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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je numerická analýza kování klikové hřídele spalovacího 

motoru. První část práce pojednává o zápustkovém kování. V další části je uveden přehled 

motorů, možné způsoby výroby klikových hřídelí a požadavky na tvar klikové hřídele. 

V experimentální části je naznačena podstata metody konečných prvků a popsán postup 

samotné simulace. V poslední části jsou shrnuta vyhodnocená data a jsou zde diskutovány 

dosažené výsledky provedené numerické simulace s jinými dříve provedenými experimenty.  

  

Klíčová slova:  
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Abstract 

 The object of this paper is numerical analysis of engine crankshaft forging. In the first 

part is written information about forging. In the next part there are information about kinds of 

engines, production possibilities of crankshafts and requirements on the shape of crankshaft. 

In the experimental part there is information about finite element method and there is written 

my working. In the last part are summarized evaluated data and compare our simulation with 

other older experiments. 
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1. Úvod 

V současnosti roste poptávka po efektivnějším a ekonomičtějším způsobu výroby 

jednotlivých komponentů používaných v automobilovém průmyslu. Důvodem tohoto faktu je 

především tlak výrobců automobilů na snížení celkové ceny hotového výrobku. Od toho se 

odvíjí i samotný požadavek na dodavatele dílčích komponentů. Je žádoucí, aby se podařilo 

konkurovat výrobcům aut při stále rostoucích požadavcích na kvalitu výroby včetně plnění 

poměrně přísných norem. Tyto faktory ovlivňují i samotnou technologii výroby jednotlivých 

součástí, kdy jsou preferovány snahy o zjednodušení a pokud možno zrychlení celkové doby 

výroby. Platí to i pro komponenty používané jako nezbytné pro chod spalovacích motorů. 

K tomu aby bylo možné vyhovět zmíněným požadavkům, je nezbytné znát jednotlivé dílčí 

dopady provedených technologických kroků, z nichž je celá operace výroby složena. Jako 

jeden z velmi efektivních nástrojů k posouzení možných změn výrobních postupů se ukázaly 

být i numerické simulace. Na rozdíl od konkrétně provedených změn založených na bázi 

předpokladu nám umožňují získat celkový přehled o deformačním chování, jakož i 

výsledných vlastností vyráběných polotovarů, aniž by došlo k jakýmkoliv ztrátám 

způsobeným chybnými předpoklady.  

Tato práce přináší konkrétní pohled na výrobní postup při zápustkovém kování klikové 

hřídele. Tyto hřídele jsou reálně vyráběny a uplatňovány v osobních automobilech. Mezi 

stanovenými cíli bylo popsat dílčím způsobem deformační chování tvářeného materiálu při 

samotném kování. Získané výsledky byly dále analyzovány z hlediska deformačních 

parametrů a zjišťovány možné vlivy působící během samotného kování.    

2. Problematika zápustkového kování 

Kování je druhem plastické deformace, kdy se kov přetržitě tváří pohybujícím se 

nástrojem, přičemž nabývá požadovaného tvaru, výhodné mikrostruktury, příznivé 

makrostruktury a vysokých hodnot mechanických vlastností [1]. Tím jsou výkovky 

předurčeny pro použití v nejnáročnějších provozních podmínkách, kde se kromě naprosté 

spolehlivosti vyžaduje i nízká hmotnost součástí. Zápustkovým kováním se dosahuje 

optimálního průběhu vláken, sledující tvarovou složitost součásti [2]. Postup při kování je 

takový, že se výchozí materiál ohřeje na vhodnou kovací teplotu, vloží do spodní dutiny 

zápustky a začne se na něj působit pomalým tlakem nebo údery tvářecího stroje, ve kterém je 

upnut horní díl zápustky. Kování se dá rozdělit na volné a zápustkové. Volným kováním se 

prostřednictvím nástrojů (kovadel), zhotovují tvarově jednoduché volné výkovky o hmotnosti 
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až 600t. Volné výkovky se vyznačují silně zokujeným povrchem s velkými přídavky na 

obrábění a rozměrovými odchylkami. Uplatňuje se především v kusové a malosériové výrobě. 

Zápustkovým kováním se rozumí tváření v jednoúčelových nástrojích (zápustkách), které 

dávají kovu požadovaný, převážně velmi složitý tvar. Malé přídavky na obrábění, značná 

rozměrová přesnost a dokonalý povrch zápustkových výkovků omezují výrazně podíl 

obrábění při jejich přeměně na hotové strojní součásti. Roste podíl výkovků, které se již dále 

nemusí obrábět. Hmotnost výkovků nepřesahuje 2t. Hlavní rozsah, zaznamenalo zápustkové 

kování ve 2. dekádě 20. století s rozvojem automobilismu, který si vyžádal velké série 

rozměrově stejných součástí, (Ford T). Příklad zápustkového kování rotačně symetrického 

výkovku v uzavřené zápustce je uveden na obr. 1. 

 

Zápustkové kování nachází využití všude tam, kde je potřeba velkého množství tvarově 

shodných součástí (kolejová vozidla, letadla, zemědělské stroje, zámečnické a zemědělské 

nářadí, lékařské nástroje atd.). Při zápustkovém kování nemá tok kovu zdaleka tolik stupňů 

volnosti jako při kování volném. Je omezen stěnami dutiny jednoúčelového, nejméně 

dvoudílného nástroje – zápustky.  

K přednostem zápustkového kování patří:  

 vysoká výrobnost, která je desítky až stovky výkovků za hodinu, na automatických 

linkách i přes 1 000 výkovků za hodinu  

 zhotovení tvarově členitých výkovků s minimálními materiálovými přídavky (v 

některých případech zcela bez přídavků), vysokou rozměrovou přesností a dokonalou 

povrchovou jakostí  

 hospodárnější využití kovu (ve srovnání s volným kováním, litím nebo obráběním) 

 nižší nároky na kvalifikaci kováře, kterého je možno poměrně rychle zaučit 

Obr. 1 Schéma zápustkového kování [1] 
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Současně však nelze přehlédnout i některé méně příznivé znaky zápustkového kování:  

 hmotnostní a rozměrové omezení výkovků (většina zápustkových výkovků spadá do 

hmotnostní kategorie 0,5 až 30 kg, výjimečně se kovou výkovky o hmotnosti až 3,5 t)  

 značná energetická náročnost zápustkového kování (v zápustkové dutině se kove celý 

objem výkovku najednou)  

 potřeba jednoúčelového, a tím i velice drahého nástroje, který má výrazný vliv na 

výslednou cenu zápustkového výkovku, a tím i na ekonomické opodstatnění této 

technologie 

Vstupními polotovary jsou vývalky jednoduché či složité výkovky. V zápustkách 

rozeznáváme přípravné a dokončovací dutiny, které mohou být otevřené či uzavřené. 

