisek celé této sestavy. Pro výzkumný motor jsou za účelem ušetření 

nákladů použity převážně díly ze sériového motoru Zetor Z1605.  

 Pro výzkumný jednoválcový motor je použita speciální nově vyrobená kliková 

hřídel. Podrobným návrhem klikové hřídele se zabývá jiná práce [16]. Kliková hřídel  

je vyrobená z vysoce jakostní legované oceli. Její protizávaží nejsou její přímou součástí, 

ale jsou s hřídelí spojeny pomocí šroubů. Hřídel je navržena tak, aby přibližně kopírovala 

geometrii sériové klikové hřídele – rozměry hlavních klikových čepů a příruba se závity 

pro šrouby setrvačníku jsou shodná. Zadní čep je delší než přední a společně s axiálním 

ložiskem ve skříni tvoří zajištění klikové hřídele proti posuvu v její ose. Přední hlavní čep 

zůstává běžný bez axiálního zajištění. V přední části zůstává volný konec, na který  

je nasazena ozubená řemenice pojištěna svěrným pouzdrem. Řemenice se stará o přenos 

točivého momentu na vyvažovací hřídele, jejichž skříň je umístěna pod klikovou skříní. 

V hřídeli je potřeba vyfrézovat drážku pro pero, které umožňuje přenos točivého 

momentu přes ozubené kolo. [13][16] 

Obrázek 14: Sací potrubí Obrázek 13: Výfukové potrubí 
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Obrázek 15: Kliková hřídel výzkumného motoru [16] 

 

 Ojnice je použita ze sériového motoru a je rozdělená v ose velkého ojničního oka. 

Centrování víka ojnice je provedeno dvěma kolíky. V malém oku ojnice je nalisované 

ocelové pouzdro s tenkostěnnou výstelkou, v němž je uložený pístní čep. V pístu je čep 

pojištěn dvěma pojistnými kroužky. 

 Píst, kroužky i čep jsou sériové. Píst je vyroben z hliníkové slitiny a opatřen 

vnitřním spalovacím prostorem ve tvaru omega. Píst má tři pístní kroužky, dva těsnicí, 

jeden stírací. Protože se jedná o přeplňovaný motor, je první pístní kroužek uložen 

v nosiči, který je zalit do pístu. Atmosféricky plněné motory tento nosič nemají. [13] 

 

7 Rozvodový mechanismus 

 

 Rozvod výzkumného jednoválcového motoru je typu OHV. Vačková hřídel  

je pouze jedna a je uložená ve spodní klikové skříni v přesném vývrtu v kluzných 

ložiskách. Rozvod je řešen soustavou tří ozubených kol. Vačková hřídel je poháněna přes 

vložené kolo od pastorku na klikové hřídeli. Vložené kolo je uložené na čepu, který je 

nalisován do spodní klikové skříně. Čep kola je ke klikové skříni připevněn třemi šrouby 

M8. Poháněné kolo vačkové hřídele je na hřídel lisováno za tepla. Pro přenos točivého 

momentu je v hřídeli i v kole navíc vyfrézována drážka pro woodrufovo pero, přes které 

je přenos momentu realizován. Vačková hřídel je pak axiálně zajištěná kalenou příložkou, 

která je připevněna z čela ke spodní klikové skříni dvěma šrouby M8. [13] 
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Vačková hřídel je použita ze 

sériového motoru a uříznuta tak, aby 

byla zachována její přední část 

s průměrem na lisování ozubeného 

kola a s drážkou pro pero. Délka 

vačkové hřídele po uříznutí je 201 mm. 

Nová hřídel je tedy uložena pouze ve 

dvou kluzných ložiskách. Další úpravy 

vačkové hřídele nejsou třeba. 

 

Ozubená kola rozvodu, vložený čep 

a kalená příložka jsou z důvodu nižších 

nákladů použity ze sériového motoru 

Z1605. Proto bylo nutné zachovat ve 

spodní klikové skříni všechny osové 

vzdálenosti, uložení a jejich tolerance. 

Všechna ozubená rozvodová kola 

tvořící toto čelní soukolí mají šikmé 

ozubení a jsou ševingována. Všechna 

kola jsou navíc již z výroby iontově 

nitridována, aby byla zvýšena jejich 

životnost. [13] 

8 Víko rozvodového mechanismu 

 

8.1 Materiál 
 

 Pro přední víko je pouze ochranný kryt ozubeného rozvodového mechanismu, 

který je však potřeba svařit. Protože není potřeba nějaké velké pevnosti, je zvolena 

konstrukční ocel obvyklé jakosti ČSN 11 373, která disponuje zaručenou svařitelností.  

Je vhodná právě na svařované součásti menších tlouštěk, které jsou namáhané spíše 

staticky. Používá se na vtokové objekty vodních turbín, stavidla a svařované potrubí nebo 

třeba na ráfky jízdních kol.  

Obrázek 16: Vačková hřídel výzkumného motoru 

Obrázek 17: Rozvodový mechanismus 

výzkumného jednoválce 



ČVUT FS  Diplomová práce  Radek Lhotan 

DP – 2020 Ú 12 120 2019/2020 

 

32 

Označení oceli Chemické složení oceli [%] 

ČSN DIN WN C Mn Si P S N 

11 373 USt 37-2 1.0036 0,22 1,4 0,35 0,045 0,045 0,007 

Tabulka 5: Chemické složení oceli ČSN 11 373 [1][6] 

 

 

Mez pevnosti min. 370 N·mm-2 

Mez pevnosti max. 440 N·mm-2 

Mez kluzu min. 250 N·mm-2 

Mez kluzu max. 180 N·mm-2 

Prodloužení min. 7 % 

Prodloužení max. 20% 

Tabulka 6: Mechanické vlastnosti oceli ČSN 11 373 [1][6] 

 

8.2 Příprava dílů a svařování  
 

Přední víko je dělané jako plechový svařenec. Základ tvoří 8 mm silná plechová 

podkova, na kterou je koutovým svarem velikosti a4 po obvodu přivařená naohýbaná 

plechová bočnice z plechu o tloušťce 3 mm. Jako víko pak slouží 4 mm silný plech 

s připraveným otvorem v ose klikové hřídele. Je třeba, aby otvor v plechovém víku 

o Ø85 mm byl tolerován do plusu. Do přichystaného otvoru je totiž navařena silnostěnná 

trubka o průměru Ø85H13 a stěně 8 mm, která je na pile uříznuta na délku 20 mm. Plusová 

tolerance ve víku společně s tolerancí H13 průměru trubky zajistí dobré nasazení 

nátrubku do víka a zároveň poměrně přesné ustavení pro svaření. Pro snadnější nasazení 

je na jednom konci trubky sražení 1,5x45°, které může být vyhotoveno po uříznutí 

například na pásové brusce. Kryt rozvodového mechanismu se tak obejde bez složitějšího 

třískového obrábění dílů před svařením. Trubka je pak svařena po obvodu koutovým 

svarem velikosti a4 a to jak z přední tak i ze zadní strany. Trubka je navařená tak, 

že vyčnívá 10 mm z čela plechového víka. Větší tloušťka stěny trubky je zvolena 

z důvodu dalšího obrábění po svaření. 
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8.4 Obrábění ve svařenci 
 

 Je možné, že se jednotlivé plechy víka rozvodů po svaření mírně zkroutí vlivem 

zanesení nezanedbatelného množství tepla. I proto je potřeba některé plochy dílu  

po svaření obrobit. Z toho důvodu byla zvolena také silnější dosedací plech tak aby zbyl 

potřebný přídavek na obrábění. Nejprve se jemně obrobí právě čelo dosedací příruby, 

kterým se víko připevňuje na skříň. Čelo je možné frézovat na frézce. Následně jsou 

vrtány díry Ø 9H13 pro šrouby M8, kterými se víko připevňuje ke skříni. Z důvodu 

lepšího utěsnění prostoru rozvodového mechanismu je zvolen větší počet šroubů. 

Rozmístění otvorů pro šrouby je bohužel omezeno rozměry spodní klikové skříně. 

Další obrábění by bylo dobré provádět 

společně s tělesem spodní skříně. Víko rozvodů  

se přišroubuje na klikovou skříň šrouby M8.  

Po sešroubování je možné vrtat díry pro kolíky 

Ø8H7, což zaručí jednoznačnou poloho víka vůči 

klikové skříni i jistotu snadné opětovné montáže.  

Podobným stylem je možné vyvrtat 

i uložení pro těsnící hřídelový kroužek  

ve vnitřním průměru trubky. Průměr pro gufero je 

navržen na Ø72H8 a hloubka vyvrtání na 18 mm. 

Vyvrtáváním otvoru při sešroubování s klikovou 

skříní bude zaručena jednak potřebná kolmost 

dosedací plochy víka k tolerovanému vnitřnímu 

průměru trubky, a hlavně pak důležitá souosost 

průměru pro hřídelový kroužek s průměrem pro 

uložení klikové hřídele. Tím se zajistí snadná 

montáž gufera a zároveň jeho pomalejší 

opotřebení. 

 

Obrázek 18: Víko rozvodového 

mechanismu, řez 
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Obrázek 19: Víko rozvodového mechanismu 
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10 Vymezovací podložky 

 

10.1 Materiál 
 

 Pro podložky je zvolena nízkolegovaná chrom-molybdenová ocel ČSN 15 142. 

Jedná se o ocel určenou k zušlechťování, k povrchovému kalení nebo k nitridování. Tato 

ocel je dobře tvářitelná za tepla a v žíhaném stavu dobře obrobitelná. Tvrdost povrchově 

kalené vrstvy závisí na způsobu kalení, rozměru součásti a její geometrii. Tvrdost  

se pohybuje od 54 do 60 HRC. Používá se pro namáhané strojní součásti a součásti 

silničních vozidel, hřebenové válce, ozubená kola apod. V kaleném stavu má dobrou 

odolnost vůči opotřebení.  Chemické složení znázorňuje Tabulka 7. Mechanické 

vlastnosti, které udává Tabulka 8, jsou pro součást o průměru nebo tloušťce menší  

než 16 mm.  

 

Označení oceli Chemické složení oceli [%] 

ČSN DIN WN C Mn Si P S Cr Ni Mo 

15 142 42CrMo4 1.7225 

0,38 

až 

0,45 

0,50 

až 

0,80 

0,17 

až 

0,37 

0,035 0,035 

0,90 

až 

1,20 

0,50 

0,15 

až 

0,30 

Tabulka 7: Chemické složení oceli ČSN 15 142 [1] 

 

 

Mez pevnosti min. 981 N·mm-2 

Mez pevnosti max. 1 177 N·mm-2 

Mez kluzu min. 765 N·mm-2 

Mez kluzu max. 800 N·mm-2 

Prodloužení min. 11 % 

Prodloužení max. 14 % 

Tabulka 8: Mechanické vlastnosti oceli ČSN 15 142 [7] 

 

10.2 Technologie a konstrukce 
 

 Podložky, kterými se nastavuje kompresní poměr zkušebního jednoválcového 

motoru jsou vyrobeny z válcovaného plechu o tloušťce 6 mm a více. Základní tvar 

podložek je vypálen na CNC laseru. Tvar podložek je složitější, protože je třeba vyhotovit 
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podložky tak, aby pro jejich výměnu – změnu kompresního poměru – nebylo třeba 

rozebrat celý motor. Vypálená vybrání jsou zde kvůli šroubům, kterým je se potřeba  

při montáži, kdy se podložky zakládají mezi obě části skříně, vyhnout. Dále je třeba  

se vyhnout i centrovacím pouzdrům, uvnitř kterých se nachází zdvihací tyčky ventilů.  

Pro nejtenčí podložku o tloušťce 5 mm je zvolený plech o tloušťce 6 mm, aby zbyl 

dostatečný přídavek na obrábění. Zároveň je plech dostatečně silný, aby jej bylo možné 

brousit, a přitom se nekroutil.  Podložky se brousí na magnetické brusce na velmi přesnou 

míru s tolerancí ±0,05 mm. Pro dosažení dobrého a rovného povrchu se brousí obě strany 

podložky. Tím by měla být dosažena předepsaná rovnoběžnost i rovinnost obou ploch  

a drsnost povrchu Ra 0,8.  Pro snadnější vyndávání podložek je navrženo ucho s otvory 

pro kleště nebo šroubovák, kterými lze podložka při nadzvednutí horní části motoru 

snadno vyjmout.  

 

 

Obrázek 20: Vymezovací podložka o tloušťce 5 mm 

 

10.3 Nitridování 
 

 Jak již bylo uvedeno, podložek je navrženo několik různých tlouštěk. Z toho 

vyplývá, že se podložky budou během pokusů prováděných na výzkumném motoru často 

měnit. Proto je nasnadě zvolit dobrou povrchovou úpravu podložek. Jednou z možností 

je nitridování.  

Nitridování je postup chemicko-tepelného zpracování, při němž se povrch 

ocelových předmětů obohacuje dusíkem. Při procesu je zařazen ohřev součásti na 500 °C 

až 600 °C. Při této teplotě dochází ke kontaktu s disociovaným dusíkem. Doba nitridace 

bývá až 60 hodin. Nitridací se dosáhne velmi tvrdé a tenké vrstvy, která je navíc hladká 

a odolná vůči otěru a opotřebení. Tvrdost bývá 1000 až 1200 HV.  
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Výhodou nitridování je, že nezpůsobuje vnitřní pnutí a pevnost jádra zůstane  

po nitridaci zachována. Nitridovaná vrstva se vysoce tepelně odolná a její tvrdost  

je zachována i při teplotách do 600 °C. Aby bylo zamezeno následným deformacím 

vzniklým po nitridování, je před nitridací zařazeno zušlechtění podložek.  

Výsledná hloubka nitridované vrstvy bývá většinou 0,05 mm až 0,5 mm.  

Pro podložky je zvolena nitridační hloubka 0,3±0,1 mm. Po nitridaci dochází k nepatrným 

změnám rozměru součástí. S tím je třeba při výrobě podložek počítat. Jedná se však  

o setiny milimetru. Aby bylo dosaženo požadované tloušťky podložek, je nutné brousit 

podložky před nitridací na rozměř menší, než je výsledný rozměr po nitridaci. Rozměr 

uvedený na výkrese je finální rozměr po nitridaci. V případě, že neshody rozměrů 

následuji po nitridaci broušení, kterému je však lepší se vyhnout – nitridovaná vrstva se 

obrábí velmi špatně. [8][9][10] 
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10.4 Návrh rozměrů podložek 
 

10.4.1 Kontrolní výpočet kompresního poměru sériového motoru 

 

 Rozměry podložek, respektive jejich tloušťka, jsou zvoleny podle požadovaných 

kompresních poměrů. Tloušťky jednotlivých podložek je tedy nutné dopočítat podle 

rozměrů a tolerancí dalších částí motoru. Pro výpočet je třeba znát rozměry a tolerance 

klikové hřídele, ojnice, pístu, těsnění pod hlavou motoru, klikové skříně a vložky válce. 

Následující uvádí rozměry a jejich tolerance, které jsou pro výpočet potřeba. 

 

Rozměr 
jmenovitý rozměr 

[mm] 

tolerance 

[mm] 

max/min 

[mm] 

kompresní 

výška pístu 
A 70,4 

0 70,4 

-0,12 70,28 

poloměr 

klikové hřídele 
B 60 

0,05 60,05 

-0,05 59,95 

délka ojnice C 215 
0 215 

-0,05 214,95 

vrtání D 105 
0,036 105,036 

0 105 

výška klikové 

skříně 
E 345 

0,05 345,05 

-0,1 344,9 

zdvih Z 120 
 120,1 

 119,9 

tloušťka těsnění F 1,2 
0,05 1,25 

-0,05 1,15 

uložení vložky 

v bloku 
G 9,97 

0,03 10 

0 9,97 

osazení vložky 

válce 
H 10,07 

0 10,07 

-0,02 10,05 

Tabulka 9: Rozměry pro toleranční obvod sériového motoru [14] 
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Obrázek 21: Rozměrový obvod sériového motoru Zetor Z1605 

 

 

Z následujících rozměrů je možné vypočítat mezeru mezi hlavou a pístem.  

Pro minimální mezeru uvádí výpočet následující vztah: 

 

 

 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = −70,4 − 60,05 − 215 + 344,9 + 1,15 − 10 + 10,05 

 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 0,65 𝑚𝑚 

 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 = −𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑎𝑥 + 𝐸𝑚𝑖𝑛 + 𝐹𝑚𝑖𝑛 − 𝐺𝑚𝑎𝑥 + 𝐻𝑚𝑖𝑛 (1) 
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Analogicky pak lze vypočítat mezeru maximální ze vztahu: 

 

 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = −70,28 − 59,95 − 214,95 + 345,05 + 1,25 − 9,97 + 10,07 

 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 1,22 𝑚𝑚 

 

Zdvih pístu je dán dvojnásobkem osové vzdálenosti od osy klikové hřídele 

k ojničnímu čepu. Ta se značí jakožto poloměr klikové hřídele. Jako vrtání značíme 

vnitřní průměr vložky válce. Zdvihový objem jednoho válce tedy vyjádříme pomocí 

vztahu: 

 

 

Pro maximální zdvihový objem válce tedy předpokládejme maximální vrtání 

válce a maximální zdvih pístu – maximální poloměr klikové hřídele: 

 

 

 

𝑉𝑍𝑚𝑎𝑥
=

𝜋 ∙ 105,0362

4
∙ 120,1 = 1040,66 𝑐𝑚3 

 

Obdobně pomocí minimálních hodnot zdvihu a vrtání spočítáme i minimální 

zdvihový objem válce: 

 

 

𝑉𝑍𝑚𝑎𝑥
=

𝜋 ∙ 1052

4
∙ 119,9 = 1038,22 𝑐𝑚3 

 𝐿𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝑚𝑖𝑛 − 𝐵𝑚𝑖𝑛 − 𝐶𝑚𝑖𝑛 + 𝐸𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑚𝑖𝑛 + 𝐻𝑚𝑎𝑥 (2) 

 𝑉𝑍 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
∙ 𝑍 (3) 

 𝑉𝑍𝑚𝑎𝑥
=

𝜋 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

4
∙ 𝑍𝑚𝑎𝑥 (4) 

 𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛
=

𝜋 ∙ 𝐷𝑚𝑖𝑛
2

4
∙ 𝑍𝑚𝑖𝑛 (5) 



ČVUT FS  Diplomová práce  Radek Lhotan 

DP – 2020 Ú 12 120 2019/2020 

 

41 

Když už známe maximální i minimální možnou mezeru mezi hlavou a pístem,  

je dále možné vypočítat tzv. škodný objem mezi hlavou a pístem VŠ. Jedná se o objem, 

který zbyde mezi pístem a hlavou například při kompresi, když je píst v horní úvrati. 

