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Seznam použitých výrazů a zkratek 

 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) – druh paliva, zkapalněný ropný plyn 

CNG (Compressed natural gas) – druh paliva, stlačený zemní plyn 

EURO 5 – emisní norma evropské unie 

OHV (Over Head Valve) – ventilový rozvod s ventily v hlavě válce 

OHC (Over Head Camshaft) – ventilový rozvod s vačkovým hřídelem v hlavě válce 

DOHC (Double OHC)  - ventilový rozvod s dvěma vačkovými hřídelemi v hlavě válce 

SV (Side Valve) – ventilový rozvod s ventilem na boku válce 

CFD (Computational fluid dynamics) - výpočetní metoda proudění kapalin a  plynů 

HÚ (Horní úvrať) – horní úvrať pístu spalovacího motoru 

DÚ (Dolní úvrať) – dolní úvrať pístu spalovacího motoru 

MZ (Motorrad- und Zweiradwerk) – německý výrobce motocyklů  

MKP (Metoda konečných prvků) - výpočtová metoda k určení deformací a napětí 

pružného tělesa 

CAD (Computer-aided design)  - počítačem podporované navrhování  

MSP (Mezní stav pružnosti) - vznik plastických deformací   
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 Úvod 1

V diplomové práci se zabývám modelováním spalovacího motoru. V dnešní době 

počítačové programy kompletně nahradily analytické výpočty v oblasti vývoje 

spalovacích motorů. To zejména díky menší časové náročnosti a poměrně přesných 

výsledků různých simulačních procesů.  

Z historického hlediska se motor s vnitřním spalováním používá již přes 100 let. 

Za tu dobu bylo vynalezeno a vymyšleno spousty konstrukcí spalovacích motorů  

a jejich části. Některé se ukázaly jako vhodné a používají se dodnes, jiné naopak méně. 

Některé důležité letopočty z hlediska vývoje motorů:  

 

 

1860 …  Étienne Lenoir navrhuje první motor s vnitřním spalováním,  

s uhlím a vzduchem jako palivem.  

 1877 … Nikolaus Otto vyvíjí čtyřdobý motor.  

 1883 … Gottlieb Daimler staví první benzínový motor.  

 1884 … Charles Parsons staví první parní turbínu na výrobu elektřiny.  

 1926 … Robert Goddard vypouští první raketu na kapalné palivo.  

 1930 … Frank Whittle patentuje vynález tryskového motoru.  

 1956 … Felix Wankel vyvíjí Wankelův motor. 

 

 

Vývoj spalovacího motoru jde pořád kupředu. Návrh konvenčního spalovacího 

motoru je v dnešní době velký kompromis mezi provozními parametry, spotřebou 

paliva a emisemi.  Sladit tyto tři faktory optimálně dohromady nelze, jelikož se 

navzájem ovlivňují. Je potřeba přijít na vhodný kompromis a právě k tomu slouží  

a pomáhají simulační programy, které dokážou částečně snížit finanční prostředky na 

vývoj motorů. Ty jsou obrovské, ale jejich vynaložení je důležité pro úspěch na trhu, 

jelikož spalovací motor je jednou z nejdůležitějších součástí automobilů.  Požadavky na 

motory jsou takové, aby byly nízké náklady na výrobu a údržbu při vhodných 

provozních parametrech a dobré spolehlivosti. 

Směr, kterým se dnes ubírají automobilky při vývoji vozidlových motorů, se 

nazývá „dowsizing“. Jedná se o vývoj motoru menších zdvihových objemů za dodržení 

stejného výkonu např. přeplňováním. Tento trend se děje zejména kvůli snížení 



11 

 

spotřeby paliva a emisí „skleníkových plynů“. Začíná se taky využívat zejména přímého 

vstřikování paliva do válce motoru. Probíhají různé úpravy spalovacích prostorů. 

Všechny tyto prvky se musí nejprve vyvinout, následně se provede výroba prototypu  

a jeho otestování. Bez simulačních a vývojových softwaru by dneska vývoj motoru 

nebyl tam, kde je. 
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 Teoretický rozbor problému, konstrukční 2
požadavky 

Spalovací motor je tepelný stroj, který spalováním paliva vytváří tepelnou energii  

a převádí ji na mechanickou práci. U leteckých proudových motorů a motorů 

raketových vytvářejí plyny přímo tažnou sílu motoru. U ostatních spalovacích motorů je 

energie plynu vzniklého při spalovacím procesu využívaná buď jako potencionální 

energie (tlak). Takto je to u pístových spalovacích motorů. U spalovacích turbín je 

využívaná kinetická energie (rychlost proudu) vzniklých plynů. Spalovací motory jsou 

nejvíce využívány v transportních a mobilních mechanizačních prostředcích všech 

druhů. 

Podle použitého média pro přenos tepelné energie dělíme tepelné motory na: 

 Motory s vnějším spalováním (médiem je pára, vzduch nebo některé plyny) 

 Motory s vnitřním spalováním (pracovní látkou jsou přímo produkty spalování) 

Mezi motory s vnějším spalováním můžeme zařadit například pístový parní 

stroj, stirlingův motor (využívá potenciální energie pracovní látky) a parní turbína 

(využívá kinetické energie pracovní látky) 

Pístový spalovací motor a spalovací turbína patří mezi motory s vnitřním 

spalováním, protože je energie přenášena přímo produkty spalování (spalinami). Tato 

práce se zabývá problematikou pístových spalovacích motorů zážehových, která bude 

dále detailněji probrána. 

2.1 Dělení, princip funkce a základní charakteristiky motoru 

2.1.1 Základní dělení motorů 

Během vývoje vznikly různé druhy pístových spalovacích motoru se zdvihovými  

i otáčivými písty. V podstatě neexistuje norma, která by sjednotila dělení motoru. Ve 

většině odborných publikací se provádí dělení do následujících skupin. 

a) Dělení dle druhu paliva 

b) Dělení dle způsobu tvoření hořlavé směsi 

c) Dělení dle způsobu výměny náplně válců 

d) Dělení dle způsobu zapalování směsi 

e) Dělení dle konstrukčního provedení 
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Z hlediska druhu paliva, tvoření směsi, zapalování, průběhu spalování rozlišujeme dvě 

hlavní skupiny motorů. Jsou to motory zážehové, zapalované elektrickou jiskrou. 

Druhou skupinou jsou motory vznětové, zapalované kompresním teplem. 

 

Dělení dle druhu paliva: 

Podle druhu paliva se motory dělí na dvě hlavní skupiny. Jsou to motory na plynná 

paliva a motory na kapalná paliva. 

Mezi motory na plynná paliva se vyskytují nejvíce motory spalující LPG. Jedná 

se o zkapalněný ropný plyn (propan-butan). Druhým používaným plynným palivem 

v dnešní době hodně propagovaným je CNG. Jedná se o stlačený zemní plyn. Výhodou 

těchto alternativních paliv je z ekonomického hlediska nižší cena oproti naftě  

či benzínu. Z ekologického hlediska pak snížení emisí výfukových plynů (u CNG až na 

úroveň EURO 5) bez dodatečného čistění výfukových plynů. 

Motory spalující kapalná paliva jsou výhradně motory používající jako palivo 

frakce ropy. Buď lehká, snadno odpařitelná (např. benzín), nebo těžší, nesnadno 

odpařitelná (např. motorová nafta). V poslední době se také začínají objevovat motory 

spalující alkoholy. Hlavně v severských zemích se používá jako palivo metanol  

či etanol. 

Dělení dle způsobu tvoření hořlavé směsi: 

Hořlavá směs paliva se vzduchem se tvoří bud před pracovním válcem (vnější tvoření) 

nebo až ve válci motoru (vnitřní tvoření). 

Před pracovním prostorem se tvoří směs především u motoru na homogenní 

směs (a obvykle s elektrickým zážehem) ve směšovacím zařízením, pracujícím  

s dynamickým tlakem proudu (směšovače plyn-vzduch, karburátory pro snad no 

odpařitelná paliva) nebo statickým přetlakem paliva (vstřikovače, vefukovací ventily 

v sacím(plnicím traktu). Kromě regulace dávky paliva je ovšem nutně ovlivňovat  

i průtok vzduchu nebo směsi pro kvantitativní regulaci a dodržení potřebného přebytku 

vzduchu. Dnes vstřikové provedení převládá, a to v podobě společné (jednobodové) 

nebo individuální (vícebodové, vstřik před sací ventily). Spalování homogenní nebo 

lokálně homogenní směsi.[3] 

Ve válci motoru se tvoří tradičně směs u vznětových motoru na těžko 

odpařitelná kapalná paliva, a to obvykle vstřikem regulované dávky vysokotlakým 

čerpadlem. Velký rozsah bezeztrátové kvalitativní regulace při spalování heterogenní 

tvořící se směsi, menší citlivost na přebytek vzduchu i na vlastnosti paliva, možnost 
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zápalu vznětem a odstranění úniku směsi do výfuku při proplachování vede dnes  

k prosazování tohoto systému také u motoru zážehových, dvoudobých i čtyřdobých.  

 

Dělení dle způsobu výměny náplně válců: 

Podle způsobu výměny náplně ve válci rozlišujeme dvě hlavní skupiny motorů. 

Dvoudobé, kdy se úplný pracovní oběh vykoná při dvou zdvizích pístu a motory 

čtyřdobé, kdy se úplný pracovní oběh se vykoná při čtyřech zdvizích pístu. 

U dvoudobých motorů se výfuk spalin děje na konci expanzního zdvihu,  

po otevření výfukových kanálu nebo ventilu. Spaliny unikají nejprve vlastním 

přetlakem a teprve po dostatečném poklesu tlaku ve válci se otevřou plnicí otvory  

a zbytek spalin se vyplachuje čerstvou směsí nebo vzduchem, dodávaným s potřebným 

přetlakem plnicím dmychadlem. Přitom se válec naplní čerstvou náplní, jež se při 

kompresi stlačí jako u čtyřdobého motoru. 

U čtyřdobých motorů se před koncem expanzního zdvihu otevírají výfukové 

ventily, jimiž spaliny přetlakem unikají z válce. Jejich zbytek se vytlačuje pístem při 

výfukovém zdvihu. Při nasávacím zdvihu se nasává do válce čerstvá směs nebo jen 

vzduch, jenž se při kompresním zdvihu pístu stlačí. 

 

Dělení dle způsobu zapalování směsi: 

Používají se především dva systémy zapalování směsi. Umělé zažehnutí, nyní zpravidla 

elektrickou jiskrou mezi elektrodami zapalovací svíčky. To je obvyklý způsob 

zapalování předem připravené směsi paliva a vzduchu u benzínových a plynových 

motorů. Tyto motory se nazývají zážehové. Druhým principem je Samočinné vznícení 

vstřikovaného paliva teplotou po kompresi u motoru s vysokým stlačením náplně válce. 

Je běžné u naftových motorů, u motorů na dvojí palivo pro vznět zažehujícího 

pomocného kapalného paliva a u různopalivových motorů. Tyto motory se nazývají 

vznětové. 
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Dělení dle konstrukčního provedení: 

Podle konstrukčního hlediska je dělení motorů obsáhlé a v podstatě se dají dělit podle 

rozdílnosti v detailech. Já jsem vybral ty nejzákladnější parametry. 

 Podle počtu pístu v pracovním válci dělíme motory na jednopístové  

a dvoupístové. 

 Podle pohybu pístu se dělí motory na zdvihové a rotační. 

 Podle způsobu chlazení se dají motory dělit na chlazené vzduchem a chlazené 

kapalinou. 

 Podle počtu válců dělíme na jednoválcové, dvou a  víceválcové ( 2 – 20), 

mnohoválcové. 

 Podle počtu a polohy klikového hřídele na jedno-, dvou-, i vícehřídelové  

s hřídeli vodorovnými, svislými i šikmými . 

 Podle smyslu otáčení klikového hřídele a možnosti jeho změny na pravotočivé  

a levotočivé, vratné a nevratné. 

 Podle rychloběžnosti, vyjadřované zpravidla střední pístovou rychlostí cs na: 

 

o volnoběžné   s cs < 7,5 m/s při D < 160 mm 

 

 s cs < 6,5 m/s při D > 160 mm 

 

o rychloběžné s cs > 7,5 m/s resp. cs > 6,5 m/s 

 Podle způsobu plnění válců na nepřeplňované s přirozeným nasáváním  

a přeplňované např. turbodmychadlem nebo kompresorem 

 podle konstrukce rozvodu pracovní látky na: 

o ventilové (obr. 2-1) 

 OHV (Over Head Valve)  

 OHC (Over Head Camshaft)  

 DOHC (Double OHC)  

 SV (Side Valve)  

 

o šoupátkové s různým provedením rozvodových šoupátek (dnes již 

nepoužívané),(čtyřdobé motory) 

o kanálové s jedním, dvěma nebo třemi systémy kanálu, ovládaných 

jedním nebo dvěma písty (dvoudobé motory) 



16 

 

o Se smíšeným rozvodem ventilovým (OHV) a kanálovým (dvoudobé 

motory) 

 

 
Obr. 2-1: Druhy rozvodů [2] 

2.1.2   Princip funkce zážehového čtyřtaktního motoru 

Získávání energie u tepelných motorů je vázáno na periodický děj, který popisujeme 

změnou stavových veličin pracovní náplně válce motoru a nazýváme jej tepelný oběh. 

Princip funkce lze vidět v indikatorovém diagramu na obr. 2-2 a schematickém 

znázornění motoru na obr. 2-3. 

1. Sání - píst se pohybuje od horní 

k dolní úvrati a v důsledku vznikajícího 

podtlaku je nasávána čerstvá směs do 

válce motoru. 

Bod označený na Obr. 2-2 SO 

ukazuje okamžik počátku otvírání sacího 

ventilu. Sací ventil se začíná otvírat dříve, 

než píst dosáhne horní úvrať (HÚ). Pro 

zamezení rázů v rozvodovém 

mechanizmu je náběh vačky pozvolný,  

a proto otvírání sacího ventilu probíhá 

relativně dlouhou dobu. Aby byl sací 

ventil plně otevřený v okamžiku, kdy se ve válci motoru objeví podtlak, musí otvírání 

ventilu započít před horní úvratí. Bývá to 15° až 50° pootočení klikového hřídele před 

HÚ. Úplně uzavřen je sací ventil v bodě SZ, tedy až za dolní úvratí (DÚ) pístu. 

Důvodem je snaha o využití kinetické energie směsi proudící sacím kanálem a sacím 

potrubím pro maximální naplnění válce motoru. U motorů osobních automobilů bývá 

tento okamžik 30° až 70° pootočení klikového hřídele po DÚ. 

