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Abstrakt: 

Návrh výukového stendu pro zkoušení spalovacího automobilového 

motoru. V mé bakalářské práci jsem se zabýval konstrukcí stendu pro uchycení 

automobilového čtyřválcového spalovacího motoru k hydrodynamickému brzdnému 

zařízení. 

Cílem této práce bylo navrhnout takové řešení stendu, které bude zajišťovat 

univerzálnost nastavení pro různé typy motorů, včetně motorů atypických a motorů 

velkých rozměrů. Dalším s cílů této práce bylo zabezpečení moţnosti výškového nastavení 

motoru, s co moţná největší dosaţitelnou přesností, při obsluze pouze jedním 

pracovníkem. Dalším z poţadavků na navrhovanou konstrukci stendu, byl poţadavek 

na schopnost konstrukce eliminovat přenos neţádoucích vibrací od motoru přes konstrukci 

na podlahu během testu motou.  

 

Klíčová slova: 

Motor, Hydrodynamická, Stend, Vibrace.  

 

 

 

 

 
Abstract: 

Design of educational stand for testing automotive combustion engine.In my work I 

am engaged in construction for mounting automotive stend four-cylinder internal 

combustion engine for hydrodynamic braking  device.  

The aim of this study was to propose a solution stend, which will provide universal 

settings for different types of engines, including engines and atypical engines of large 

dimensions. Another of the objectives of this study was to provideheight adjustace engine, 

providing the highest attainable accuracy, operating online worker. Another of the 

requirements for the proposed construction stend The demand for theability to transfer 

design to eliminace unwanted vibrations from the engine through theconstruction of the 

floor during a test engine 
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1. Úvod  

Jedním ze základních mechanických prostředků, který přetváří vstupní energii 

na hybnou sílu potřebnou ke vzniku pohybu automobilu, je spalovací motor. Spalovací 

motor je jedním z nejpouţívanějších vynálezů, ke kterým lidstvo dospělo. K tomuto 

vynálezu lidstvo dospělo před více jak staletím, avšak základní zákonitosti zůstaly 

ve svém principu totoţné. Cílem jednotlivých zdokonalení bylo nejprve dosaţení vyššího 

výkonu, a to i na úkor dalších aspektů jako jsou například spotřeba paliva či vliv na ţivotní 

prostředí. Tento trend byl však nedávnem období razantně přehodnocen. V současnosti je 

snahou vývoje navrhnout kaţdou součást motoru tak, aby bylo dosaţeno co nejvyšší 

účinnosti motoru, při nejniţší spotřebě paliva a také minimalizaci negativních vlivů 

na ţivotní prostředí, které jsou s provozem automobilu nerozlučně spojeny. Pro dosaţení 

těchto provozních vlastností je zapotřebí celé řady experimentálních měření charakteristik 

spalovacích motorů, které probíhá v závěrečných fázích vývoje kaţdého navrţeného 

motoru. Pří kaţdé úpravě motoru jsou shromaţďovány naměřené údaje a jsou porovnávány 

s údaji před vylepšením. Z těchto důvodů je nutné je nutné zabezpečit přesnost 

naměřených údajů při testech. Proto vznikla potřeba řešit upevnění motorů k měřícímu 

zařízení takové, aby docházelo k co moţná nejmenšímu zkreslení naměřených údajů. 

V současné době je k hydrodynamické brzdě dodáváno upevnění pro motory, které však 

nedovoluje plynulé nastavení výšky uchycení pro různé typy motorů.  

V mé bakalářské práci jsem se zaměřil zejména na moţnost přesného výškového 

vyladění upnutého bloku motoru na stend tak, aby osa klikové hřídele byla totoţná s osou 

náboje hydrodynamické brzdy, coţ je velmi významný faktor při testech spalovacích 

motorů. Zaměřil jsem se také na zrobustnění konstrukce, aby nově navrţený upínací 

přípravek bylo moţno pouţít i pro velké spalovací motory. Při testech spalovacích motoru 

vznikají vibrace, které jsou přenášeny přes upínací vozík-stend na podlahu laboratorní 

místnosti. Součástí řešení byla i schopnost stendu eliminovat přenos těchto neţádoucích 

vibrací a změřit vibrace vzniklé při brzdění motorů a zjistit, zda nedochází k výraznému 

„nakmitávaní“, z důvodu nevhodně zvolené konstrukce. 
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2. Druhy měřících systémů spalovacích motorů 

Brzdící měřící systémy můţeme rozdělit podle různých hledisek. V této práci jsou 

uvedeny jen ty nejzákladnější konstrukční typy se základním popisem. 