Výpočet je při znalosti mezery jednoduchý, jedná se podobně jako u výpočtu zdvihového 

objemu o objem válce. Výpočet uvádí následující vztah: 

 

 

𝑉Š𝑚𝑎𝑥
=

𝜋 ∙ 105,0362

4
∙ 1,22 = 10,57 𝑐𝑚3 

 

 

𝑉Š𝑚𝑖𝑛
=

𝜋 ∙ 1052

4
∙ 0,65 = 6,63 𝑐𝑚3 

 

Vznětový spalovací motor však má navíc další objem, který je nutné do výpočtu 

kompresního poměru. Jedná se o spalovací prostor v pístu, který je u vznětového motoru 

podstatný. Tvar spalovacího prostoru napomáhá u vznětového motoru s přímým vstřikem 

lepšímu rozvíření směsi a tím i lepšímu promísení paliva se vzduchem. Motor Z1605 má 

v pístu spalovací prostor ve tvaru omega, který svým tvarem způsobuje vírovou strukturu 

typu squish, popřípadě obrácený squish.  

Objem spalovacího prostoru v pístu byl změřen z modelu v Creo Parametric 5.0 

a tolerance objemu udává Zetor ve výkresu pístu. Dále je změřen objem mezery mezi 

těsněním, hlavou a válcem, objem mezi hlavou a sacím ventilem a objem mezi hlavou  

a výfukovým ventilem. Objemy uvádí následující Tabulka 10 a Tabulka 11 na straně 42. 

 𝑉Š𝑚𝑎𝑥
=

𝜋 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

4
∙ 𝐿𝑚𝑎𝑥 (6) 

 𝑉Š𝑚𝑖𝑛
=

𝜋 ∙ 𝐷𝑚𝑖𝑛
2

4
∙ 𝐿𝑚𝑖𝑛 (7) 
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Objem 
jmenovitý objem 

[cm3] 

objem 

[cm3] 

zdvihový objem VZ 1039,08 
max 1040,66 

min 1038,22 

objem spalovacího 

prostoru v pístu 
VP 50,08 

max 50,58 

min 49,58 

škodný objem mezi 

hlavou a pístem 
VŠ  

max 10,57 

min 6,63 

Tabulka 10: Objemy ve spalovacím prostoru (počítané) 

 

Objem 
objem 

[cm3] 

objem mezi těsněním, hlavou a 

válcem 
VT 1,75 

objem pod sacím ventilem VSV 0,463 

objem pod sacím ventilem VVV 0,285 

Tabulka 11: Objemy ve spalovacím prostoru (měřené) 

 

Obrázek 22: Objemy pod sacím ventilem (vlevo) a výfukovým ventilem (vpravo) 

Obrázek 23: Objem spalovacího prostoru v pístu (vlevo), 

objem mezi těsněním, hlavou a válcem (vpravo) 
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Pakliže známe všechny objemy, je možné provést výpočet celkového 

kompresního objemu a celkového objemu válce. Výpočty jsou opět jednoduché, jedná 

se o součet výše spočítaných a změřených objemů. Výpočet uvádí následující vztahy: 

 

 

𝑉𝐾𝑚𝑎𝑥
= 50,58 + 10,57 + 1,75 + 2 ∙ 0,463 + 2 ∙ 0,285 = 63,39 𝑐𝑚3 

 

𝑉𝐾𝑚𝑖𝑛
= 49,58 + 6,63 + 1,75 + 2 ∙ 0,463 + 2 ∙ 0,285 = 60,45 𝑐𝑚3 

 

Celkový objem válce se pak vypočítá jako součet zdvihového objemu a celkového 

kompresního objemu dle vztahu: 

 

 

 

 

Při znalosti celkového objemu válce a kompresního objemu je už možné stanovat 

kompresní poměr jako jejich podíl: 

 

 

 

  

 𝑉𝐾𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑃𝑚𝑎𝑥

+ 𝑉Š𝑚𝑎𝑥
+ 𝑉𝑇 + 2 ∙ 𝑉𝑆𝑉 + 2 ∙ 𝑉𝑉𝑉 (8) 

 𝑉𝐾𝑚𝑖𝑛
= 𝑉𝑃𝑚𝑖𝑛

+ 𝑉Š𝑚𝑖𝑛
+ 𝑉𝑇 + 2 ∙ 𝑉𝑆𝑉 + 2 ∙ 𝑉𝑉𝑉 (9) 

 𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑍𝑚𝑎𝑥

+ 𝑉𝐾𝑚𝑎𝑥
= 1040,66 + 63,39 = 1104,05𝑐𝑚3 (10) 

 𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛
= 𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛

+ 𝑉𝐾𝑚𝑖𝑛
= 1038,22 + 60,45 = 1098,67 𝑐𝑚3 (11) 

 𝜀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥

𝑉𝐾𝑚𝑖𝑛

=  
1104,05

60,45
= 18,2638 (12) 

 𝜀𝑚𝑖𝑛 =  
𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛

𝑉𝐾𝑚𝑎𝑥

=
1098,67

63,39
= 17,3318 (13) 
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Na závěr výpočtu je nutné dodat, že na kompresní poměr má vliv velké množství 

dílů převážně klikového mechanismu a klikové skříně. Proto jsou vždy rozděleny 

například písty, ojnice těsnění vložky aj. do několika tříd podle jejich skutečných rozměrů 

tak, aby byl zachován například zde počítaný kompresní poměr. V důsledku to znamená, 

že například k pístu s určitou kompresní výškou a určitým průměrem je vybráno těsnění 

o určité tloušťce a vložka válce s daným vrtáním, ojnice s určitou délkou atd. Výpočet 

v této práci čerpá z výkresů a dat od Zetoru, které byly pro tuto práci k dispozici, proto 

se můžou výsledky výpočtu od skutečných hodnot lišit. 

Hodnota kompresního poměru udávaná společností Zetor je 17,8±0,6. Výpočet je 

tedy proveden správně a je možné přistoupit k výpočtu kompresního poměru zkušebního 

motoru.  

 

10.4.2 Výpočet kompresního poměru zkušebního jednoválce 

 

Další částí je výpočet kompresního poměru zkušebního jednoválcového motoru. 

Ten je o to složitější, protože je kliková skříň rozdělena na dva kusy. Navíc přibývají 

podložky, které se mezi obě skříně vkládají. Tím pádem zde jsou navíc další dva rozměry, 

které mají svou toleranci, kterou nemůžeme v dalším výpočtu zanedbat. Jak již bylo 

uvedeno, základní podložka je zvolena na tloušťku 5 mm. Rozdělení klikové skříně je 

podmíněno ve spodní části rozvodovým mechanismem, který je daný ze sériového 

motoru a v horní části šroubovým spojením. Rozdělení skříně musí v základním 

nastavení (tedy v nastavení se stejným kompresním poměrem) i s podložkou dát rozměr 

sériové výšky skříně, tedy vzdálenosti od osy klikové hřídele po plochu těsnění pod 

hlavou. To znamená, že ve jmenovitých rozměrech musí platit následující: 

 

 

 Následující Tabulka 12 na straně 45 uvádí změnu součástí pro výpočet. Rozměrový 

obvod naznačuje Obrázek 24 na straně 46. 

 

 

 

 𝐸1 + 𝐸2 + 𝑃 = 𝐸 (14) 
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Rozměr 
jmenovitý rozměr 

[mm] 

tolerance 

[mm] 

max/min 

[mm] 

výška klikové 

skříně (sériové) 
E 345 

0,05 345,05 

-0,1 344,9 

výška spodní 

skříně 
E1 225 

0 225,00 

-0,05 224,95 

výška horní 

skříně 
E2 115 

0 120,00 

-0,05 119,95 

tloušťka 

podložky 
P 5 

0 5,00 

-0,05 4,95 

Tabulka 12: Rozměry pro toleranční obvod výzkumného motoru 

 

Opět je tedy třeba spočítat znovu mezeru mezi hlavou a pístem výzkumného 

jednoválcového motoru LVmin:  

 

𝐿𝑉𝑚𝑖𝑛 = −𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐵𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑎𝑥 + 𝐸1𝑚𝑖𝑛 + 𝐸2𝑚𝑖𝑛 + 𝐹𝑚𝑖𝑛 − 𝐺𝑚𝑎𝑥 + 𝐻𝑚𝑖𝑛 + 𝑃𝑚𝑖𝑛 

 

𝐿𝑉𝑚𝑖𝑛 = −70,4 − 60,05 − 215 + 224,95 + 119,95 + 1,15 − 10 + 10,05 + 5 

 

𝐿𝑉𝑚𝑖𝑛 = 0,7 𝑚𝑚 

 

Analogicky pak lze vypočítat mezeru maximální ze vztahu: 

 

𝐿𝑉𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝑚𝑖𝑛 − 𝐵𝑚𝑖𝑛 − 𝐶𝑚𝑖𝑛 + 𝐸2𝑚𝑎𝑥 + 𝐸2𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑚𝑖𝑛 + 𝐻𝑚𝑎𝑥 + 𝑃𝑚𝑎𝑥 

 

𝐿𝑉𝑚𝑎𝑥 = −70,28 − 59,95 − 214,95 + 225 + 115 + 1,25 − 9,97 + 10,07 + 5 

 

𝐿𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1,17 𝑚𝑚 
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Obrázek 24: Rozměrový obvod výzkumného jednoválcového motoru 

 

Odtud opět škodný prostor mezi hlavou a pístem 

 

 

𝑉Š𝑉𝑚𝑎𝑥
=

𝜋 ∙ 105,0362

4
∙ 1,17 = 10,14 𝑐𝑚3 

 

 

 𝑉Š𝑉𝑚𝑎𝑥
=

𝜋 ∙ 𝐷𝑚𝑎𝑥
2

4
∙ 𝐿𝑉𝑚𝑎𝑥 (15) 

 𝑉Š𝑉𝑚𝑖𝑛
=

𝜋 ∙ 𝐷𝑚𝑖𝑛
2

4
∙ 𝐿𝑉𝑚𝑖𝑛 (16) 
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𝑉Š𝑉𝑚𝑖𝑛
=

𝜋 ∙ 1052

4
∙ 0,7 = 6,2 𝑐𝑚3 

 

A celkový kompresní objem výzkumného motoru: 

 

 

𝑉𝐾𝑉𝑚𝑎𝑥
= 50,58 + 10,14 + 1,75 + 2 ∙ 0,463 + 2 ∙ 0,28 = 63,56 𝑐𝑚3 

 

 

𝑉𝐾𝑉𝑚𝑖𝑛
= 49,58 + 6,2 + 1,75 + 2 ∙ 0,463 + 2 ∙ 0,285 = 60,02 𝑐𝑚3 

 

Celkový objem válce se pak vypočítá jako součet zdvihového objemu, který už 

byl spočítán výše a celkového kompresního objemu výzkumného jednoválce dle vztahu: 

 

 

 

 

 

Při znalosti celkového objemu válce a kompresního objemu je už možné stanovat 

kompresní poměr jako jejich podíl. 

 

 

 𝑉𝐾𝑉𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥

+ 𝑉Š𝑉𝑚𝑎𝑥
+ 𝑉𝑇 + 2 ∙ 𝑉𝑆𝑉 + 2 ∙ 𝑉𝑉𝑉 (17) 

 𝑉𝐾𝑉𝑚𝑖𝑛
= 𝑉𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛

+ 𝑉Š𝑉𝑚𝑖𝑛
+ 𝑉𝑇 + 2 ∙ 𝑉𝑆𝑉 + 2 ∙ 𝑉𝑉𝑉 (18) 

 𝑉𝐶𝑉𝑚𝑎𝑥
= 𝑉𝑍𝑚𝑎𝑥

+ 𝑉𝐾𝑉𝑚𝑎𝑥
 (19) 

 𝑉𝐶𝑉𝑚𝑎𝑥
= 1040,66 + 63,56 = 1104,22𝑐𝑚3 (20) 

 𝑉𝐶𝑉𝑚𝑖𝑛
= 𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛

+ 𝑉𝐾𝑉𝑚𝑖𝑛
 (21) 

 𝑉𝐶𝑉𝑚𝑎𝑥
= 1038,22 + 60,02 = 1098,24𝑐𝑚3 (22) 

 𝜀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥

𝑉𝐾𝑚𝑖𝑛

=
1104,22

60,02
= 18,3975 (23) 

 𝜀𝑚𝑖𝑛 =  
𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛

𝑉𝐾𝑚𝑎𝑥

=  
1098,24

63,56
= 17,2788 (24) 
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Hodnota kompresního poměru udávaná společností Zetor je 17,8±0,6.  

Tabulka 13 uvádí srovnání vypočtené hodnoty kompresního poměru na sériovém motoru 

a výzkumném motoru.  

 

Výzkumný motor Sériový motor 

𝜀𝑚𝑎𝑥 = 18,3975 𝜀𝑚𝑎𝑥 = 18,2638 

𝜀𝑚𝑖𝑛 = 17,2788 𝜀𝑚𝑖𝑛 = 17,3318 

Tabulka 13: Kompresní poměr – srovnání výzkumného a sériového motoru 
 

10.5 Změna kompresního poměru 
 

 Kompresní poměr je možné měnit na základě různé tloušťky podložek. 

Kompresní poměr motoru budeme chtít snižovat, což bude zajištěno zvětšováním 

tloušťky podložek, jak je patrné z Tabulka 14 . Vhodným snížením kompresního poměru 

se dosáhne nižších spalovacích teplot a tím i snížení tvorby oxidů dusíku (NOx). 

Kompresní poměr se bude měnit od výchozí hodnoty 17,8 až po hodnotu přibližně 14,9. 

To znamená použití podložek tloušťky 5 mm až 6,5 mm.  

 

Tloušťka 

podložky 

[mm] 

Tolerance 

tloušťky 

[mm] 

Kompresní 

poměr min 

[1] 

Kompresní 

poměr max 

[1] 

Kompresní 

poměr střední 

hodnota 

4,5 

+0 

-0,05 

18,2227 19,7646 18,99 

5 17,2788 18,3975 17,84 

5,25 16,7438 17,7932 17,27 

5,5 16,2404 17,2296 16,73 

5,75 15,7683 16,7000 16,23 

6 15,3266 16,2062 15,76 

6,25 14,9087 15,7404 15,32 

6,5 14,5087 15,3048 14,91 

Tabulka 14: Kompresní poměry pro různé tloušťky podložek 
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Kompresní poměr by teoreticky bylo možné i zvýšit snížením podložky, avšak 

s ohledem na minimální mezeru mezi hlavou a pístem LVmin=0,7 mm. Minimální tloušťku 

podložky bych pak zvolil tmin=4,5 mm (kompresní poměr = 19). Je pak ale třeba 

zkontrolovat, zda je dostatečná mezera mezi doběhem pístu a zavírajícími se ventily, 

například ručním otočením klikou o 4 otáčky. Zadruhé je potřeba počítat s větší 

náchylností motoru ke klepání při použití alternativního typu paliva. 

Změna kompresního poměru se udělá poměrně snadno bez rozebírání motoru 

nebo jeho částí. Tuto změnu je nutné dělat pouze v případě, že motor není v chodu. 

Výměna podložek proběhne povolením šroubů M12 s vnitřním šestihranem spojující obě 

části klikové skříně. Poté se povolí matice M12 zajišťující stavěcí šrouby (Obrázek 25). 

Následně se pomocí těchto čtyř stavěcích šroubů se šestihrannou hlavou použitím 

stranového klíče rozměru 19 mm přizvedne horní skříň společně s hlavou motoru  

na požadovanou vzdálenost tak, aby bylo možné vyjmout stávající podložku a dát jinou, 

dle Tabulka 14 na straně 48. Montážní polohu je možné zajistit maticemi. Po vložení 

podložky je nutné povolit matici i stavěcí šrouby tak, aby na sebe plochy skříní a podložky 

dobře dosedaly a zároveň aby bylo možné utáhnout spojovací šrouby.  

 

 

Obrázek 25: Stavěcí šroub pro umožnění výměny podložek – na této straně motoru bude zřejmě 

třeba ještě demontáž šroubení pro přívod oleje do hlavy 
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Po této operaci je nutné zkontrolovat, zda jsou správně nastavené vůle rozvodového 

mechanismu. Motor nedisponuje hydraulickým vymezovačem ventilových vůlí. Vahadla 

lze ke zdvihacím tyčkám mechanismu korigovat ručně pomocí dvou stavěcích šroubů 

M10 s kulovou plochou (Obrázek 26, strana 50), které se nachází přímo ve vahadlech. 