Obr. 2-2: indikátorový diagram skutečného oběhu 

motoru [2] 
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2. Komprese - při pohybu pístu od dolní k horní úvrati dochází ke stlačení 

čerstvé náplně. V průběhu sání a zvláště pak komprese dochází k odpařování kapiček 

paliva a míšení par se vzduchem. Ke kompresnímu zdvihu je v pracovním prostoru 

vytvořena homogenní směs. 

3. Hoření a expanze - směs palivových par se vzduchem je zapálena elektrickou 

jiskrou. Po zapálení se čelo plamene šíří rychlostí 30 až 50 m.s
-1

. Aby byla dosažena  

co nejvyšší tepelná účinnost oběhu, je potřeba, aby podstatná část paliva shořela  

co nejblíže HÚ. Minimální tepelné ztráty jsou určovány velikostí povrchu spalovacího 

prostoru. 

Proto se směs zapaluje s určitým předstihem před HÚ a proces hoření 

s intenzívním uvolňováním tepla pak probíhá v intervalu 10° až 15° před HÚ a 15°  

až 20° pootočení klikového hřídele po HÚ. Hoření je doprovázeno prudkým nárůstem 

tlaku a teploty. Maximální spalovací tlaky u zážehových motorů se pohybují v rozmezí 

5 až 6 MPa. 

Expanze - probíhá při pracovním zdvihu pístu od horní k dolní úvrati. Současně 

s dohoříváním zbytků paliva ve válci motoru, které končí 30° až 40° za HÚ, se objem 

pracovního prostoru nad pístem zvětšuje a tlak ve válci motoru klesá. 

4. Výfuk - v této době pracovního oběhu dochází k odstranění spalin 

z pracovního prostoru válce motoru. Výfukový ventil se otvírá (VO) 30° až 70° před 

dolní úvratí. V tomto okamžiku je tlak ve válci značně vyšší než tlak ve výfukovém 

potrubí, cca 0.4 MPa , a spaliny unikají z válce se značnou rychlostí. Po průchodu pístu 

DÚ jsou spaliny z válce vytěsňovány pohybujícím se pístem. Výsledky zkoušek 

ukázaly, že kladná práce oběhu ztracená otevřením výfukového ventilu před DÚ  

je menší než narůst práce potřebný pro vytlačení spalin z válce motoru pístem při 

otevření výfukového ventilu v DÚ. Výfukový ventil je uzavřen (VZ) 15° až 50° po HÚ. 

Důvodem je snaha po využití sacího účinku spalin proudících ve výfukovém potrubí, 

tedy využití kinetické energie sloupce spalin k lepšímu vypláchnutí spalovacího 

prostoru válce motoru.[2] 
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Obr. 2-3: Princip funkce spalovacího motoru [7] 

2.1.3 Základní charakteristiky zážehových motorů 

Charakteristikou pístového spalovacího motoru se nazývají grafická znázornění 

vzájemných závislostí vybraných provozních veličin motoru v soustavě pravoúhlých 

souřadnic. Podle volby nezávisle proměnné rozdělujeme charakteristiky na: 

 otáčkové charakteristiky (dříve nazývané rychlostní) - nezávislou proměnnou 

jsou otáčky klikového hřídele motoru n [min-1] 

 zatěžovací charakteristiky - nezávislou proměnnou může být Mk [Nm], pe [MPa], 

Pe [kW], 

 seřizovací charakteristiky - nezávislou proměnnou může být úhel předstihu 

zážehu α [°], otvírací tlak trysky p [MPa] a další. 

Samostatnou skupinu tvoří celkové (úplné, univerzální) charakteristiky. 

Soustavu charakteristik tvoří diagram obsahující několik charakteristik jednoho 

druhu v týchž souřadnicích. Podle druhu charakteristik rozlišujeme: 

 soustavu otáčkových charakteristik, 

 soustavu zatěžovacích charakteristik. 

Otáčkové charakteristiky znázorňují závislost užitečného výkonu Pe [kW], točivého 

momentu Mk [Nm], hodinové spotřeby paliva Gp [kg.h
-1

] nebo měrné spotřeby paliva 

mpe [g.kWh
-1

] a dalších parametrů na otáčkách n [min
-1

] klikového hřídele motoru při 

konstantní poloze ovládacího orgánu řízení dodávky paliva do motoru. 

Vnější otáčková charakteristika zážehového motoru je měřena při plném 

otevření škrticí klapky karburátoru, nebo vzduchové přívěry u motorů se vstřikováním 

paliva. Na obr. 2-4 jsou vyneseny průběhy točivého momentu Mk, výkonu Pe a měrné 

efektivní spotřeby paliva mpe. Maximální otáčky nmax nesmějí být při provozu motoru 

překračovány a otáčky minimální nmin jsou otáčky umožňující dlouhodobý provoz 

motoru při plném zatížení. 
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Obr. 2-4: Vnější otáčková charakteristika [2] 

Zatěžovací charakteristika je znázornění závislosti vybraných parametrů motoru na jeho 

zatížení při konstantních otáčkách klikového hřídele motoru. Zatížení motoru 

charakterizuje střední efektivní tlak pe [MPa] , točivý moment Mk [Nm] nebo výkon 

motoru Pe [kW] . Sledovanými parametry jsou měrná efektivní spotřeba paliva 

mpe[g.kWh
-1

], teplota výfukových plynů tV [K] a další. Soustava zatěžovacích 

charakteristik obsahuje víc charakteristik pro různé otáčky motoru. 

Celková (úplná) charakteristika (obr. 2-5) se vynáší v pravoúhlé souřadné soustavě, kde 

na vodorovnou osu jsou nanášeny otáčky klikového hřídele motoru n [min
-1

] a na 

svislou osu zatížení určené buď točivý momentem Mk [Nm] nebo středním efektivním 

tlakem pe [MPa]. Úplná charakteristika se nezjišťuje přímým měřením, ale vynáší se na 

základě měření vnější otáčkové charakteristiky a soustavy zatěžovacích charakteristik. 

V úplné charakteristice jsou vyneseny čáry konstantních hodnot vybraných veličin: 

a) vždy - měrné efektivní spotřeby paliva mpe [g.kWh
-1

] , 

b) obvykle -     výkonu Pe [kW] , 

- teploty výfukových plynů tV [°C]  

Úplná charakteristika (obr. 2-5) umožňuje stanovení takového pracovního režimu 

motoru, který má pro požadovaný výkon nejmenší měrnou efektivní spotřebu paliva  

a tedy je i nejekonomičtější. 
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Obr. 2-5: úplná charakteristika zážehového motoru. Porovnání pracovních režimů automobilového motoru 

při jízdě vozidla rychlostí 90 a 60 km/h. [2] 

2.2 Výkon motoru 

Výkon je definován jako míra vykonané práce. Jeho velikost závisí na množství energie 

z paliva, které se v motoru přemění v mechanickou práci. Ke shoření paliva je však 

třeba vzduch, a proto u pístového motoru s určitým objemem nezáleží na 

výhřevnosti samotného paliva, ale na výhřevnosti směsi paliva se vzduchem. 

Směs musí být v takovém poměru, aby vzduch obsahoval množství kyslíku 

potřebné k úplnému shoření paliva (stechiometrická směs). Hmotnostní 

směšovací poměr pro některé typy paliv je uveden v tabulce 1. [1] 
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Tabulka 1: Vlastnosti paliv a jejich směsi se vzduchem 

Palivo 
Výhřevnost 

(MJ/kg) 

Vnitřní 
výparné 

teplo (MJ/kg) 

Hmotnostní 
směšovací 
poměr se 
vzduchem 

Uvolněná 
energie tn, 
pn (J/dm3) 

Max pi při 
ε max 
(Mpa) 

Benzín 44,6 0,309 15,05 4010 0,992 

Petrolej 44,5 0,256 15 4070 0,883 

Heptan 45,2 0,309 15,1 4030 0,9 

Benzol 40,6 0,4 13,2 3940 1,118 

Ethylalkohol  27,5 0,857 8,9 3920 1,186 

Methylalkohol 23,3 1,16 6,5 3980 1,103 

 

Jak již bylo uvedeno, stechiometrický poměr, je ideální poměr paliva a vzduchu, 

při kterém dojde k úplnému shoření paliva. Je-li ve směsi paliva a vzduchu více paliva 

mluvíme potom o směsi bohaté, naopak je-li ve směsi více vzduchu, mluvíme o směsi 

chudé. Zkouškami na motoru bylo zjištěno, že maximální tepelné účinnosti  

s benzínovým motorem je dosaženo při směsi ochuzené o 15 %, ale maximálního 

středního efektivního tlaku, a tedy i maximálního výkonu se dosáhne při směsi 

bohatší o 20 %. [1] 

Nejlepší tepelné účinnosti dosáhneme u ochuzené směsi proto, že do válce 

přivedeme palivo s přebytkem kyslíku, tudíž dojde k úplnému shoření paliva a do 

výfuku odchází spolu se spalinami i nevyužitý kyslík. 

U bohaté směsi se naopak využije veškerý kyslík z nasáté směsi. Promísení 

vzduchu s palivem nikdy není dokonalé, musí se do válce přivést přebytek paliva, které 

pak odchází z válce ve výfukových plynech nevyužito. Nedokonale spálené palivo tvoří 

ve výfukových plynech lidskému zdraví škodlivé složky, zejména oxid uhelnatý (CO)  

a uhlovodíky s obecnou vazbou CHx. K vypaření přebytku paliva se spotřebuje určité 

teplo, tím se snižuje teplota náplně při sání, zvyšuje se plnicí účinnost motoru, a tedy  

i výkon. [1] 

2.2.1 Rozbor vzorce pro měrný výkon motoru 

Výkon motoru se dá vyjádřit vzorcem: 

 

   
      

   
 (  )                      

 

   
      

  
 (  )                      
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Kde:  Pe … efektivní výkon 

 V … celkový objem motoru 

 pe … střední efektivní tlak 

 n … otáčky motoru 

vztáhneme-li výkon motoru k objemu válce 1 dm
3
, zjednoduší se vzorec na: 

 

     
    

   
 (  )                      

 

     
    

  
 (  )                      

 

Podle tohoto vzorce je pak jasné, že měrný (objemový) výkon závislý hlavně  

na středním efektivním tlaku a na otáčkách motoru. 

Ve skutečnosti při hořená paliva, vzniká ve válci výkon vyšší, tzv. indikovaný 

výkon – Pi. Jeho přenos přes klikový mechanismus na setrvačník je spojen se ztrátami. 

Část indikovaného výkonu se spotřebuje na ztráty třením, výměnu obsahu válce, pohon 

rozvodu, olejového a vodního čerpadla, ventilátoru a ostatního příslušenství nutného pro 

chod motoru. Ze setrvačníku je možno odebírat již jen efektivní výkon P, který je snížen 

o výše uvedené ztráty, obsažené v mechanické účinnosti ŋm. 

Proto platí: 

         

Indikovaný výkon se dá zjistit z indikátorového diagramu, ovšem to je dosti 

náročné a nepřesné. V praxi se zjišťuje efektivní výkon motoru brzděním. Mechanická 

účinnost se dá zjistit poháněním teplého motoru a změřením potřebného výkonu. Jinou 

metodou je vypínání válců. Změří se výkon motoru na brzdě a potom se znova změří 

výkon při vypnutém zapalování jednoho válce. Při druhém měření se zjistí indikovaný 

výkon pracujících válců (i - 1) s mechanickými ztrátami celého motoru. Úbytek výkonu 

proti prvnímu měření se rovná indikovanému výkonu jednoho válce, a z toho  

se dá vypočítat mechanická účinnost. Zhruba se dá zjistit mechanická účinnost i ze 

spotřeby paliva motoru nezatíženého na brzdě. 

2.3 Tepelná a mechanická účinnost motoru 

2.3.1 Tepelná účinnost 

Z tepla uvolněného hořením paliva se jen část využije pro efektivní výkon motoru. Část 

tepla se přemění v užitečný výkon, část se odvede z motoru chlazením a sáláním a část 
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se odvede výfukovými plyny. Celková tepelná účinnost tedy udává, kolik tepla 

vzniklého shořením paliva se přemění v užitečný výkon.  

Celková tepelná účinnost se skládá z chemické tepelné účinnosti, tepelné 

účinnosti motoru, mechanické účinnosti a stupně plnosti diagramu. Tepelná účinnost má 

vliv na tepelné ztráty a ovlivňuje měrnou spotřebu paliva a rozměry chladicího 

systému. Označíme-li teplo přivedené v palivu Qp a teplo odvedené chlazením, 

sáláním, výfukem apod. Qo, bude tepelná účinnost: 

 

   
     

  
   

  
  

 

Kompresní poměr udává změnu objemu válce v dolní úvrati pístu DÚ a v horní 

úvrati pístu HÚ. U normálního motoru se tento kompresní poměr rovná poměru 

expanznímu. Ze zdvihového objemu válce VZ a z objemu kompresního prostoru  

Vk se kompresní poměr vypočte podle vzorce: 

  
     
  

 

kde:  ε … kompresní poměr 

  Vz … zdvihový objem válce 

  Vk … objem kompresního prostoru 

 

Zjednodušíme-li vzorec pro tepelnou účinnost tím, že položíme rovno 1 stupeň 

izobarického výfuku a stupeň izobarického spalování, pak: 

 

     (
 

 
)
   

 

Kde:                     

 ε … kompresní poměr 

 k … poměr měrných tepel při konstantním tlaku a objemu 

 

Je třeba podotknout, že se jedná o ideální tepelný oběh, ale pro všeobecné úvahy 

je tato rovnice platná. Podle ní je závislost tepelné účinnosti na kompresním poměru 

dána křivkou na obr. 2-6. Celková tepelná účinnost je nižší, ale její závislost  

na kompresním poměru platí. Průběh křivky naznačuje, že tepelná účinnost při nízkém 

kompresním poměru se prudce zhoršuje, ale přírůstek při vysokých kompresních 

poměrech již není značný. Při posuzování celkové tepelné účinnosti je nutno uvážit, že 
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při vysokých kompresních 

poměrech se prudce zvyšuje 

maximální tlak na píst, který 

zvýšeným třením pístu a ložisek 

nepříznivě ovlivňuje mechanickou 

účinnost a proto je již přírůstek 

efektivního výkonu malý. [1] 

U benzínových motorů se 

s ohledem na tepelnou účinnost 

používá kompresní poměr tak 

vysoký, dokud se neobjeví detonace. 

V dnešní době se kompresní poměr u zážehových motorů pohybuje mezi 10 – 12 :1. 

Detonace a oktanové číslo paliva 
Ve spalovacím prostoru směs prohořívá od svíčky zhruba v kulových plochách. 

Rychlost prohořívání směsi je závislá na teplotě a tlaku plynů. V uzavřeném prostoru po 

shoření první části zvýšená teplota spálené směsi způsobí její rozpínání a stlačování 

dosud neshořelé náplně. Dosáhne-li při určité dráze plamene tlak a teplota dosud 

nespálené náplně kritické hodnoty, vznítí se zbytek náplně okamžitě a shoří detonačně. 