Dělení dle specifikace měření:  

Rozdělení dle specifikace měřícího zařízení můţeme také nazvat dělení dle způsobu 

přenosu energie z motoru na absorpční zařízení. Jak bude uvedeno níţe, k přenosu energie 

z motoru na měřicí zařízení dochází buďto přímo, nebo přes převodové ústrojí, případně 

třením mezi koly automobilu a válci brzdícího zařízení. [2] 

2.1. Měření na výstupní hřídeli motoru 

U tohoto způsobu je energie přenášena přímo ze setrvačníku motoru na měřicí 

brzdící systém. U setrvačníkového způsobu měření výkonu motoru nepůsobí ţádné vlivy, 

které by zkreslovaly naměřené hodnoty skrze ztráty v převodovém mechanizmu a 

podobně. Jedinou nevýhodou tohoto způsobu měření je fakt, ţe při měření musíme mít 

motor mimo vozidlo jak je i znázorněno na Obr. 1. Tento typ měření vyuţíváme 

ve vývojových laboratořích, ve kterých probíhají úpravy motoru za účelem sníţení 

spotřeby paliva, optimálního vyladění motoru v motosportu a také sníţeni emisí 

výfukových plynů. [5] 

 

 
Obr. 1 Zkušební vozík „Super Flow‘‘ 
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2.2. Měření na stykové ploše pneumatik (Válcové) 

Měřená hnací síla je přenášena pomocí stykové plochy pneumatik a povrchem 

válců ve válcové zkušebně, jak je vidět na Obr. 2. Vozidlo najede poháněnou nápravou 

na měřicí ústrojí (válce), kde je stabilně upevněno popruhy. Poté se na vozidle zajistí 

snímáni potřebných proměnných veličin, jako jsou například otáčky motoru, krouticí 

moment, atd. Jako první měření se uskuteční doběhová zkouška, při které se stanoví ztráty 

v převodovém a hnacím ústrojí. Na velikost ztráty má vliv spousta okolních proměnlivých 

vlivů. Je to například nahuštění pneumatik, způsob upnutí upínacích popruhů a také jejich 

staţení. Z toho vyplývá, ţe tento test musí být prováděn u kaţdého automobilu 

individuálně, jelikoţ kaţdé vozidlo má hodnotu této ztráty specifickou. Způsob upevnění 

také není jednotný pro všechny typy automobilu. Následující měření se provádí jiţ bez 

doběhové zkoušky a odečítá se ztráta zjištěná při doběhovém testu. [6]  

 

 

Obr. 2 Styk pneumatiky s válcovým unášečem. [6] 
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2.3. Energie přenášená přímo z hnací nápravy automobilu 

Měření probíhá prakticky identickým způsobem jako u válcového způsobu s tím 

rozdílem, ţe energie je přenášena přímo z náboje hnací nápravy jak vidíme na Obr. 3 

Prvním testem je doběhová zkouška. Avšak u testu tohoto typu nám odpadají ztráty 

způsobené odporem pneumatik či upnutím automobilu. Velikost ztráty zjištěné 

při doběhové zkoušce je u kaţdého testovaného vozidla konstantní. Tyto ztráty vznikají 

pouze v převodovém ústrojí a mechanizmu, který přenášející točivý moment na náboj 

automobilu. [7] 

 

 
Obr. 3 Napojení nápravy na absorpční zařízení. [7] 
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3. Používané zařízení při testech motoru 

3.1. Hydrodynamické brzdné zařízení 

Motorová brzda, pro kterou byl navrţen nový typ upínacího stendu pro motory, je 

hydrodynamická typu „Super Flow SF-902“ a je jedním z nejmodernějších zařízení 

pro brzdění spalovacích motoru. Námi pouţitá brzda je vybavena novým a mnohem 

propracovanějším systémem analýzy dat. Kontrolní panel je schopen komunikace s celou 

řadou měřících zařízení a čidel a to umoţňuje sběr široké škály dat či jejich kombinací a 

dopočtu dalších hodnot. Kontrolní panel poskytuje stálou kontrolu nad všemi 

monitorovanými veličinami (např. otáčky motoru, teploty, tlaky, výkon, krouticí moment, 

atd.). U námi vyuţívané brzdného zařízení „Super Flow SF-902“ je brzdným médiem 

voda, ve které se absorbuje energie vynaloţená motorem. Voda v uzavřeném těle 

absorbéru vyvolává námi poţadovaný odpor, který je závislý na škrcení průtoku 

servoventilem, který je umístěný na výstupu vody z absorbéru. Absorbér je označen 

červenou šipkou a servoventil regulující průtok je označen šipkou černou na Obr. 4. [8]  

 

 

Obr. 4 Tělo absorbéru se servoventilem.   
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Obr. 5 Tělo absorberu se siloměrem (tenzometrem).  

 

 Na Obr. 5 vidíme samostatné tělo absorbéru, které je upevněno pomocí otočné 

příruby na rám. Mezi pohyblivou přírubou upevněnou na rám samotným rámem je umístěn 

siloměr (tenzometr) označen zelenou šipkou. Tenzometr nám zaznamenává reakci od 

absorberu, která vzniká průchodem vody přes jeho tělo. Z naměřené síly lze pomocí 

jednoduchého vztahu vypočítat krouticí moment motoru. [8] 

Vztah pro výpočet krouticího momentu ze sily změřenou ne tenzoru. 