Nastavení je třeba udělat proto, aby ventily správně dosedaly do sedel. 

Nastavení by mělo být možné v celém rozsahu řešených kompresních poměrů 

(tlouštěk podložek). Šrouby umožňují ze základní pozice ještě nastavení až 2,75 mm,  

pro nejtlustší podložku 6,5 mm je potřeba 1,5 mm. 

 

 

Obrázek 26: Stavěcí šrouby ve vahadlech (růžové) 

 

11 Tvorba 1D modelu v programu GT-Power 

 

11.1 Úvod do modelování  
 

 Pro další CFD simulace proudění v programu AVL Fire bylo nejdříve potřeba 

získat potřebná data pro zadaní. K tomu zde posloužil GT-Power. Byl zde vytvořen model 

na základě parametrů a geometrie 3D modelu sériového motoru Zetor Z1605. Jako cíl 

naladění modelu slouží vnější charakteristika motoru. Snahou modelu je přiblížit se 

k vnější momentové a výkonové charakteristice, křivce měrné spotřeby a k naměřeným 

tlakům ve válci.  

 Jako základ pro další 1D modelování posloužil jeden z připravených 

modelů, které jsou součástí GT-Poweru jako příklady pod složkou Examples. Tento 

model byl postupně upravován a předěláván tak, aby měl geometrii a splňoval parametry 

sériového motoru Zetor Z1605.  
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Graf 1: Vnější rychlostní charakteristika motoru Zetor Z1605 [15] 

  

11.2 Klikový mechanismus a třecí ztráty 
 

Základem bylo nastavení v položce Engine. Zde se provádí nastavení 

kinematických a dynamických poměrů klikového mechanismu. Tato položka tedy 

představuje přenos tlakové síly ve válci na pohyb pístu a klikové hřídele. Základním 

nastavením je zde tedy volba typu motoru – jedná se o čtyřdobý motor. Specifikace je 

nastavena na speed, protože simulace bude provedena s předepsanými otáčkami. Otáčky 

se pak nastaví zadáním pomocí hranatých závorek. Tím vznikne proměnná, kterou je  

pod položkou Case setup uživatelsky měnit. Otáčky jsou zvoleny podle měřených 

otáčkových bodů z grafu vnější charakteristiky.  

Důležitějším nastavením je zde volba modelu třecích ztrát, který popisuje 

mechanické ztráty motoru. Byl zvolen model třecích ztrát dle Chenn-Flynna, který se 

používá asi nejvíce. Model má název EngFrictionCF a vypadá následujícím způsobem: 
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 𝐹𝑀𝐸𝑃 = 𝐾 + 𝐾1 ∙ 𝑐𝑠 + 𝐾2 ∙ 𝑐𝑠
2 + 𝐾𝑝 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥 (25) 
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První člen K je konstantní část a popisuje suché tření. Druhý člen, lineární, 

popisuje hydrodynamické tření. Třetí kvadratický člen K2∙cs
2 je turbulentní člen a udává 

ztráty čerpadel a příslušenství. Poslední člen závisí na tlaku ve válci. Čím vyšším tlakem 

totiž budeme na píst působit, budou všechny třecí síly větší a tím pádem i větší třecí ztráty.  

Dokonalé nastavení modelu třecích ztrát není pro tuto práci stěžejní, nicméně i tak 

je toto nastavení důležité a bylo by dobré nastavit zde nějaké smysluplné hodnoty. 

Velikost třecích ztrát se totiž přímo podílí na velikosti středního efektivního tlaku.  

Zadané hodnoty udává nadcházející Tabulka 15. 

 

Část Člen Hodnota Jednotka 

Konstantní člen K 0,4 bar 

Lineární člen K1 0,09 bar/(m/s) 

Kvadratický člen K2 0,0009 bar/(m/s)2 

Člen závisející na tlaku Kp 0,005  

Tabulka 15: Nastavení modelu třecích ztrát 

  

Dále se v záložce Firing order nastaví pořadí zapalování. Motor Z1605 má 

zapalování 1-3-4-2. V záložce Cylinder geometry se pak nastaví základní rozměry 

klikového mechanismu. Pro nastavení je zde zvolena jednoduchá šablona EngCylGeom 

nastavení udává Tabulka 16Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.: 

 

Vrtání 105 mm 

Zdvih 120 mm 

Délka ojnice 215 mm 

Mezera mezi hlavou a pístem 1 mm 

Tabulka 16: Základní geometrie motoru Z1605 

  

Vrtání a zdvih udává Zetor ve své specifikaci motoru, délka ojnice je změřená 

v modelu v Creo Parametric a mezera mezi hlavou a pístem je známa z výpočtu 

kompresního poměru, kde se pohybovala právě kolem 1 mm. V záložce Engine je možné 

nastavit ještě momenty setrvačnosti, zatížení ložisek a mnoho dalších aspektů ovlivňující 

dynamiku klikového mechanismu. Pro jednoduchý model je však toto nastavení 

dostačující.  
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11.3 Geometrie sání a výfuku 
 

Jako první byl vytvořen model sacího a výfukového potrubí, přičemž jako podklad 

byla použita geometrie 3D modelů potrubí a materiály z modelů v Creo Parametric. 

Jednotlivé díly, odlitky, byly v modelu nahrazeny prvky Pipe round, který představuje 

kruhový průřez trubky. Každý prvek Pipe round má tedy svůj průměr a délku. Hlavní 

komora sacího potrubí je v podstatě trubka kruhového průřezu, na níž příčně navazují 

další trubky, které jsou spojeny přírubami a vedou vzduch stlačený kompresorem 

turbodmychadla do sacích kanálů hlavy. I ty jsou téměř kruhového průřezu, a tudíž je 

náhrada prvkem Pipe round jen malou chybou. Opět téměř kruhové sací kanály jsou pak 

nahrazeny dvěma prvky Pipe bend, kde je navíc zadán úhel ohnutí kanálů.  

 

 

Obrázek 27: Nahrazení 3D modelu sání 1D modelem v GT-Power 
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Výfukové potrubí je také vytvořeno jako poměrně jednoduchý odlitek, a tak bylo 

opět nahrazeny prvek pipe. Jednotlivé trubky jsou svedeny do jedné větší obdobně jako 

u sání. Výfukové kanály tedy ústí do jednotlivých svodů, které mají však průřez 

obdélníku se zaoblenými rohy. Průřez byl pro zjednodušení přepočítán na kruhový tak, 

aby byla zachována průtočná plocha svodů. Z plochy byl pak vypočten průměr pro prvek 

pipe round. Usnadněním je, že výfukové svody jsou kolmé k hlavě motoru. Kvůli drsnosti 

potrubí byly prvkům nastaveny materiály dílů, pro sací potrubí hliník, pro výfukové 

svody litina.  

 

11.4 Hoření 
 

Parametry pro hoření a přestup tepla se se nastavují v záložce Cylinder. Pro hoření 

byla zvolena charakteristika DI Wiebe, která sestává ze tří Vibeho křivek. Tento průběh 

hoření je typický pro vznětové motory. Jedna Vibeho křivka je pro úvodní kinetickou část 

hoření, druhá pro hlavní difuzní část hoření a třetí pro dohořívání. Křivkám byly přiděleny 

exponenty a doba trvání jednotlivých fází, jak ukazuje Tabulka 17. Aby bylo možné 

hodnoty hoření snadno měnit, jsou opět nastaveny pomocí parametru přes Case setup. 

 

Fáze hoření Exponent Doba trvání 

Kinetická fáze 0,7 0,05 

Difúzní fáze 2 20 

Dohořívání 1,2 def 

Tabulka 17: Nastavení jednotlivých fází hoření 

 

11.5 Teploty a rozměry součástí motoru 
 

Pro zadání teplot do modelu v GT-Poweru se opět použije nastavení v modelu 

Cylinder. V záložce Coolant Boundary Conditions jsou nastaveny okrajové podmínky 

pro teplotu chladicí kapaliny ve válci a v hlavě. Software nastavením tedy uvažuje teplotu 

chladicí kapaliny proudící na zadní straně stěn válce a teplotu kapaliny proudící v hlavě. 

Teplotu je nastavena shodně pro válec i hlavu na 358 K pro celé spektrum řešených otáček 

motoru. Součinitel přestupu tepla ve válci a v hlavě je počítán v závislosti na otáčkách 

motoru.  
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 Známým faktem je, že na chlazení jednotlivých částí motoru se podílí i olej. Je to 

jedna z jeho mnoha funkcí. Tento aspekt není předmětem této práce a v dalších simulacích 

se jím práce nezabývá, nicméně jsou nastaveny i okrajové podmínky pro teplotu oleje. 

Teplota je nastavena shodně pro válec i hlavu na 383 K pro celé spektrum řešených otáček 

motoru. Maximální dlouhodobá dovolená teplota udávaná Zetorem je 130 °C. Součinitel 

přestupu tepla mezi olejem a válcem a olejem a pístem je nastaven na 1500 W m-2 K-1. 

[11] 

 Dále je třeba nastavit teploty jednotlivých dílů motoru. Protože teploty dílů nejsou 

k dispozici z žádného měření a jejich hodnoty jsou neznámé, je pro nastavení teplot 

použita šablona EngCylTWallSoln. Ta umožňuje řešit teploty vložky válce, pístu, hlavy  

a ventilů pomocí konečných prvků. Jsou zde počítány povrchové teploty dílů, které jsou 

dále použity pro výpočet přestupu tepla ve válcích. Teploty jsou zde spíše predikovány 

řešičem, což se dobře hodí pro počítání s neznámými teplotami.  

 V záložce TWallSoln je nastavení geometrie jednotlivých dílů motoru. Nastavují 

se zde rozměry hlavy, pístu, vložky válce a ventilů. Následující obrázky pak uvádí 

rozměry, které jsou pro zadání potřeba. 

 

Vložka je litinová, a proto je jako 

materiál vložky v GT-Poweru zvolena 

Cast Iron. Průměrná tloušťka stěny je 

zvolena jakožto tloušťka v oblasti, kde 

je možné předpokládat vodní prostor,  

a tedy i přestup tepla mezi vložkou  

a chladící kapalinou. Nastavení dále 

požaduje celkovou délku vložky, 

vzdálenost vodního prostoru od konce 

vložky, tj. od hlavy, a vzdálenost dna 

vodního prostoru od hlavy,  

viz. Obrázek 28. 

 

Obrázek 28: Rozměry vložky pro GT-Power 
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Podobně jako u vložky se nastaví i parametry pro píst. Nastavení je důležité, 

protože mezi oběma součástmi dochází k výměně tepla jednak přestupem tepla  

ze spalovacího prostoru na píst  

a přes stěnu pístu a kroužky pak  

do vložky válce a za druhé 

pohybem pístu ve válci. I přes 

přítomnost oleje, jehož tenká 

vrstva povrchy obou součástí 

odděluje, vzniká pohybem pístu  

ve válci zejména na pístních 

kroužkách tření, které má 

nezanedbatelný vliv na přestup 

tepla. Disipací energie vzniklé 

další teplo tedy putuje přes 

kroužky do vložky válce, již 

ohřívá.   

 

Píst motoru Z1605 je hliníkový, a proto v GT-Poweru volím materiál 

Aluminium2024-T6. Aby píst snesl vyšší teplotní a silové namáhání ve vznětovém 

motoru, je patřičně dlouhý. Délka pístu je 122,2 mm, průměrná tloušťka pístních kroužků 

je zvolena 3 mm. Další rozměry pístu pro nastavení atributů v GT-Poweru uvádí  

Obrázek 29.  

 Hlava je koncipována jako šestnáctikanálová, tedy se čtyřmi kanály na válec – dva 

sací a dva výfukové. Hlava je odlita z litiny s lupínkovým grafitem, a proto volím  

pro simulaci materiál Cast Iron. Ta bude mít dostatečně podobné vlastnosti pro přestup 

tepla, jako je například součinitel tepelné vodivosti aj. Tloušťka hlavy (od okraje vložky 

válce po dno vodního prostoru v hlavě) je 12 mm.  Protože je jeden sací kanál tangenciální 

a druhý přímý, jsou jejich vstupy do hlavy rozděleny nesymetricky vůči ose klikové 

hřídele. To znamená, že zhruba v rovině klikové hřídele leží střed jednoho sacího kanálu 

a jednoho výfukového. Rozmístění kanálů v hlavě uvádí další Obrázek 30, strana 57, 

podle něhož je zadána geometrie do záložky Valves and Ports do GT-Poweru.  

Obrázek 29: Rozměry pístu pro GT-Power 
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11.6 Vstřikování 
 

 Motor Z1605 má přímé vstřikování, tzn. že vstřikovač je umístěný přímo v hlavě 

a palivo, nafta, se vstřikuje přímo do spalovacího prostoru válce. Zde se odpaří, promísí 

je vzduchem a vlivem vysokého tlaku a s tím související vysoké teploty při kompresi se 

vznítí. Je tedy nutné nastavit vstřikování stejně i v modelu.  

 Pro vstřikovací soustavu byly v modelu použity vstřikovače InjProfileConn. 

Jednodušší modely vstřikovače, např. SimpleConnProfile, nespolupracují s nastaveným 

modelem hoření pro vznětové motory DIWiebe. Zvolené vstřikovače InjProfileConn 

umožňují vstřikování v závislosti na buď hmotnostním průtoku nebo na tlakovém profilu. 

Můžou být použity pro vstřikování tekutiny do válce nebo trubky, ale nejčastěji se 

používají právě pro přímé vstřikování u vznětových motorů. 

 U vstřikovačů se v záložce Mass nastaví dávka vstřikovaného paliva a poměr 

vzduchu ku palivu. Dávka paliva je zvolena jen pro první přiblížení ve výpočtu na 90 mg, 

přesná hodnota je dopočítána, protože vstřikování je řízeno kontrolérem. Limit pro poměr 

vzduchu a paliva Air-to-Fuel Ratio Limit je zde vypnut. Hodnota je totiž nastavena 

v kontroléru a dvojí nastavení, ač stejné hodnoty, dělá softwaru problém.  

 V záložce Timing se volí časování vstřiku dávky vzhledem k úhlu natočení 

klikové hřídele. Motor Z1605 má klasické mechanické vstřikovací čerpadlo, které je 

Obrázek 30: Rozmístění kanálů v hlavě 
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ovládané vačkou. Ta je poháněná ozubeným převodem od klikové hřídele. Počátek doby 

vstřiku je tedy pro všechny otáčky patrně stejný. Počátek vstřiku volím vzhledem 

k časování ventilů na 10° před horní úvratí. Jako palivo je v modelu použito připravený 

diesel-vap, teplota paliva 25°C.  

 K nastavení trysky vstřikovače nejsou pro tuto práci žádná přímá data, ze kterých 

by šlo vycházet. Volba parametrů tak vychází spíše z jiných modelů vstřikovačů. Velikost 

otvůrků ve skutečnosti ovlivňuje, jak bude paprsek paliva průbojný a jak blízko ke stěně 

se dostane. Menší otvůrky obvykle znamenají průbojnější paprsek paliva a většinou jeho 

lepší atomizaci. Nastavení trysky popisuje Tabulka 18.  

 

Průměr otvůrků 0,2 mm 

Počet otvůrků v trysce 8 

Průtokový součinitel trysky 0,75 

Umístění trysky ign 

Tabulka 18: Nastavení trysky vstřikovače 

  

Umístění trysky je spíše v případě umístění vstřikovače do potrubí nebo kanálu. 

Hodnota 0 pak znamená začátek nebo vstup a hodnota 1 konec nebo výstup.  

 

 Jak už bylo psáno, vstřikování je řízeno pomocí regulátoru. Protože se jedná  

o přímé vstřikování, byla vybrána šablona ControlerDInject, který vypočítá požadované 

množství paliva v závislosti na několika zvolených parametrech. Typ regulátoru  

je nastaven na brake_torque(Nm), protože vstupním signálem pro řízení je cílová hodnota 

momentu motoru. Cílovou hodnotou zde rozumíme hodnotu vnější momentové 

charakteristiky, tedy nejvyšší dosažený moment v daných otáčkách. V záložce model 

properties je opět nastavení Fuel object – zvolená je diesel-vap. V nastavení limitů je 

možné určit minimální dovolený poměr vzduchu ku směsi. V modelu je zvoleno 15,  

což znamená zhruba stechiometrickou, spíše mírně chudou směs. Správně by tedy mělo 

být nastavení pro vznětový motor o něco vyšší, aby bylo pracovní otáčkové spektrum 

motoru za hranicí kouřivosti. To by odpovídalo součiniteli lambda asi 1,2 až 1,3. Zde 

volím nižší lambdu záměrně, kvůli možnosti bohatší směsi v nízkých otáčkách. Pro 

výstup z regulátoru jsou použity tři různé vstupy. Regulátor je tedy řízen pomocí 

momentu, otáček a průtoku vzduchu. 
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11.7 Turbodmychadlo 
 

Turbodmychadlo bylo zvoleno dle specifikace zetor pro simulovaný motor Z1605. 

Specifikace udává kompresor C14-63, ale neudává turbínu turbodmychadla. Data 

kompresoru C14-63 nejsou pro práci k dispozici, proto volím kompresor C14-64B, který 

je svou charakteristikou kompresoru C14-63 nejpodobnější. Data kompresoru tvoří 

hmotnostní průtok v kg∙s-1, tlakový poměr a účinnost v závislosti na otáčkách 

kompresorového kola. Pro každý otáčkový stav je zde několik bodů s různým průtokem, 

tlakovým poměrem a účinností. Maximální otáčky kompresoru jsou 150 000 min-1,  

ale vzhledem k výpočtům softwaru se uvádí extrapolované otáčky do 180 000 min-1.   