Detonační hoření není pro motor dobré a zhoršuje tepelnou účinnost motoru.[1] 

Vznik detonací závisí na poměru zvyšováni teploty a tlaku náplně k času.  

Při stejném zvyšování tlaku a teploty vzhledem k času při vysokých otáčkách detonace 

nevzniknou. Všechny faktory způsobující zvýšení teploty směsi, jako vysoký kompresní 

poměr, vysoká teplota nasávaného vzduchu, dlouhá dráha plamene a nízké otáčky 

motoru, zvyšují sklon k detonacím. V podstatě je vznik detonací velmi složitý  

a je závislý na tepelné explozi, řetězovém spalování a jiných vlivech. [1] 

Odolnost paliva proti detonacím se hodnotí na zkušebním jednoválcovém 

motoru s měnitelným kompresním poměrem. Při přesně předepsaných podmínkách 

teploty nasávaného vzduchu, teploty motoru, barometrického tlaku a otáčkách motoru 

se postupně za chodu motoru zvyšuje kompresní poměr, až dojde k detonacím. Potom 

následuje za stejných podmínek zkouška s porovnávacím palivem, složeným  

z izo-oktanu a heptanu. Objemové procento izo-oktanu v této směsi, která začne 

detonovat při stejných podmínkách, určuje oktanové číslo paliva. Teoreticky nejvyšší 

oktanové číslo je 100 (což je v podstatě čistý izo-oktan). Zejména u paliv pro závodní 

vozy, se setkáváme i s palivem o oktanovém čísle 102, což vyjadřuje fakt, že dané 

Obr. 2-6: Závislost tepelné účinnosti tepelného oběhu na 

kompresním poměru [1] 
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palivo je ještě odolnější proti samozápalu než čistý izo-oktan. Paliva s oktanovým 

číslem vyšším než 100 se dříve hodnotily podle množství tetraethylu olova přidaného 

do izo-oktanu. Dnes jsou příměsi na bázi olova zakázány. Jako antidetonátory  

se používají např. organokovové sloučeniny manganu, aromatické aminy či halogenidy 

přechodných kovů. 

Tvar spalovacího prostoru 
Na tepelnou účinnost má podstatný vliv tvar spalovacího prostoru. Pro tvar spalovacího 

prostoru platí určité zásady pro potlačení sklonu k detonacím. Spalovací prostor má být 

předně kompaktní, aby tepelné ztráty stěnami byly malé a prohřívací dráhy krátké. 

Svíčka má být pokud možno blízko středu spalovacího prostoru. Zapalovací svíčka má 

být blíž k teplému koutu spalovacího prostoru, tj. v okolí výfukového ventilu. Tam, kde 

to není možné anebo je vrtání válce příliš veliké, bývají často nasazovány dvě svíčky  

v jednom válci. Dříve oblíbený půlkulový spalovací prostor ustoupil dnes nejčastěji 

používanému tvaru střechovitému, který dobře vyhovuje čtyřventilovému uspořádání  

s centrálně umístěnou svíčkou. 

 

Obr. 2-7: Spalovací prostor v hlavě válců [3] 

Je vyhovující, pokud shoří nejprve směs v teplém koutě a poslední zbytky 

neshořelé náplně jsou zatlačovány do studeného koutu, kde jsou příznivější podmínky 

pro potlačení detonací. 

Nejedná-li se vysloveně o závodní motor, spalovací prostor se přizpůsobuje 

měkkému průběhu spalování a čistotě výfukových plynů. V tomto případě jsou výhodné 

rotační prostory, vytvořené ve dně pístu, s mezi kruhovou štěrbinou na okraji pístu. 

Tepelné ztráty stěnami spalovacího prostoru se odvíjejí z poměru objemu 

k povrchu, zvětšuje-li se tedy geometricky rozměr válce, roste jeho objem s třetí 

mocninou vrtání, kdežto jeho povrch jen s mocninou druhou. Teplo uvolněné 
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spalováním směsi závisí na objemu spalovacího prostoru. Z toho plyne, že u velkých 

válců je poměr povrchu k objemu příznivější a do stěn se odvádí méně tepla, proto je 

dosahovaná tepelná účinnost u větších válců lepší a projevuje se menší měrnou 

spotřebou paliva. Výfukové plyny u velkých válců mají vyšší teplotu, stejně jako směs 

na konci kompresního zdvihu. Prohřívací dráhy jsou delší. Kvůli riziku detonací pak  

u velkých válců není možné použít příliš vysoký kompresní poměr. [1] 

Celková tepelná účinnost je závislá na využití tepla z paliva. Podaří-li se využít 

nějakou část odpadního tepla, zvýší se tepelná účinnost a sníží se měrná spotřeba paliva. 

Z odpadního tepla přichází v úvahu teplo odvedené chlazením a výfukovými plyny. 

Odvádění tepla chlazením do vzduchu, ať již přímé, nebo prostřednictvím 

chladicí kapaliny, spotřebuje část efektivního výkonu motoru. To bývá u závodních 

motorů citelná ztráta. Je žádoucí, aby se z výfukových plynů po opuštění válce odvádělo 

do chladicího média jen co nejmenší množství tepla. 

Využít tepla z výfukových plynů je možné jejich další expanzí v turbíně. Tento 

případ je u motorů přeplňovaných turbodmýchadlem. Poněvadž ve výfukových plynech 

odchází asi 30 % tepla přivedeného palivem, je využití této energie výhodné. 

2.3.2 Mechanická účinnost motoru 

Mechanická účinnost podstatně ovlivňuje efektivní výkon motoru. Zvláště u závodního 

motoru, pracujícího s vysokými otáčkami, dosahují ztráty vysoké hodnoty a jejich 

prudký vzestup s otáčkami omezuje maximální použitelné otáčky. Mechanická účinnost 

je dána hlavně třecími ztrátami, plnicími ztrátami a pohonem příslušenství. V dnešní 

době udělaly motory z hlediska mechanické účinnosti velký pokrok. 

Třecí ztráty 
Vnitřní třecí ztráty v motoru jsou závislé hlavně na zatěžujících silách, součiniteli tření 

a velikostí třecích ploch. Třecí ztráty jsou značně závislé na poměru maximálního  

a středního efektivního tlaku. Čím je rozdíl mezi nimi menši, tím lepší je dosažitelná 

mechanická účinnost. Z toho vyplývá, že vysoký kompresní poměr sice vede  

ke zlepšení tepelné účinnosti, ale zároveň ke zhoršení mechanické účinnosti. Důvod  

je ten, že se zvětšujícím se kompresním poměrem roste i maximální tlak plynu ve válci. 

Tento tlak vniká pod těsnící kroužek pístu a přitlačuje ho ke stěně válce, což vede  

ke vzniku velkého tření a tím ke zhoršení mechanické účinnosti. Vyšší tlak více 

přitlačuje píst na stěnu válce vlivem rozložení sil v pístním čepu, čímž roste tření. Tření 

pístů ve válcích je zdaleka největší třecí ztrátou v motoru, což je dáno špatnými 
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podmínkami mazání a velkými zrychlujícími silami posuvných hmot. Tyto síly rostou  

s druhou mocninou otáček. Velikost síly přitlačující píst ke stěně válce závisí mimo jiné 

také na délce ojnice. Z rozkladu sil působících v ose válce má kolmá složka větší 

rozměr při větším úhlu vychýlení ojnice. To znamená, že delší ojnice používaná  

u starších konstrukcí a dlouhozdvihových motorů méně zatěžuje píst a stěnu válce. Pro 

krátkou ojnici současných motorů ovšem jasně hovoří její nižší hmotnost a vyšší tuhost, 

nižší celková stavba motoru a dnes běžně používané podčtvercové uspořádání, 

preferující nízkou pístovou rychlost a dostatečný prostor v hlavě na velké ventily. Kvůli 

použití krátkých ojnic mají současné písty sportovních motorů extrémně krátký plášť, 

aby nedocházelo ke kolizi pístu s rameny klikového hřídele. To všechno extrémně šetří 

hmotnost pohybujících se dílů. Nárůst boční složky sil na píst se tu odsunuje stranou  

a eliminuje se použitím moderních technologií povlakování pístů a válců. 

Z výše, uvedených úvah je jasné, že se 

mechanická účinnost rychle zhoršuje s 

otáčkami. Na obr. 2-8 je znázorněn průběh 

třecího ztrátového výkonu PZ, efektivního 

výkonu Pe a indikovaného výkonu Pi. Rovná-li 

se ztrátový výkon PZ indikovanému výkonu Pi, 

je efektivní výkon Pe nulový. Tento případ 

nastane při plně otevřené škrticí klapce a při 

nezatíženém motoru. Při jízdě mohou tyto 

podmínky nastat jen při předčasném přeřazení 

na nižší stupeň. Obvykle je zakázáno používat 

těchto otáček, neboť zrychlující síly v 

klikovém mechanismu a v rozvodu dosahují 

nepřípustných hodnot. 

Další důležité mechanické ztráty jsou 

ztráty třením v ložiscích, které tvoří značné 

procento celkových ztrát. Proto je snaha u závodních motorů snížit toto tření  

na minimum. Kde to je možné, používá se ložisek valivých, zejména pro uložení 

rozvodových kol, pohon příslušenství apod. Valivé uložení je výhodné i tam, kde  

se jedná o kývavý pohyb, při kterém se nemůže v kluzném ložisku vytvořit 

hydrodynamický film. Jsou to ložiska ventilových vahadel, pístní čepy apod. 

Obr. 2-8: Průběh indikovaného výkonu Pi, 

efektivního výkonu Pe a ztrátového výkonu Pz v 

závislosti na otáčkách [1] 



28 

 

 Další části podílející se na mechanické účinnosti jsou hydraulické ztráty při 

plnění motoru. Při maximálních otáčkách vzrůstají hydraulické ztráty velmi rychle  

a jsou hlavní příčinou toho, že dalším zvýšením otáček se již nezvyšuje efektivní výkon 

motoru. Tyto hydraulické ztráty je možno snížit vhodným časováním a dimenzováním 

ventilu. 

 

Tabulka 2:Podíl ztrát jednotlivých části motocyklového motoru NSU R11-52 na celkových mechanických 

ztrátách. Měřeno při 10 000 1/min 

Ztráty vyplachováním 15,80% 

Pístní kroužky 1 až 4 13,20% 

Píst 36,70% 

Ojniční ložisko (valivé) 6,60% 

Ovládání ventilů 4,60% 

Ztráty v pohonu vačkového hřídele 6,60% 

Pohon magneta 4,00% 

Olejová čerpadla 3,30% 

Hlavní ložiska a víření 9,20% 

 

2.4 Plnící účinnost motoru 

Pro dosažení maximálního středního efektivního tlaku je nutno při sacím zdvihu 

dopravit do válce co největší hmotnostní množství vzduchu.  Plnící účinnost je důležitá 

pro dosažená vysokého litrového výkonu. 

U motorů s atmosférickým nasáváním je možno posuzovat plnění válce podle 

tlaku ve válci na konci sacího zdvihu. Tento tlak se dá zhruba zjistit z indikátorového 

diagramu. Pro posouzení hmotnosti náplně je třeba znát i teplotu náplně na konci sacího 

zdvihu. Teplota náplně je značně nerovnoměrná a obtížně se zjišťuje. Velikost náplně  

se proto nejčastěji posuzuje měřením množství nasátého vzduchu. 

K vyvození rychlosti vzduchu v sacím potrubí a v hrdle ventilu je třeba určitého 

tlakového spádu. Zhruba se dá tento tlak posoudit podle dynamického tlaku vzduchu při 

vyvozené rychlosti. Pro dosažení rychlosti vzduchu 80 m/s je třeba minimální tlakový 

spád asi 4 kPa. Ve skutečnosti však je tlakový spád přes ventil větší, neboť je nutno 

překonávat odpory způsobené třením o povrch potrubí a tvarováním kanálů. Celý 

proces plnění je však velmi složitý. Je nutno uvažovat tlakové kmity v potrubí při 

nestacionárním proudění, vliv změny teploty náplně ve válci apod. 



29 

 

2.4.1 Proudění vzduchu ventilem 

Při utržení proudu vzduchu od hlavy válce a talíře ventilu se za hranami vytvoří vířivá 

oblast, která neškrtí průtočný průřez. Toto zúžení průřezu udává průtokový součinitel, 

který zahrnuje i ztráty třením a vířením. Utržení proudu vzduchu od hran se zabrání 

jejich zaoblením a vytvořením přechodových kuželů před a za hranou sedla. V horní 

části obr. 2-9 (vpravo) je naznačeno sedlo s přechodovými kužely, dnes běžně 

používané. V dolní části obrázku je naznačeno zaoblení vnitřní hrany sedla u sacího 

ventilu.[1] 

 

 
Obr. 2-9:Závislost rychlostí vzduchu v potrubí na zdvihu ventilu (vlevo). Zaoblení hran sedel ventilu (vpravo) 

[1] 

Při zdvihu ventilu 20 mm se prostupná plocha v sedle ventilu rovná ploše 

mezikruží mezi vnitřním průměrem potrubí a stopkou ventilu. Množství vzduchu se 

však při větším zdvihu následkem zlepšování průtokového součinitele v sedle ventilu 

stále zvětšuje, ovšem pomaleji. Při nekonečně velkém zdvihu (vymontovaném ventilu) 

se dosáhne hodnoty naznačené čárkovaně. 

Je-li sací ventil rovnoběžný s osou válce a je blízko stěny spalovacího prostoru 

nebo válce, je v blízkosti stěny průtok z ventilu brzděn a plnění je zhoršeno. Sací ventil 

se používá vždy větší než výfukový. Menší výfukový ventil uvolní více místa pro sací 

ventil. Malý sací ventil znamená vysokou rychlost ve ventilu, velký tlakový spád přes 

ventil a menší plnicí účinnost. Proto je snaha vytvořit co největší prostupní průřez u 

sacího ventilu. Pro nasávání vzduchu do válce je k dispozici jen atmosférický tlak. Při 

otevření výfukového ventilu je ve válci ještě značný přetlak (asi 0,3 i více MPa), který 

usnadní rychlé vyprázdnění válce. Menší výfukový ventil má také výhodu lepšího 
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chlazení a do spalovacího prostoru zasahuje menší plocha rozžhavené hlavy ventilu. 