Uzavřené dokončovací dutiny jsou charakterizovány výronkem, který kvůli své velké ploše 

braní kovu vytékat ze zápustky a díky tomu je možno vyplnit každou skulinu zápustky. Také 

chrání zápustky před rázy a vyrovnává objemové rozdíly polotovaru. 

Podle chování kovu během tváření se rozlišuje tváření za tepla a za studena, přičemž za 

hranici mezi těmito způsoby tváření se považuje rekrystalizační teplota (nebo také teplota 

nulové rekrystalizace) T
R 

= cca 0,4 T
T. 

Při válcování nebo tažení za studena dochází k 

protažení zrna ve směru hlavní deformace. Objem zrna se však nemění. Protože jsou 

potlačeny uzdravovací procesy (rekrystalizace a zotavení) dochází vlivem vyčerpávání 

příznivě orientovaných skluzových systémů a protínání dislokací, kvůli jejich zvýšenému 

počtu ke zpevňování kovu. Při tváření za tepla dojde po překročení kritické deformace k 

nukleaci a růstu nových zrn (rekrystalizace). Při rekrystalizaci dochází k výraznému zjemnění 

zrna, což má následně velmi příznivé dopady na tvařitelnost kovu. Vliv tváření za tepla a za 

studena na výsledné vlastnosti kovu, uvádí tabulka 1.  
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Tab. 1 Vliv tváření za tepla a za studena na výsledné vlastnosti kovu [1] 

Vlastnost 
Tváření 

Za studena Za tepla 

Rozměry 

Nejmenší tloušťka téměř 

neomezena: 

fólie ≥ 0,0015 mm, dráty ≥ 0,005 

mm 

Nejmenší tloušťka omezena 

teplotními ztrátami: 

pásy ≤ 0,8 mm, dráty ≤ 5 mm 

Rozměrová přesnost Vysoká 
Nižší následkem rozdílného 

smršťování z dotvářecí teploty. 

Povrchová jakost Lepší se následkem použití maziva 
Horší v důsledku zokujení a 

omezené použitelnosti maziva. 

Průřezový profil Jednoduché tvary 
Velmi složité tvary následkem 

příznivého toku kovu 

Struktura 

Zrno Výrazně protažené 
Polyedrické následkem 

uzdravovacích procesů 

Velikost zrna Nezměněna 
Závislá na velikosti deformace a 

dotvářecí teplotě 

Textura 
Při vysokém stupni protváření 

výrazně orientovaná 
Sotva patrná 

Zpevnění Značné 
Vesměs eliminováno uzdravovacími 

procesy 

Vnitřní pnutí Vysoké Žádné 

 

Jak je z tabulky zřejmé, tváření za studena je výhodné pro tváření tenkých fólií a drátů 

s vysokou povrchovou jakostí. Tváření za tepla je naopak výhodné pro větší a tvarově 

složitější výrobky, které mají sice horší povrchovou jakost, ale nezůstává v nich po tváření 

žádné vnitřní pnutí. 
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3. Teoretické a praktické aspekty výroby klikových hřídelí do 

spalovacích motorů 

3.1 Spalovací motory 

Spalovací motor je mechanický tepelný stroj, který vnitřním, nebo vnějším spálením 

paliva přeměňuje jeho chemickou energii na energii tepelnou a na mechanickou energii 

působením na píst, lopatky turbíny, nebo s využitím reakční síly [3]. Motor vykonává 

mechanickou práci a jako takový slouží coby pohon jiných strojních zařízení. Spalovací 

motory všech typů nalezly největší uplatnění zejména v dopravních a mobilních 

mechanizačních prostředcích všech druhů. Čtyřdobý spalovací motor je pístový motor 

pracující na čtyřech pohybech pístu. První čtyřdobý spalovací motor, který využíval benzín, 

sestrojil v roce 1876 německý inženýr Nicolaus Otto. Pokud ho porovnáme s parním strojem, 

který byl v té době dominantním strojem, byl menší, lehčí a postupem času i tišší, čistší a 

především účinnější, byť dosažení spolehlivosti parního stroje trvalo mnoho dalších desítek 

let. Vynález spalovacího motoru dal impuls odbytu a zpracování ropy. Motor společně se 

spojkou, převodovkou, rozvodovkou a hnací hřídelí tvoří hnací ústrojí automobilu. Motor je 

zdrojem točivého momentu.  

 Osobní, ale i nákladní automobily jsou v současné době ve velké míře poháněny 

spalovacími motory, které lze podle způsobu zapálení směsi paliva se vzduchem rozdělit do 

dvou velkých skupin na motory [4]: 

a) zážehové ‐ směs paliva je zapálena jiskrou na zapalovací svíčce 

b) vznětové ‐ směs paliva se vzduchem je zapalována vznícením vlivem vysoké 

teploty a tlaku ve spalovacím prostoru. 

 

V závislosti na směru pohybu poháněného pístu se pak spalovací motory rozlišují na pístové 

motory: 

a) s přímočarým vratným pohybem pístu 

b) s rotačním pohybem pístu (Wankelův motor) 

Podle způsobu práce lze pak motory rozdělit na: 

a) čtyřdobé ‐ pro jeden pracovní cyklus potřebují 4 zdvihy pístu 

b) dvoudobé ‐ pro jeden pracovní cyklus potřebují pouze 2 zdvihy pístu 
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Spalovací motory skládají ze čtyř hlavních konstrukčních skupin, které automaticky 

spolupracují. 

1. klikový mechanismus ‐ píst, ojnice, kliková hřídel 

2. rozvodový mechanismus ‐ ventily a jejich vahadla, vačková hřídel, kola rozvodu, 

rozvodový řetěz nebo ozubený řemen 

3. skříň motoru ‐ hlava válců, válce, kliková skříň, olejová vana 

4. zařízení pro tvorbu směsi ‐ vstřikovací zařízení, sací potrubí 

 

Další samostatnou skupinu pak tvoří pomocná zařízení, mezi něž lze zařadit 

zapalování, mazací a chladicí soustavu a výfukový systém. 

Do kategorie motorů s vnějším spalováním patří parní stroj a jeho různé modifikace 

(parní turbíny) a Stirlingův motor. V podstatě jde o pístový stroj, kde práci koná ohřívané 

plynné médium (dříve vzduch, dnes vodík, hélium), které díky pohybu pístu mění teplotu a 

tím i svůj objem a to s vysokou účinností. U těchto motorů probíhá spalování vně pracovní 

mechanické části a pracovní tlaky jsou vytvářeny pomocí spalování ohřátými médii uvnitř. 

Spalování probíhá kontinuálně (bez přerušení) při malých tlacích a nižších teplotách. 