 

Dle informací od ČZ Strakonice lze s kompresorem řady 14 kombinovat turbíny 

stejné řady a pak určitě turbíny vždy o řady nižší nebo vyšší, tedy řady 13 a 15. 

Z dostupných charakteristik byly zvoleny následující kombinace, které uvádí Tabulka 19: 

 

Kompresor Turbína 

C14-64B C14-6.12 

C14-64B C14-7.12 

C14-64B C13-6.12 

C14-64B C13-7.12 

C14-64B C13-8.12 

C14-64B C12-4.32 

Tabulka 19: Možné kombinace turbíny a kompresoru 

 

Z následujících kombinací se s daným typem kompresoru jeví jako dobré volby 

turbina C13-8.12 a C13-7.12, poněvadž BSR těchto kombinací se nejvíce blíží jedné.  

C13-8.12 je však příliš velká a v nízkých otáčkách v rozmezí 1000 min-1 až 1350 min-1 

nedává turbodmychadlo dostatečný plnicí tlak. Stejně tak i turbína C14-7.12 a C14-6.12 

jsou příliš velké a motor nemá v nízkých otáčkách v rozmezí 1000 min-1 až 1480 min-1 

dostatečný točivý moment. Turbína C13-7.12 a C13-6.12 jsou menší a mají tedy i menší 

hltnost, proto turbodmychadlo dává vyšší plnicí tlak i v nízkých otáčkách. Směs však 

v nízkých otáčkách pořád není zcela ideální a z tohoto důvodu je nejlepší volbou turbína 

C12-4.32.  
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Hlavními vstupními daty pro turbínu jsou charakteristika turbína a křivka 

maximální účinnosti. Charakteristiku turbíny pro vstupní data pro GT-Power tvoří 

redukovaný průtok, tlakový poměr a účinnost v závislosti na tzv. redukovaných otáčkách, 

což jsou otáčky turbíny vztažené na druhou odmocninu teploty v Kelvinech. To znamená, 

že pro každý takovýto otáčkový stav máme k dispozici hned několik bodů o jiném 

redukovaném průtoku, tlakovém poměru a účinnosti. Redukovaný průtok je hmotnostní 

tok přenásobený odmocninou termodynamické teploty v Kelvinech a podělený tlakem na 

vstupu do turbíny. Křivka maximální účinnosti turbíny pak udává body maximální 

účinností na jednotlivých otáčkových stavech.  

 

11.8 Regulace turbodmychadla 
 

Turbodmychadlo je v motoru Zetor Z1605 regulováno pomocí wastegate.  

To znamená, že turbodmychadlo umožní jen určitý maximální entalpický spád na turbíně 

a po jeho dosažení se otevře obtokový ventil, který přepouští výfukové plyny kolem 

turbíny přímo do výfuku. Wastegate tímto tedy umožní splnit nastavený plnicí tlak, který 

kompresor sacímu traktu poskytne. Obtokový ventil tedy částečně otevře tak, aby bylo 

dosaženo potřebného plnicího tlaku a tím pádem i momentu motoru.  

V modelu je wastegate simulován položkou ControllerTurboWG. V záložce Main 

se nastaví Controller Type podle toho, co má být řízeno. Zvolen je tedy 

boost_pressure(bar) – nastavuje se plnicí tlak kompresoru. Nastavení pomocí hodnot 

proběhne v položce Target, kde jsou pomocí parametru nastaveny hodnoty pro jednotlivé 

otáčkové stavy motoru. Pro GT-Power posloužil jako první přiblížení pro nastavení 

plnicího minimální naměřený indikovaný tlak ve válci, který se pohybuje kolem 2 bar 

absolutního tlaku. Aby však bylo dosaženo lambdy vyšší, než je hranice kouřivosti 

vznětového motoru, je třeba plnicí tlak lehce přenastavit. Použité nastavení uvádí  

Tabulka 20: 

Otáčky [] 1000 1150 1350 1480 1720 1900 2100 2200 

Plnicí tlak 

[bar] 
1,4 1,5 2,05 2,15 2,25 2,25 2,25 2,25 

Otevření WG 

[mm] 
2,8 2,4 2,9 3,2 8,2 9,0 9,7 9,8 

Tabulka 20: Natavení plnicího tlaku 
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V záložce Initialization je možné nastavit počáteční podmínky pro výpočet. Pro 

urychlení výpočtu jsou nastaveny počáteční otevření wastegate z minulého výpočtu. 

V záložce Limits je nastavení okrajových podmínek pro controller. Ty uvádí následující 

Tabulka 21: 

 

Parametr Hodnota Jednotka 

Minimální průměr Wastegate 0 mm 

Minimální průměr Wastegate 26 mm 

Maximální otáčky 150 000 min-1 

Maximální teplota na výstupu kompresoru ign K 

Maximální tlak na vstupu do turbíny ign bar 

Tabulka 21: Nastavení WasteGate controlleru 

 

Pro zjednodušení je model v GT-Power vytvořený bez vnější recirkulace 

výfukových plynů EGR a bez katalyzátoru. Recirkulace by v případě jejího uvažování 

měla pozitivní vliv na snížení teploty během hoření, a tudíž i na snížení teploty dílů 

motoru a chladicí kapaliny. S modelem bez EGR je tedy pravděpodobně dosaženo 

vyšších spalovacích teplot, z čehož se dá říct, že při následné simulaci v softwaru AVL 

Fire, kde jsou tyto teploty brány v potaz, se nacházíme na straně pomyslné bezpečnosti.  

 

11.9 Výsledky simulace modelu motoru v GT-Power 
 

 Snahou simulace bylo dostat se s modelem na hodnoty vnější charakteristiky 

skutečného motoru Z1605. To se podařilo poměrně dobře, až na hodnoty měrné spotřeby 

motoru  ve středních otáčkách. Zlepšení by bylo možné provést přes výpočet přesné dávky 

paliva v daných otáčkách bez použití řízení dávky. Pro tuto práci je však stěžejní spíše 

momentová charakteristika. 

 Hodnoty součinitele přebytku vzduchu modelu se podařilo držet na hodnotách, 

které jsou nad hranicí kouřivosti. Hlavním důvodem tvorby modelu však bylo získat 

informace o teplotách hořící směsi ve válci, teplotách stěn dílů, součinitelích přestupu 

tepla a teplotních tocích. Tyto hodnoty jsou dále použity pro CFD simulaci proudění 

chladicí kapaliny a pro pevnostní výpočet součástí motoru pomocí MKP analýzy.   
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Graf 2: Srovnání vnější charakteristiky modelu a skutečného motoru 

 

 

 

Graf 3: Srovnání měrné spotřeby modelu a skutečného motoru 
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Graf 4: Srovnání maximálních tlaků ve válci modelu a skutečného motoru 

 

 

 

Graf 5: Závislost složení směsi na otáčkách, model 
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12 CFD Simulace proudění chladicí kapaliny 

 

 Simulace proudění chladicí kapaliny v hlavě a v bloku výzkumného 

jednoválcového motoru byly vytvořeny v programu AVL Fire. Pro přípravu 3D modelu 

pro simulace posloužila kombinace softwaru Creo Parametric 5.0, GT Space Claim  

a Autodesk Inventor 2019. Simulace pomocí 3D CFD má za úkol ověřit, zda je blok 

zkušebního jednoválce dostatečně dobře dimenzován co se týče chlazení. Úkolem je 

simulovat proudění chladicí kapaliny a pomocí simulace ověřit, jestli byl zvolen 

dostatečný průřez pro vstup chladicí kapaliny do bloku motoru a jestli je vodní prostor ve 

válci dostatečně velký a umožní dostatečný přestup tepla z vložky do chladicí kapaliny. 

Přestup tepla musí být takový, aby nebyly překročeny teploty, které jsou schopny vložka 

válce a hlava vydržet. 

 

12.1 Tvorba vodního prostoru 
 

 Pro simulace je nejdříve nutné vytvořit model vodního prostoru v bloku  

(mezi vložkou válce a skříní) a v hlavě. Jako výstup je navíc připojeno těleso termostatu, 

a proto je třeba vytvořit objemový model i vodního prostoru v termostatu. Model objemu 

chladicí kapaliny ve válci a v termostatu byl vytvořen v softwaru Creo Parametric 5.0. 

Pro názornost celého systému chlazení byla vytvořena zjednodušená sestava, obsahující 

pouze horní klikovou skříň, vložku válce, těsnění pod hlavou, hlavu a již zmíněné těleso 

termostatu. Spodní skříň v tomto případě není potřeba, jelikož motor je řešen tak, že vodní 

prostor v bloku je vytvořen pouze prodloužením horní skříně a z vnitřní strany uzavřen 

vložkou válce.  

Nejdříve bylo třeba vytvořit v této zjednodušené sestavě novou součást, které 

bude reprezentovat vodní prostor. Poté byly pomocí funkce Copy geometry nakopírovány 

vnitřní plochy, kde je předpokládán výskyt chladicí kapaliny. Pak byly uzavřeny díry v 

geometrii pomocí nových skic a funkce Fill. Díry v geometrii vznikly proto, že v modelu 

jsou pomocné vývrty na spojení vodního prostoru válce a hlavy, otvor vstupu do válce a 

kontrolní okno sloužící pro možnost měření například teploty vložky válce. Pro spojení 

okrajů válce s vložkou byla použita funkce Extend, která prodloužila jednotlivé plochy 

a funkce Trim, díky které byly přečnívající plochy oříznuty. Celý soubor nově 
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vytvořených ploch byl sloučen funkcí Merge a následně funkcí Solidify byly plochy 

zhmotněny v objemovou součást, viz Obrázek 31. 

Těleso termostatu je upraveno tak, aby bylo zřejmé, která plocha je výtok ze 

systému. Horní část tělesa tedy byla v systému ploch oříznuta a výstup ze systému tak 

tvoří poměrně jednoduchý téměř obdélníkový profil, který vznikl po oříznutí. Otvor pro 

snímač teploty byl pro zjednodušení geometrie uzavřen pomocí funkce Fill.  

Novou geometrie vodního ukazuje Obrázek 32. 

 

Složitá geometrie hlavy se ukázala pro Creo Parametric 5.0 jako problém. Model 

je tvořen jako odlitek s dělicí rovinou přibližně v polovině osy kanálů. Už tak složité tvary 

kanálů jsou kvůli úkosům v oblasti dělicí roviny poměrně zdeformované a jsou zde ostré 

hrany, překryvy ploch či otřepy. Ani po uzavření ploch a aplikování funkce Merge tak 

nebylo možné plochy pomocí funkce Solidify převést na objemové těleso. Proto je prostor 

v hlavě vytvořen v softwaru GT-Space Claim. Zde se vyberou roviny a hrany, které 

uzavírají těleso a poté vnitřní plochy a vznikne převrácená geometrie výběru. Nutno 

podotknout, že při vyhotovení objemu chladicí kapaliny v hlavě nebyl pro zjednodušení 

uvažován vstřikovač, protože jeho model není k dispozici, a tudíž kapalina zaujímá navíc 

objem, kde by se jinak nacházel právě vstřikovač. 

Následně jsou všechny tři modely spojeny v sestavě v programu  

Autodesk Inventor. Zde bylo třeba vytvořit novou součást, zvolit Ableitung a výběrem 

Obrázek 31: Vodní prostor ve válci Obrázek 32: Vodní prostor v tělese termostatu 
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vytvořené sestavy vznikne sloučením tří objemů jeden celistvý objem, jedna součást. Pro 

software Fire M je třeba exportovat soubor do formátu STL. Export STL souboru je 

vytvořen taktéž v softwaru Inventor Proffesional ve vysoké kvalitě pro jemnější síť.  

 

 

  

 

 

12.2 Definování selection a tvorba sítě 
 

Model ve formátu STL je převeden do Fire M, kde je prostor chladicí kapaliny  

ve válci rozdělen na 4 části a hlava nad spalovacím prostorem na 2 části. Celá geometrie 

modelu je zde poté opravena a vygenerován soubor ve formátu FLM, který je použit pro 

Fire Workflow. Zde jsou vytvořeny části, tzv. selections, které slouží jako výběry 

(povrchy nebo objemy), na nichž lze definovat nějaké vlastnosti modelu, například 

okrajové podmínky. Každý takový povrch má svou nově přidělenou teplotu. V modelu 

jsou tedy uvažovány 4 různé povrchy pro přestup tepla z vložky do vody, 2 povrchy 

v hlavě nad spalovacím prostorem, a jeden pro výfukové kanály, kde je předpokládána 

vyšší teplota, jak jsou jejich stěny ohřívány horkými spalinami. Rozložení teplot poměrně 

slušně ukazují 1D modely, a proto byl právě k tomuto účelu vytvořen model v GT-Power. 

Obrázek 33: Vodní prostor připravený pro import do AVL Fire 
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Díky výsledkům z 1D, které ze simulace dostaneme (Obrázek 34), můžeme zhruba 

nadefinovat rozměry a teploty pro jednotlivé selection v modelu ve Fire WorkFlow. 

Teploty jednotlivých povrchů – selections – uvadí následující Tabulka 22. 

 

Tabulka 22: Rozdělení na selection 

 

 

 

 

Válec Hlava 

Selections Barva Teplota [K] Selections Barva Teplota [K] 

liner_wall_01  480 head_ports_01  580 

liner_wall_02  450 head_ports_02  550 

liner_wall_03  415 head_wall  353 

liner_wall_04  400 exhaust_ports  440 

block_wall  353 inlet_head  353 

inlet_block  353 outlet  358 

Obrázek 34: Teploty dílů GT-Power (kanály, válec, hlava) 
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Další povrch představuje stěnu válce na vnější straně vodního prostoru,  

tedy přestup tepla chladicí kapalina – blok motoru, jiný zase přestup tepla chladicí 

kapalina – hlava motoru. Poslední dva povrchy představují místo vstupu a výstupu 

chladicí kapaliny do systému. Pro vstup je definovaný hmotnostní průtok chladiva  

0,5 kg∙s-1 a teplota chladiva na vstupu 80°C. Byla-li by definována výrazně nižší teplota 

chladiva na vstupu, následný vysoký teplotní spád by mohl vyvolat teplotní šok, který by 

součásti motoru nemusely vydržet a došlo by k poškození, například prasknutí hlavy 

motoru. Hmotnostní průtok lze určit pomocí odvedeného tepla do chladicí kapaliny  

ze simulace v GT-Power. Simulace udává průměrný tepelný tok odváděný chlazením. 

Tok tepla v závislosti na otáčkách motoru zobrazuje Tabulka 23. 

 

Otáčky motoru 

[min-1] 
1000 1150 1350 1480 1720 1900 2100 2200 

Výkon motoru 

[kW] 
41,9 48,4 80,6 87,9 93,7 95,5 97,2 96,8 

Tepelný tok do 

chlad. kapaliny 

[W] 

6 638 7 276 10 934 11 665 12 639 12 981 13 179 13 249 

Tabulka 23: Tepelný tok a výkon v závislosti na otáčkách (GT-Power) 

 

Tepelný tok odevzdaný do chladicí kapaliny lze zjednodušit na vztah: 

 

 �̇� = �̇� ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑡 (26) 

Obrázek 35: Rozdělení na selections – hlava Obrázek 36: Rozdělení na selection – válec  
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Teplota na vstupu je 80 °C a na výstupu 85 °C. Měrná tepelná kapacita vody při 

85 °C je 4 202 J∙kg-1∙K-1 [19]. Protože přibližný tepelný tok do chladicí kapaliny známe, 

vyjádříme z rovnice hmotnostní tok kapaliny. Simulace je prováděna při maximálním 

výkonu motoru 97 kW, dosadíme tedy tepelný tok při 2100 min-1: 

 

 

Výsledkem je hmotnostní tok chladicí kapaliny, který je potřeba přivést do okruhu 

chlazení, aby byl zajištěn odvod tepla ze soustavy. V souvislosti s disipací energie je 

zvolen hmotnostní tok 0,7 kg∙s-1, což je přibližně 42 l∙min-1. 

 

 Po zavedení všech selection v povrchové síti je dobré se ujistit, že žádná plocha 

v síti nezůstala bez povšimnutí a každá buňka má přidělenou svoji selection, a to jen 

jednu, nikoliv více. Že je buňka bez výběru lze poznat jednoduše tak, že zůstala  

bílá – neobarvená. Tyto buňky se pak chovají jako adiabatické, a tudíž mezi nimi 

nedochází k žádné výměně tepla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �̇� =
�̇�

𝑐𝑝 ∙ ∆𝑡
=

�̇�

𝑐𝑝 ∙ (𝑡𝑜𝑢𝑡 − 𝑡𝑖𝑛)
=

13 179

4 202 ∙ (85 − 80)
≅ 0,63 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 (27) 

Obrázek 37: Povrchová síť modelu 
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 Nyní je možné vytvořit objemovou síť modelu. Objemová síť je vytvořena 

v softwaru Fire Fame Hexa. K vytvoření objemové sítě je potřeba povrchová síť a hrany 

modelu. Hrany slouží ke zpřesnění sítě v místech, kde je to potřeba, proto stačí vybrat jen 

některé. Hrany modelu se dají vybrat v záložce Auto Edges, kde zvolíme, jestli chceme 

vybrat všechny hrany nebo třeba jen uzavřené hrany. Vybrané hrany k vytvoření sítě 

ukazuje Obrázek 39: Obrázek 39. 