𝑀𝑘 = 𝐹 ∗ 𝑅 
Kde: 

F…síla naměřena na tenzometru [N] 

R…vzdálenost tenzoru od osy absorbéru [m] 

Mk ... točivý moment motoru [N.m] 

Do dalšího vztahu lze dosadit vypočítaný krouticí moment a nastavené otáčky. Výsledkem 

je poţadování veličina výkon motoru. Pro co nejpřesnější měření námi vyuţívaných údajů, 

je nutné zajištění souososti klikového hřídele a absorbéru námi vyuţívaného brzdného 

zařízení.   

Vztah pro výpočet výkonu motoru z kroutícího motoru a otáček motru:  

𝑃 = 𝑀𝑘 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛 
 

Mk….. Točivý moment motoru [N.m] 

n...... Otačky motoru [ot./s]  

P…. Výkon [W] 
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4. Původní stend 

4.1. Upínací prvky stendu 

Doposud uţívaný stend pro upnutí motoru je standardně dodán od firmy „Super 

Flow“. Na něm jsou přestavitelné upínací prvky pro upevnění motoru,  které jsou výškově 

stavitelné pouze po krocích, jak je viditelné na Obr. 6 (označeno šipkou na obrázku).  

 

 

Obr. 6 Původní stend od firmy „Super Flow“. 

 

Tento způsob výškového nastavení je nevyhovující pro přesné změření 

výkonnostních parametrů motoru na hydrodynamické brzdě, kde se snaţíme maximálně 

eliminovat zkreslující vlivy testu. Těmi jsou i nedokonalá souosost klikové hřídele motoru 

a náboje hydrodynamické brzdy, na který je přenášen výkon. Jakmile není dosaţeno 

souososti, dochází ke ztrátám výkonu motoru. To způsobuje zkreslení výsledků testu a 

v neposlední řadě i vyšší vibrace na měřicím zařízení. 
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.  

Obr. 7 Znázornění hřebenového mechanismu stendu. 

 

 

Přední část stendu je posuvná na kolejnicích a je výškově stavitelná pomocí 

hřebenového mechanismu, coţ je viditelné na Obr. 7. 

Pouţitý hřebenový mechanismus je výhodný za předpokladu, ţe by bylo zajištění řešeno 

jiným způsobem neţ krokově po stupních. Způsob zajištění maţe výhody výškového 

vyladění pomocí hřebenového mechanismu. Motor je upnut přímo k tělu samotné brzdy, 

coţ je jediným konstrukčním prvkem zajišťujícím souosost klikového hřídele a osy 

absorbéru. Tento způsob je nedostačující z důvodu poţadavku stabilního uchyceni 

agregátu v námi poţadované poloze.  
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5. Navrhovaný stend  

5.1. Výkresová dokumentace a 3D model stendu  

5.1.1. Výkresová dokumentace 

Na všech zhotovených výkresech je razítko obsahující potřebné údaje. Jedním 

s nich je číslo výkresu, které je totoţné s číslem součásti v kusovníku. Dále jsou v razítku 

uvedeny údaje jako polotovar, materiál, ze kterého je součást vytvořena, měřítko výkresu a 

také tolerance. Níţe máme na Obr. 8 příklad výkresu U profilu, který je základní součástí 

centrální posuvné části. [9] 

 

Obr. 8 Výkres U profilu. 

 

Na výkresech (v příloze) je dále zobrazen kompletní návrh projektu s popisem 

jednotlivých součástí. Tyto jsou očíslovány v kusovníku, Obr. 9. [9]  
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Obr. 9 Výkres kompletní sestavy stendu s kusovníkem.  

 

5.1.2. 3D Model  

Kompletní 3D návrh sestavy dopomohl k lepší rozměrové a objemové představě 

o navrhovaných součástech a jejich tvarovém řešení. Jedním z velkých výhod 3D návrhu 

byla především moţnost okamţité vizuální kontroly konstrukce při jejím sestavování. 

Na Obr. 10. aţ 12. jsou 3D návrhy sestav, ze kterých byla sestavena konstrukce stendu. 

Na Obr. 10 je přestavitelné rameno, které lze nastavit do téměř jakékoliv polohy. 

Jednotlivé součásti sestavy jsou znázorněné barevně, coţ nám zlepšuje jiţ zmiňovanou 

objemovou představu o navrţené sestavě. 

Barevné odlišení jednotlivých součásti nám umoţňuje znázornění principu 

výškového nastavení upínacích součástí stendu. Obal přestavitelného ramene tvoří trubka 

s límcem (označeno šedou barvou). Ve vnitřní části trubky je závitová tyč (označena 

hnědou barvou), na kterou se pevně připevní blok motoru. Na závitové tyči je 

našroubována ‘‘Pracovní matice‘‘ (označena je růţovou barvou), která je posazena na 

trubce s límcem (označené šedou barvou). Matice je zajištěná „převlečnou maticí“ 

(označena zelenou barvou). Ta v případě utaţení zaaretuje „matici pracovní“ a zajistí tak 

stabilitu výškového nastavení upínacího prvku. 
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Obr. 10 Přestavitelné rameno stendu.   