Výhodou jsou velmi nízké emise i bez použití katalyzátoru a malé nároky na kvalitu maziv, 

protože nepřichází do styku s palivem a produkty spalování. Jako další výhoda Stirlingova 

motoru oproti spalovacím motorům je, že motor může pracovat s různými zdroji energií a 

palivy (plynná, kapalná a pevná paliva nebo solární energie, geotermální energie). Je tichý, 

trvanlivý, nenáročný v údržbě. Nevýhodou Stirlingova motoru oproti spalovacím motorům je 

pomalejší regulace výkonu ‐ pro výrobu elektřiny a tepla to nepředstavuje žádný problém. 

Dále je obtížně regulovatelný, pouze pomaloběžný a vyžaduje velmi intenzivní chlazení. 

Nehodí se pro mobilní aplikace (vozidla).  

Do kategorie motorů s vnitřním spalováním patří motory zážehové, vznětové, 

spalovací turbíny a motory raketové. U zážehových a vznětových motorů probíhá spalování 

uvnitř motoru a energie získaná z paliva se přeměňuje přímo na mechanickou práci. Spalování 

probíhá přerušovaně při vysokých tlacích a teplotách, nevýhodou jsou vznikající vysoké 

emise a složitější mechanická konstrukce, dále to, že je nutné používat vysoce kvalitní jak 

palivo, tak mazací oleje a různé filtry. Výhodou je okamžitá pohotovost k provozu a možnost 

okamžité změny výkonu. Dvoutaktní motor se oproti motoru čtyřtaktnímu vyznačuje 

jednodušší konstrukcí. Ta spočívá především v menším počtu součástí a tím i nižší hmotnosti. 

K řízení výměny plynů postačují kanálky, přičemž mazání se provádí olejem přimíchávaným 

do paliva. Přimíchávání lze provádět buď manuálně, nebo pomocí dávkovacího čerpadla. 
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Výrazným znakem tohoto typu motoru je, že na jeden pracovní cyklus, tj. sání – komprese ‐ 

expanze ‐ výfuk, je zapotřebí pouze jedné otáčky klikové hřídele. Dvoutaktní motor tak má v 

porovnání se čtyřtaktním motorem při stejných otáčkách dvojnásobný počet pracovních taktů. 

V důsledku dvojnásobného počtu pracovních taktů se zvyšuje tepelné namáhání a opotřebení 

těch součástí motoru, které se jich bezprostředně účastní. Protože příčinou větší tepelné 

roztažnosti pístů může docházet k jejich zadírání, je nutné zvětšení montážní vůle, která zase 

zvětšuje hlučnost chodu motoru v nezahřátém stavu. Přes dvojnásobný počet pracovních taktů 

nemá dvoutaktní motor v porovnání se čtyřtaktním dvojnásobný výkon. Důvodem je 

nedostatečné plnění válce a ztráty čerstvé směsi při vyplachování válce. Otevřená výměna 

plynů u dvoutaktních motorů nepříznivě ovlivňuje spotřebu paliva a hodnoty škodlivin ve 

výfukových plynech. Díky tomu již nejsou dvoutaktní motory u automobilů aktuální, protože 

nesplňují současné požadavky na spotřebu paliva a především ochranu životního prostředí. 

Jako další motor s vnitřním spalováním je čtyřtaktní zážehový motor. Název sám 

pochází ze skutečnosti, že v jednom pracovním cyklu se provádějí čtyři zdvihy pístu, a to sací, 

kompresní (stlačování), expanzní (spalování) a výfukový. K proběhnutí těchto čtyř zdvihů 

pístu (pracovního cyklu) je potřeba dvou otáček klikové hřídele. Zápalná směs se dříve 

připravovala v karburátorech, novější motory používají vstřikování paliva. Vstřikování může 

být nepřímé (do sacího potrubí) nebo přímé (rovnou do válce). Motor používá pro otvírání a 

zavírání sacího a výfukového kanálu ventily, ovládané vačkovými hřídeli. 

Čtyřtaktní vznětový motor je dalším zástupcem motorů s vnitřním spalováním. 

Vznětový motor pracuje obvykle jako čtyřdobý spalovací motor. Palivo se do něj dopravuje 

odděleně od vzduchu (na rozdíl od benzinových motorů) a je do spalovacího prostoru 

dopravováno speciálním vysokotlakým potrubím a čerpadlem. Protože motorová nafta se 

sama nevznítí, je třeba ji při vyšší teplotě do spalovacího prostoru vysokým tlakem rozprášit, 

aby došlo k požadované explozi. Konstrukce vznětového motoru musí být masivní, protože 

musí odolávat velkým tlakům. Proto je při stejném objemu těžší než motor zážehový. To 

omezuje jeho použití. Protože palivo prohořívá volněji, spaluje se dokonaleji, a tím dosahuje 

vznětový motor vyšší účinnosti (až 40%). Také paliva mohou být méně kvalitní, a tím levnější 

(nafta). Postupně se zdokonalil systém využití energie motorové nafty a motory byly 

vybaveny kompresorem, nebo dnes již nejvíce využívaným turbodmychadlem. 

Turbodmychadlo je vlastně kompresor poháněný turbínou. Turbína se roztáčí průtokem 

výfukových plynů z motoru. Proto je také její výkon závislý na průtoku spalin a 

turbodmychadlo reaguje až u vyšších otáček motoru, kdy je již průtok spalin dostatečně velký. 

Kompresor reaguje již od nižších otáček, protože je poháněn mechanicky převodem z 
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klikového hřídele. V obou případech je ale efektivně využito jinak již nepotřebné energie 

výfukových plynů a výkon motoru se tak dá zvýšit o 30% a více. 

Wankelův motor je rotační motor spalující směs benzínu a vzduchu, má stejný počet 

pracovních dob jako čtyřtakt s rozdílem, že všechny 4 doby zvládá jeden píst za jednu otočku 

kolem své osy. V komoře oválného tvaru se pohybuje trojúhelníkový zaoblený píst a koná 

dvojí pohyb, jednak se pohybuje po excentrické dráze a tak‚ se otáčí kolem vlastní osy, takže 

postupně vytváří prostor sací, kompresní, spalovací a výfukový.  