Menší hlava ventilu se také teplem tolik nedeformuje.[1] 

Příliš malé výfukové ventily by však zvětšovaly protitlak ve válci při výfukovém 

zdvihu a zhoršovaly by mechanickou účinnost. Po otevření výfukového ventilu má tlak 

plynů ve válci rychle poklesnout do DÚ, aby při výfukovém zdvihu nebylo třeba velké 

práce na vyprázdnění válce. Příliš brzké otvírání výfukového ventilu však snižuje výkon 

motoru, neboť z válce odcházejí plyny s velkým tlakem, které by prodlouženou expanzí 

mohly ještě konat práci. Vysoký tlak plynů při otevření výfukového ventilu se dá využít 

pro vytvoření tlakové viny v potrubí nebo pro pohon turbodmychadla.[1] 

2.4.2 Tvar potrubí před ventilem 

Před ventilem je koleno, které může značně ovlivnit plnicí účinnost motoru. Musí-li 

vzduch v tomto koleně značně měnit směr proudění, nahustí se na vnější stranu ohybu  

a více zatíží prostupní průřez v hrdle ventilu ve směru proudění, zatímco přikloněná 

polovina průřezu není plně využita (obr 2-10a) 

 
Obr. 2-10: Různé tvary sacího kanálu [1] 

 
U závodních motorů se požaduje, aby sací kanál svíral s osou ventilu ostrý úhel 

α. Není to však snadno realizovatelné. Ventilová pružina má poměrně velký průměr D  

a při ostrém sklonu kanálu nezbývá, než značně prodloužit stopku ventilu, a tím zvýšit 

jeho hmotnost. I výška hlavy válce se tím zvětší (obr. 2-10c). Větší hmotnost ventilu  

je u závodních motorů vždy nevýhodná. V tomto případě je výhodné použití dvou 

menších ventilů místo jednoho velkého. 
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2.5 Rozbor a popis modelovaného motoru 

Jedná se o jednoválcový čtyřtaktní motor používaný v terénních motocyklech MZ 125 

SX a SM. Výrobce motoru a motocyklu je německá firma MZ. Motor nese označení 

MZ 125. 

 

Obr. 2-11: Motocykl MZ 125 SM, kde je použit modelovaný motor v sériové produkci [10] 

2.5.1 Sériová verze MZ 125 

V sériově vyráběné verzi se jedná o kapalinou chlazený jednoválcový čtyřtaktní 

zážehový motor. Na rámu je uložen ve svislé rovině, nakloněný o 10° dopředu. 

Zdvihový objem je 124 cm
3
, kdy vrtání je 60 mm a zdvih 44 mm. Nejvyšší výkon je  

11 kW při 9000 ot/min a maximální točivý moment motoru 11,7 Nm při 8500 ot/min. 

Rozvod chladicí kapaliny je prováděn s přetlakem 1,2 bar. 

 

Obr. 2-12: Sériová verze motoru MZ 125 [10] 

V motoru je použit ventilový rozvodový mechanismus DOHC se 4 ventily  

(2 sací a 2 výfukové). Kompletní systém ventilového rozvodu je zobrazen na obr. 2-13, 

kdy 1 je vodítko pro rozvodový řetěz, 2 šrouby se šestihrannou hlavou sloužící 

k uchycení řetězových kol (3) vačkových hřídelů (7,8). Rozvodový řetěz (4) má  
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122 článků a je napínán a veden napínacím (6) a vodícím mechanismem (5). Vlevo je 

umístěná vačková hřídel pro výfuk (7) a vpravo pro sání (8). 

 

Obr. 2-13: Systém rozvodu motoru MZ 125 [10] 

 

Tvar sacích a výfukových vaček sériového motoru je uveden na obr. 2-14. 

Hodnota A je pro sání 32,85 mm, pro výfuk 32 mm. Hodnota B je pro sání i výfuk 26 

mm a hodnota C je pro sání 6,85 mm a pro výfuk 6,15 mm. 

 

 

Obr. 2-14: Tvar sériové vačky [10] 
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U sériově vyráběného motoru je použito hrníčkových zdvihátek, tudíž, zdvih 

vačky se rovná zdvihu ventilu. Průměr sedla ventilu je u sacího 24 mm u výfukového 

pak 20,5 mm. 

V motoru je použito vyjímatelné válcové jednotky (obr. 2-15). Tvar pístu je 

potom vidět na obr. 2-16. 

.  

Obr. 2-15: Válcová jednotka motoru MZ125 [10] 

 

Obr. 2-16: Píst motoru MZ125 [autor] 

Je použito třech pístních kroužků jednoho stíracího a dvou těsnících. Klikový 

mechanismus je uložen v klikové skříni. Kliková hřídel (obr. 2-17) je skládaná  

a v sériovém provedení je ojnice jednodílná. Délka ojnice je 102 mm. Kompresní poměr 

motoru je 11,2. Příprava směsi je prováděná pomocí karburátoru Mikuni VM 24. 
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Obr. 2-17: Lisovaná kliková hřídel MZ125 [autor] 

2.5.2 Úpravy provedené na motoru určeném pro použití v závodech 

Motor v upravené závodní verzi bude použit pro závody autokrosu v divizi racer buggy 

do 125 cm
3
. Motor vychází ze sériové verze motocyklového motoru. Geometrické 

vlastnosti válce nebyly upravovány (vrtání a zdvih zůstal zachován).  

Motor prošel komplexní úpravou většiny konstrukčních prvků a jejich skupin, 

které vedly ke zvýšení výkonu a zlepšení průběhu točivého momentu. Na pístní skupině 

motoru proběhly změny hlavně použitím kovaného pístu. Kované písty se vyznačují 

vyšší pevností a proto je možné snížením tloušťky stěn dosáhnout nižší hmotnosti.  

Z pevnostního hlediska je dno předimenzováno, protože dno pístu nejen že přenáší tlak 

na ojnici a klikový hřídel, ale zároveň odvádí největší díl tepla, které píst absorbuje. 

Co se týče klikového mechanismu, došlo k úpravě ojnice. U sériového motoru  

je použita nedělená ojnice tvaru I. Dle zadavatele byla ojnice navržená s děleným 

spodním okem. Jelikož se jedná o ojnici, která bude použita v závodním motoru o max. 

otáčkách 14000 min
-1

, byl použit profil dříku H. Středění víka ojnice vůči hlavě ojnice 

bylo navrženo pomocí broušených vložek. Úprava ojnice proběhla z důvodu většího 

zatížení a snadnější údržby a kontroly motoru. Samotný návrh a pevnostní kontrola 

ojnice je součástí této diplomové práce a byla provedena na základě počítačové 

simulace (viz. kapitola 5.2). 

Největší pozornost byla věnována sací a výfukové části a rozvodům motoru. 

Úpravou prošla hlava válců, kdy byly zvětšeny průměry sacích a výfukových kanálů,  

a to na D= 20 mm u sacího kanálu a D= 19 mm u výfukového kanálu.  
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Kompletně nově bylo vyrobeno sací potrubí. Způsob provedení soustavy sání 

značně ovlivňuje výkonové parametry motoru, a to především průběh točivého 

momentu a hodnotu maximálního výkonu. Byla použita nová škrticí klapka 

z motocyklu Suzuki GSX 600 o průměru 40 mm. 

Obdobně byla přepracována i geometrie tvaru výfukového potrubí. Funkcí 

výfukového systému je spolehlivý odvod produktů spalování z válců motoru  

do okolního prostředí. Na rozdíl od sání u výfukového traktu nezáleží tolik na dodržení 

přesných rozměrů. Na druhou stranu jsou zejména části v blízkosti motoru namáhány 

vysokou teplotou. 

Co se týče rozvodů, tak systém DOHC byl zachován, byla ovšem upravena 

velikost ventilů. Sedlo sacího ventilu bylo zvětšeno na průměr 27 mm a sedlo 

výfukového ventilu na 22 mm. Na vačkovém hřídeli došlo ke změně tvaru vačky. 

Maximální zdvih sacího ventilu byl změněn na 8,1 mm a maximální zdvih výfukového 

ventilu se změnil na 7,6 mm. 

 

Obr. 2-18: Kompletní motor MZ125 po úpravě pro použití v autocrossu [autor] 

Úpravou prošel také setrvačník motoru, který byl odlehčen. Setrvačník má  

na motoru několik funkcí. Zaprvé nese ozubení, kterým přes startér roztáčíme motor  

při spouštění, zadruhé je součástí spojky a zatřetí svým momentem setrvačnosti udržuje 

motor v klidném a pravidelném chodu při nízkých otáčkách a snižuje jeho vibrace. Toto 
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má ale jedno negativum, a to takové, že moment setrvačnosti setrvačníku působí 

zároveň proti akceleraci motoru. Úplné odstranění setrvačníku není možné z důvodu 

zajištění výše zmíněných funkcí, je ale možné jeho hmotnost a tím především moment 

setrvačnosti snížit osoustružením materiálu. Negativem této úpravy je, že bude nutné  

o něco zvýšit volnoběžné otáčky motoru (podle rozsahu odlehčení), aby měl pravidelný 

chod. 
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 Model pístového spalovacího motoru 3

Používání 1-D výpočtových simulací dynamiky proudění (CFD) v motoru začíná být 

v dnešní době neodmyslitelnou součástí vývoje a optimalizace spalovacích motorů. 

Tyto simulační metody jsou používány pro výpočty charakteristik a optimalizaci 

geometrie sacího a výfukového traktu motoru bez potřeby drahého a časově náročného 

testování či analytických výpočtů. 

V současné době hrají prim při 1-D CFD simulacích zejména dva programy. 

Jsou to GT-Power a Ricardo Wave. Na univerzitách se pak používá cenově dostupný 

software, vyvinutý společností Lotus, Lotus Engine Simulation. Ten je dokonce ve verzi 

pro simulaci jednoválcových motorů ke stažení zdarma. V této práci bude použit 

software Ricardo Wave ver. 8. Výstupem simulací bude momentová a výkonová 

otáčková charakteristika. 

3.1 Teorie modelování motoru 

Základní operace výpočtového kódu programu Wave je analýza proudění v síti 

skládající se z potrubí, rozvětvení a propojek. Do této sítě se pak mohou vložit další části  

či sub-systémy spalovacího motoru jako jsou válec, systémy přeplňování (turbodmychadlo, 

mechanické dmychadlo, kompresor). Je možná simulace jak uzavřených spalovacích 

motorů tak jiných systému. Software umožňuje také akustickou a hlukovou analýzu. 

Většina simulačních programů se skládá z několika částí. Tzv. pre-processor,  

ve kterém se model tvoří. Výpočetní část (solver) a post-processor, který slouží k analýze 

získaných simulačních výsledků. 

Při tvorbě modelu se používá dvou programů, které jsou součástí softwaru Wave.  

Je to WaveMasher, který dovoluje převod importovaných 3-D modelů z CAD softwaru 

a následný export do podoby aby s ním program mohl počítat a WaveBuild. 

Pre-processorem u programu wave je část WaveBuild, která se používá 

k vytvoření modelu, dovoluje definovat sítě potrubí, jeho geometrii a veškeré 

charakteristické znaky simulovaného motoru. Na obr. 3-1 je ukázaná obrazovka části 

WaveBuild pro tvorbu modelu. V levé části je lišta, ve které jsou součásti, které mohou 

být vloženy do modelu (válec motoru, propojky, křížení, systémy přeplňování…). 

V pravé části obrazovky je pak vidět vizuální podoba simulačního modelu motoru, 

jehož veškeré parametry mnohou být upravovány. 
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Obr. 3-1: Pracovní prostředí programu WaveBuild [11] 

 

Po vytvoření a nadefinování parametru daného motoru může byt spuštěn řešící 

algoritmus, který provede veškeré výpočty. Průběh výpočtu není prováděn interaktivně, 

ale pracuje na bázi okna DOS, kde zobrazuje vypočítané data a průběh simulace. 

Vyskytne-li se nějaká chyba v modelu, řešitel na toto upozorní a simulací zastaví. 

Obrazovka průběhu simulace je zobrazena na obr. 3-2. 



39 

 

 
Obr. 3-2: Obrazovka zobrazující průběh simulace [11] 

 

Jakmile simulace skončí, vytvoří se velký výstupní soubor obsahující veškerá data 

potřebná k vyhodnocení simulačního procesu. K interpretaci simulačních výsledku pak 

slouží post-processor WavePost. Ten dovoluje vytvoření časově závislých grafů, 

otáčkových charakteristik, animované grafy a tlakové mapy pro turbíny a kompresory. 

3.1.1 Nastavení modelu 

Je tvořeno relativně základními vstupními údaji a mnoha složitějšími, které jsou 

potřeba pro zpřesnění modelu. Základní vstupní údaje se skládají z geometrie válcové 

jednotky a zkušebních podmínek. Stejně tak musí byt vloženy průměry a délky sacího  

a výfukového potrubí. Je potřeba také zadat teplotní a tlakové stavy sacího  

a výfukového systému. Na obr. 3-3 je zobrazen jednoduchý diagram procedury 

nastavení modelu. 
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Obr. 3-3: Diagram procedury nastavení a definice modelu [autor] 
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Při tvorbě modelu pak používáme 5 základních prvků. Jsou to: 

 Přechody (orifice) – prvky používané k přímému spojení dvou potrubí, které 

taky definují změnu průměru v tomto spoji, nastane-li. 

 Prostředí (ambient) – Prvky, které nahrazují vstupní a výstupní prostředí vstupu 

a výstupu potrubí. V tomto prvku se definuje atmosférický tlak a teplota 

prostředí. 

 Válec motoru (engine cylinder) – reprezentuje uzavřený spalovací válec.  

Je možno simulovat dvoudobé i vícedobé spalovací motory. 

 Křížové spojení (Y-junctions) – definuje místo, kde dochází ke spojení více 

potrubí o různé geometrii. Používá se také pro modelování ostatních prvků 

motorů, které nelze namodelovat pomocí potrubí a přechodů (tlumič výfuku, 

vzduchové filtry …). 

 Potrubí (duct) 

Po nastavení základních počátečních vstupních údajů je potřeba nastavit ostatní, 

které definují proces výměny náplně a proces spalování. Je potřeba nastavit koeficienty 

proudění směsi kanály v hlavě. Druhou potřebnou věci je zadání zdvihu ventilů a jejich 

časování. Jednou z nejdůležitějších, ale také nejsložitějších věcí je navrhnout správně 

termodynamický model oběhu spalovacího motoru. Cílem výpočtu pracovních oběhů 

reálných spalovacích motorů je určit změny stavových veličin během pracovního cyklu 

motoru. Stavovými veličinami rozumíme teplotu, tlak, objem a hmotnost náplně válce. 

Ze stavových veličin se pak počítají důležité veličiny, jako je střední indikovaný tlak, 

indikovaná účinnost, či mechanické a teplené namáhání součástí. Program pak používá 

výpočty vycházející ze stavové rovnice, zákona zachování energie a hmoty. 

3.1.2 Termodynamický model hoření 

Přeměny energií ve spalovacím motoru se dějí díky tepla, které vzniká při hoření paliva. 