 

Na Obr. 11 je centrální stavitelná část, která je umístěna v přední časti vozíku 

na pojezdových kolejnicích. Centrální stavitelná část je významným konstrukčním 

elementem pro stabilní uchycení motoru. 

.  

Obr. 11 Přestavitelná centrální součást. 
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Na Obr. 12 je sestava navrţeného základního rámu stendu, který je upravený tak, 

aby bylo moţné rozšířit moţnosti upnutí nejrůznějších typů motorů. Je to předpoklad 

pro jejich testování v laboratoři testování motorů. 

 

Obr. 12 3D návrh námi navrženého stendu. 

 

5.2. Postup vypracování kompletního návrhu stendu v AIP 2010 

Při vypracování kompletního návrhu stendu jsme pouţili program AIP 2010 

(Autodesk Inventor Professional 2010). Tento program nám umoţnil řešit návrh v 3D 

návrhovém prostředí. Poskytuje také komplexní sadu softwarových nástrojů pro simulaci 

výrobků, tvorbu jednotlivých součástí a kompletaci celého námi navrţeného stendu. 

Program AIP 2010 umoţňuje vytvořit v 3Dnávrhu z jednotlivých dílů 

experimentální prototyp výsledného produktu v digitální podobě. Tímto je umoţněno 

kompletní návrh optimalizovat. 

Při tvorbě návrhu stendu jsme pouţili 3 ze základních prostředí AIP 2010 a to: 

1. modely jednotlivých součástí 

2. sestava jednotlivých součástí 

3. tvorba výkresu ze součástí 

První prostředí bylo pouţito pro vytvoření jednotlivých součástí námi navrţeného stendu a 

pro vytvoření 2D náčrtů, případně i 3D kompletního návrhu. Z nich byl vytvořen 3D 
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model, pomocí funkcí jako jsou: vysunutí, otvory a jiné. Ukázka prostředí modeláře, 

včetně hotového modelu vodítka přestavitelné centrální součásti je zobrazeno na Obr. 13. 

[9]  

.  

Obr. 13 Prostředí pro vytvoření jednotlivých součástí. 

 

V druhém prostředí byly vytvořeny z jednotlivých součástí sestavy a podsestavy. 

Jednotlivé součásti byly k sobě „navázány“ pomocí vazeb, které slouţí k definováni přesné 

polohy dílů v sestavě. Dále prostředí tvorby sestav umoţňuje vkládání normalizovaných 

dílů pomocí jiţ definované knihovny součástí, která obsahuje nejen spojovací materiály, 

ale i loţiska, pera, klíny, jekly a jiné. Knihovna součástí je členěna podle typu součásti. 

Při tvorbě modelu stendu byly z knihovny předdefinovaných součástí pouţity především 

součásti s norem ISO a DIN. [9] 
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Obr. 14 Prostředí sestavy s centrální stavitelnou částí. 

 

Třetí prostředí umoţnilo z 3D návrhu vytvořit výkresovou dokumentaci 

jednotlivých součástí a kompletního návrhu stendu. Ze základní sestavy a jednotlivých 

součástí bylo celkem vytvořeno 15 výkresů součástí a 1 výkres obsahující kompletní návrh 

stendu s popisem jednotlivých součástí a další 3 výkresy popisující svařování konstrukce. 

Výkres obsahuje také kusovník jednotlivých součástí, který nám umoţnilo vytvořit 

prostředí AIP 2010. Prostředí nám také poskytuje moţnosti vlastního návrhu tabulek, či 

rohových razítek, dále nám poskytuje moţnosti jako vkládání: odkazové šipky, kóty jak 

vnitřních tak vnějších rozměrů, vkládáni textů, znázorňování os, vytváření pohledů atd. Na 

Obr. 15 máme prostředí pro vytváření výkresu. [9] 
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Obr. 15 Prostředí umožňující vytváření výkresové dokumentace  

5.3. Použitá ocel  

Na námi navrţenou konstrukci stendu byla pouţitá ocel jakosti 11 373 a to zdůvodu 

vhodných mechanických vlastností a zaručené svařitelnosti. Ocel 11 373 je neušlechtilá 

uhlíková ocel obvyklé jakosti s mezí pevnosti Rm=345 aţ 635 MPa a taţnosti cca 10 . 

Ocel se v průmyslu pouţíva zejména pro staticky a mírně dynamicky namaháné díly. 

Chemické sloţení oceli je dáno normou ČSN 41 1373 a je zaznamenáno v Tab. 1. 

Ekvivalent této oceli podle nového značeníz normy EN 10025 je 235JRG1 

 Tab.1 Chemické složení oceli ČSN 11 373. 