 

Obr. 2 Wankelův motor [4] 

 

Má malé rozměry, snáší i podřadná paliva, zaručuje klidný chod. Nevýhodou je 

obtížné utěsnění pracovního prostoru, ve kterém rotuje píst. Díky své kompaktní konstrukci 

menší a lehčí než pístové motory. Vzhledem k tomu, že v motoru nedochází k vratnému 

pohybu, ale pouze pohybu rotačnímu, je jeho chod nesrovnatelně hladší než u pístového 

motoru. Současné Wankely dosahují až 9 000 otáček za minutu. Princip fungování 

Wankelova motoru není tak složitý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Motor pracuje s 

klasickým Ottovým cyklem, jde tedy o běžný "čtyřtakt“. Základem motoru je unikátní 
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konstrukce pístu a komory. Píst je vlastně jakýsi konvexní trojúhelník, který excentricky 

rotuje okolo hřídele. Tělo („válec“) má pak má složitý epitrochoidní tvar. Ten zaručuje, že 

všechny vrcholy rotoru jsou vždy v kontaktu se stěnou tělesa. Tím vznikají uvnitř motoru tři 

vzájemně oddělené prostory. Otáčením rotoru v každém z nich probíhá vždy právě jedna 

z fází klasického čtyřtaktního cyklu. To znamená, že za jednu otáčku rotoru motor vykoná tři 

pracovní cykly. Vačka se za jednu otáčku rotoru opět otočí třikrát, a tudíž se třikrát otočí i 

výstupní hřídel. V důsledku tak na jednu otáčku výstupního hřídele připadá právě jeden 

pracovní cyklus. U klasického čtyřtaktního motoru je pro dokončení jednoho pracovního 

cyklu zapotřebí dvou otáček klikového hřídele. 

3.2 Klikové hřídele 

Kliková hřídel je technická součástka zařízení, sloužící k přeměně přímočarého 

vratného pohybu na rotační, nebo naopak. Je to základní součást spalovacích pístových 

motorů a pístových čerpadel. Je složena z krátkých, válcovitých čepů, které jsou navzájem 

pevně spojeny rameny. Čepy, umístěné v ose otáčení klikové hřídele, se nazývají klikové 

čepy. Čepy, které jsou vůči této ose vyoseny, se nazývají ojniční. 

Před začátkem konstrukčních prací na motoru musí být rozhodnuto o jeho 

parametrech, jako je například požadovaný počet válců a požadovaný výkon, z nichž vychází 

prvotní návrh klikového hřídele [5]. Nejčastějším provedením je umístění válců v bloku 

motoru do jedné řady. To ho činí kompaktnější a při sklonění os válců o určitý úhel od 

svislice umožňuje snížit výšku motorového prostoru vozidla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Výhodnost této koncepce klesá spolu s navyšováním počtu uvažovaných válců. 

Úměrný nárůst hnacího ústrojí do délky, se negativně projevuje zejména na klikové hřídeli. 

S její rostoucí délkou se zesilují problémy nevyváženosti a torzního kmitání. Při velkém počtu 

Obr. 3 Část hnacího ústrojí řadového čtyřválce [6] 
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válců se navíc vytrácí výhodnost tohoto řešení vzhledem k zástavbovým požadavkům a 

nepříjemně podlouhlý tvar bloku motoru se negativně promítá i do dalších oblastí, jako je 

např. řešení akustiky. Proto se u většího počtu válců (zpravidla větší jak 4) volí víceřadá 

koncepce. Nejčastější variantou je rozevření do písmene „V“, přičemž úhel rozevření se 

pohybuje mezi 60 až 90 stupni. Extrémním případem je koncepce typu „boxer“ s rozvržením 

180 st. Co se týče způsobů výroby klikových hřídelí, v úvahu přichází tři varianty: zápustkové 

kování, tlakové lití a obrábění z polotovaru. Progresivní rozvoj těchto výrobních technologií 

umožňuje konstruktérovi při výběru té nejvhodnější uvažovat prakticky pouze dvě kritéria, a 

to výrobní náklady a dosažené mechanické vlastnosti [5].  

3.3 Požadavky kladené na tvar klikové hřídele 

Aby motor fungoval, je třeba místa, které po sobě kloužou, mazat. Na klikové hřídeli 

jsou dva typy míst, ke kterým je přiváděn olej – hlavní ložiska hřídele neboli klikové čepy a 

dále ojniční čepy, na kterých se otáčí ojnice [5]. Při standardním řešení prochází olej 

kanály v bloku motoru zvlášť ke každému hlavnímu ložisku, odtud je systémem šikmých a 

svislých vrtů dále přepravován ke klikovým čepům. Nevýhodou tohoto řešení je odstředivá 

síla bránící oleji vstupu z hlavního ložiska do útrob hřídele. Na hnací ústrojí pístových 

motorů jsou kladeny vysoké nároky z hlediska provozní spolehlivosti, bezpečnosti, ale 

zároveň i klidného chodu, nízké hmotnosti a to vše při přenosu velkých krouticích momentů. 

Z těchto protichůdných požadavků je tedy zřejmé, že každá z jeho součástí musí být navržena 

tak, aby vzhledem ke své hmotnosti poskytovala co nejlepší mechanické vlastnosti. Kliková 

hřídel navzdory svému nejednoduchému tvaru, nesmí dovolit významnější vzájemný úhlový 

posun jednotlivých zalomení a ani jiné deformace. Tomu by nejlépe vyhovovalo její uložení 

za každým zalomením, což má ale za následek, navzdory menšímu namáhání ložisek, nárůst 

třecích ztrát. Pokud by naopak byla snaha snížit počet kluzných ploch na minimum, mohlo by 

dojít k názoru, že je nutné uložit hřídel pouze na dvou místech. To však povede k jeho 

většímu průhybu, nestejnému rozložení tlaku a v konečném důsledku větším třecím ztrátám, 

než jak tomu bylo v případě většího počtu uložení [7]. 

Kliková hřídel převádí pohyb rotační na pohyb translační, tudíž musí být odolný proti 

únavě. Jedná se o cyklické namáhání s nesourodým zatížením o velkém počtu opakování. 

Počet takových cyklů je u sériově vyráběných motorů volen na hodnotu „nekonečně mnoho“ 

[8]. Obecná pravidla při návrhu cyklicky namáhaných součástí radí, vyvarovat se ostrým 

přechodům a hranám a usilovat tak o co nejmenší součinitel vrubu takových míst. Na klikové 

hřídeli jsou nejkritičtějšími místy zaoblení u hlavních a ložiskových čepů a hrany vrtání pro 
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mazání. Součinitel vrubu u zaoblení klesá s rostoucím rádiusem. Jeho zaoblení však ubírá 

plochu využitelnou jako ložisko, případně prodlužuje samotný hřídel. Dnešní metody CNC 

obrábění umožňují vyrobit přechod s proměnným zaoblením, což je výhodné jak pro 

únavovou odolnost, tak i pro rozměry hřídele. Před samotnou montáží musí být hřídel 

chemicko-tepelně zpracována. Dříve bylo velmi populární cementování, dnes se již však tolik 

nevyužívá [9]. Jedná se o sycení povrchu uhlíkem za vysokých teplot. Takto upravené hřídele 

se povrchově kalily a následně popouštěly. Problémem však je celková doba tohoto procesu, 

nákladovost kvůli vysokým teplotám a časté praskliny na povrchu. Jako další možnost 

je nitrocementování. Nitrocementování je kombinace cementování a nitridace. Součást je 