Parametry motoru jako je indikovaná účinnost či indikovaný výkon nezávisí pouze  

na množství uvolněného tepla, ale také na tom, při jaké fázi pracovního oběhu motoru 

se teplo uvolní. Při ideálním oběhu se všechno teplo uvolní v nekonečně krátkém čase 

při horní úvrati motoru. V reálném skutečném oběhu spalovacího motoru se ovšem toto 

teplo uvolňuje postupně a nerovnoměrně. Model hoření se zabývá právě průběhem 

uvolňování tepla. Tento průběh je ovlivněn způsobem přípravy směsi, druhem paliva  

a podmínkami ve válci při hoření.[6] 
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Vložení modelu hoření do komplexního matematického modelu tak snižuje 

náklady a čas na vývoj nové pohonné spalovací jednotky. V současné době nejsou  

k dispozici obecně platné matematicko-fyzikální vztahy, které by umožňovaly  

s vyhovující přesností stanovit průběh hoření pouze na základě příslušných 

konstrukčních a provozních parametrů motoru. 

Jako stále efektivní se jeví užití zjednodušených modelů hoření, příp. analogií. 

Výchozím vztahem pro výpočet průběhu hoření ve válci spalovacích motorů je rovnice, 

kterou odvodil Wiebe. 

Wiebeho funkce definuje podíl spálené směsi: 

 

        
   

 

  (
 

  
) 

 

Kde:  a … koeficient wiebeho funkce (podíl nespáleného paliva ve válci) 

 m … koeficient wiebeho funkce charakterizující průběh hoření 

 φ … aktuální úhel od počátku hoření 

 φb … celkový úhel hoření (0 – 100% spálené směsi) 

Podíl nespáleného paliva ve válci je definován: 

 

      (     ) 

Kde:   ηch … chemická účinnost 

Zderivujeme–li W podle dy získáme intenzitu hoření, jejiž průběh je uveden  

na obr.3-5. 

Experimentálně byly zjištěny různé hodnoty koeficientů wiebeho funkce, které 

jsou uvedeny v tabulce 3. Tyto hodnoty koeficientu lze považovat za běžné a závisí 

především na použitém palivu motoru. 

 

Tabulka 3: experimentálně zjištěné hodnoty koeficientů Wiebeho funkce 

Palivo koeficient a koeficient m 

Benzín 10 2 

Nafta 6,9 0,5 

Metan 5 2,2 

Methylalkohol 10 2 
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Tvar wiebeho funkce je pak zobrazen na obr. 3-4. Aplikace wiebeho funkce 

tvoří základ při modelování průběhu hoření v termodynamických modelech pracovních 

oběhů spalovacích motorů. Nezbytné jsou vždy také příslušné experimentální podklady, 

umožňující stanovit optimální parametry weibeho funkce pro konkrétní motor.  

 

Obr. 3-4: Průběh Wiebeho funkce pro různé koeficienty m [autor] 

Zderivujeme–li dW/dy získáme intenzitu hoření určenou funkci níže, jejiž 

průběh je uveden na obr. 3-5. 

  

  
   (   )         

   
 

 

Obr. 3-5: Průběh intenzity hoření pro různé parametry m [autor] 
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Pro nalezení vhodného průběhu je nutné experimentální zjištění hodnoty doby 

hoření a časování zážehu. Tyto hodnoty se zadávají do simulačního programu, který pak 

vhodně vykreslí křivku wiebeho funkce.  

Doba hoření je závislá na typu použitého paliva. U zážehových motorů je velmi 

složité změřit počátek a konec hoření. V praxi se proto udává úhel natočení klikového 

hřídele mezi 10% až 90% shořené směsi. U vznětových motorů, kde je počátek a konec 

hoření lépe měřitelný, se udává hodnota mezi 0 až 100%.  

V praxi se pro dobu hoření u zážehových benzínových motorů (karburátor, 

přímé a nepřímé vstřikování) uvádí vztah [6]: 

       ( )     (
 

 
)      (

   

  
   ) 

Kde:  d … vrtání [m] 

  z … zdvih [m]   

 n … otáčky motoru [ot.min-1] 

Druhou zadávanou veličinou je časování zážehu. Okamžik zážehu je stejně jako 

doba hoření závislý na typu použitého paliva a jeho přesná hodnota je u zážehových 

motorů obtížně změřitelná. V praxi se proto udává hodnota úhlu natočení klikového 

hřídele při kterém je spáleno 50% směsi. Pro zážehové benzínové motory je tato 

hodnota obvykle 10º za horní úvratí (HÚ). 

3.1.3 Výměna náplně válce 

Výměna náplně válce je ovlivněna průběhem zdvihu ventilu a především průměrem 

talíře ventilu. Pro simulaci pracovního oběhu spalovacího motoru je potřeba v každém 

pracovním kroku výpočtu stanovit hmotnosti pracovních náplní, jež do válce vstupují  

a z válce vystupují skrze kontrolní plochy. [5] 

Na obr. 3-6 Jsou vyznačeny tři kontrolní plochy. Je to plocha uvnitř válce, 

plocha v oblasti sedla ventilu a plocha ve výfukovém kanálu. Budeme předpokládat,  

že mezi prvními dvěma plochami náplň prochází adiabatickým dějem a následně dějem 

izobarickým. 

Výsledný vzorec pro výpočet hmotnostního toku dle [4] je: 

 ̇      √        √
 

   
 [(
  
  
)

 
 
 (
  
  
)

   
 
] 
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Kde:  pv, pk … tlaky v daných plochách 

 κ … Poissonova konstanta 

 Aef … efektivní plocha, pro kterou platí: 

            

Kde:  Cf … empiricky získaný koeficient, který zahrnuje fakt, že v oblasti sedla 

ventilu neplatí předpoklady jednorozměrného proudění. 

Aref … představuje geometrickou plochu, kterou proudí plyn z válce do 

výfukového kanálu, a která je závislá na zdvihu ventilu. 

 

 

Obr. 3-6: Kontrolní plochy válce (vlevo) a děj popisující průběh náplně (vpravo) [4] 

3.1.4 Výpočet proudění plynu potrubím 

Simulační program pro každý element potrubí a pro každý elementární úhel natočení 

klikové hřídele stanoví hodnoty stavových veličin a rychlostí proudění na základě 

rovnic pro zákon zachování hmoty (rovnice kontinuity). 

Předpokládejme, že proud stlačitelné tekutiny protéká skrze elementární část 

potrubí (kontrolním objemem). Ta je tvořena stěnami potrubí a plochami, jež jsou 

kolmé na osu proudění. Průměr potrubí se přitom mění, jak lze vidět  

na obr. 3-7. Rychlost proudění u je v obecném případě nerovnoměrná, ale rozložení 

rychlosti po průřezu S uvažujeme konstantní. [5] 
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Potom můžeme napsat obecnou rovnici kontinuity pro jednorozměrné proudění takto: 

 

 (   )

  
 
 (     )

  
   

 

Kde:  ρ … hustota tekutiny 

 p … tlak 

 t … čas 

 x … posunutí  

 

 

Obr. 3-7: Kontrolní objem [4] 

 

V proudící tekutině vznikají normálová napětí od tlaku tekutiny a tečná napětí 

vlivem třecích sil. Na tekutinu také působí síly od vlastního pohybu částic. Následující 

rovnice představuje zákon o rovnováze sil, jež působí na kontrolní objem. 

 

 (     )

  
 
 (      )

  
   

  

  
 
 

 
              

 

Kde:  f … součinitel tření mezi tekutinou a stěnou potrubí 

 D
,
 … hydraulický průměr potrubí 

 

Hodnota součinitele tření f může být zadána buď přímo, nebo nepřímo zadáním 

drsnosti povrchu stěny potrubí. Rovněž je možnost stanovit drsnost povrchu nepřímo 

volbou materiálu. 
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Rovnice zákona o zachování energie (Bernoulliho rovnice) má následující 

podobu: 

 (      )

  
 
 (        )

  
         

 

Kde:  e0 … ztrátová energie 

 h0 … ztrátová entalpie tekutiny 

q … vyměněné teplo mezi tekutinou a stěnami potrubí, které je určeno 

z následujícího vztahu pro ideální plyn: 

  
         

   (   )
 (     ) 

Kde:  R … molární plynová konstanta 

 Tg … teplota plynu 

 Tw … teplota stěny 

 

Víc informací a odvození předešlých rovnic je možno nalézt v teoretické části 

nápovědy programu Lotus Engine Simulation. [4] 

3.2 Tvorba konkrétního modelu 

Tvorba konkrétního modelu se skládá z několika částí. Budu se zabývat tvorbou modelu 

v programu Ricardo Wave. V prvním kroku je potřeba upravit si a přizpůsobit  

si pracovní prostředí včetně názvu simulace a nadefinovat referenční atmosférické 

podmínky, ty volím dle předpisu 80/1269 EHS o měření výkonu motoru.  Teplota  

298 K (25°C) a tlak suchého vzduchu 99 kPa. Dále je potřeba nastavit počet 

simulačních cyklů. Jelikož nevíme, při kolika simulačních cyklech naše simulace 

konverguje, proto volíme typickou hodnotu pro zážehové motory, která je 30 cyklů. 

Pokud je toto číslo výší než potřebujeme, program sám automaticky simulací zastaví. 

Nastavíme ještě Typ paliva (v našem případě benzín). Po tomto základním nastavení  

je možno přistoupit k samotnému modelování motoru. 

Vizualizace motoru se v programu Ricardo Wave skládá z tvorby a definice 

geometrie válcové části (válec a hlava motoru) a následně se k válcové jednotce  

ve směru od sání k výfuku připojuje a definuje geometrie sacího a výfukového traktu 

včetně příslušenství (škrticí klapka, tlumič výfuku …).   
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3.2.1 Definice válce a hlavy válce 

Vytvoření a definice válcové jednotky a hlavy válců je první základní funkční simulační 

model spalovacího motoru, který se skládá z válcové jednotky, sacích a výfukových 

kanálů. V programu Ricardo, je válcová jednotka modelována pomocí součásti cylinder 

a sací a výfukové kanály jsou tvořeny pomoci prvku duct (potrubí) a Y-junction 

(křížové spojení), jak lze vidět na obr. 3-8. U všech součástí je potřeba nadefinovat 

kompletní geometrii a všechny potřebné parametry. Následně je potřeba vložit  

a nadefinovat systém rozvodů.  

 

Obr. 3-8: Základní model hlavy válců před definicí parametrů [autor] 

Definice geometrie válce, sacích a výfukových kanálů se provádí podle rozměrů 

geometrie reálného motoru. Na obr. 3-9 jsou uvedeny základní geometrické rozměry 

systému a okrajové podmínky jednotlivých částí. Všechny tyto informace se doplňují 

v dialogovém okně, které se objeví po rozkliknuti jednotlivých součástí. Každou součást 

je potřeba definovat zvlášť. 

 

Obr. 3-9: Geometrické rozměry a okrajová data pro válec, sací a výfukové kanály [autor] 

Dialogové okno pro definici potrubí je uvedeno na obr 3-10. Doplňují se do něj 

v záložce „Duct data“ průměry začátku a konce potrubí, tvar sacího či výfukového 

potrubí (program nabízí dvě varianty, a to kruhový nebo obdélníkový průřez). Dále 
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nastavujeme celkovou delku dané části potrubí. Důležité je pak nastavit diskretizaci 

potrubí. Pomocí diskretizace dostaneme přesnější výsledky, jelikož rozdělíme potrubí 

na několik sub-systému, které se každý počítají samostatně. Diskretizační délka se volí 

na základě empirického vzorce           na sací straně a           na straně 

výfukové, kde D je vrtání válce.  V našem případě tedy nastavujeme pro sací trakt 

diskretizační délku 27 mm a pro výfukový trakt pak 33 mm. Další mi parametry, které 

nastavujeme v záložce Duct Data, jsou koeficienty tření v potrubí a koeficienty přestupu 

tepla. Posledním nastavovaným parametrem jsou pak okrajové podmínky  

(teplota a tlak). Podle dané geometrie tak nadefinujeme všechny prvky typu Duct. 

 

Obr. 3-10: Dialogové okno pro definici potrubí [autor] 

Pokud jsme nadefinovaly všechny prvky potrubí, které tvoří hlavu válců,  

je potřeba nadefinovat křížení, jelikož hlava válce má rozvody 4-ventilového provedení. 

To znamená, že se dva kanály o stejném průřezu vedoucí od sacího ventilu spojují 

v určitém místě do jednoho kanálu většího průřezu. Toto místo se pak nazývá 

v programu Ricardo křížení a je reprezentováno součásti Y-junction. Stejné je to pak  

i ve výfukové části. Podobně jako u součásti duct, se i zde nastavují stejné parametry 

v dialogovém okně. Navíc je potřeba definovat úhly a vzdálenosti mezi vstupujícími 

částmi do křížení a vystupujícími částmi z křížení viz. obr. 3-11.  
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Obr. 3-11: Okno pro definici vstupujících a vystupujících částí prvku křížení [autor] 

Máme-li nadefinovanou geometrii a ostatní data obou křížení, můžeme 

přistoupit k definici geometrie válcové jednotky. Ta je na množství parametrů asi 

nejsložitější, jelikož kromě definice geometrie válce je potřeba nadefinovat  

i termodynamický model hoření a model prostupu tepla. V této práci se nezabývám 

prostupem tepla ve spalovacím motoru, proto tyto hodnoty nechám nastaveny  

na základních hodnotách programu. Data válcové jednotky definujeme opět pomoci 

dialogových oken viz. obr. 3-12. Hodnoty popisující geometrii modelovaného motoru 

jsou uvedeny v tabulce 4. 

 
Tabulka 4: Parametry motoru MZ125 

Počet válců 1 

taktnost 4 

Typ motoru zážehový 

Vrtání 60 

Zdvih 44 

Délka ojnice 102 

Vyosení pístního čepu 0.0 [mm] 

Kompresní poměr 11,2 
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Po definici geometrie je potřeba nadefinovat operační parametry motoru.  

To znamená otáčky motoru, při kterých bude probíhat výpočet, referenční tlak  

a referenční teplotu. Tyto jsem určil dle předpisu 80/1269 EHS o měření výkonu 

motoru. Otáčky motoru pak definuju jako proměnnou hodnotu. Proměnné hodnoty  

se v programu Ricardo wave zapisují do složených závorek. V okně pro otáčky je pak 

tedy napsáno {otacky}.  Tuto proměnnou hodnotu pak nastavíme v panelu pro definici 

konstant. Jedná se o body, ve kterých se výpočet bude provádět. Nadefinujeme tedy 

otáčky  

1000 – 14000 ot/min s určitým krokem. 