Chemické přímněsi 

oceli: 

Mnoţstí přímněsy v 

 

Uhlik (C) 0,17  

Dusík (N) 0,007  

Fosfor max.(P) 0,045  

Síra max (S) 0,045  

 

Ocel je po válcování za tepla tepelně nezpracovaná. Po provedení potřebných 

technologických ůkonů ji muţeme tepelně zpracovávat normalizačním ţíhánim při teplotě 
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900 aţ 930 °C a následným ochlazováním na vzduchu. Tento úkon jsme však neprováděli, 

byl by pro naše poţadavky na vlastnosti oceli a svarů bezvýznamný. [4] 

5.4. Svařování 

Konstrukci stendu jsme svařovali technologií MAG (135). Tato zkratka pochází 

z anglického názvu Metal Active Gas a označují se tak metody svařování v ochranné 

atmosféře aktivního plynu. Aktivní plyn má u této technologie dvojí funkci. Tou první je 

zamezit přístupu vzduchu (hlavně kyslíku a dusíku) k roztavenému kovu, a tím zamezit 

neţádoucí oxidaci a nitridaci. Druhým úkolem aktivního plynu je vstupovat do chemické 

reakce ve svárové lázni. Aktivní plyn tedy ovlivňuje procesy v tavné lázni svařovacího 

kovu. Jako aktivní plyny se pouţívají směsí plynu Ar a CO2 v různých poměrech, nebo 

čistý plyn CO2.V dnešní době je jiţ čistý CO2 vytlačován směsí plynu Ar a CO2. Nejvyšší 

přípustná hodnota CO2 v objemu plynu je 25 , nad tuto hodnotu uţ by byly účinky Ar 

zanedbatelné. Poměr námi pouţité směsi je Ar 82 , CO2 18  a je vhodná pro svařování 

nelegovaných a nízko-legovaných ocelí. Pouţili jsme standardní typ svařovacího drátu SG. 

Tento typ drátu je povrchově upraven měděným povlakem a je předurčen pro svařování 

běţných konstrukcí z konstrukční nelegované oceli. Úkon jsme prováděli svařovacím 

zařízením od firmy Alfa-in typem ALF 320, viz Obr. 16. Jedná se o polosynergické 

zařízení, které vyhovuje novým poţadavkům pro vytvoření co nejkvalitnějšího sváru. Mezi 

tyto poţadavky patří předfuk a dofuk plynu, systém start. Zařízení je vybaveno 

čtyřkladkovým posuvem drátu. Konstrukce byla svařovaná z ocelových profilů 

viz. výkresová dokumentace v příloze.[1, 10]  

 

Obr. 16 Použitého zařízení při svařovani. 
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5.5. Typy svarových spojů použitých na konstrukci 

5.5.1.  Koutový svar 

Koutové svary se provádějí do návarových ploch spojovaných součástí konstrukce, 

u kterých se nijak zvláště neupravují plochy před započetím svařování. 

Koutové svary se označují účinným rozměrem např. . Tento způsob označení 

popisuje účinnou výšku sváru (a) v mm (první číslol), způsoby určení vidíme na Obr.17, a 

účinnou délku svaru L v mm (druhé číslo). Mezi těmito dvěma číslicemi se nachází 

symbol, jenţ definuje tvar svaru. 

Účinnou výškou svaru a je myšlena výška rovnoramenného trojúhelníku vepsaného 

do průřezu svařovaného tělíska a. Navrhuje se v celých mm. 

 

Obr. 17 Znázornění určení výšky svaru (a). [12] 

 

Účinná délka svaru L je délka svaru, ve které má svar plný průřez. Uvaţujeme tak 

délku svaru na koncích, zmenšenou o výšku svaru a. Námi vytvořené koutové svary jsou 

z velké části typu a . [1, 12] 

 

       

Obr. 18 Příklad koutového svaru použitého na naší konstrukci. 
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5.5.2. Tupé svary 

Tupé svary byly pouţity ve svarové spáře spojovaných součástí, ze kterých byl 

zhotoven základní rám námi navrţeného stendu. S ohledem na nutnost kvality jejich 

provedení, je nutno upravit svárové stykové plochy. Způsob úpravy ploch spočívá 

v odstranění otřepů vzniklých při dělení materiálu a odstranění elementu zhoršující 

moţnost vytvoření poţadavku dokonalého svárového spoje jako je mastnota, případná 

povrchová úprava nebo koroze. Úprava svařovaných ploch je do je do značné míry závislá 

na technologii vyuţívané k vytvoření svárových spojů. Na Obr.19 vidíme příklad tupého 

svarového spoje vytvořeného na námi navrţeném stendu a to mezi obvodovým rámem 

stendu a podélnou vzpěrou. [1] [12] 

 

 

Obr. 19 Příklad vytvoření tupého svarového spojení na naší konstrukci. 

 

5.6. Konstrukce inovovaného stendu 

Námi vytvořená konstrukce stendu je ve své podstatě upgradem stendu původního. 