 

K síťování se tedy použijí šestistěny, nastavení je zvoleno na maximální velikost 

elementů. Je možné zde zvolit i různé typy optimalizace síťování a také nastavení 

mezních vrstev. Lze zde nastavit její tloušťku a počet mezních vrstev. Jemnější síť s více 

tenkými mezními vrstvami dá lepší informaci o tom, co přesně se při proudění a sdílení 

tepla v modelu děje, ale je také vhodné uvést, že pro dvakrát jemnější síť bude výpočet 

trvat zhruba osmkrát déle. Nastavení síťovaní udává Tabulka 24: 

 

Maximální velikost buňky 2 mm 

Konstantní šířka první mezní vrstvy 0,2 mm 

Počet mezních vrstev  1 

Kompresní poměr mezní vrstvy 1 

Optimalizace mezní vrstvy objemová optimalizace 

Vyhlazení objemová a Jacobianská optimalizace 

Tabulka 24: Nastavení síťování 

 

Obrázek 39: Hrany ke zjemnění Obrázek 39: Hrany k vytvoření sítě  
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Dále je zde možné nastavit také zjemnění sítě, které se děla opět pro lepší 

názornost výsledků, popřípadě pro zamezení numerické chybě výpočtu v nějakém 

komplikovanějším místě, jimiž jsou například ostré hrany. Zjemnění lze nastavit buď  

na selection povrchové sítě nebo na vybrané hrany. U zjemnění lze nastavit jeho úroveň, 

tzn. kolikrát menší elementy má síťovač vytvořit, a tzv. hloubka zjemnění. Ta přibližně 

udává vzdálenost od zvoleného místa, do jaké síťovač zjemnění vytvoří. V modelu bylo 

zvoleno zjemnění na vybrané hrany, které ukazuje Obrázek 39. Nastavení jednotlivých 

zjemnění uvádí Tabulka 25. 

 

Selection Úroveň zjemnění Velikost buněk 

[mm] 

Hloubka zjemnění 

[mm] 

REF_cylinder 1 1 5 

REF_holes 1 1 2,5 

REF_inlet 1 1 3,5 

Tabulka 25: Nastavení zjemnění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40: Objemová síť modelu 
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12.3 Nastavení okrajových podmínek 
 

Po vytvoření objemové sítě je možné nadefinovat vhodně okrajové podmínky, 

které slouží pro výpočet. V záložce Calculation je třeba vytvořit nový Case – případ 

výpočtu. Všechny další nastavené hodnoty okrajových podmínek uvádí Tabulka 26: Dále 

jsou uvedeny nastavené hodnoty vlastností chladicí kapaliny a počáteční podmínky 

výpočtu. 

 

Boundary conditions 

BND_Inlet_Block Type of BC Inlet/Outlet  

Inlet/Outlet Massflow  

Massflow 0,7  kg·s-1 

Fixed Temperature YES  

Fixed Scalar YES  

Fixed Turbulence YES  

Temperature 353 K 

Scalar 1  

Turb. ref. Velocity 0 m·s-1 

% of mean velocity 0  

% of hydraulic 

diameter 

10  

Turb. kin. energy 1 m2·s-2 

Turb. length scale 0,0023183 m 

Turb. diss. rate 70,8782 m2·s-3 

 

BND_Outlet Type of BC Inlet/Outlet  

Inlet/Outlet Static Pressure  

Pressure 100 000 Pa 

Fixed Temperature YES  

Fixed Scalar YES  

Fixed Turbulence YES  

Temperature 358 K 
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Scalar 1  

Turb. ref. Velocity 0 m·s-1 

% of mean velocity 0  

% of hydraulic 

diameter 

10  

Turb. kin. energy 1 m2·s-2 

Turb. length scale 0.00338923 m 

Turb. diss. rate 48.4821 m2·s-3 

 

liner_wall_01 

liner_wall_02 

liner_wall_03 

liner_wall_04 

block_wall 

 

Type of BC Wall  

Movement Velocity  

Velocity u 0 m·s-1 

Velocity v 0 m·s-1 

Velocity w 0 m·s-1 

Thermal Temperature  

 

head_ports_01 

head_ports_02 

head_wall 

exhaust_ports 

Type of BC Wall  

Movement Velocity  

Velocity u 0 m·s-1 

Velocity v 0 m·s-1 

Velocity w 0 m·s-1 

Thermal Temperature  

 

Fluid Properties 

 Name of FP Cooling_Fluid  

 Fluid properties of Water/Glycol  

 Reference pressure 100 000 Pa 

 Reference temperature 353 K 

 Reference density 972 kg·m-3 

 Turbulent Prandtl No. 0,9  

 Glycol volume fraction 0,25  
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Initial Conditions 

 Pressure 100 000 Pa 

 Density 972 kg·m-3 

 Temperature 353 K 

 Turb. kin. energy 1 m2·s-2 

 Turb. length scale 0.002 m 

 Turb. diss. rate 82,1584 m2·s-3 

 Velocity u 0 m·s-1 

 Velocity v 0 m·s-1 

 Velocity w 0 m·s-1 

 Scalar 0  

 Initialization mode uniform 

initialization 

 

Tabulka 26: Nastavení okrajových podmínek 

 

 

12.4 Nastavení výpočtu  
 

Dále je třeba nadefinovat podmínky výpočtu. Ty se ve Fire Workflow nastavují 

v záložce Solver control.  

 

Solver control 

Discretization Calculation of boundaryvalues Mirror 

Calculation of derivates Gauss 

Variable limits No 

Cell quality check Yes 

Cell face adjustment Equation Yes 

Cell face adjustment Geometry Yes 

Realizability Constrains Yes 

Artificial Compressibility Yes 

Decoupled Domains No 

Simple/Piso Activated 

Activate equations Momentum & Continuity Yes 
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Turbulence k-zeta-f 

Energy Yes 

Static enthalpy activated 

Viscous heating Yes 

Pressure work No 

Scalar Yes 

Pressure reference cell 547 

Two stage pressure correction No 

Compressibility Incompressible 

Wall Treatment Hybrid Wall treatment 

Heat transfer wall model Standard wall function 

Convergence criteria Max. number of iterations 2000 

Min. number of iterations 10 

Normalized residuals activated 

Pressure 0,0001 

Momentum 0,0001 

Energy 0,0001 

 

12.5 Výsledky simulace 
 

 Ze simulace je patrné, že nevyšla úplně podle představ. Rychlost proudění ve válci 

je při průtoku 0,7 kg∙s-1 (42 l∙min-1) dobrá, teploty jsou přijatelné. Přívod vrtanými kanály 

směrem k hlavě se zdá být v pořádku. Problém lpí ve směru kanálů propojujících blok 

motoru a hlavu motoru. Ty jsou oba vyvedeny do hlavy vertikálně. To znamená dobrou 

rychlost proudu chladicí kapaliny ve směru k horní stěně hlavy, ale špatnou rychlost 

proudu směrem k výstupu. Rychlost proudění přes hlavu tedy není dostatečná, chladicí 

kapalina neodvádí teplo ze stěn dostatečně rychle a přehřívá se. Ze simulace jsou viditelné 

teploty kapaliny v hlavě kolem 540 K, což je pro funkci výzkumného motoru nepřípustné 

a je potřeba udělat konstrukční změny. 
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12.7 Konstrukční úprava a úprava sítě 
 

 Původní sériová hlava byla pro výzkumný jednoválcový motor uříznutá tak, aby 

byly zachovány jen sací a výfukové kanály pro jeden válec. Byly také zachovány kanály 

spojující hlavy s blokem pro vstup vody do hlavy. Hlava je však konstruována  

pro čtyřválcový motor a postrádá vstupy vody z dalších tří válců. Proto je na místě zavést 

další vstup vody do hlavy. Aby byla původní koncepce hlavy zachována, je druhý vstup 

vody přiveden ze zadní části pomocí navařené trubky s vnitřním průměrem Ø30 mm 

k zadnímu víku hlavy. Tento přívod tak bude aspoň částečně realizovat přívod chladicí 

kapaliny z dalších tří válců a pomůže zvýšit průtok. Tím se zvýší rychlost proudění 

chladicí kapaliny přes hlavu směrem k výstupu, s čímž by se měl současně zvýšit  

i součinitel přestupu tepla.  

 

 

 Pro výpočet proudění v AVL Fire je třeba je tedy třeba jednak upravit geometrii 

sítě taky, aby představovala skutečný model a jednak nadefinovat novou selection, která 

bude představovat přívod kapaliny do hlavy. Nazvěme ji BND_Inlet_Head. Pro tuto 

selectionu je třeba dále nadefinovat nové okrajové podmínky, které udává následující 

Tabulka 27.  

 

Obrázek 41: Přidaný vstup chladicí kapaliny do hlavy motoru v povrchové síti 
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Boundary conditions 

BND_Inlet_Head Type of BC Inlet/Outlet  

Inlet/Outlet Massflow  

Massflow 1,0  kg·s-1 

Fixed Temperature YES  

Fixed Scalar YES  

Fixed Turbulence YES  

Temperature 353 K 

Scalar 1  

Turb. ref. Velocity 0 m·s-1 

% of mean velocity 0  

% of hydraulic diameter 10  

Turb. kin. energy 1 m2·s-2 

Turb. length scale 0,0023183 m 

Turb. diss. rate 70,8782 m2·s-3 

Tabulka 27: Okrajové podmínky pro vstup do hlavy 

 

 Další konstrukční úpravou hlavy je použití clonky na výstupu, tj. na tělese 

termostatu. Pro zjednodušení byla v softwaru Fire Workflow upravena jen selection 

BND_Outlet (červená), jak naznačuje Obrázek 42. Pro snížení nákladů celého motoru je 

výstup z hlavy v podobě tělesa termostatu zachován, jeho výstupní plocha je však 

samozřejmě také navržena pro čtyřválcový motor a je příliš velká oproti plochám 

vstupních průřezů do bloku a do hlavy. Plochy vstupů a výstupů uvádí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 42: Úprava výstupu (clonka) 
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Vstup / Výstup rozměry [mm] plocha [mm2] 

Vstup do bloku Ø20 314 

Vstup do hlavy Ø30 707 

Vstup celkem - 1021 

Výstup z hlavy původní - 1605 

Výstup z hlavy nový 21x42 880 

Tabulka 28: Rozměry vstupů a výstupů do chladicího okruhu 

  

Pro správné fungování výpočtu a jeho konvergenci je nutné na síti provést několik 

úprav. Předně je však ještě potřeba ověřit, zda se některé buňky nenachází zároveň ve 

více selection. To lze provést vytvořením nové selection pomocí funkce AND. Ta vytvoří 

takovou selection, která obsahuje buňky patřící oběma kontrolovaným selection. Této 

duplicitě je nutné se v síti vyhnout.  

 Dále je potřeba uzpůsobit geometrii tak, aby s ním neměl numerický výpočet 

problém. V modelu by se například neměly nacházet žádné ostré hrany. Pro správnou 

funkci výpočtu je tedy nutné odstranit ostrou špičku na dně vodního prostoru ve válci. 

Tato špička vznikla při konverzi vnitřku vodního prostoru na objemové těleso. V klikové 

skříni se zkosení, které slouží zaprvé k snadnému usazení vložky na její spodní uložení 

Ø121 H7 a zadruhé k tomu, aby se při vkládání vložky do skříně nestřihly těsnicí  

o-kroužky, viz. Obrázek 8 strana 23. Špička je však pro funkci chlazení naprosto 

postradatelná, jelikož se jedná o poměrně krátký úsek, navíc u dna vodního prostoru ve 

válci, kde jsou již teploty mnohem nižší, než je tomu výše. Proto je úpravou ve Fire M 

z modelu odstraněna.  

  

Obrázek 43: Problém se simulací (ostrá špička na dně válce) 
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12.8 Výsledky simulace proudění chladicí kapaliny 
 

Z výsledků to na první pohled vypadá, že kapalina se i přes zavedení nutných 

vylepšení hlavy přehřívá v okolí mezi sacími a výfukovými kanály. Při bližším ohledání 

však lze zjistit, že vysoké teploty nad spalovacím prostorem se nacházejí pouze v tenké 

mezní vrstvě, která má je pro výpočet nastavena poměrně hrubě na 0,2 mm a pro 

zjednodušení výpočtu je pouze jedna. Otázkou je také nastavení okrajových podmínek, 

jelikož vysoké teploty ve výsledcích kopírují okrajovou podmínku na stěně hlavy, které 

byly předepsány maximální teploty. To se mohlo projevit i mezi sacím a výfukovým 

kanálem, jak ukazuje Obrázek 44 na straně 79 s výrazným horkým místem.  

Ve skutečnosti bude zřejmě sací kanál ochlazován vzduchem, který se díky podtlaku 

tvořeného pístem dostává do válce. 

Při pohledu na řez středem hlavy (Obrázek 45, strana 80)  je patrné, že teploty se 

vesměs pohybují od 353 K do 368 K na výstupu, jak se kapalina stačila ohřát od spodní 

stěny hlavy a stěn výfukových kanálů. Horká mezní vrstva spodní části hlavy však není 

v řezu téměř vidět. 

 

Obrázek 44: Teploty chladicí kapaliny v hlavě a válci, pohled zespodu 

 



ČVUT FS  Diplomová práce  Radek Lhotan 

DP – 2020 Ú 12 120 2019/2020 

 

80 

 

Obrázek 45: Řez hlavou, pohled na nejteplejší mezi kanály, výstup vlevo 

  

 

 Podobná situace se odehrává na vrchní části 

válce, kde se podobně vytvořila přehřátá mezní vrstva. 

Rozložení teplot ve válci ukazuje Obrázek 48.  

Pro pokles teplot by bylo možné zavést druhý vstup do 

vodního prostoru ve válci, který by byl směřován 

tangenciálně k válci v horní části bloku. Otázkou je, 

zda by toto řešení nevedlo k hromadění vody v bloku, 

poněvadž kanály odvádějící chladicí kapalinu do hlavy 

jsou poměrně malé.  

 

  

Obrázek 46: Rozložení teplot v hlavě a válci, 

pohled ze strany sacích kanálů 
Obrázek 47: Rozložení teplot v hlavě a válci, 

pohled ze strany výfukového kanálu 

Obrázek 48: Rozložení teplot ve 

válci, řez 
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Proudnice, které ukazuje Obrázek 50 a Obrázek 49, naznačují tok chladicí kapaliny 

válcem a hlavou motoru. Na obou obrázcích je patrné, že rychlosti kolem výfukových 

kanálů dosahují rychlostí kolem 1 m∙s-1. Vyšší rychlost chladicí kapaliny je zde potřebná. 

Vyšší rychlost totiž vede k zvýšení součinitele přestupu tepla a tím i k lepšímu odvodu 

tepla ze stěn do kapaliny. Proto byl vstup kapaliny do hlavy umístěn právě na stranu 

výfukových kanálů. Na straně sacích kanálů jsou rychlosti nižší, avšak to tolik nevadí, 

protože i teploty jsou zde nižší.  

 

 

  

Obrázek 49: Proudnice kapaliny (zespoda) Obrázek 50: Proudnice kapaliny (shora)  

m∙s-1 
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14 Kontrola vložky válce 

 

 Vložka válce zkušebního jednoválcového motoru je převzata ze sériového motoru 

Z1605. Před použitím ve zkušebním motoru je tedy vhodné ji zkontrolovat pomocí 

metody konečných prvků.  

 

14.1 Nastavení materiálu  
  

 Pro vložku válce má Zetor použitý svůj definovaný materiál litinu ČSN 42 2425, 

v modelu uvedený jen jako Ocel. Materiál v modelu však postrádá některé mechanické či 

tepelné vlastnosti, a proto je třeba jej dodefinovat. Vlastnosti materiálu udává následující 

Tabulka 29.  

 

Mez pevnosti (minimální zaručená) 250 N∙mm-2 

Poissonovo číslo 0,23 1 

Součinitel tepelné vodivosti 50 W∙m-1∙K-1 

Měrná tep. kapacita 545 J∙kg-1∙K-1 

Součinitel tepelné roztažnosti 11∙10-6 K-1 

Tabulka 29: Mechanické a tepelné vlastnosti litiny ČSN 42 2425 [20] 

 

Tato litina s lupínkovým grafitem se používá především na odlitky, u nichž je 

požadována záruka mechanických vlastností, pevnost v tahu a tvrdost. Používá se 

zejména v automobilovém průmyslu na odlitky skříní převodovek, vložky válců, ozubená 

kola, řemenice, písty, hlavy motoru a klikové skříně. Další použití je pro výrobu stojanů 

různých strojů, frézek, soustruhů nebo lisů. [21] 

 

14.2 Nastavení okrajových podmínek 
 

 Po nastavení materiálu je dále třeba nastavit okrajové podmínky. To znamená 

nastavit, jak a kde se vložka může rozpínat a prodlužovat. Nastavení okrajových 

podmínek je potřebné udělat správně, aby se výpočet co možná nejvíce podobal realitě. 

Přidáním okrajových podmínek v podstatě zamezíme pohybu vložky v daných směrech. 

Nastavení se omezí na posuvy a natočení v cylindrickém souřadném systému R, θ, Z. 