 

Obr. 3-12: Dialogové okno pro definici válcové jednotky [autor] 

Po definici operačních parametrů nadefinujeme termodynamický modle hoření 

dle wiebeho funkce. Nejprve zvolíme typ zapalování (v tomto případě zapalovací 

svíčka) a model pro zážehový motor, díky čemuž se vykreslí základní tvar wiebeho 

funkce. Aby byl model hoření úplný je potřeba doplnit dobu hoření, exponent wiebeho 

funkce a okamžik, kdy je spáleno 50% směsi. Exponent wiebeho funkce volím  

2 a okamžik, kdy je spáleno 50% směsi volím 10°za horní úvrati. Dobu hoření při 

maximálních otáčkách vypočtu jako: 

       ( )     (
    

     
)      (

           

  
   )        

Průběh wiebeho funkce se zadanými parametry je pak vidět na obr. 3-13. 



52 

 

 

Obr. 3-13: Výsledný průběh a parametry Wiebeho funkce [autor] 

Aby byl model hlavy válce kompletní, musíme nadefinovat a přiřadit jednotlivé 

ventily. Před přiřazením ventilů válci je potřeba ventily vložit do modelu. Jelikož  

se jedná o systém rozvodů DOHC, volím typ ventilu lift, neboli zdvihový. U ventilu  

je třeba definovat referenční průměr ventilu, u sacího 20 mm a u výfukového 19 mm. 

Pomocí editačního okna je potřeba nadefinovat zdvihovou křivku ventilu  

viz. obr. 3-14 pro sací ventily a obr. 3-15 pro ventily výfukové. Zdvihová křivka  

je definována jako velikost zdvihu v mm k natočení klikového hřídele. Maximální zdvih 

sacího ventilu je 8,1 mm a výfukového ventilu 7,6 mm. Je použito hrníčkových 

zdvihátek, tudíž zdvih vačky je rovnou zdvihem ventilu. Není potřeba použít 

multiplikátoru. Vrchol sacího palce je pak 100° po horní úvrati a vrchol výfukového 

palce je 106°před horní úvrati. 

 
Obr. 3-14: Zdvihová křivka sacího ventilu [autor] 
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Obr. 3-15: Zdvihová křivka výfukového ventilu [autor] 

Po nadefinování zdvihových křivek sacího a výfukového ventilu je potřeba  

u obou nadefinovat průtokové koeficienty. Tyto je možné buď získat experimentálně 

průtokovou zkouškou, nebo pokud je k dispozici 3D model sacích a výfukových kanálů, 

je možné provést 3D CFD simulaci pro jejich zjištění. Ricardo wave obsahuje makro 

použitelné v Excelu, které slouží k odbornému odhadu těchto koeficientů. 

Nadefinováním ventilů a jejich správným přiřazením jednotlivým kanálům 

máme nadefinovanou první část modelu a můžeme přistoupit k definici sacího traktu. 

Výchozí model je pak vidět na obr. 3-16. 

 
Obr. 3-16: Nadefinovaný výchozí model [autor] 

3.2.2 Tvorba a definice sacího traktu 

Geometrie sacího traktu je modelována podle návrhu firmy Tommü motor tuning. Jsou 

známy všechny potřebné parametry. Umístění škrticí klapky i poloha trysky vstřiku 

benzínu. Schématický náčrt geometrie sacího traktu je v příloze A. Škrticí klapka je 
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z motocyklu Suzuki GSX a má průměr 40 mm. Poloha vstřikovací trysky je 65 mm  

od konce sacího potrubí. Jedná se o tzv. otevřené sání. 

Model sacího traktu vytvoříme pomocí prvku duct, kdy podle náčrtu nastavíme 

geometrii stejně, jako v případě sacích a výfukových kanálů. Škrticí klapka  

se v programu ricardo modeluje pomoci prvku throtle valve, kdy následně musíme 

tomuto prvku přiřadit nadefinovaný typ ventilu butterfly, kde se zadává úhel chodu 

škrticí klapky, její průměr a průměr osičky, viz. obr. 3-17- Přechody z menšího průměru 

na větší či opačně pak modelujeme pomocí prvku orifices. 

 
Obr. 3-17: Dialogové okno pro definici škrticí klapky [autor] 

Posledním prvkem v sacím traktu je vstřikování benzínu. Dle nákresu  

je umístěno 65 mm od konce sacího potrubí. Modeluje se pomocí prvku injektor, který 

se připojí k požadovanému potrubí, nastaví se jeho umístění od konce potrubí a nastaví 

se směšovací poměr. Volím směšovací poměr 12,8. 
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Po definici vstřiku paliva máme namodelovanou kompletní sací část,  

k té se na začátek pak připojí prvek ambient, který reprezentuje okolní prostředí motoru. 

U prvku ambient se definuje okolní tlak a teplota. Výsledný model se sacím traktem pak 

ukazuje obr. 3-18. 

 
Obr. 3-18: Výchozí model motoru MZ125 s úplným sacím traktem [autor] 

 

3.2.3 Tvorba a definice výfukového traktu 

Stejně jako sací trkat, tak i výfukový trakt je modelován podle návrhu firmy 

Tommü motor tuning. Schematický náčrt geometrie výfukového traktu je v příloze B 

Všechny prvky jsou modelovány pomocí prvku duct a orifice. Jen tlumič výfuku  

je modelován pomocí komponentu silencer, kde se definuje kompletní geometrie 

tlumiče. 

Po nadefinování geometrie výfukové části vložíme nakonec prvek ambient, 

který představuje prostředí v okolí výfuku. Kompletní model motoru je na obr. 3-19. 
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Obr. 3-19: Kompletní model motoru MZ 125 [autor] 
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3.3 Simulační výsledky 

Je-li model kompletně nadefinován, je možné simulaci spustit. Řešící algoritmus 

programu ricardo wave běží na bázi dos okna, kde probíhá veškerý výpočet.  

Po dokončení výpočtu můžeme vyhodnocovat simulační data. V post-processoru 

programu Ricardo Wave můžeme nalézt spousty simulačních výsledku, můžeme  

si zobrazit rychlosti proudění vzduchu v jakékoliv části potrubí, průběhy tlaků 

v potrubí, ale i ve válci a mnoho dalších dat, které jsou uloženy na přiloženém CD.  

Pro tuto diplomovou práci je důležitý průběh točivého momentu a výkonu motoru, 

abychom ho mohli porovnat křivky s výsledky měření na motorové brzdě.  

Pro demonstraci pracovního oběhu motoru MZ 125 ještě necháme vykreslit  

p-V diagram. Dalším důležitým ukazatelem je proudění vzduchu motorem. To se uvádí 

v jednotkách kg/h vzduchu vzhledem k otáčkám motoru. 

Výsledkem simulace je tedy průběh výkonu a točivého momentu v závislosti  

na otáčkách, abychom mohli tyto hodnoty pro porovnání zobrazit v jediném grafu, byly 

exportovány výsledky do excelu, kde byly upraveny do výsledné podoby (obr. 3-20). 

Výsledný lineární p-V diagram pracovního oběhu motoru je pak na obr. 3-21. Výsledný 

průběh proudění vzduchu motorem je ukázán na obr. 3-22. 

Výsledky simulace: 

 Maximální výkon motoru …  16,2 kW při 12500 min
-1

 

 Maximální točivý moment motoru … 13,2 Nm při 10 500 min
-1

 

 
Obr. 3-20: Výsledek simulace - průběh točivého momentu a výkonu motoru MZ125 [autor] 
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Obr. 3-21: Indikátorový diagram motoru MZ125 [autor] 

 

 

 
Obr. 3-22: Průběh proudění vzduchu v motoru MZ 125 [autor] 
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 Experimentální měření 4

Důležitou součástí vývoje motoru, je ověření parametru nového nebo upraveného 

motoru. Experimentálních měření je několik druhů. Jedná se o vývojové testy součástek 

motoru a jejich zátěžové zkoušení, zjišťování provozních parametrů či optimalizace 

chodu motoru a diagnostika závad 

4.1 Teorie zkoušení motorů 

Princip spočívá v měření brzdného momentu, který známe (nebo jsme schopni jej 

měřit), který působí proti neznámému točivému momentu motoru. Zkoušky motoru 

můžeme rozdělit do základních skupin podle používané metody měření. 

 Metody přímé:  

 měření výkonu pomocí motorové brzdy  

 měření výkonu na válcových zkušebnách  

 měření výkonu pomocí snímání spalovacího tlaku ve válcích  

 snímání točivého momentu na výstupu motoru  

 Metody nepřímé:  

 měření úhlového zrychlení a zpomalení motoru  

 stanovení výkonu pomocí metody odpojování válců  

4.1.1 Principy zatěžování při měření charakteristik 

Dynamický způsob: 

Slouží pro vykreslení křivek výkonu a momentu v závislosti na otáčkách. Její výhodou 

je časová nenáročnost, z čehož plyne, že motor není oproti statické zkoušce tak tepelně 

a mechanicky zatěžován. Při dynamickém měření výkonu klade zařízení brzdy odpor 

roztáčejícím se součástem. Zkušební zařízení brzdy má již od výrobce přesně stanovené 

momenty setrvačnosti. Co však známo není je moment setrvačnosti motoru či celé 

soustavy (motor, převodové ústrojí, kolo), kterou již nejsme schopni přesně změřit. Tato 

hodnota se ale musí zadat do programu počítače co nejpřesněji. Přesně lze tuto hodnotu 

zjistit laboratorním měřením za pomocí doběhové zkoušky.[12] 

Statický způsob: 

Je používanější a přesnější metoda, která již není závislá na momentu setrvačnosti. 

Principem je měření síly působící na určitém rameni při brzdění válce. Brzdný moment 

je vytvářen elektromotorem motorové brzdy. Touto metodou se zjišťují okamžité 

hodnoty výkonu a momentu v předem stanovených bodech (otáčkách). Při statickém 
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způsobu měření je možno použít dva přístupy. Buď měření při konstantních otáčkách, 

nebo měření při konstantním momentu. 

Při konstantních otáčkách se pomocí regulace motor udržuje na konstantní 

hodnotě nezávisle na zatěžovacím momentu vytvářeném zkoušeným motorem. Tento druh 

regulace se využívá především pro statické měření výkonových charakteristik. 

U metody měření s konstantním momentem je udržován zatěžovací moment 

dynamometru na konstantní hodnotě nezávisle na otáčkách. Tento princip regulace  

je možno využít při simulaci jízdy vozidla a je možné ji využít při dynamické akcelerační 

zkoušce. 

4.1.2 Motorová brzda 

Motorová brzda je zařízení, kterého se využívá při laboratorním měření motoru. 

Zejména při vývoji nového motoru nebo při optimalizaci výkonu a úpravě motoru. 

Měření pomocí motorové brzdy lze považovat za velice přesné, ale časově  

a finančně náročné, jelikož jeho hlavní nevýhodou je potřeba motor demontovat 

z automobilu, vyrobit upevňující přípravek, pomocí kterého motor lze upevnit  

na zkušební stav a následně ho po měření umístit zpátky do motorového prostoru 

automobilu. 

Princip funkce motorové brzdy je měření mařeného točivého momentu motoru 

za současného snímání otáček. Snímání momentu je založeno na vážení reakce 

výkyvného statoru. Následně se vypočítává efektivní výkon motoru, jenž se ještě 

přepočítá na atmosférický tlak a teplotu 25 °C. Tomuto přepočtu se říká tzv. korekce 

výsledných hodnot. Takto přepočtený výkon motoru udává výrobce automobilu jako 

základní hodnotu výkonu v technických údajích o vozidle. Vypočtený výkon je čistý 

výkon demontovaného motoru. Nejčastěji se používají rotační vodní brzdy a elektrické 

točivé stroje. [12] 

4.1.3 Korekce výkonu motoru 

Pro případy korekce změřených výkonových parametrů byly vytvořeny normalizačními 

institucemi soubory korekčních součinitelů. Tyto korekční součinitele slouží pro 

sjednocení měření výkonových charakteristik a pro potřeby porovnatelnosti  

a opakovatelnosti měření. Korekční součinitel výkonu je koeficient, pomocí kterého  

se stanoví výkon motoru při referenčních atmosférických podmínkách dle vzorce: 
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Kde:  P0… Korigovaný výkon (výkon při referenčních podmínkách) 

 α … Korekční součinitel 

 P … Měřený výkon (při zkoušce) 

 

Korekčními součiniteli a metodami měření výkonu spalovacích motoru se zabývají níže 

uvedené normy. 

 

 International Standards Organization (ISO), standard ISO 1585-1992 

 Society of Automotive Engineers (SAE), standard SAE J 1349-1990 

 European Community (ECE), standard TRANS/SC1/WP29/R34/Rev.1  

 Japanese Institute for Standardization (JIS), standard JIS D 1001-1993 

 Deutsche Industrie Norm (DIN), standard DIN 70020-1986 

 

DIN 70020-1986: 

Referenční atmosférický tlak …  p0 = 1,01325bar  

Referenční teplota prostředí … T0 =  293K 

 

Korekční faktor: 

     (
  
 
)  (

 

  
)
   

 

 

 

kde: 

 p … Atmosférický tlak[bar], 

 p0…  Referenční atmosférický tlak[bar], 

 T … Teplota vzduchu prostředí [K], 

 T0 … Referenční teplota vzduchu prostředí [K]. 

 

SAE J 1349-1995: 

Referenční atmosférický tlak suchého vzduchu …  p0 = 0,99 bar  

Referenční teplota prostředí … T0 = 302,4 K 

Referenční tlak vodní páry … p0v=0,013 bar 

 

Korekční faktor: 

     [(
      
    

)]  (
 

  
)
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kde: 

 p … Atmosférický tlak[bar], 

 p0…  Referenční atmosférický tlak[bar], 

 pv … Tlak vodní páry 

 p0v … Referenční tlak vodní páry 

 T … Teplota vzduchu prostředí [K], 

 T0 … Referenční teplota vzduchu prostředí [K]. 

 

ISO 1585-1992: 

Referenční atmosférický tlak suchého vzduchu …  p0 = 1 bar  

Referenční teplota prostředí … T0 = 298 K 

Referenční tlak vodní páry … p0v=0,01 bar 

 

Korekční faktor: 

     [(
      
    

)]
   

 (
 

  
)
   

 

 

 

kde: 

 p … Atmosférický tlak[bar], 

 p0…  Referenční atmosférický tlak[bar], 

 pv … Tlak vodní páry 

 p0v … Referenční tlak vodní páry 

 T … Teplota vzduchu prostředí [K], 

 T0 … Referenční teplota vzduchu prostředí [K]. 