Základní rám byl ve své horní části rozšířen o další pole na kaţdou stranu. Rozšířením 

jsme dosáhli většího rozsahu upevnění a větší stability celé sestavy při testech velkých 

motorů, coţ byl jeden z poţadavků na řešení základního rámu, viz Obr. 20. Rám je 

posazen na 4 kolečka. 
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Obr. 20 Námi vytvořený rozšířený základní rám. 

 

Na Obr. 21 je detail pouţitého kolečka, které má na povrchu nanesenu souvislou 

vrstvu gumy. Tento typ koleček byl zvolen pro jejich schopnost tlumit přenos vibrací, 

vznikajících při testech motorů, do podlahy. Omezení přenosu vibrací ze stendu byl druhý 

poţadavek na řešení konstrukce.  

 

 

Obr. 21 Detail kolečka použitého na inovovaném  stendu. 

 

Třetím poţadavkem bylo zabezpečení přesné polohy výškového nastavení 

upínacích částí stendu. Na konstrukci byly umístěny 4 závitové tyče, které umoţňují toto 

přesné výškové nastavení, jak vidíme na Obr. 22. Závitové tyče jsou stavitelné a tím je 

moţno motor nastavit do poţadované polohy. 
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Obr. 22 Přestavitelné části stendu. 
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6. Druhy testů motorů používaném hydrodynamickém brzdném 

zařízení  

Testy na námi pouţívaném hydrodynamickém zařízení jsou naprogramované 

výrobcem a mají svůj daný postup. V nich kombinují automaticky stanovená data s daty 

snímanými při testu. Pří nastavení jsou zahrnovány i údaje vyjadřující vlastnosti aktuálního 

prostředí.  Typy testů vyuţívaných na námi pouţívané brzdě jsou následující. [3] 

6.1. Přírůstkový test 

Při tomto testu je definován počáteční a koncový bod velikost přírůstku a doba 

jednotlivých kroků. Průběh testu je naznačen na Obr. 23. [3] 

 

Obr. 23 Průběh přírustkového testu. [3] 

 

6.2. Akcelerační test 

Akcelerační test je přechodný test definovaný počátečními a koncovými otáčkami a 

také poměrem čas/velikost kroku (rampa). Průběh testu vidíme na Obr. 24. [3] 

 

Obr. 24 Průběh akceleračního testu. [3] 
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6.3. Periodická zkouška životnosti 

Periodický test je charakterizován opakovanou periodou. Tento test je vhodný jako 

základní typ pro výrobce. Průběh testu je naznačen na Obr. 25. [3]  

 
Obr. 25 Průběh periodického testu životnosti. [3] 

6.4. Test ustáleného stavu 

Tento test motoru jsme si zvolili k našemu pokusu z důvodu stabilizace běhu 

motoru v jednotlivých pasáţích. Ustálený stav motoru při testu je dobrým výchozím 

parametrem pro měření vibrací. Ustálení muţe být prováděno z několika hledisek a to 

například: ustálení otáček motoru, ustáleni krouticího momentu nebo tlaku v nasávaném 

potrubí. Po testu a analýze dat z testu, které jsme poţadovali, jsou hodnoty regulující 

otáčky posunuty k dalšímu pracovnímu cyklu. Vněm probíhá opět stabilizace otáček před 

započetím nového sběru dat. Schematický průběh testu pro názornou ukázku je naznačen 

na Obr. 26. [3] 

 

Obr. 26 Průběh testu ustáleného stavu. [3] 
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7. Vibrace stendů 

7.1. Použité měřící zařízení 

Při testováni se přenáší vibrace z vozíku na podlahu laboratorní místnosti. Tyto 

vibrace jak na vozíku, tak na podlaze byly měřeny pomocí akcelerometru MEMS (mikro- 

elektro mechanický systém). Hlavními důvody jeho pouţití byla finanční dostupnost, 

odolnost při opotřebení a miniaturní velikost. Pro naše měření byly pouţity tříosé MEMS 

senzor (x, y, z) typu MMA 7455 L, připojení MEMS senzoru k původnímu stendu 

oddaném od firmy „Super Flow“ na Obr. 27. Tento snímač je schopen práce v několika 

uţivatelských reţimech. [13]  

 

Obr. 27 Akcelerometr umístěný na rámu „Super Flow“. 

 

Námi pouţity snímač MEMS, MMA 7455 L s parametry: 

-rozsah  + -  8g   

-přetíţitelnost 5000g 

-citlivost 0,015g 

7.2. Použité sběrné zařízení 

Pro připojení snímače do systému cRIO (Compact Reconfigurable Input output) je 

pouţit klasicky síťový kabel coţ je poměrně zřetelné z Obr. 27. Byly pouţity pouze dva 

snímače, s umístěním v přímé ose průchodu vibrací. Oba tyto snímače bylo potřeba 

dostatečně upevnit, jednak na konstrukci a také na podlahu v laboratoři, coţ jsme provedli, 

jak je vidět na Obr.28. Naše sběrná stanice cRIO, bylo umístěna v laboratoři nedaleko 
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testovaného stendu. Napájení bylo zajištěno motobaterií, která napájí i bezdrátový přenos 

dat, viz Obr. 28, do laptopu, který nám přes speciální SW vyhodnocuje údaje.[13] 

 

Obr. 28 Zobrazení napájení autobaterií, zapojení MEMS snímačů s modemem. 