Zkoumanému tělesu – vložce válce – se postupně odeberou posuvy či natočení v těchto 
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třech směrech, což bude představovat uložení vložky v bloku motoru. Souřadný systém 

je nadefinovaný tak, že osa Z je v ose válce, R definuje poloměr válce a θ úhel natočení. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o konstrukci, vložka je uložena dole na průměru 

121 mm a nahoře na průměru 124 mm. Na horní průměru lze očekávat vysoké teploty  

a tím pádem i velkou teplotní dilataci. Aby se mohl materiál vložky se zvyšující se 

teplotou rozpínat, je zde navrženo uložení s vůlí H7/f7. Minimální vůli uložení určuje 

rovnice (28). Pro tento průměr se tedy nastaví podmínka maximálního předepsaného 

posuvu ve směru poloměru válce R.  

 

Součást Rozměr 

[mm] 

Tolerance 

[mm] 

Rozměr 

[mm] 

blok (Db) 124 H7 +0,040 124,040 

  0 124 

vložka válce (dv) 124 f7 -0,043 123,957 

  -0,083 123,917 

Tabulka 30: Rozměry uložení vložky válce v bloku motoru 

 

 

Teplotní pole je však v horní části vložky 

válce proměnné. Proto je vhodné nastavit nejprve 

horní uložení jako volné a vypočítat teplotní 

dilataci ve zkoumaném místě.  

Obrázek 51 ukazuje změnu rozměrů 

v místě horního uložení vložky. Jak je patrné, 

posuv se ve zkoumaném místě pohybuje  

od 0,038 mm do 0,057 mm. Nastavme tedy velikost 

posuvu na vypočtenou minimální vůli uložení,  

tj. 0,043 mm. 

 

 

 

 

 𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝐷𝑏𝑚𝑖𝑛
− 𝑑𝑣𝑚𝑎𝑥

= 124 − 123,957 = 0,043 𝑚𝑚 (28) 

Obrázek 51: Teplotní dilatace vložky 

(posuv; rozměry v mm) 
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Na spodním uložení vložky na průměru 121 mm je uložení s menší vůlí H7/g7, 

protože teploty zde už nejsou tolik vysoké. I zde se nastaví okrajová podmínka, která 

zamezí vložce v pohybu do směru poloměru válce R, jak ukazuje Obrázek 52. 

 

 

 

 

 

V horní části skříně je pak vložka uložena na osazení v bloku motoru, které vložku 

drží, aby pomyslně nespadla do klikové skříně. Na tuto plochu se nastaví okrajová 

podmínka, která zamezí pohybu vložky ve směru osy Z. Tím se odebere poslední stupeň 

volnosti pohybu vložky. 

 

 

Obrázek 52: Předepsání posuvu od teploty dle výsledku teplotní dilatace (vlevo) 

Odebrání stupně volnosti ve směru osy R – uložení v bloku motoru (vpravo) 
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14.3 Nastavení zatížení od tlaku plynů 
 

Vložka válce čelí v průběhu pracovního cyklu namáhání od plynů ve spalovacím 

prostoru. Hořící směs při expanzi působí na vložku jednak tlakem, kterým dávají  

do pohybu píst směrem k dolní úvrati a za druhé svou teplotou. Tlak se v průběhu zdvihu 

pístu mění. K maximálnímu nárůstu tlaku dochází zhruba mezi 10°-15° za horní úvratí 

pístu, jak názorně ukazuje Obrázek 73 na straně 102. Jak se píst pohybuje směrem k dolní 

úvrati, objem ve válci se zvětšuje, horké plyny expandují a tlak ve válci klesá.  

To znamená, že spodní části vložky válce budou namáhané méně než ty horní. To je 

potřeba v modelu zohlednit a rozdělit geometrii vložky na menší části. Každá tato část se 

pak zatíží jejím průměrným tlakem, který je převzat z vytvořeného modelu v aplikaci  

GT-Power. Zde je k dispozici p-V diagram, který udává závislost tlaku ve válci na jeho 

objemu.  Hodnoty z p-V diagramu ukazuje Tabulka 31 na straně 86. Jsou zde uvedeny již 

přepočítané hodnoty aktuálního zdvihu (polohy) pístu, které se při znalosti aktuálního 

objemu a neměnného vrtání válce snadno vyjádří jako: 

 

 

Při pohybu pístu ve válci píst nikdy nejde až úplně k hlavě. Je zde malá mezera 

mezi hlavou a doběhem pístu, která byla již dříve spočítána. Tlak ve válci navíc nepůsobí 

pouze na korunu pístu, ale zatěžuje i první pístní kroužek. Ten je tímto tlakem přitlačován 

 𝑍𝑎𝑘𝑡 =
4 ∙ 𝑉𝑎𝑘𝑡

𝜋 ∙ 𝐷2
 (29) 

Obrázek 53:Odebrání stupně volnosti ve směru osy Z – uložení v bloku motoru 
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na vložku a těsní tak spalovací prostor od prostoru klikové skříně. Do rozložení zatížení 

vložky válce tlakem je tedy nutné vzít v potaz ještě vzdálenost prvního pístního kroužku 

od koruny pístu a mezeru mezi hlavou s pístem. Proto je v tabulce první oblast, která je 

celá zatížená maximálním dosaženým tlakem ve válci. Píst je starší koncepce, je velmi 

vysoký a první pístní kroužek je usazen v litinovém nosiči poměrně daleko od hlavy. 

Mezera mezi hlavou a pístem se dle předchozích výpočtů pohybuje kolem 1 mm. 

Výsledná vzdálenost, kde na vložku působí maximální spalovací tlak, je 14 mm od jejího 

horného okraje. V dalších oblastech je již pozice prvního pístního kroužku a mezery mezi 

pístem a hlavou ve výpočtech zanedbána. Oblast působení tlaku plynů na vložku je 

ukončena ve vzdálenosti 120 mm od hlavy motoru, tedy na maximálním zdvihu pístu. 

Simulace tlakového i teplotního zatížení vložky je prováděna při maximálním výkonu 

motoru, tj. 97 kW při 2100 min-1.  

 

Objem válce 

[cm2] 

Vzdálenost od hlavy 

[mm] 

Průměrný tlak 

[MPa] 

0 ÷ 121,30 0 ÷ 14 13,43 

121,30 ÷ 180,62 14 ÷ 20 7,07 

180,62 ÷ 352,31 20 ÷ 40 3,56 

352,31 ÷ 525,36 40 ÷ 60 1,76 

525,36 ÷ 784,89 60 ÷ 90 1,03 

784,89 ÷ 1039,08 90 ÷ 120 0,57 

Tabulka 31: Závislost tlaku na zdvihu pístu při 2100 min-1  

 

14.4 Nastavení zatížení od teploty 
 

 Další namáhání vložky válce je od teploty. Při hoření směsi vznikají ve válci 

vysoké teploty a horké plyny ohřívají stěnu vložky válce. Teplota se však v průběhu 

zdvihu pístu mění obdobně jako tlak, ačkoliv ne tak razantně. Vložka válce je navíc 

v počáteční části hoření téměř celá zakrytá pístem. Jak se pak píst pohybuje do expanze, 

postupně odkrývá větší a větší část vložky. Nejvyšším teplotám je vložka vystavena  

ve své horní části, nižším pak ve spodní části, když píst dojde do dolní úvrati. Po celé této 

délce je vložka na svém vnějším průměru chlazena chladicí kapalinou, jak naznačuje 

kapitola věnující se proudění chladicí kapaliny v hlavě a bloku.  
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 Model vložky válce pro výpočet namáhání je opět rozdělen na části. Na straně 

válce je vložka zatížena teplotou plynů ve válci a součinitelem přestupu tepla z plynů  

do vložky. Na straně chladicí kapaliny je předepsán součinitel přestupu tepla do chladicí 

kapaliny a její teplota. V horní části, kde je vložka usazena v bloku, je pro zjednodušení 

zadána pouze teplota. Blok motoru má poměrně malý tepelný odpor. Hodnoty teploty  

a součinitele přestupu tepla jsou opět převzaty z vytvořeného simulačního modelu  

v GT-Power popřípadě druhotně ze simulace proudění chladicí kapaliny v programu  

AVL Fire. 

 

Vzdálenost od hlavy 

[mm] 

Teplota plynů 

[K] 

Součinitel přestupu tepla 

[W∙m-2∙K-1] 

0 ÷ 20 1061 386 

20 ÷ 60 772 205 

60÷ 120 675 98 

120 ÷ 165 400 - 

Tabulka 32: Použité hodnoty pro teplotní zatížení vložky – strana válce 

 

 

Vzdálenost od hlavy 

[mm] 

Teplota kapaliny 

[K] 

Součinitel přestupu tepla 

[W∙m-2∙K-1] 

0 ÷ 20 - - 

20 ÷ 135 363 7000 

Tabulka 33: Použité hodnoty pro teplotní zatížení vložky – strana chladicí kapaliny 
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14.5 Tvorba sítě 
 

Po nastavení okrajových podmínek je potřeba 

model nasíťovat. Pro síť je třeba zvolit vhodnou velikost 

elementů tak, aby byl výpočet průkazný a zároveň aby 

netrval příliš dlouho. Pro vložku válce je síť vytvořena 

pomocí tří velikostí elementů tak, že nejmenší elementy 

velikosti 5 mm jsou v horní části vložky, kde je vysoký 

tlak a teplota a největší o velikosti 15 mm ve spodní části 

vložky, kde je poměrně zanedbatelné zatížení. 

  

14.6 Výsledky tepelné analýzy 
 

 Výsledky tepelné analýzy vložky poměrně dobře 

nastiňují, jak je na vložce válce teplota rozložena, viz 

Obrázek 55. Vrchní část má samozřejmě nejvyšší teploty, protože píst ji odkryje nejdříve 

a teplo se zde šíří pouze vedením do bloku motoru. Zhruba 20 mm od osazení pro těsnění 

hlavy začíná prostor, který je přímo chlazený vodou a teploty stěny zde tak razantně 

snižuje celkem slušný součinitel přestupu tepla do chladicí kapaliny. Teplotní pole  

na vložce se poměrně shoduje s výsledky z GT-Power, který udává i přímo teploty stěn. 

To je dobrý základ pro další výpočty. 

Další simulace ukazuje rozložení napětí na vložce válce, kdyby na ni působila 

pouze teplota. Jak známo, teplota způsobuje poměrně malé deformace, zato ale vysoká 

napětí v materiálu. To dokazuje Obrázek 56 na straně 90. Je zjevné, že napětí způsobená 

pouze vlivem teploty jsou nejvyšší v horní části vložky. Nižší hodnota napětí mezi dvěma 

poli napětí o hodnotách vyšších je pravděpodobně způsobena nastavení daného posuvu 

v okrajové podmínce. Vysoké hodnoty napětí značeny červenou barvou poukazují  

na hranice ploch obou okrajových podmínek v horní části vložky a zkreslují tak výsledky.  

 

14.7 Výsledky tlakové analýzy 
 

 Hodnoty napětí při zatížení pouze tlakem jsou citelně nižší, zhruba poloviční.  

Je nutné dodat, že pro zatížení tlakem bylo použito nastavení podmínky v horním uložení 

složky bez předepsaného posuvu. Vyšší napětí je opět jednoduše v horní části válce tam, 

Obrázek 54:   

Nasíťovaný model vložky 
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kde jsou ještě vysoké spalovací tlaky. Plyn tlačí na vložku a snaží se jí pomyslně rozevřít.  

Se vzdáleností od hlavy napětí prudce klesají a ve spodní části jsou napětí způsobená 

tlakem plynů velmi nízká, takřka zanedbatelná. Napětí v horní části vložky válce ukazuje 

Obrázek 56 na straně 90.  

 

14.8 Výsledky kombinace tlaku a teploty 
 

 Výsledky kombinace tlaku a teploty ukazují zvýšené namáhání v horní části 

vložky, kde jsou spalovací tlaky i teploty plynu nejvyšší, viz Obrázek 58 strana 91. Tato 

kombinace přibližně odpovídá spalovacímu procesu ve skutečném motoru. Maximální 

hodnoty napětí se pohybují kolem 95 N∙mm-2, mez únavy litiny ČSN 42 2425 je 110 

N∙mm-2. Tohoto napětí by při periodickém namáhání neměla součást dosáhnout, aby 

vydržela neomezený počet pracovních cyklů. Vložka z tohoto materiálu by tedy 

kombinované namáhání měla vydržet a je vhodná pro použití v tomto motoru při daném 

nastavení.  

Největší napětí ve válci je na hranách jeho vnější stěny, kde je vložka usazena  

do bloku motoru – tyto hodnoty lze z větší části zanedbat, neboť jsou způsobeny 

nastavením výpočtu. 
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Obrázek 55: Rozložení teploty na vložce válce 

Teplota [K] 

Obrázek 56: Rozložení napětí na vložce válce působením teploty 
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Obrázek 57: Rozložení napětí na vložce válce působením tlaku 

Obrázek 58: Rozložení napětí na vložce válce působením 

kombinace tlaku a teploty 
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15 Kontrola hlavy 

 

 Další kontrolovanou součástí motoru je zkrácená hlava. Na hlavu působí opět 

působí kombinace tlaku a teploty od procesu hoření ve válci, proto je i zde vhodné provést 

kontrolu, jestli je její konstrukce schopna snést tuto kombinaci zatížení. Postup nastavení 

okrajových podmínek je podobný jako u vložky, avšak o trochu komplikovanější, co se 

týká výběru ploch ve vodním prostoru a kanálů v hlavě.  

 

15.1 Zjednodušení pro výpočet 
 

 Hlava pro výpočet je značně okleštěna, co se týče dílů. Hlava obsahuje jen sací  

a výfukové ventily, sedla ventilů a vodítka ventilů. Protože Creo Parametric obecně 

špatně snáší kontaktní výpočty, tzn. výpočty s více tělesy a více materiály, je hlava 

motoru použitá pro výpočet dále upravena. V hlavě jsou vytvořeny všechny uvedené 

součásti vytvořeny přímo v dílu jako jeho dílčí úpravy. Ventily, jejich sedla a vodítka 

jsou tedy pro snadnější výpočet vytvořeny poměrně jednoduše pomocí funkce Revolve 

jako nová těla hlavy (jako nový materiál). Všechny prvky jsou poněkud zjednodušeny, 

aby posléze vytvořená síť nebyla příliš komplikovaná. Ventily jsou zbaveny zámků 

v horní části dříku, dřík má všude stejný průměr. Dosedací plocha do sedel je 

zjednodušena na jeden kužel, analogicky jsou zjednodušena i sedla. Vodítka ventilů 

nemají na svém konci dosedací plochy pro těsnění, mají pouze jeden vnější průměr. 

 Další úpravou hlavy je finální zjednodušení modelu. Z modelu jsou odebrány 

všechny nepotřebné díry a závity na výfukové a sací potrubí, víko termostatu, zadní víčka, 

mechanismus vahadla, olejový kanál, otvor pro vstřikovač a další. Otvor pro žhavení  

a pro vstřikovač ze strany hlavy byly také zaslepeny, aby zadaní okrajové podmínky tlaku 

a teploty bylo možné nastavit po celé ovlivněné ploše. Tyto úpravy vedou  

ke zjednodušení a urychlení síťování a následně i k rychlejšímu výpočtu analýzy. 

 Postupem výpočtů bylo dále zjištěno, že v dříkách ventilů se kumulují velká 

napětí, což bylo způsobeno teplotní roztažností v kombinaci s pevným spojením ventilů 

a vodítek. Potíž je vyřešena větším vnitřním průměrem vodítek. Na oblast dříku, která je 

ve vodítku, byla navíc nastavena okrajová podmínka s odvodem tepla, který nahrazuje 

odvod tepla do vodítka a následně do hlavy. 
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15.2 Nastavení okrajových podmínek 
 

 V dalším kroku je u hlavy motoru nutné nastavit okrajové podmínky. Zde pomůže 

fakt, že hlava je už koncepčně v modelu jako jedna součást, a tudíž není nutné definovat 

podmínky samostatně pro všechny součásti.  

 Hlavě se opět odeberou všechny tři stupně volnosti definované posuvy ve směru 

os X, Y, Z. Plochy hlavy je k tomuto účelu nutné opět rozdělit na několik segmentů pomocí 

nástroje split. Ze spodní části hlavy je dále kruh, které naznačuje počátek plochy těsnění, 

jak ukazuje Obrázek 60. Na tuto plochu hlavy je aplikována podmínka, která brání hlavě 

v pohybu ve směru Z, tedy ve směru pomyslné osy válce. 

Pro další uložení je zvolen jeden ze šroubů. Tímto se odeberou dva stupně 

volnosti, posuv ve směru osy X a Y (osy kolmé k ose válce). Hlava motoru je většinou 

centrována na dva šrouby, ale pro zjednodušení a snahu uložení nepředefinovat byl 

zvolen pouze jeden. Uložení ukazuje Obrázek 59. 

 

 

V horní části hlavy jsou nakresleny pomyslné průměry podložek v místech, kde 

je hlava stažena maticemi. V těchto místech je nastavena okrajová podmínka zamezení 

pohybu hlavy ve směru osy Z (osa válce).  

Obrázek 60: Usazení na těsnění Obrázek 59: Uložení na šroubu 
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15.3 Nastavení zatížení 
 

Ze spodní části hlavy je naznačen kruh o průměru 105 mm, který představuje 

vrtání válce a tím pádem i prostor, který je přímo vystaven teplotě a tlaků hořících plynů.  

Do tohoto prostoru je zaveden maximální spalovací tlak při maximálním výkonu motoru 

a tedy otáčkách 2100 min-1. Tlakem je zatížena jednak hlava, ale i ventily a jejich sedla. 