80/1269 EHS: 

Referenční atmosférický tlak suchého vzduchu …  p0 = 99 kPa  

Referenční teplota prostředí … T0 = 298 K 

Referenční tlak vodní páry … p0v= 1 kPa 

 

Korekční faktor: 

     [(
      
    

)]
   

 (
 

  
)
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kde: 

 p … Atmosférický tlak[bar], 

 p0…  Referenční atmosférický tlak[bar], 

 pv … Tlak vodní páry 

 p0v … Referenční tlak vodní páry 

 T … Teplota vzduchu prostředí [K], 

 T0 … Referenční teplota vzduchu prostředí [K]. 

4.2 Metodika měření motoru  

Měří se výkon dosažený na zkušebním stavu na konci klikového hřídele nebo 

rovnocenného orgánu při odpovídajících otáčkách motoru a s pomocným zařízením. 

Zkušebním stavem je hydrodynamická motorová brzda Superflow SF-901 (obr. 4-1)  

do výkonu cca 750 kW. 

 

Obr. 4-1: Motorová brzda Superflow SF-901 firmy Tommü motor tuning [www.tommutuning.cz] 
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4.2.1 Pomocná zařízení při zkoušce 

Při zkoušce musí být na zkušebním stavu instalována pomocná zařízení 

nezbytná pro práci motoru při předpokládaném použití, pokud možno ve stejné poloze, 

v jaké by se nacházela při předpokládaném použití. Pomocná zařízení, která jsou nutná 

pouze k provozu vozidla a bývají namontována na motoru, musí být při zkoušce 

odstraněna. 

Kompletní systém sání se instaluje způsobem odpovídajícím předpokládanému 

použití: 

 je-li riziko znatelného vlivu na výkon motoru; 

 u dvoutaktních motorů a zážehových motorů; 

 na žádost výrobce. 

V ostatních případech může být použit rovnocenný systém, přičemž je třeba 

během zkoušky ověřit, zda se tlak v sacím potrubí neliší o více než 100 Pa od mezní 

hodnoty určené výrobcem pro čistý vzduchový filtr. 

Kompletní výfukový systém se instaluje způsobem odpovídajícím 

předpokládanému použití: 

 je-li riziko znatelného vlivu na výkon motoru; 

 u dvoutaktních motorů a zážehových motorů; 

 na žádost výrobce. 

 

Obr. 4-2: Motor MZ 125 na zkušebním stavu [autor] 
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V ostatních případech může být instalován rovnocenný systém pod podmínkou, 

že tlak měřený na výstupu z výfukového systému motoru se neliší od tlaku určeného 

výrobcem o více než 1 000 Pa. Výstupem z výfukového systému motoru se rozumí bod 

nalézající se 150 mm ve směru proudění od konce části výfukového systému 

namontované na motoru. 

V případě potřeby může být tlak v přívodu paliva seřízen tak, aby odpovídal 

tlakům, které se vyskytují při předpokládaném použití motoru (zejména je-li použit 

systém s vracením paliva). 

Chladič, ventilátor, kryt ventilátoru, vodní čerpadlo a termostat se umístí  

ve stejných vzájemných polohách jako na vozidle. Cirkulaci chladicí kapaliny musí 

obstarávat pouze vodní čerpadlo motoru. Kapalina smí být chlazena buď chladičem 

motoru, nebo vnějším okruhem, za předpokladu, že tlaková ztráta tohoto okruhu a tlak 

na vstupu do čerpadla zůstávají v podstatě stejné jako v systému chlazení motoru. 

Nemohou-li být ventilátor, chladič a proudnicový kryt připojeny k motoru obvyklým 

způsobem, stanoví se výkon odebíraný ventilátorem, který je instalován odděleně  

ve správné poloze vzhledem k chladiči a (případnému) krytu, při otáčkách odpovídající 

otáčkám motoru, při kterých se měří výkon motoru, a to buď výpočtem ze standardních 

parametrů, nebo praktickými zkouškami. Tento výkon, korigovaný na normální 

atmosférické podmínky, se odečte od korigovaného výkonu motoru. 

4.2.2 Podmínky zkoušky 

Zkouška ke stanovení výkonu se u zážehových motorů provádí při plném otevření 

škrticí klapky a u vznětových motorů při pevném nastavení vstřikovacího čerpadla pro 

plné zatížení. Měří se při stabilizovaných pracovních podmínkách a při dostatečné 

dodávce vzduchu do motoru. Podmínky zkoušky, jako je teplota nasávaného vzduchu, 

se volí co nejblíže referenčním podmínkám (viz. 4.1.3).  

Teplota vzduchu nasávaného do motoru (okolní teplota) se měří ve vzdálenosti 

do 0,15 m před vstupem do vzduchového filtru, nebo pokud se nepoužívá vzduchový 

filtr, ve vzdálenosti do 0,15 m před otvorem sání. 

Neměří se, dokud se točivý moment, otáčky a teploty neudržují po dobu 

nejméně jedné minuty v podstatě na konstantní hodnotě. Otáčky motoru se během 

zkušebního chodu nebo během měření nesmějí odchylovat od zvolených otáček o více 

než 1 % nebo 10 min
-1

, podle toho, která z těchto hodnot je větší. 
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Hodnoty zatížení brzdy, spotřeby paliva a teploty nasávaného vzduchu se musí 

odečítat současně, přičemž výsledkem měření je hodnota, která je průměrem dvou 

stabilizovaných po sobě následujících hodnot, které se u zatížení brzdy a spotřeby 

paliva neliší o více než 2 %. Teplota chladicí kapaliny na výstupu z motoru se musí  

s přesností 5 K udržovat na horní termostatem řízené teplotě určené výrobcem. Pokud 

výrobce teplotu neudává, musí být teplota 353 5 K.  

Teplota paliva se měří na vstupu do karburátoru nebo do systému vstřikování  

a udržuje se na konstantní hodnotě. 

4.2.3 Postup zkoušky 

Motor se upne do zkušebního stavu pomoci speciálních přípravků. Připojí se veškeré 

potřebné příslušenství a zapíšou se podmínky zkoušky. 

Měří se při dostatečném počtu různých otáček motoru, umožňujícím přesně 

definovat celou křivku výkonu od nejnižších po nejvyšší otáčky doporučené výrobcem. 

V tomto intervalu otáček musí být zahrnuty otáčky, při kterých má motor svůj nejvyšší 

výkon. Při každých otáčkách se stanoví průměr nejméně ze dvou měření v ustáleném 

stavu. Fotky z průběhu zkoušky jsou v příloze C  
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4.3 Výsledky měření 

Jelikož se jedná o závodní motor, nebylo třeba znát průběh v celém spektru otáček, ale 

důležitý je průběh točivého momentu a výkonu v pracovních otáčkách motoru  

(obr. 4-3). Tedy od 6000 do 13500 min
-1

. Dle výsledku vidíme pěkný průběh točivého 

momentu mezi 8500 – 11000 min
-1

. Maximální hodnoty nabývá moment při  

10500 min
-1

 a to 13,6 Nm. Křivka výkonu se blíží maximu při vyšších otáčkách motoru, 

řádově 11000 – 13500 min
-1

. Maximální naměřený výkon je 16,1 kW při 13500 min
-1

.  

 

 
Obr. 4-3: Výsledky měření na motorové brzdě [autor] 

 

Provozní parametry motoru tedy jsou: 

 Pracovní otáčky motoru …  6 000 - 13 500  min
-1

 

 Maximální výkon motoru …  16,1 kW při 13 000 min
-1

 

 Maximální točivý moment motoru …  13,6 Nm při 10 500 min
-1
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 Vyhodnocení výsledků a doporučení 5

5.1 Porovnání a vyhodnocení výsledků 

Vyhodnocení výsledků je prováděno pomoci aplikace Excel, do které jsou exportovány 

jak simulační výsledky, tak výsledky experimentu. Porovnání výsledku je prováděno 

pomocí spojnicového grafu, ve kterém jsou vykresleny jak křivky experimentu, tak 

křivky momentu. Aby bylo porovnání přesnější, byl proveden znova simulační 

experiment v programu Ricardo wave, s jedinou změnou, kdy se určili simulační otáčky 

v rozmezí 6 000 – 13 500 min
-1

 s krokem 500 min
-1

. 

5.1.1 Porovnání křivky Výkonu  

 

 

Obr. 5-1: Porovnání výsledků experimentu a simulace pro výkon motoru [autor] 

Z grafu vidíme poměrně velký rozdíl v nižších otáčkách, kdy experimentálně 

naměřený výkon je řádově o 1 kW větší. Velice přesně ovšem vyšel průběh 

maximálního výkonu, kdy je rozdíl simulace oproti reálnému výsledku 0,1 kW. 

Průměrná absolutní odchylka se vypočte dle vztahu: 

 
 

Kde:  xi … jednotlivé hodnoty souboru 

  ̅ … průměrná hodnota souboru 

 n … počet prvku souboru 
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Průměrná absolutní odchylka činí dle výsledků 1,097 kW, což je oproti 

experimentálním výsledkům průměrná odchylka 8,5 %. Maximální výkon zjištěný při 

experimentu je 16,1 kW při 13000 min
-1

 a maximální výkon zjištěný při simulaci je 

16,2 kW při 12500 min
-1

. 

5.1.2 Porovnání křivky momentu 

 
Obr. 5-2: Porovnání výsledku experimentu a simulace pro točivý moment [autor] 

Dle výsledků můžeme pozorovat rozdíl v maximální hodnotě momentu. Při 

simulačních výsledcích je dosažena v rozmezí 11 000 – 12 500 min
-1

. Kdežto  

u experimentálních výsledků je maximální křivka průběhu momentu již kolem 8 500  

min
-1

. Průměrná absolutní odchylka se vypočte dle vztahu: 

 
 

Kde:  xi … jednotlivé hodnoty souboru 

  ̅ … průměrná hodnota souboru 

 n … počet prvku souboru 

 

Průměrná absolutní odchylka činí dle výsledků 1,3 Nm, což je oproti 

experimentálním výsledkům průměrná odchylka 9%. Maximální Točivý moment 
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zjištěný při experimentu je 13,6 Nm při 10 500 min
-1

 a maximální točivý moment 

zjištěný při simulaci je 13,2 kW při 10 500 min
-1

. 

Simulační model můžeme prohlásit za validní, jelikož výsledné maximální 

hodnoty velice přesně souhlasí a celková absolutní odchylka simulace  

k experimentálnímu měření je 7,5%. 

Úprava modelu kvůli zpřesnění výsledku nebude provedena. Výsledky jsou 

dostatečně přesné. A úprava modelu by byla v rozporu s daty zjištěnými u reálného 

motoru. Tento simulační model slouží k odhadu parametrů a průběhu křivek výkonu  

a točivého momentu motoru před provedením samotné konstrukční úpravy. V příloze D 

je potom Graf výsledného porovnání všech průběhů. 

5.2 Použití simulace v praxi při vývoji součástí motoru 

Tato kapitola slouží k ukázce použití simulačního modelu v praxi, stejně tak jako 

doporučení pro vývojáře motorů. Jelikož simulace šetří peníze experimentálních 

zkoušek a jsme schopni ze simulačního modelu dostat parametry vhodné jak 

k optimalizaci tak návrhu součástí motoru. Měl jsem za úkol navrhnout do motoru MZ 

125 vhodnou ojnici, jež by vyhovovala provozním parametrům po úpravách sériového 

motoru. 

Na tomto případu lze krásně demonstrovat použití počítačů v současném vývoji 

motorů. Začátek vývojového procesu je v návrhu geometrie pomocí softwaru Autodesk 

Inventor, následné výpočty kinematiky klikového mechanismu v programu Matlab. Poté 

následovala simulace spalovacího motoru v programu Ricardo Wave a export 

simulačních výsledků průběhů tlaku ve válci do programu Matlab, kde byl proveden 

výpočet dynamiky klikového mechanismu a zatěžujících sil působících na ojnici. 

Předposledním článkem pak je pevnostní analýza navrhnuté ojnice v programu Ansys 

Workbench. Posledním článkem vývojového procesu je export výrobních výkresů, na 

jejichž základě proběhne výroba součásti. 
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Vstupní parametry motoru: 

Katalogové hodnoty sériového motoru: 

 Označení  MZ 125 

 Počet válců  i=1 

 Zdvihový objem  Vz = 124 cm
3
 

 Zdvih  Z= 44 mm 

 Vrtání  D= 66 mm 

 Otáčky motoru   n= 9000 min
-1

 

 Maximální výkon  Pe= 11 kW 

 Kompresní poměr ε = 11,2  

 

Pro návrh ojnice jsou důležité otáčku motoru, které by se měli po konstrukční 

úpravě sériového motoru blížit cca 15 000 min
-1

 = 250 s-1 

 

Změřené parametry sériové ojnice 

 

 Průměr oka pístního čepu  da=15 mm 

 Průměr oka klikového čepu  db=30 mm 

 Délka ojnice  l=102 mm 

 Hmotnost pístní skupiny  mp=153,5 g (viz. Obr. 5-3) 

 

Tyto parametry jsou velice důležité pro návrh ojnice a následnému určení zatěžujících 

sil. 
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Obr. 5-3: Vážení pístní skupiny [autor] 

5.2.1 Modelování geometrie ojnice 

Na základě vstupních údajů a zadání zadavatele byl proveden vlastní návrh nové ojnice 

pro motor MZ 125. Základní rozměry (průměry ok, délka ojnice, tloušťka ojnice) 

vychází ze sériové ojnice. Dle zadavatele byla ojnice navržená s děleným spodním 

okem. Jelikož se jedná o ojnici, která bude použita v závodním motoru o max. otáčkách 

15000 min
-1

, byl použit profil dříku H. Středění víka ojnice vůči hlavě ojnice bylo 

navrženo pomocí broušených vložek.   

Samotný vytvořený 3D model umožní kompletní popis objektu tak, že může být 

aplikován v MKP výpočtech. A také poslouží ke tvorbě výkresové dokumentace 

k výrobě ojnice. 

Dle skutečných základních rozměrů je v 3D parametrickém modeláři vytvořena 

prostorová geometrie. Při tvorbě geometrie jsem postupoval postupně, aby byly 

dodrženy základní požadavky na ojnici. Z řady CAD parametrických modelářů, které 

jsou dostupné pro studijní účely, je zvolen software Autodesk Inventor 2011 

professional. Díky svému ovládání, výkonu a produktivitě nástrojů vyhovuje tento CAD 

systém řešenému problému.  

Výsledná ojnice představuje sestavu šesti komponentů (víko, dřík, 2 ojniční 

šrouby M6 a 2 broušené vložky) a tak musely být vymodelovány všechny komponenty 
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samostatně. Standardními způsoby 3D modelování, byla vytvořena objemová 

parametrická tělesa.  

Pro následné použití v programy Ansys byl model ojnice zbaven o prvky, které 

nemají vliv na napjatost.  