obvykle následně kalena, což zvyšuje její pevnost na povrchu. Nitridace je sycení povrchu 

dusíkem. Takto upravované materiály by měly být legovány zejména chromem, molybdenem 

a hliníkem. Existují dvě metody nanášení: plynová a plasmová. Obě probíhají za nižších 

teplot než cementace a dosahují tvrdosti až 900 HV. Nitridovaný povrch však musí být vždy 

broušen, kvůli nejvrchnější drobivé bílé vrstvě. Dříve se tato metoda používala jen u 

sportovních motorů, dnes je však využívána i u sériově vyráběných vozů. Po chemicko-

tepelném zpracování přicházejí na řadu dokončovací operace. Nejvyužívanější dokončovací 

operací je broušení. To nevyžaduje žádné speciální stroje a lze jím dosáhnout poměrně nízkou 

drsnost povrchu i rozměrovou přesnost [5]. Rizikem je u broušení teplotní ovlivnění 

materiálu. Mezi dokončovací operace patří nejen operace, které materiál odebírají, ale také ty 

které ho „zhutňují“. To se provádí vtlačením tělíska tvaru koule nebo válce do povrchu 

hřídele. Kuličkováním nebo válečkováním dochází ke zvýšení napětí na povrchu součásti. 

Tyto operace mají vliv zejména na únavovou pevnost. 

Kliková hřídel je rotující součást, která pracuje za vysokých otáček, a jako taková 

musí být vyvážena nejen staticky, ale i dynamicky. Vyvažují se setrvačné síly rotujících částí, 

setrvačné síly posuvných částí a momenty setrvačných sil posuvných částí [10]. Vyvažují se 

setrvačné síly rotujících částí, setrvačné síly posuvných částí a momenty setrvačných sil 

posuvných částí. Další možnosti, jak snížit vzdálenost vývažků od osy rotace hřídele a tím 

zmenšit zástavbové požadavky, je měnit měrnou hmotnost vývažků. Realizace je prováděna 

vkládáním tělísek z materiálu o větší hustotě. Nejběžněji jsou tělíska umísťována do vrtů 

rovnoběžných s osou rotace hřídele, čímž se dosahuje relativně velké bezpečnosti proti jeho 

vypadnutí. Mezi další varianty umístění vývažku patří vrty vedené kolmo k ose rotace, do 

nichž se zašroubují šrouby. Vyvažovací tělíska jsou vyrobena z kovů o vysoké hustotě. 

Nejčastěji to bývají slitiny wolframu (až 19 000 kg·m
-3

). Při rotaci klikového hřídele dochází 

k jeho neustálému srážení se s molekulami vzduchu a rozprášeného oleje. Tohle rozrážení 
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prostředí klikové skříně z ní odebírá mechanickou práci a to tím více, čím má díky svému 

tvaru vyšší součinitel odporu vzduchu třecí plochu a náchylnost k ulpívání oleje na povrchu. 

Mezi tvarové prvky snižující ventilační práci patří zkosení náběžné hrany vývažku, které je 

obvyklé u vysokootáčkových motorů. Snižování ventilačních ztrát obvykle nemá tak vysokou 

prioritu, aby se projevovalo na navrženém průřezu. Výjimku opět tvoří vysokootáčkové 

motory, u nichž se snaha o minimální ztráty projevuje i v hladkém povrchu nefunkčních 

ploch, který snižuje součinitel tření mezi ním a okolím a také zabraňuje ulpívání kapiček 

oleje. 

3.4 Možnosti výroby klikových hřídelí 

Kované klikové hřídele byly v minulosti limitovány technologickými možnostmi. 

Zejména tvar musel být uzpůsoben pro správné tečení materiálu při jednotlivých úderech 

zápustkou do polotovaru. Pokud se takový tvar výrazně neslučoval s výpočtovými požadavky, 

musela být zařazena další operace – obrábění. Ta ale odstraňovala hlavní výhodu kování, 

kterou je dosažená struktura [5]. Vlákna kopírující tvar hřídele totiž výrazně zlepšují její 

mechanické vlastnosti rozepsat. Paradoxně nejvíce namáhanými místy klikové hřídele jsou 

oblasti výskytu kluzných ložisek a jejich bezprostřední okolí, tedy místa, která se musí 

obrábět vždy [11]. Ve prospěch kování hraje relativně krátký výrobní čas, ale o ekonomickém 

provozu lze vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům zápustky hovořit jen při sériové 

výrobě. 

 

 

 

 

 Technologie odlévaných klikových hřídelí měla náskok před předchozí technologií 

zejména v minulých letech, protože umožňovala dosáhnout optimálnějších tvarů bez nutnosti 

obrábění, což výrobní proces zlevňovalo [5]. Z úvahy, že již samotné lití je levnější, vyplývá, 

že byla preferovanější. Nyní je už tento argument nerelevantní, a tak hlavní výhodou této 

operace jsou vlastnosti využívaných materiálů [11].  Litiny mají menší měrnou 

Obr. 5 Výkovek klikové hřídele s výronkem [12] Obr. 4 Část zápustky s polotovarem pro kování [12] 
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hmotnost a zpravidla lepší tlumící vlastnosti, což pozitivně ovlivňuje úroveň hladiny zvuku, 

stabilitu chodu ložisek a amplitudu kmitů v rezonančních podmínkách. Jejich nevýhodou je 

menší ohybová pevnost, která může zapříčinit nárůst všech rozměrů. Nejpoužívanějším 

materiálem k lití je litina s kuličkovým grafitem. Spektrum v historii užívaných materiálů 

vhodných k tlakovému lití je však široké (řazeno dle pevnosti vzestupně) [13]. 

 šedá litina 

 legovaná litina 

 temperovaná litina 

 očkovaná litina 

 ocelolitina 

 Montáž klikové hřídele z několika podsestav lisováním nebo šroubovými spoji s sebou 

přináší možnost využít nedělené ojnice a její uložení ve valivých ložiskách [5]. Těchto výhod 

se dnes stále využívá zejména u motocyklových motorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato konstrukce je v případě automobilů spojována zejména se značkou TATRA a 

s tzv. tunelovou skříní. Tato koncepce se vyznačuje vysokou tuhostí a kompaktností a je 

vhodná právě pro velkoobjemové motory nákladních vozů. Výroba klikové hřídele obráběním 

z  polotovaru je vhodná pouze jako kusová nebo prototypová. Absence různých forem nebo 

zápustek sice sníží výrobní náklady, ale mechanické vlastnosti takové hřídele nejsou příznivé. 