 

Zařízení cRIO bylo zvoleno z důvodu přesnosti a variability jeho pouţití a dále 

s důvodu osvědčenosti jeho činosti při dřívějších experimentech. Systém cRIO  můţe být 

řízen počítačem ale také můţe působit automaticky nezávisle na ostatních zařízeních. 

Systém cRIO je sloţen ze dvou součástí. Tou první je RT systém (Real time), který 

zpracovává údaje v reálném čase. Systém je samostatný a také umoţňuje přesnější sběr dat 

neţ klasický počítač. Je to především z důvodu moţnosti jeho práce ve vyšší frekvencích, 

to je vyţadováno při přesném zaznamenání námi poţadovaných dat. Tou druhou částí je 

FPGA (programovatelné hradlové pole), toto zařízení umoţňuje ještě podrobnější záznam 

dat neţ RT. [13]  

 

7.3. Experimentální část měření na původním stendu  

Snímač označený jako „vozík“ – umístěný na vozíku 

Snímač označený jako „zem“ – umístěný na podlaze  

Vstupní parametry experimentu: 

1. Základní nastavení motoru pouţité při měření:chod motoru na volnoběh (cca 780 

ot/min, resp. 13 ot/s.) bez zatíţení pro stanovení základních parametru testovaného 

stendu. 

2. Nastavení motoru při testech s ohledem ne zdravý chod je: 3000 ot/min(50 ot./s) a 

40% otevřená škrticí klapka vzduchu. 
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Snímače jsou schopny měřit i statické zrychlení (gravitační zrychlení Země), proto 

byl v záznamech pouţit filtr horní propusti, který odstranil frekvence niţší neţ 1 Hz (pro 

toto měření nejsou nízké frekvence důleţité). 

Byly sestrojeny grafy s reálným záznamem vibrací (zrychlení) ve třech osách.  

Nejvýznamnější je osa z, viz Obr. 29 a Obr. 30, kde se vibrace i nejvíce přenášejí do 

podlahy.  
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Obr. 29 Časový průběh zrychlení na „Super Flow‘‘ stendu, 3000 ot/min. 
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Obr. 30 Časový průběh zrychlení na „Super Flow‘‘ stendu, 780 ot/min. 
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Dalším vyhodnocením naměřených dat je frekvenční analýza. Lze takto získat 

výborný přehled o frekvencích (vlastních i budících) v měřeném objektu. Nejvýraznější 

sloţky ve frekvenčním spektru odpovídají otáčkám motoru. Je velmi dobře vidět výrazný 

pick na frekvencí 50 Hz (1/s), coţ odpovídá násobku otáčkám motoru 3000 ot/min 

(50 ot/s) resp. násobků frekvence zapálení směsi. Niší pick je patrný rovněţ na frekvenci 

25 Hz. Při volnoběţných otáčkách 780 ot/min, resp. 13 ot/s je situace obdobná, 

viz Obr. 29 aţ 31.  
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Obr. 31 Frekvenční spektrum 3000ot./min na stendu „Super Flow‘‘.  
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Obr. 32 Frekvenční spektrum 780ot./min na stendu „Super Flow‘‘.  

. 
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7.4. Experimentální část měření na inovovaném stendu 

7.4.1. Popis měření vibrací na inovovaném stendu 

Měření vibrací námi inovovaného stendu bylo prováděno téměř identickým 

způsobem jak na původním stendu od firmy „Super Flow“. Snímání vibrací bylo 

prováděno totoţnými snímači MEMS, pro co moţná největší srovnatelnost naměřených 

údajů. Odlišné je pouze jejich připojení k námi inovovaném stendu, způsob upevnění 

na námi inovovaném stendu je patrný na Obr. 33. Tím jediným rozdílem v měření je 

přestavení snímače upevněného na stendu z vodorovné do svislé polohy. Aby bylo moţné 

měření srovnat, odlišnost našich měření byla odstraněna záměnou os snímače ve kterých se 

měření provádělo. 

 

Obr. 33 Způsob upevnění snímačů MEMS na námi inovovaném stendu. 

 

Měření vibrací bylo prováděno při odpovídacím nastavení jako měření 

na původním stendu nejprve za chodu motoru na volnoběţné otáčky, coţ odpovídá 

otáčkám 750 ot./min a bez zátěţe. Tyto veličiny jsou znázorněny na Obr. 34, na kterém, 

vidíme uţivatelské prostředí hydrodynamické brzdy s nastavenými volnoběţnými 

otáčkami. 
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Obr. 34 Uživatelské prostředí programu, pomocí kterého řídíme test. 