Výsledný 3D parametrický model ojnice byl v systému Inventor zhotoven jako 

sestava (Obr. 5-4) ze které byla vytvořena výkresová dokumentace k výrobě ojnice  

a také byla exportována do programu ANSYS Workbench, kde byla provedena pevnostní 

analýza ojnice (viz. Dále)  

 

Obr. 5-4: Výsledný model ojnice [autor] 

 

5.2.2 Výpočet základních charakteristik motoru 

 

 Rameno kliky 

      
 

  
 

 
 
  

 
       

 

Úhlová rychlost klikového hřídele při 250 s-1 
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Kompresní objem  

 

   
  
   

 
     

    
           

Klikový poměr 

 

  
 

 
 
  

   
       

 

 
Obr. 5-5: Schéma klikového ústrojí [13] 

5.2.3 Kinematika a dynamika klikového mechanismu 

Stanovením průběhů kinematických a dynamických veličin během jednoho pracovního 

cyklu jsou zjištěny velikosti i směry působícího zatížení v klikovém mechanismu, což je 

nezbytné v určování okrajových podmínek pro výpočtové modelování v ANSYS 

Workbench. Všechny výpočty jsou prováděny v programu Matlab. 

 

 

Kinematika klikového mechanismu: 

 

Tato kapitola se týká určování průběhů kinematických veličin, jako jsou dráha pístu x, 

rychlost pístu v, zrychlení pístu a, dále pak úhlové dráhy ojnice β, úhlové rychlosti ω
L  

a zrychlení ε
L 

ojnice  
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Dráha, rychlost a zrychlení posuvného pohybu pístu: 

Píst koná rovnoměrně zrychlený pohyb v ose válce. Velikosti dráhy, rychlosti  

i zrychlení pístu se periodicky opakují, z toho vyplývá, že stačí stanovit průběhy pro 

úhel α v intervalu 0° až 360°. Pro názornost periody bylo počítáno pro uhel 0° až 

720°.Vypočtené grafické závislosti kinematických veličin pro posuvný pohyb pístu 

spalovacího motoru MZ 125 jsou na Obr. 4-1, 4-2 a 4-3. 

Dle [7] se kinematické veličiny vypočtou: 

 

Dráha pohybu pístu [mm], viz Obr. 5-6 

 

 

 ( )    [(      )  
 

 
 (  √         )] 

 

Rychlost pohybu pístu [ms-1], viz. Obr 5-7 

 

 

 ( )      [     
    (  )

  √         
] 

 

Zrychlení pohybu pístu [ms-2], viz. Obr. 5-8 

 

 

 ( )       [     
    (  )

√         
 

      (  )

  √         
] 

 

Kde: 

α – úhel natočení klikového hřídele 

r – rameno kliky 

λ – klikový poměr 

ω – úhlový rychlost klikového hřídele 

 



76 

 

 
Obr. 5-6: Dráha pohybu pístu [autor] 

 
Obr. 5-7: Rychlost pohybu pístu [autor] 

 

 
Obr. 5-8: Zrychlení pohybu pístu [autor] 
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Úhlová dráha, rychlost a zrychlení výkyvného pohybu ojnice:  

Vzhledem k tomu, že ojnice koná složitý pohyb, je třeba určit průběhy pro výkyvný 

pohyb ojnice okolo ojničního čepu. Opět budou stačit průběhy pro úhel pootočení  

v intervalu 0° až 360°. Pro názornost bylo použito 0°až 720°.  

 

Úhlová dráha ojnice (úhel pootočení ojnice od osy válce) [°], viz. Obr. 5-9 

 

 ( )         (     ( )) 

 

Úhlová rychlost ojnice [rads
-1

], viz. Obr. 5-10 

 

  ( )          ( ) 

 

Úhlové zrychlení ojnice  [rads
-2

], viz. Obr. 5-11 

 

       
      ( ) 

 

 

Obr. 5-9: Úhlová dráha ojnice [autor] 
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Obr. 5-10: Úhlová rychlost ojnice [autor] 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5-11: Úhlové zrychlení ojnice [autor] 
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Dynamika klikového mechanismu: 

 

Dynamika řeší silové působení v klikovém mechanismu. Obr. 5-12 ukazuje směry 

působících sil. V bodě P jsou síly od tlaku plynů a síly setrvačné od pístní skupiny,  

v bodě K působí síly radiální a tangenciální přenášené na klikovou hřídel. Z hlediska 

dalších výpočtů jsou zde rozebrány pouze síly tlakové působící v bodě P.  

 
Obr. 5-12: Síly působící v klikovém mechanismu [13] 
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Na základě simulace motoru v programu Ricardo wave (viz. Kapitola 3). Byl po 

vyexportování hodnot průběhu tlaku ve válci do matlabu sestaven rozvinutý p-α 

diagram (obr. 5-13), z něhož byly následně vypočteny zatěžující síly od tlaků spalin  

na píst. 

 

Obr. 5-13: průběh tlaku spalin ve válci [autor] 

 

Výpočet primárních sil od tlaků plynů Fp [N] 

 

    (        )    

 

Výpočet sekundárních setrvačných sil od posuvných částí pístní skupiny Fs [N] 

 

        (  ) 

 

Výpočet celkových sil působících v ose pístního čepu Fc [N] 

 

           

 

Průběh těchto sil je na Obr. 5-14. Z grafů má pro další výpočty význam znázornění 

celkových sil Fc (barva červená čárkovaná), které jsou vektorovým součtem sil od tlaku 

plynů a sil setrvačných a působí ve směru osy válce.  
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Obr. 5-14: Zatěžující síly [autor] 
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5.2.4 Pevnostní analýza v softwaru ANSYS Workbench  

Stěžejním problémem pro zhodnocení napjatosti ojnice pomocí MKP je správná 

definice vstupních parametrů. Proto je řešení rozděleny na etapy, které popisují 

jednotlivé kroky.  

Import geometrie ojnice: 

Parametrické modeláře podporují několik standardizovaných formátů, které dovedou 

převést objemovou geometrii do jiného 3D prostředí. K importu do softwaru ANSYS 

Workbench byl zvolen převodový formát STEP. Tím bylo docíleno, že objemový model 

ojnice byl načten jako sestava čtyř komponentů. Dílům importované sestavy byly 

automaticky přiřazeny kontaktní plochy a výchozí materiál konstrukční ocel, což bylo 

nutno upravit.  

 
Obr. 5-15: Importovaná geometrie [autor] 
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Jednotlivým dílům importované sestavy je třeba přiřadit materiály. Ojnice je 

vyrobena z konstrukční oceli značené dle ČSN 16420. Proto bylo potřeba v ANSYSU 

upravit materiál dle vlastností oceli 16420. Materiál pístního i klikového čepu byl 

ponechán jako konstrukční ocel ANSYSU.  

Dále bylo potřeba upravit automaticky generované kontaktní plochy. Tam, kde 

dochází ke styku dvou těles, je definován kontakt. Všem kontaktním plochám, které 

jsou vygenerovány po načtení sestavy do ANSYS Workbench, je automaticky přiřazen 

typ Bonded. Ten zaručuje pevné spojení součástí, jako by byly spojeny sítě všech 

objemů. Víko a dřík jsou řešeny jako jeden díl, proto byl typ kontaktu Bonded mezi 

nimi ponechán. Kontaktní plochy mezi čepy a ojnicí byly změněny na Frictional (se 

třením) tak, aby vystihovaly spojení podle reality. Třecí koeficient mezi ocelí a ocelí byl 

zvolen 0,15 [13] 

 

Obr. 5-16: Určení kontaktních ploch [autor] 
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Vytvoření sítě konečných prvků: 

S počtem elementů a kvalitou sítě souvisí přesnost výsledků a doba výpočtu. Proto byl 

model ojnice počítán nejdřív s hrubší sítí (cca 100 tis. uzlů), která měla menší časové 

nároky výpočtu. Podle výsledků byla vytipována nebezpečná místa s vyšší koncentrací 

napětí a v nich byla síť zjemňována funkcí Refinement. Jelikož se jedná o kontaktní 

úlohu, byla v oblasti dotykových ploch vyžadována jemná síť, která byla řešena 

příkazem Contact Sizing. Velikost hrany prvku v oblasti kontaktu je 0,7 mm. Postupně 

byla síť upravena do konečné podoby, viz Obr. 5-17.  

 
Obr. 5-17: Výslední síť konečných prvků [autor] 
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Zadání okrajových podmínek: 

Výpočet byl prováděn pro úhel natočení klikového hřídele 360°, což je výplachová 

horní úvrať, kde při 15 000 otáčkách za minutu působí největší setrvačné síly a k nim 

navíc působí podtlaková vlna šířící se  směrem od dna válce, je-li motor dobře naladěn.  

Ojnice byla pro modelování vazeb vybavena čepy a souřadný systém ojnice je ve středu 

pístního čepu. 

Na pístní čep v horním oku, byla aplikována vazba Displacement, která 

předepisuje posuv v uzlech. Vazbou byly zamezeny posuvy ve dvou osách  

(UX = 0, UZ = 0). Posuvy ve směru osy válce (osa y) byly povoleny. Klikový čep byl 

ukotven vazbou Displacement a předepsané posuvy ve všech směrech jsou rovny nule 

(UX = 0, UY = 0, UZ = 0). Ojnice je v prostoru fixována pomocí pružinek Weak 

Springs, které jsou zapnuty v řešiteli softwaru. 

Tlak spalin je přenášen osou válce, která je v globálním souřadném systému 

výpočtového modelu tvořena osou y. Výpočtový model je natočen do správné polohy,  

a proto je možno zadat celkovou sílu od tlaku plynů F
c
 

Pro aplikaci celkových sil je použita funkce Bearing Load, která simuluje spojité 

zatížení na válcové ploše. I v tomto případě bylo zatížení použito na pístní čep. Celková 

síla Fc = 11 165 N působí v ose válce, proto je zadána do osy y globálního souřadného 

systému. Jelikož řešený stav představuje výfuk, musí síla tlačit na oko ojnice a orientace 

síly je ve směru osy y.  

Setrvačné síly působící na ojnici jsou v systému ANSYS souhrnně zadávány 

funkcemi Inertia Loads. Vzhledem k tomu, že působí na celou ojnici, zadávají  

se na celou součást vůči globálnímu souřadnému systému ojnice.  

První setrvačné zatížení je zrychlení od pístu, které je v ANSYS Workbench 

zastoupeno funkcí Acceleration. Zrychlení je určeno opačným směrem než tlaková síla 

Fc a jeho velikost je a = 55 000 000 mm·s
-2 

Druhým zatížením je úhlová rychlost ojnice. Pomocí funkce Rotational Velocity 

byla ojnice zatížena hodnotou ω
L 

=350 rad·s
-1 

ve směru osy z. Orientace úhlové rychlosti 

byla dle pravidla pravé ruky zvolena v kladném směru otáčení. [13] 
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Obr. 5-18: Okrajové podmínky [autor] 

5.2.5 Výsledky statické deformačně napjatostní analýzy 

 

Statickou analýzou jsou určeny celkové deformace, kontaktní tlak, redukované napětí 

v ojnici. Z výsledků redukovaného napětí je dále zjištěna bezpečnost vzhledem k MSP.  

  

5.2.6 Výpočet celkových deformací 

Celkové deformace určují velikost vektorového součtu v jednotlivých souřadných osách 

x, y, z . Obr. 5-19 představuje výsledek celkových deformací v ojnici. Stupnice, která je 

součástí obrázku, je udána v [mm]. 
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Obr. 5-19: Celkové deformace [autor] 

 

Výpočet kontaktního tlaku: 

Kontaktní tlak je vyšetřován v oblasti dotykových ploch mezi oběma ojničními oky  

a čepy. Na Obr. 5-20 a 5-21 jsou výsledky kontaktního tlaku pro horní a spodní ojniční 

oko v [MPa]. Barvou červenou jsou znázorněna místa s největšími hodnotami, které 

jsou soustředěny na hranách ok. V těchto místech dochází k tzv. hranovým efektům. 

Extrémní hodnota kontaktního tlaku 338 MPa je v horním ojničním oku. 
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Obr. 5-20: Kontaktní tlak ve spodním oku [autor] 

 

 

 
Obr. 5-21: Kontaktní tlak v horním oku [autor] 
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Výpočet redukovaného napětí: 

Redukované napětí v ojnici je stanoveno podle podmínky HMH. Rozložení napjatosti 

na Obr. 5-22 je uvedeno v [MPa].  

Dle stupnice je zřejmé, že ojnice má poměrně vysoké rozpětí napjatosti  

po průřezu dříku počínaje ojničními oky. Místa s největší napjatostí jsou označena 

červenou barvou. Nejnebezpečnější místo vzniká těsně pod horním ojničním okem, kde 

dochází ke koncentraci napjatosti okolo horního oka. V oblasti přechodu dosahuje 

redukované napětí extrémní hodnoty okolo 294 MPa. 

 

 
Obr. 5-22: Redukované napětí [autor] 

Protože je mez kluzu použité oceli 540 MPa, je možno určit bezpečnost vůči MSP: 

   
  

    
 
   

   
      

Podle výpočtu žádné plastické deformace v ojnici nenastanou 
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 Závěr 6

V diplomové práci byla dopodrobna probrána problematika modelování motoru. 

V současné době se jedná o první krok při vývoji motoru. Na základě experimentu jsme 

si ověřili, že dnešní simulační programy jsou na vysoké úrovni a celkem přesně 

dokážou vypočítat parametry reálného motoru. Toto jsme si ověřili na motorové brzdě, 

kdy výsledky z experimentálního měření celkem přesně korespondují s výsledky 

simulace daného motoru. Zpřesnění výsledku jde dosáhnout přesnou definicí prvků 

používaných v motoru. Jedná-li se o již vyrobený motor, potom je potřeba přesně 

odměřit veškeré parametry. Samotné zpřesnění výsledku simulace úpravou simulačního 

modelu podle křivky průběhu z experimentálního měření nedoporučuji, protože se může 

stát, že model nebude korespondovat s daty reálného motoru. 

V závěrečné části práce jsem ukázal komplexní využití počítačových softwaru 

při vývoji součásti motoru. Konkrétně ojnice. Dnes již se upouští od analytických 

výpočtů a vyvíjí se nové výpočtové a simulační programy, které tyto zdlouhavé  

a náročné analytické výpočty zastoupí. Výstupem práce je tedy graf obsahující 

simulační výsledky a výsledky experimentu (příloha D) a výkresová dokumentace 

k výrobě ojnice pro závodní motor MZ125 (příloha E).  
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A Příloha – schematický náčrt sacího traktu 
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B Příloha – schématický náčrt výfukového traktu 
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C Příloha – fotky z průběhu experimentálního měření 
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D Příloha – Porovnání výsledku experimentálního měření a 
simulace. 
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E Příloha – výkresová dokumentace ojnice MZ 125 

 