4. Experimentální část 

V experimentální části je popsána numerická simulace zápustkového kování klikové 

hřídele, která byla prováděna v programu Forge 2008. Dále je zde naznačena podstata metody 

konečných prvků, kterou většina programů určených pro simulace používá. V další části jsou 

vyhodnoceny dosažené výsledky a vytvořeny grafy pro potřebné závislosti. V poslední části 

se věnuji podobným simulacím, nebo pokusům, které byly provedeny ve světě. V této 

Obr. 6 Skládaná kliková hřídel motocyklu Honda RC211V [14] 
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kapitole jsem uvedl několik případů, ve kterých se dá použít simulace společně s metodou 

konečných prvků k řešení dané problematiky.  

5. Numerická simulace zápustkového kování klikové hřídele  

Při současném stavu lidského poznání konstruktér prakticky nikdy nezačíná od nuly. 

Mezi jeho první kroky, patří sběr informací o podobných dílech, aby se vyvaroval některých 

chyb. Konstruktér musí zkombinovat své znalosti se znalostmi získanými sběrem informací a 

musí je zakombinovat do svého návrhu tak, aby zbytečně neprodlužovaly nebo 

neprodražovaly výrobní proces. Před příchodem výpočetní techniky byl obvyklý konstrukční 

proces na principu pokus – omyl [5]. Ten předpokládal určité znalosti konstruktéra, který 

postupně z nově nabývaných zkušeností návrh inovoval. Tomuto procesu se nelze vyhnout 

ani dnes. Dnes díky možnosti virtuálně nasimulovat celé své dílo, lze konstrukční model 

upravovat již před samotnou výrobou. Takový proces eliminuje chyby lidského myšlení a činí 

ho tak bezpečnější z hlediska spolehlivosti. 

Mým úkolem bylo vytvořit klikovou hřídel spalovacího motoru metodou 

zápustkového kování. Vybral jsem si klikovou hřídel, která se používá u běžných 

čtyřválcových spalovacích motorů. Jako materiál jsem zvolil chrom-molybdenovou ocel 

s daným chemickým složením. Viz Tab. 2. Ocel s tímto složením dosahuje pevnosti až 1010 

MPa, tvrdosti 290 – 340 HB a její modul pružnosti má hodnotu 205 GPa [18, 19]. Hustota 

této oceli je 7,85 g/cm
3
. 

Tab. 2 Složení chrom-molybdenové oceli 

Složení chrom-molybdenové oceli 

Prvek C Mn Si P S Cr Mo 

Hm % 0,335 0,65 0,3 0,01 0,008 1 0,25 

 

 Chrom-molybdenová ocel je legovaná korozivzdorná ocel, která se používá na 

mechanicky, chemicky a tepelně namáhané konstrukce. Chrom přidává klasické oceli tvrdost, 

ale zároveň snižuje pružnost. Také přidává na pevnosti a chemické stálosti. Zpravidla platí, že 

se chemická odolnost zvyšuje se zvyšujícím se množstvím chromu. Molybden zvyšuje 

odolnost v prostředí chloridů a kyselin. Mezi další legující prvky patří mangan a křemík. 

Hlavní předností manganu je zvýšení prokalitelnosti. Jako klady této oceli můžeme uvést 

vysokou specifickou pevnost, vysokou tvrdost a vysokou chemickou a mechanickou odolnost. 

Mezi zápory lze zařadit sníženou pružnost a taky vyšší cenu oproti běžným uhlíkovým 

ocelím. 
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  Před samotným zahájením simulace, je potřeba vyrobit potřebné součásti v nějakém 

CAD systému. V mém případě byl použit pro výrobu daných součástí program ProEngineer. 

Pro simulaci bylo nutné vytvořit vstupní polotovar, zápustky a nakonec samotnou klikovou 

hřídel. Simulace byla prováděna v programu Forge 2008 od firmy Transvalor. Transvalor je 

francouzská společnost, která byla založena v roce 1984. Jejím účelem bylo přenést poznatky 

z výzkumu do průmyslu. Jejím prvním významným produktem byl program Forge2D [15]. 

Program Forge 2008 umožňuje simulovat procesy lisování, volného kování, zápustkového 

kování, tažení, protlačování, ohýbání, válcování plochých vývalků a protahování. Dále je 

možno simulovat procesy objemového tváření za tepla i za studena. Také umožňuje počítat 

teplotní pole ve tvářeném polotovaru i v nástrojích s uvážením přestupu tepla do nástrojů, 

vlivu teploty na deformační vlastnosti materiálu a na změnu rozměrů v důsledku teplotní 

roztažnosti. Všechny údaje zjištěné ze simulací nám mohou velmi pomoci při případné 

výrobě. Program Forge 2008 používá pro výpočty metodu konečných prvků (finite element 

method – FEM). 

Metoda konečných prvků vzešla z potřeby řešení komplexních úloh statické 

mechaniky ve stavebním a leteckém inženýrství. Její vývoj může být vysledován až k práci 

A.Hrennikoffova (1941) a R.Couranta (1942) [16]. Ačkoliv byly přístupy použité těmito 

průkopníky zásadně odlišné, mají jednu společnou charakteristiku: rozčlenění spojité oblasti 

pomocí sítí do množiny samostatných podoblastí. Hrennikoffova práce rozděluje oblast za 

pomocí mřížky, podobně Courant dělí oblast do konečného počtu trojúhelníkových podoblastí 

pro řešení eliptických parciálních diferenciálních rovnic druhého stupně, které byly sestaveny 

z úlohy zabývající se krutem válce. Courantův evoluční přístup byl použitelný na rozměrná 

tělesa z již dříve získaných řešení těchto diferenciálních rovnic odvozených Rayleighem, 

Ritzem a Galerkinem. Vývoj metody konečných prvků započal na začátku padesátých let 20. 

století při řešení konstrukce letadla a úloh statické mechaniky. Hnacím motorem bylo v letech 

šedesátých středisko v Berkeley zaměřené na úlohy stavebního inženýrství. Metoda byla 

propracována spolu s precizním matematickým aparátem v roce 1973 v publikaci Stranga a 

Fixe „Analysis of The Finite Element Method“ (Analýza metody konečných prvků), kdy již 

byla zobecněna do samostatného oboru Aplikované matematiky pro numerické řešení 

fyzikálních soustav. Tato metoda je vhodná k řešení úloh ve statice, dynamice, 

termomechanice, hydromechanice, atd. Podstatou metody je nahrazení tělesa jasně 

definovaným souborem geometricky relativně jednoduchých elementů, přičemž vzájemná 

vazba mezi sousedními prvky je realizována pouze v určitých bodech. Jejich počet je 

rozhodující pro náročnost výpočtu, protože pro každý bod se sestavuje tzv. matice tuhosti 
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prvku a následně se nechává vyřešit soustava parciálních diferenciálních rovnic. Jelikož musí 

platit, že jsou-li v rovnováze síly ve všech uzlech, tak je v rovnováze celé těleso. Vyřešení 

všech soustav rovnic nadefinovaných z uzlů vede k zjištění průběhu namáhání (deformace) 

v celé součásti [17]. Rozvoj metody konečných prvků ve statické mechanice je často založen 

na energetickém principu např. princip virtuálních prací nebo minimum celkové potenciální 

energie, které poskytují obecný intuitivní fyzikální základ se zásadním dopadem na stavební 

inženýrství. Z matematického hlediska je metoda konečných prvků používána pro nalezení 

aproximovaného řešení parciálních diferenciálních rovnic i integrálních rovnic např. rovnice 

vedení tepla. Postup řešení je založen jednak na úplné eliminaci diferenciální rovnice 