Stejně tak jsou všechny tyto části zatíženy i teplotou plynů. Hodnoty teploty plynů a 

součinitel přestupu tepla z plynu do hlavy jsou převzaty z vytvořeného modelu v GT-

Power. Hodnoty součinitele přestupu tepla na straně chladicí kapaliny jsou převzaty 

z výpočtů proudění v AVL Fire. V hlavě je potřeba nastavit teploty a součinitele přestupu 

tepla u sacích a výfukových kanálů, ventilů a jejich vodítek a samozřejmě na všechny 

stěny vodního prostoru. Olejový prostor je z důvodu další složitosti výpočtu vynechán. 

Zadávané hodnoty teplot a součinitele přestupu tepla pro výpočet rozložení teploty a 

tepelného namáhání udává Tabulka 34. Udávané hodnoty jsou pro otáčky s nejvyšším 

výkonem, tj. 2100 min-1 a 97 kW.  

 

15.4 Výsledky zatížení předpětím šroubů 
 

 Hlava je nejdříve zatížena pouze předpětím šroubů, motor není v chodu. Z 

výsledků simulace je zřejmé, že největší napětí na spodní straně hlavy se nachází kolem 

hranice okrajové podmínky, kde hlava dosedá na blok a kde tedy byla zadána podmínka 

kotvící hlavu ve směru osy válce. Výrazný jsou pak nálitky pro šrouby, kde byla z horní 

Obrázek 61: Nastavení zatížení od předpětí šrouby – stažení maticemi 
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strany hlavy zavedena síla. Zde nepřekračují napětí mez únavy materiálu, jak ukazuje 

Obrázek 62 na straně 96.  

 Další okrajová podmínka se projevila na horní straně hlavy, kde je hlava na šesti 

místech stažena maticemi, jak Obrázek 63 na straně 96. Napětí kolem hranice okrajové 

podmínky opět hodně roste. Stejně tak vysoká napětí jsou v rádiusech, kde je nálitek pro 

šroub spojen se spodní částí hlavy. Z řezů hlavou na straně 97 je však vidět, že stěny 

nálitků pro šrouby přenáší tlak vcelku dobře a napětí je zde kromě oblastí okrajové 

podmínky nebo malých zaoblení pod mezí únavy, viz Obrázek 64 a Obrázek 65. 

 

 

Část modelu 
Teplota plynu / kapaliny 

[K] 

Součinitel přestupu tepla 

[W∙m-2∙K-1] 

Hlava 

strana válce 
1227 668 

Hlava 

strana vody 
363 6689 

Sací ventily  

strana válce 
1227 668 

Sací ventily  

zadní strana  
356 267 

Výfukové ventily 

strana válce 
1227 668 

Výfukové ventily 

zadní strana  
895 311 

Sací kanály 

strana válce 
342 286 

Výfukové kanály 

strana válce 
835 332 

Výfukové kanály 

strana vody 
363 8769 

Tabulka 34: Hodnoty zadávané do MKP výpočtu v Creo Parametric  
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Obrázek 63: Rozložení napětí v hlavě po předepnutí šroubů, horní strana 

Obrázek 62: Rozložení napětí v hlavě po předepnutí šroubů, spodní strana 

Obrázek 64: Rozložení napětí v hlavě po předepnutí šroubů, řez ventily 
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15.5 Výsledky kombinace tlaku a teploty 
 

 V simulaci, kde je navíc nastavené i působení teploty, hraje velkou roli teplotní 

roztažnost materiálu. Zvýšené napětí způsobené právě vlivem teploty se projeví 

především v oblasti hlavy nad spalovacím prostorem, viz Obrázek 66, kde jsou teploty 

plynů velmi vysoké. Velké namáhání pak musí snést ventily, které jsou však z kvalitní 

oceli o mnohem vyšší mezi pevnosti než hlava. Výfukové ventily jsou navíc chlazené 

sodíkem.  

 

  

Obrázek 65: Rozložení napětí v hlavě po  předepnutím šroubů, řez kanály 

Obrázek 66: Rozložení napětí v hlavě působením tlaku a teploty, spodní strana 
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 I tak se však napětí v hlavě v místě nad spalovacím prostorem pohybují kolem 

hodnot 100÷160 N∙mm-2, což je už za mezí únavy materiálu hlavy. Dobrá zpráva je,  

že hodnoty nepřekračují mez pevnosti. Rozložení napětí na spodní části hlavy a na 

ventilech zobrazuje v řezu ukazuje Obrázek 66 strana 97. Další vysoké hodnoty jsou pak 

kolem děr pro šrouby, kde vliv teploty ještě zvýšil napětí, které bylo generováno 

předpnutím šroubů. 

 V horní části hlavy se napětí příliš neliší od hodnot, kdy na hlavu působil jen tlak 

od předepnutí šroubů. Teploty stěn hlavy v její horní části jsou již nižší, a proto zde 

teplotní dilatace nemá takový vliv, jako ve spodní části hlavy, která je vystavena vysokým 

teplotám horkých plynů. Napětí v horní části hlavy způsobené kombinací teploty a tlaku 

udává Obrázek 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 67: Rozložení napětí v hlavě působením tlaku a teploty, horní strana  

Obrázek 68: Rozložení napětí v hlavě působením tlaku a teploty, řez ventily  
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Na dnu hlavy ze strany vodního prostoru se opakuje obdobná situace jako u zatížení 

pouze tlakem. Napětí jsou rozložená podobně, jen jejich hodnoty jsou vyšší. Obrázek 69 

ukazuje vyšší hodnoty napětí kolem místa nad spalovacím prostorem, které je pro tento 

účel zesílené. Vysoké hodnoty jsou opět v malých rádiusech kolem nálitků pro šrouby, 

ale to je spíše dáno příliš hrubou sítí.  

 

  

Obrázek 69: Rozložení napětí v hlavě působením tlaku a teploty, řez kanály 
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16 Kontrola šroubového spoje skříně 

 

16.1 Problematika předepjatého šroubového spoje 
 

 Jak již bylo zmíněno, obě části navržené klikové skříně jsou spojeny pomocí 

šroubů, aby byla zaručena rozebíratelnou spoje. Kvůli lepší montáži a prostoru byly 

použity šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem. Kvůli značnému namáhání je 

šroubový spoj konstruován jako předepjatý a již při montáži budou šrouby utaženy na 

velkou vnitřní osovou sílu – montážní předpětí. To by mělo zajistit dostatečnou silovou 

vazbu stykových ploch.  

 

 

Obrázek 70: Šroubový spoj klikové skříně 

 

Součásti předepjatého spoje jsou tím pádem namáhány již před uvedením motoru 

do chodu, kde pak navíc působí i namáhání od vnějších provozních sil. Zde se uplatní 

stěžejní vlastnost šroubového spoje a důvod, proč do spoje vnášíme přepětí. Jedná se  

o schopnost převést vnější zatížení působící na spoj v příznivější druh namáhání.  
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16.2 Určení typu a velikosti namáhání šroubového spoje 
 

Předpjatý šroubový spoj dělené skříně motoru je namáhán silou od tlaku plynů ve 

spalovacím prostoru válce. Nejvyšší naměřený absolutní tlak je 142,2 bar, nejnižší 

absolutní 2,1 bar. To znamená, že nejnižší přetlak činí pouze asi 1 bar oproti zhruba 141 

bar při maximálním přetlaku. Zjednodušme tedy namáhání šroubového spoje klikové 

skříně motoru na zatížení míjivou silou.  

Snahou úlohy je převést tento míjivý cyklus vnější síly F - Obrázek 71, který má 

vysokou hodnotu amplitudové složky síly Qa, na vnitřní pulzující silový cyklus - Obrázek 

72, který má amplitudovou složku Qa síly nižší. Toto řešení je výhodnější zejména 

z hlediska únavové pevnosti spoje. Pulzující cyklus má sice vyšší hodnotu střední složky 

síly Qm, ta se při únavě však výrazněji neprosadí.  

 

 

Obrázek 71: Míjivý silový cyklus 

 

 

Obrázek 72: Pulzující silový cyklus 
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Pro lepší výpočet poslouží převod tlaku naměřeného na motoru z bar na MPa. 

𝒑𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟒𝟐, 𝟐 𝒃𝒂𝒓 

𝒑𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟒, 𝟐𝟐 𝑴𝑷𝒂 

Na spalovacích motorech lze uvažovat tak, že tlak se mění velmi rychle, a tudíž 

lze považovat v celém spalovacím prostoru za přibližně stejný. Z této úvahy je tlak plynů, 

který působí na hlavu motoru stejný jako tlak, který působí na píst. Tento stejný tlak 

působí tedy i na šroubový spoj skříně motoru. Při znalosti vrtání válce D tedy můžeme 

určit plochu průřezu pístu Sp, na niž tlak působí: 

 

𝐷 = 105 𝑚𝑚 

 

Výsledná maximální síla působící na píst Fp se pak vypočítá z maximálního tlaku 

a plochy pístu jako jejich součin: 

 

 𝑆𝑝 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
=

𝜋 ∙ 1052

4
= 8 659 𝑚𝑚2 (30) 
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Síla na píst je tedy stejná, jako síla, která působí na hlavu motoru a tím pádem i 

stejná jako síla, která působí na šrouby spojující obě poloviny dělené skříně motoru. 

Umístění šroubů je navrženo tak, aby byly šrouby co nejblíže ose válce. Jejich rozmístění 

je navíc téměř symetrické vzhledem k ose válce, a tudíž lze pro zjednodušení uvažovat, 

že zatížení všech šroubů je přibližně stejné. Ve šroubovém poli je deset pevnostních 

šroubů s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem EN ISO 4762 o rozměru M12x35 – 12.9.  

 

jakostní třída oceli 12.9 

míra využití meze kluzu 𝜐 = 0,85 

součinitel tření pro závity 𝑓 = 0,15 

napětí na mezi pevnosti 𝜎𝑃𝑡 = 1180 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

napětí na mezi kluzu  𝜎𝐾𝑡 = 1080 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

napětí na mezi únavy 𝜎𝐶(−1) = 390 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

Tabulka 35: Mechanické vlastnosti materiálu použitých šroubů 

 

 

Obrázek 74: Rozmístění šroubů pro spojení klikové skříně 

 

 𝐹𝑝 = 𝑝𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑆𝑝 = 14,22 ∙ 8 659 = 123 131 𝑁 (31) 
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Výsledná síla působící na jeden šroub Fš je tedy:  

 

16.3 Výpočet tuhostí součástí spoje 
 

Abychom nalezli potřebné předpětí Q0, je dále třeba znát konstanty tuhosti C 

v tahu, respektive v tlaku, součástí šroubového spoje. Konstanty tuhosti dělíme na tzv. 

tuhosti přitěžovaný dílů C1 a tuhosti odlehčovaných dílů C2.  Tuhost vyjádříme 

z Hookova zákona dle následujícího vztahu: 

 

 

 

Šrouby zjevně spadají do dílů přitěžovaných; šroub se bude se zvyšujícím se 

pracovním zatížením natahovat. Výpočet jejich konstanty tuhosti lze uvažovat jako 

součet reciprokých hodnot tuhostí jednotlivých délek dříků šroubu o různých průřezech, 

jak ukazuje (35). Výpočet tedy uvažuje délku dříku se závitem o průměru d3 a délku dříku 

bez závitu o průměru d.  

 

 

1

𝐶1
=  

1

2,06 ∙ 105
∙ (

35

𝜋 ∙ 9,8532

4

) 

 

𝐶1 = 448 772 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 

 

 

 𝐹š =
𝐹𝑝

𝑛š
=

123 131

10
= 12 313 𝑁 (32) 

 𝜀 =
∆𝑙

𝑙
=

𝜎

𝐸
=

𝐹

𝐸 ∙ 𝑆
 (33) 

 𝐶 =
𝐸 ∙ 𝑆

𝑙
 (34) 

 
1

𝐶1
=

1

𝐸
∑

𝑙𝑖

𝑆𝑖
=

1

𝐸
∑

𝑙𝑖

𝜋 ∙ 𝑑𝑖
2

4

2

𝑖=1

2

𝑖=1

 
(35) 
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Šroub spojuje horní skříň přes kompresní podložku se spodní skříní. Je tedy třeba 

určit tuhost tzv. odlehčovaných součástí – příruby horní skříně a podložky. Průměr děr 

pro šrouby D1 je 13,5 mm. Ovlivněná oblast je zvolena jako dvojnásobek průměru šroubu: 

 

𝑑1 ≅ 2 ∙ 𝑑 = 2 ∙ 12 = 24 𝑚𝑚 

𝐷1 = 13,5 𝑚𝑚 

 

Plocha ovlivněné oblasti Sd pro jeden šroub je u desky horní skříně: 

 

 

 Deska horní skříně a podložka umístěná mezi spodní a horní klikovou skříní 

spadají pod tzv. odlehčované součásti. Pro další výpočet je třeba znát i jejich tuhosti, které 

je třeba sečíst. Součet těchto tuhostí označíme jako tuhost C2. Výsledná tuhost se počítá 

opět součtem převrácených hodnot tuhostí: 

 

 

𝐶2 = 4 247 041 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 

 

16.4 Určení montážního předpětí 
 

 Po spočtení tuhostí přitěžovaných a odlehčovaných částí předepjatého spoje je 

možné přistoupit k určení montážního předpětí. Pro požadovanou kompaktnost spoje je 

nutné zvolit ještě odpovídající součinitel provozního předpětí qz Součinitel provozního 

předpětí uvádí potřebnou hodnotu provozního předpětí Q0 do vztahu k vnějšímu zatížení 

F. Doporučené hodnoty součinitele předpětí uvádí Tabulka 36. 

kompaktnost 
síla stála 𝑞 = 0,5 ÷ 1,5 

síla proměnná 𝑞 = 1 ÷ 2 

Tabulka 36: Doporučené hodnoty součinitele předpětí 

 

 𝑆𝑑 =  
𝜋 ∙ (𝑑1

2 − 𝐷1
2)

4
=  

𝜋 ∙ (242 − 13,52)

4
= 309 𝑚𝑚2 (36) 

 
1

𝐶2
=  

1

𝐸
∙ (

𝑙𝑑

𝑆𝑑
+

𝑙𝑝

𝑆𝑝
) =

1

2,06 ∙ 105
∙ (

10

309
+

5

309
) (37) 
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Spojení je namáháno proměnnou silou, a proto je pro spojení navržen součinitel 

předpětí q = 1,3. Výpočet předpětí udává (38): 

 

 

𝑄0 = (1,3 +
4 247 041 

448 772 + 4 247 041 
) ∙ 12 312 = 27 143 𝑁 

 

Při znalosti hodnoty předpětí je pak už snadné dopočítat hodnoty střední síly Q1m 

a amplitudové síly Q1a cyklu dle vztahů (39) a (40): 

 

𝑄1𝑚 = 27 143 +
1

2
∙

448 772

448 772 + 4 247 041 
∙ 12 312 = 27 732 𝑁 

 

 

𝑄1𝑎 =
1

2
∙

448 772

448 772 + 4 247 041
∙ 12 312 = 588 𝑁 

 

Prodloužení šroubů Δl1 při dosažení požadovaného předpětí Q0 se vypočítá jako podíl 

předpětí Q0 a tuhosti šroubu C1: 

 

 

Stlačení odlehčovaných součástí Δl2 při dosažení předpětí Q0 se vypočítá analogicky jako 

podíl předpětí Q0 a tuhosti desek C2: 

 

 𝑄0 = (𝑞𝑧 +
𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
) ∙ 𝐹š (38) 

 𝑄1𝑚 = 𝑄0 +
1

2
∙

𝐶1

𝐶1 + 𝐶2
∙ 𝐹š (39) 

 𝑄1𝑎 =
1

2
∙

𝐶1

𝐶1 + 𝐶2
∙ 𝐹š (40) 

 ∆𝑙1 =
𝑄0

𝐶1
=

27 143 

448 772
= 0,060 𝑚𝑚 (41) 

 ∆𝑙2 =
𝑄0

𝐶2
=

27 143 

4 247 041 
= 0,006 𝑚𝑚 (42) 
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16.5 Výpočet napětí v tahu 
 

Pro určení míry bezpečnosti předepjatého spoje je třeba znát nejdříve napětí, která 

ve spojí působí. Jedná se o tahové napětí od předpětí a o napětí vzniklé působením 

provozních sil. Tahové napětí σQ ve šroubu od předpětí je možné vyjádřit jako podíl 

montážního předpětí Q0 a plochy malého průměru dříku šroubu S3. Vztah ukazuje rovnice 

(44): 

 

 

Tahové napětí od provozních sil σmax lze pak vypočíst podobně, ovšem 

s provozními silami ve jmenovateli. Aby byl výsledek korektní, je třeba vzít v potaz 

působení obou hodnot pracovní sily, tedy jak síly střední Q1m, tak síly amplitudové Q1a. 