 

Měření bylo prováděno ve dvou různých nastaveních. Tím druhým bylo nastavení 

otáček na hodnotu 3000 ot/min při 40 % otevření škrtící klapky. Tyto hodnoty máme 

zobrazeny na Obr.35 s uţivatelským prostředím hydrodynamické brzdy.  

 

Obr. 35 Uživatelské prostředí programu, pomocí kterého řídíme test. 
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7.4.2. Naměřené údaje při měření vibrací na inovovaném stendu 

 

Snímač označený jako „vozík“ – umístěný na vozíku 

Snímač označený jako „zem“ – umístěný na podlaze  

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Frekvence [Hz]

Z
ry

c
h

le
n

í[
g

]

vozík zem

 
Obr. 36 Frekvenční spektrum při 780ot/min na inovovaném 

stendu.
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Obr. 37 Frekvenční spektrum při 3000ot/min na inovovaném stendu. 
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Obr. 38 Časový průběh zrychlení na inovovaném stendu při 780 ot/min. 
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Obr. 39 Časový průběh zrychlení na inovovaném stendu při 3000 ot/min. 
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7.4.3. Vyhodnocení naměřených údajů 

 Jiţ na první pohled je z grafů zřejmě, ţe amplitudy vibraci jsou niţší neţ u staré 

verze vozíku SuperFlow. Tomu zcela odpovídají i naměřená zrychlení. U časových 

průběhů vibrací vidíme posun zrychlení k vyšším hodnotám zrychlení a rovněţ je patrný 

útlum vibrací mezi vozíkem podlahou.  

 Jako velmi zajímavé se jeví výsledky z vyhodnocených frekvenčních spekter. 

Zde, u volnoběţných otáček, vidíme posun výrazné budicí frekvence k dvojnásobné 

hodnotě 26 Hz. Je to zřejmě způsobeno posunutím motoru a tím, i zadní vzpěry na zadní 

stranu vozíku. Tím došlo k umístění snímače vibrací pod krajní válec (1. válec), a jsou 

zachytávány vibrace jak v horní tak spodní úvrati. U předchozího umístění motoru 

na Super Flow vozíku se v průběhu cyklu krajní polohy pístu v motoru (horní a spodní 

úvrať), bez zapálení směsi, od sebe odečítaly. 

 Podobná situace je u testu 3000 ot/min. zde vidíme nízká zrychlení pro niţší 

frekvence, avšak nárůst pro frekvence blíţící hodnotě dvojnásobku otáček. Problém je však 

tom, ţe snímač dokáţe měřit pouze do 100 Hz, tak není moţno vidět průběh frekvenčního 

spektra v oblasti, byť těsně, nad 100 Hz. 

 Velice pozitivní je fakt, ţe při pouţití nového typu vozíku oproti staršímu, 

nedochází k nakmitávaní na násobcích budicích frekvencí ani k ţádnému nakmitávaní od 

volných dílů. 
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8.    Závěr 

Vyhodnocení navržené konstrukce 

Konstrukce stendu, která byla předmětem bakalářské práce, zajišťuje univerzálnější 

pouţití pro testování motorů. Umoţňuje to několik nových konstrukčních změn proti 

původnímu pouţívanému stendu. Základní rám byl při řešení návrhu v horní části rozšířen 

a byly na něm vytvořeny další dvě pojezdové dráţky, umoţňující upnutí rozměrnějších 

agregátů. Díky tomuto rozšíření se zvyšuje stabilita upevnění motoru na stendu. Nové 

konstrukční řešení stavitelných částí stendu šroubovicemi umoţňuje přesnější výškové 

vyladění stendu do námi poţadované polohy a také vyšší tuhost upevnění motoru 

na stendu. Námi inovovaný stend poskytuje obsluze moţnost vykonávat potřebné úkony 

samostatně bez nutnosti asistence dalších osob. Pro vyhodnocení navrţené konstrukce byla 

provedena měření. Ta prokázala, ţe provedená opatření dostatečně eliminují přenos vibrací 

z konstrukce stendu do podlahy laboratoře. Navrţená konstrukce splňuje zadáním.  

Stend umoţňuje univerzální pouţití pro různé druhy motoru včetně atypických. 

Umoţňuje výškové nastavení motoru s maximální přesností a to jednomu pracovníkovi 

obsluhy. Dále bylo sníţeno přenášení neţádoucích vibrací od motoru přes konstrukci do 

podlahy. 

Dále do budoucna bych doporučil provést měření se snímači, které dokáţou měřit 

na vyšších frekvencích neţ 100 Hz. Bylo by určitě velice zajímavé provádět měření 

v různých místech vozíku a zjistit tak, jak se mění vibrace při různém umístění motoru 

na vozíku. Rovněţ bych povaţoval za zajímavé v budoucnu měřit i přenos vibrací přes 

přestavitelné součásti stendu přímo mezi motorem a základní části stendu, kde bylo 

odstraněno rozkmitáváni upínajících součástí. 
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