(stacionární úlohy), nebo na převedení parciálních diferenciálních rovnic na ekvivalentní 

jednoduchou diferenciální rovnici, jež je následně řešena standardními postupy jako např. 

metodou konečných diferencí a další.  Při řešení parciálních diferenciálních rovnic je 

základním krokem sestavení rovnice, která aproximuje řešenou rovnici a která je numericky 

stabilní ve smyslu, že chyby ve vstupních datech a pomocných výpočtech se neakumulují a 

nevedou tak k nesmyslným výsledkům. Existuje celá řada možných postupů, všechny 

s určitými výhodami i nevýhodami. Metoda konečných prvků je rozumnou volbou pro řešení 

parciálních diferenciálních rovnic na složitých oblastech (jakými jsou např. automobily či 

potrubní rozvody) nebo v případě kdy se požadovaná přesnost mění po cele oblasti řešení. 

Například při simulaci místního počasí na Zemi je mnohem důležitější dosáhnout přesné 

predikce nad zemí než nad oceánem, to je požadavek, který je právě dosažitelný metodou 

konečných prvků.  

Jak už bylo zmíněno, nejprve je třeba vytvořit součásti potřebné pro simulaci. V mém 

případě to byly zápustky, polotovar a samotná kliková hřídel. Vytvořil jsem vstupní 

polotovar, který má tvar válce o průměru 90 mm a délku 700 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7 Zápustka 
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Když už mám vytvořeny součásti, můžu se pustit do samotné simulace. Simulace 

v programu Forge 2008 se skládá ze dvou částí. První část se dělá v tzv. Pre-Procesoru, zde se 

sestavují soustavy, volí se zde typ materiálu a jiné parametry, které jsou potřebné k výpočtu 

simulace. Následuje Post-Procesor, kde se sestavují grafy a vyhodnocují výsledky ze 

simulace. Po otevření Pre-Procesoru zde vložím všechny součásti a sestavíme z nich sestavu, 

kterou budeme simulovat. Spodní zápustku ukotvím tak, že jí nastavím jako nepohyblivou. 

Ke spodní zápustce přidám polotovar, tak že se budou spolu dotýkat. Spodní zápustka se musí 

dotýkat polotovaru svou vnitřní částí a zároveň by měl být polotovar uložen tak, aby byl 

vycentrovaný se zápustkou. Dále přidám horní pohyblivou zápustku obdobným způsobem. 

Horní zápustka se musí dotýkat polotovaru a taky musí být umístěna tak, aby po uzavření na 

sebe dosedaly vnitřní plochy zápustek. 

 

 

 

 

 

  

Dalším krokem je rozdělení zkoumaného tělesa na určitý počet konečných prvků 

pomocí síťování. Mnou zkoumaný polotovar byl rozdělen na 301 369 tetraedrických – 

čtyřstěnných elementů. Jako poslední krok před simulací je nastavení typu materiálu.  

Vyhodnocení samotných výsledků se dělá v Post-Procesoru. V Post-Procesoru se dají 

tvořit grafy a zjišťují hodnoty potřebných veličin. Aby byly grafy více přehledné, nechal jsem 

si data vyexportovat do textového editoru a následně z nich vytvořil grafy v programu 

Microsoft Excel. V prvním kroku jsem si vytvořil rovinu, která prochází středem polotovaru.  

Tato rovina mi umožnila zkoumat vlastnosti uvnitř tělesa. Dále si vyberu body, které chceme 

zkoumat. V našem případě jsme si vybrali body na povrchu a uvnitř hlavních ložisek a 

samotných klikových čepů viz obr 9. 

Obr. 8 Soustava 
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Bod 1 se nachází na povrchu klikového čepu. Bod 2 se nachází uvnitř klikového čepu 

hřídele. Bod 3 se nachází na povrchu ojničního čepu a bod 4 se nachází uvnitř ojničního čepu. 

Následně jsem si tyto body uložil a provedl výpočet. Po výpočtu jsem sestavil grafy a 

následně je upravil v programu Microsoft Excel. Vytvořil jsem grafy pro závislosti, které nás 

nejvíce zajímají a těmi jsou závislost teploty na čase, intenzita deformace na čase a intenzita 

napětí na čase. 

6. Vyhodnocení a diskuze výsledků 

6.1 Závislost teploty na čase 

Obr. 10 Graf závislosti teploty na čase 
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Obr. 9 Výběr bodů 
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 Jelikož se jedná o zápustkové kování, které se dělá za tepla, je v čase 0 sekund 

počáteční teplota 1000 °C. Jak je z grafu patrné (viz obr. 10), nejdříve se začnou ochlazovat 

body 3 a 4, které jsou na ojničním čepu. To je způsobeno tím, že jsou to místa, kterých se 

zápustka dotkne dříve a tak jim odebere určitou část tepelné energie. Pokud porovnáme místa 

uvnitř materiálu s místy na povrchu, je zřetelné, že uvnitř materiálu dojde k ochlazení později. 

Rychlost poklesu teploty by se dala ovlivnit předehřevem zápustek, ale v praxi je běžné že 

tyto zápustky v sériové výrobě, tudíž by se tolik neochlazovaly. Na obrázcích 11 a 12 

můžeme pozorovat postupné ochlazování. 

 

Obr. 11 Zobrazení teploty v třetím kroku 

 

 

Obr. 12 Zobrazení teploty v posledním kroku 
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6.2 Závislost intenzity deformace na čase 

 

Obr. 13 Zobrazení intenzity deformace v pátém kroku 

 

 Intenzita deformace je v prvním kroku nulová. Intenzita deformace se začne zvyšovat 

se zvyšujícím se napětím. Jak můžeme vidět na obrázku 13, v pátém kroku už intenzita 

deformace dosahuje hodnoty 0,6, v některých místech se již blíží k 1. Na obrázku 14 už 

intenzita deformace dosahuje v některých místech hodnoty 2,5. Těmito místy jsou ojniční 

čepy. Dále zde můžeme pozorovat, že největší intenzita deformace je ve výronku, který je 

však materiálovou ztrátou. Hodnoty intenzity napětí námi vybraných bodů můžeme pozorovat 

v grafu. Viz obr 15. 