Součtem obou hodnot pak dostaneme maximální možnou hodnotu napětí od provozních 

sil σ1max dle vztahu (47) Následující vztahy (45) a (46) uvádí výpočet střední hodnoty 

napětí σm a amplitudové hodnoty napětí σa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑆3 =
𝜋 ∙ 𝑑3

2

4
=

𝜋 ∙ 9,8532

4
= 76,2 𝑚𝑚2 (43) 

 𝜎𝑄0
=

𝑄0

𝑆3
=

27 143 

76,2
= 356 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (44) 

 𝜎𝑚 =
𝑄1𝑚

𝑆3
=

27 731

76,2
= 363,7 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (45) 

 𝜎𝑎 =
𝑄1𝑎

𝑆3
=

588

76,2
= 7,7 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (46) 

 𝜎1𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑚 + 𝜎𝑎 = 363,7 + 7,7 = 371,4 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (47) 
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16.6 Výpočet napětí v krutu 
 

 Pro výpočet napětí v krutu je potřeba znát nejprve kroutící moment ve šroubu  

a průřezový modul šroubu v krutu. Kroutící moment ve šroubu po dotažení lze vyjádřit 

vztahem, který udává rovnice (48): 

 

 

𝑀𝐾 = 27 143 ∙
10,863

2
∙ 𝑡𝑔(2,94 + 9,86) 

 

𝑀𝐾 = 34 382,9 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

Zde je gamma úhel stoupání závitu a fí třecí úhel závitu. Pro výpočet jejich hodnot 

byly použity následující vztahy (49), (50) a (51): 

 

 

 

 

Průřezový modul v krutu vyjádříme jednoduše ze vzorce (52) pro kruhový profil. 

Pro výpočet modulu je uvažován malý průměr šroubu d3. 

 

 

 

 𝑀𝐾 = 𝑄0 ∙
𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) (48) 

 𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑖 ∙ 𝑃

𝜋 ∙ 𝑑2
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

1 ∙ 1,75

𝜋 ∙ 10,863
= 2,94° (49) 

 𝛽𝑛 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔𝛽 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾) =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑡𝑔30 ∙ 𝑐𝑜𝑠2,94) =  30° (50) 

 𝜑´ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑓

𝑐𝑜𝑠𝛽𝑛
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

0,15

𝑐𝑜𝑠30
= 9,86° (51) 

 𝑊𝐾 =
𝜋 ∙ 𝑑3

3

16
=

𝜋 ∙ 9,8533

16
= 187,8 𝑚𝑚3 (52) 
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Napětí v krutu pak vypočteme jako podíl kroutícího momentu MK, kterým je šroub 

namáhán a jeho průřezového modulu v krutu WK dle vztahu (53): 

 

 

 

16.7 Redukované napětí a bezpečnost 
 

 Výsledné napětí je možné vypočítat buď metodou τmax nebo metodou 

energetickou, jinak také metoda známá jako HMH. Pro výpočet napětí a tím i pro výpočet 

bezpečnosti byla zvolena metoda τmax, protože je skeptičtější, tzn. že dává „horší“ hodnoty 

bezpečnosti, jelikož používá větší hodnotu součinitel α. Výsledné napětí zahrnuje tedy 

napětí v tahu σ1max a napětí v krutu τ. Výsledné redukované napětí pomocí metody τmax 

udává rovnice (54): 

 

 

 

Bezpečnost vůči mezi kluzu se vyjádří jako podíl hodnoty napětí na mezi kluzu 

materiálu šroubu a redukovaného napětí, které je ve šroubu od zatěžujících sil a předpětí. 

 

 

Potřebný moment na klíči MKK je roven součtu momentu v závitech MZ a třecího 

momentu pod hlavou šroubu MTH. Pro moment v závitech uvažuje sílu předpětí Q0. 

Stanoví se z následující rovnice: 

 

 𝜏 =  
𝑀𝐾

𝑊𝐾
=  

34 382,9

187,8
= 183,1 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (53) 

 𝜎𝑅𝐸𝐷
𝜏𝑀𝐴𝑋 = √𝜎1𝑚𝑎𝑥

2 + (𝛼 ∙ 𝜏)2 (54) 

 𝜎𝑅𝐸𝐷
𝜏𝑀𝐴𝑋 = √371,42 + (2 ∙ 183,1 )2 = 521,5 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (55) 

 𝑘 =  
𝜎𝐾𝑡

𝜎𝑅𝐸𝐷
𝜏𝑀𝐴𝑋

=
1080

521,5
=  2,07 (56) 

 𝑀𝐾𝐾 = 𝑀𝑍 + 𝑀𝐻 (57) 
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𝑀𝐾𝐾 = 𝑄0

𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) + 𝑄0 ∙ 𝑓𝐻 ∙

𝑑𝐻 + 𝑑

2
 

𝑀𝐾𝐾 = 27 731 (
10,863

2
∙ 𝑡𝑔(2,94 + 9,86) + 0,2 ∙

18 + 13,5

2
) 

𝑴𝑲𝑲 = 𝟏𝟐𝟎 𝑵𝒎 

 

16.8 Únava 
 

Jelikož jsou šrouby namáhány dynamicky, je vhodné provést kontrolu navržených 

šroubů nejen statickou ale i dynamickou. Nejdříve je nutné určit sníženou mez únavy 

šroubu. Výsledný součinitel snížení meze únavy vychází z mnoha faktorů, jakými je 

povrch součásti či její velikost. Pro šrouby této velikosti (D<M16) s řezanými závity je 

vhodné zvolit součinitele snížení meze únavy kolem 4,5. [18] 

Snížená mez únavy se pak stanový jako podíl meze únavy šroubu a součinitele 

snížení meze únavy dle vztahu (59):  

 

 

Dále se stanoví součinitel vlivu středního napětí na mez únavy dle vztahů (60) a (61): 

 

 

𝜓𝜎 = 0,02 + 2 ∙ 1180 ∙ 10−4 = 0,256 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

 

 

 

 𝑀𝐾𝐾 = 𝑄0

𝑑2

2
∙ 𝑡𝑔(𝛾 + 𝜑´) + 𝑄0 ∙ 𝑓𝐻 ∙ 𝜌𝐻 (58) 

 𝜎𝐶(−1)
𝑋 =

𝜎𝐶(−1)

Φ
=

390

4,5
= 86,7 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (59) 

 𝜓𝜎 = 0,02 + 2 ∙ 𝜎𝑃𝑡 ∙ 10−4 (60) 

 𝜓𝜎
𝑋 =

𝜓𝜎

Φ
=

0,256

4,5
= 0,072 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 (61) 
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Pro analytický součinitel bezpečnosti použijeme napětí od montážního předpětí a napětí 

od střední a amplitudové složky síly ze vztahů (44),(45) a (46) ze strany 107: 

 

 

𝑘𝜎 =
86,7 − 0,072 ∙ 356 

7,7 + 0,072 ∙ (363,7 − 356  )
= 7,4 

 

Pro bezpečnost v krutu použijeme již dříve vypočtené napětí v krutu ze vztahu (53): 

 

 

Výsledná dynamická bezpečnost: 

 

Šrouby jsou tedy navrženy správně i s ohledem na dynamickou bezpečnost, navržený 

rozměr i materiál je více než dostačující. 

 

Návrh šroubového spoje vychází ze vztahů z literatury [17] 

 

  

 𝑘𝜎 =
𝜎𝐶(−1)

𝑋 − 𝜓𝜎
𝑋 ∙ 𝜎𝑄0

𝜎𝑎 + 𝜓𝜎
𝑋 ∙ (𝜎𝑚 − 𝜎𝑄0

)
 (62) 

 𝑘𝜏 =
𝜏𝐾

𝜏
=

590

183,1
= 3,22 (63) 

 𝑘 = 𝑘𝜎∙√1 − (
1

𝑘𝜏
)

2

= 7,4 ∙ √1 − (
1

3,22
)

2

= 7,03 (64) 
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17 Závěr 

 

 Cílem práce bylo navrhnout klikovou skříň pro jednoválcový výzkumný motor. 

Byly vytvořeny 3D modely jednotlivých součástí i model sestavy části motoru, kterou se 

práce zabývá. Návrh skříně pro vyvažovací hřídele není cílem této práce. Kromě 3D 

modelů byla vytvořena i výkresová dokumentace stěžejních dílů klikové skříně. Výroba 

dílů je tedy možná podle této dokumentace. Hlavní snahou bylo poskládat zkušební 

jednoválcový motor tak, aby bylo použito co možná nejvíce dílů sériového motoru 

popřípadě umožněno jejich použití jednoduchou úpravou. 

 Dále byl vytvořen 1D model v softwaru GT-Power založený na sériovém 

čtyřválcovém motoru Z1605. V modelu byla zohledněna geometrie sacího a výfukového 

potrubí, geometrie klikového mechanismu, vstřikování a časování ventilů. V šabloně 

válce byly taktéž detailněji nastaveny rozměry jednotlivých dílů, aby se 1D model 

přiblížil více skutečnému motoru a dával lepší hodnoty teplot a součinitelů přestupu tepla. 

Pro model byl vybrán kompresor a turbína tak, aby model motoru dával hodnoty vnější 

momentové charakteristiky s přijatelným součinitelem lambda v celém spektru otáček. 

Výsledkem je model, jehož hodnoty, převážně teploty, součinitelé přestupu tepla a 

odvedené teplo, jsou pak použity pro další výpočty. 

 Dále byla v programu AVL Fire provedena simulace proudění ve válci a v hlavě. 

Pro nastavení okrajových podmínek posloužil zmíněný 1D model v GT-Power. Původní 

návrh se vstupem chladicí kapaliny pouze do bloku byl nahrazen modelem s přidaným 

vstupem do hlavy, aby se zlepšily rychlosti proudění v hlavě, která je původně stavěná 

pro čtyřválcový motor. Model proudění dává dobrý přehled o místech, která se v hlavě a 

válci chladí dobře a která jsou horší.  

 Nakonec byly provedeny kontrolní výpočty vložky válce a hlavy motoru metodou 

konečných prvků. Jako zatížení byl použit spalovací tlak, teplota a předpětí šroubů hlavy. 

Působení zatížení dílů byla nejdříve vypočtena zvlášť a poté dohromady. Z výsledků 

simulací je zřejmé, že působení vysokých teplot dává mnohem vyšší napětí než působení 

tlaků nebo předpětí šroubů. Vložka válce plně vyhovuje použití v motoru, napětí se 

nahází pod mezí únavy, hlava je na tom o něco hůře, ale výsledky jsou stále přijatelné. 

 V poslední části byl proveden kontrolní výpočet šroubového spojení obou polovin 

klikové skříně a utahovací moment šroubů pro požadované předpětí. Použité 

bezpečnostní šrouby dávají dobrou hodnotu statické i dynamické bezpečnosti.   
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18 Seznam použitých veličin 

 

Značka Jednotka Popis 

𝛼 [1] Součinitel hypotézy τmax 

𝛽 [°] Úhel boku 

𝛽𝑛 [°] Třecí úhel 

𝛾 [°] Úhel stoupání závitu 

𝑐𝑝 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1] Měrná tepelná kapacita 

𝑐𝑠 [𝑚 ∙ 𝑠−1] Střední pístová rychlost 

𝐶 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] Tuhost 

𝐶1 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] Tuhost přitěžovaných částí 

𝐶2 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1] Tuhost odlehčovaných částí 

𝑑 [𝑚𝑚] Jmenovitý průměr závitu šroubu 

𝑑1 [𝑚𝑚] Ovlivněná oblast 

𝑑2 [𝑚𝑚] Střední průměr závitu šroubu 

𝑑3 [𝑚𝑚] Malý průměr závitu šroubu 

𝑑𝐻 [𝑚𝑚] Průměr hlavy šroubu 

𝑑𝑣𝑚𝑎𝑥
 [𝑚𝑚] Maximální průměr uložení vložky 

𝐷 [𝑚𝑚] Vrtání válce 

𝐷1 [𝑚𝑚] Jmenovitý průměr díry pro šroub 

𝐷𝑏𝑚𝑖𝑛
 [𝑚𝑚] Minimální průměr uložení v bloku 

𝜀 [1] Kompresní poměr 

𝜀𝑚𝑎𝑥 [1] Kompresní poměr maximální 

𝜀𝑚𝑖𝑛 [1] Kompresní poměr minimální 

𝐸 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Youngův modul pružnosti 

𝜑´ [°] Třecí úhel závitu 

Φ [1] Součinitel snížení meze únavy 

𝑓´ [1] Součinitel tření závitu 

𝑓𝐻 [1] Součinitel tření pod hlavou šroubu 

𝐹 [𝑁] Síla 

𝐹𝑝 [𝑁] Síla působící na píst 
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𝐹š [𝑁] Síla působící na šroub 

𝜓𝜎 [1] Součinitel vlivu středního napětí na mez únavy 

𝜓𝜎
𝑋 [1] Snížený součinitel vlivu středního napětí  

𝐹𝑀𝐸𝑃 [𝑏𝑎𝑟] Střední tlak třecích ztrát 

𝑖 [1] Počet chodů závitu 

𝑘 [1] Bezpečnosti vůči mezi kluzu 

𝑘𝜎 [1] Součinitel bezpečnosti pro dynamickou bezpečnost 

𝑘𝜏 [1] Bezpečnost v krutu 

𝑘𝑑 [1] Dynamická bezpečnost 

𝐾 [𝑏𝑎𝑟] konstantní člen 

𝐾1 [𝑏𝑎𝑟 ∙ 𝑠 ∙ 𝑚−1] lineární člen 

𝐾2 [𝑏𝑎𝑟 ∙ 𝑠2 ∙ 𝑚−2] kvadratický člen 

𝐾𝑝 [1] člen závisející na maximálním tlaku 

∆𝑙 [𝑚𝑚] Prodloužení 

∆𝑙1 [𝑚𝑚] Prodloužení přitěžovaných částí 

∆𝑙2 [𝑚𝑚] Stlačení odlehčovaných částí 

𝑙 [𝑚𝑚] Délka 

𝑙𝑑 [𝑚𝑚] Tloušťka desky 

𝑙𝑝 [𝑚𝑚] Tloušťka podložky 

𝐿𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑚] Minimální mezera mezi hlavou a pístem 

𝐿𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑚] Maximální mezera mezi hlavou a pístem 

�̇� [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1] Hmotnostní průtok 

𝑀𝐻 [𝑁𝑚] Třecí moment pod hlavou šroubu 

𝑀𝐾 [𝑁𝑚] Kroutící moment ve šroubu 

𝑀𝐾𝐾 [𝑁𝑚] Utahovací moment šroubu 

𝑀𝑍 [𝑁𝑚] Moment v závitech 

𝑛š [1] Počet šroubů 

𝑞𝑧 [1] Součinitel provozního předpětí 

𝑄0 [𝑁] Provozní předpětí 

𝑄1𝑎 [𝑁] Amplitudová složka síly 

𝑄1𝑚 [𝑁] Střední složka síly 

�̇� [𝑊] Tepelný tok 
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𝑝𝑚𝑎𝑥 [𝑀𝑃𝑎] Maximální tlak ve válci 

𝑃 [1] Stoupání závitu 

𝜌𝐻 [𝑚𝑚] Třecí poloměr pod hlavou šroubu 

𝜎 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Napětí 

𝜎1𝑚𝑎𝑥 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Maximální napětí od provozních sil 

𝜎𝑎 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Napětí od amplitudové složky síly 

𝜎𝐶(−1) [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Napětí na mezi únavy 

𝜎𝐶(−1)
𝑋  [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Snížená mez únavy 

𝜎𝐾𝑡 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Napětí na mezi kluzu 

𝜎𝑚 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Napětí od střední složky síly 

𝜎𝑄0
 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Napětí od provozního předpětí 

𝜎𝑃𝑡 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Napětí na mezi pevnosti 

𝜎𝑅𝐸𝐷
𝜏𝑀𝐴𝑋  [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Redukované napětí 

𝑆 [𝑚𝑚2] Plocha 

𝑆3 [𝑚𝑚2] Plocha průřezu malého průměru šroubu 

𝑆𝑝 [𝑚𝑚2] Plocha dna pístu 

𝜏 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] Napětí v krutu 

∆𝑡 [K] Rozdíl teplot 

𝑡𝑖𝑛 [K] Teplota na vstupu 

𝑡𝑜𝑢𝑡 [K] Teplota na výstupu 

T [K] Teplota 

𝑣𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑚] Minimální vůle 

𝑉𝐶𝑚𝑎𝑥
 [𝑐𝑚3] Maximální celkový objem válce 

𝑉𝐶𝑚𝑖𝑛
 [𝑐𝑚3] Minimální celkový objem válce 

𝑉𝐾𝑚𝑎𝑥
 [𝑐𝑚3] Maximální kompresní objem  

𝑉𝐾𝑚𝑖𝑛
 [𝑐𝑚3] Minimální kompresní objem 

𝑉𝑃𝑚𝑎𝑥
 [𝑐𝑚3] Maximální objem spalovacího prostoru v pístu 

𝑉𝑃𝑚𝑖𝑛
 [𝑐𝑚3] Minimální objem spalovacího prostoru v pístu 

𝑉𝑆𝑉 [𝑐𝑚3] Objem pod sacím ventilem 

𝑉Š𝑚𝑎𝑥
 [𝑐𝑚3] Maximální škodný objem mezi hlavou a pístem 

𝑉Š𝑚𝑖𝑛
 [𝑐𝑚3] Minimální škodný objem mezi hlavou a pístem 
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𝑉𝑇 [𝑐𝑚3] Objem mezi těsněním, hlavou a válcem 

𝑉𝑉𝑉 [𝑐𝑚3] Objem pod výfukovým ventilem 

𝑉𝑍 [𝑐𝑚3] Zdvihový objem 

𝑉𝑍𝑚𝑎𝑥
 [𝑐𝑚3] Maximální zdvihový objem válce 

𝑉𝑍𝑚𝑖𝑛
 [𝑐𝑚3] Minimální zdvihový objem válce 

𝑊𝐾 [𝑚𝑚3] Průřezový modul v krutu 

𝑍 [𝑚𝑚] Zdvih, poloměr klikové hřídele 

𝑍𝑚𝑎𝑥 [𝑚𝑚] Max. zdvih, max. poloměr klikové hřídele 

𝑍𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑚] Min. zdvih, min. poloměr klikové hřídele 
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