 

Obr. 14 Zobrazení intenzity deformace v posledním kroku 
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Obr. 15 Graf závislosti intenzity deformace na čase 

 

6.3 Závislost intenzity napětí na čase 

 

 Intenzita napětí roste se zvyšující se deformací a tak jsem předpokládal, že místa 

s největší intenzitou deformace, budou mít také vysokou hodnotu intenzity napětí. Obdobně 

jako u intenzity deformace můžeme pozorovat, že nejvyšších hodnot intenzity napětí je 

dosahováno v místě ojničních čepů. Na obrázku 17 to není úplně patrné, ale přesnější 

informace o námi zkoumaných místech jsou uvedeny v grafu. Viz obr. 18. 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

0 5 10 15 20 

Intenzita 
deformace [-] 

Čas [s] 

Graf závislosti intenzity deformace na 
čase  

Bod 1 

Bod 2 

Bod 3 

Bod 4 

Obr. 16 Zobrazení intenzity napětí v pátém kroku 



28 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Graf závislosti intenzity napětí na čase 
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Obr. 17 Zobrazení intenzity napětí v posledním kroku 
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6.4 Materiálový tok 

 Další užitečnou informací je tok materiálu. V tomto případě se rovina, která vede 

středem polotovaru, rozdělí na malé dílky, které nám vytvoří síť. Viz obr. 19. 

 

 Na dalším obrázku (obr 20) můžeme pozorovat, jak námi vytvořené body postupně 

mění svou pozici. 

 

Obr. 20 Síť v dvanáctém kroku 

 

 V místě nejhustěji obsazeném body nastává největší intenzita napětí i největší intenzita 

deformace. Tato místa mají jemnější strukturu a lepší mechanické vlastnosti. Tato místa 

můžeme pozorovat na obrázku 21. 

Obr. 19 Síť v prvním kroku 
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Obr. 21 Síť v posledním kroku 

6.5 Diskuze výsledků 

Podobných experimentů je mnoho. Jako zajímavý příklad použití metody konečných 

prvků pro výpočet simulace provedli v Nissan Motor Co. Místo kovu použili plastelínu a jako 

mazání použili prášek z vápna [20]. Zápustky byly vyrobeny z akrylové pryskyřice, tak aby 

byly průhledné a bylo možné sledovat formování materiálu. Cílem tohoto experimentu bylo 

porovnat data, která naměřili s daty, které jim vyšly při simulaci v programu. V další části 

experimentu bylo potřeba zjistit, jak prodloužit životnost zápustek. K této části byla také 

použita metoda konečných prvků. Dříve se tato problematika řešila metodou pokus - omyl, 

která byla nákladná jak finančně tak časově. Nakonec došli k závěru vyrobit zápustky 

z lepšího materiálu, který byl sice 1,5 krát dražší, ale výroba se stala ekonomičtější, díky 

zápustkám, které měli delší životnost. 

 Jiný pokus provedli v Číně. Zde namodelovali klikovou hřídel o délce 590 mm [21]. 

Jako materiál použili ocel s 0,38 % C a 0,1 % V. Její mez pevnosti byla 850 MPa a mez kluzu 

590 MPa. Autory zajímala změna struktury a také teplotní pole. Zápustky i polotovar byly 

rozděleny na 495 988 čtyřstěnných objektů, které měly velikost přibližně 0,8 mm. Když 

pozorovali strukturu, zjistili, že v materiálu se tvoří trhliny, což je při výrobě nepřípustné. 

Dříve by se tento pokus musel řešit metodou pokus – omyl. Také zjistili, že v jejich případě 

mají malé využití kovu, což je neekonomické. Využití kovu bylo pouze 57 %.  

 Další zajímavé využití simulace, provedli opět v Číně. Zde zkoumali šíření šikmé 

trhliny v klikové hřídeli vlivem vibrací. 
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V klikové hřídeli, která se otáčí 1500 za minutu, vytvořili dvě trhliny [22]. Jedna měla 

velikost 0,1 mm a druhá 0,4 mm. Danou hřídel dali pod působení vibrací v rozmezí 0 – 500 

Hz. Zjistili, že šíření trhlin takových velikostí je při vibračním namáhání obdobné. Zde 

samozřejmě záleží na sklonu trhliny a také její ostrost. Jejich výsledky ale i tak ukazují, že je 

užitečné znát tyto informace.  

7. Závěr 

Numerická analýza, neboli, simulace, je perspektivní způsob využití počítačových 

softwarů. Na trhu je spousta softwarů, které se dají pro analýzu použít. Většina těchto 

softwarů používá k analýze metodu konečných prvků. Tato metoda je popsána v kapitole 

Numerická simulace kování klikové hřídele. Pro moji simulaci jsem použil software Forge 

2008 od francouzské společnosti Transvalor. Vlivem těchto analýz je možno ušetřit čas, ale i 

peníze a zároveň určit vhodné tvářecí podmínky pro rozličné materiály i způsoby zpracování. 

Mým úkolem bylo vytvořit a nasimulovat kování klikové hřídele spalovacího motoru. 

Navrhl jsem si běžnou klikovou hřídel, která se používá ve čtyřválcových spalovacích 

motorech a tuto hřídel použil pro simulaci. Simulace se skládala z několika kroků. Jako první 

jsem složil sestavu a rozdělil polotovar na jednotlivé elementy. Poté následoval výpočet a 

shrnutí výsledků do grafů, které jsou uvedeny v kapitole Vyhodnocení a diskuze výsledků. 

První zkoumaná závislost byla závislost teploty na čase. Jako první se ochlazovala místa na 

povrchu a uvnitř ojničního čepu. To je způsobeno tím, že jsou to místa, kterých se zápustka 

dotkne dříve a tak jim odebere určitou část tepelné energie. Pokud porovnáme místa uvnitř 

materiálu s místy na povrchu, je zřetelné, že uvnitř materiálu dojde k ochlazení později. Další 

zkoumanou závislostí je závislost intenzity deformace na čase. V místech ojničního čepu je 

intenzita deformace vyšší, než je tomu v místech klikového čepu. Nejvyšší intenzita 

Obr. 22 Obrázek šikmé trhliny 
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deformace je ve výronku, který je však materiálovou ztrátou. Poslední zkoumanou závislostí 

je závislost intenzity napětí na čase. Místa s nejvyšší intenzitou napětí jsou místa ojničního 

čepu. Dále jsem zkoumal tok materiálu. Na obrázcích můžeme pozorovat místa, která jsou 

nejhustěji obsazená body. Tato místa mají jemnější strukturu a lepší mechanické vlastnosti. 

V poslední části se věnuji podobným simulacím, nebo pokusům, které byly provedeny ve 

světě. V této kapitole jsem uvedl několik případů, ve kterých se dá použít simulace společně 

s metodou konečných prvků k řešení dané problematiky.  
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