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Seznam použitých symbolů a zkratek 

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  

HÚ (Horní úvrať) – horní úvrať pístu spalovacího motoru  

DÚ (Dolní úvrať) – dolní úvrať pístu spalovacího motoru  

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

CAD (Computer-aided design) – počítačová podpora výroby 

EHS  evropské hospodářské společenství  

ČSN  česká státní norma 

MPI (Multi-point Inject) vícebodé vstřikování 
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0. Úvod 

 Cílem této diplomové práce je navrţení klikového mechanismu a jeho pevnostní 

ověření, tak aby jeho jednotlivé části vyhovovaly zadaným parametrům motoru. Rozhodl 

jsem se navrhnout klikový mechanismus pro motor z automobilu Ferrari 360 Modena. 

Tento vůz jsem si vybral z citové vazby ke značce proto, ţe se jedná o průlomový model.  

 
 Diplomová práce je rozvrţena do několika částí. V první části je popsán vybraný 

motor a historie vozů Ferrari zejména s podobnou konstrukcí motoru jako má Ferrari 360. 

Druhá a třetí část práce obsahuje popis pístových spalovacích motorů, spolu detailnějším 

popisem klikového mechanismu a jeho kinematickými vlastnostmi. Čtvrtá část popisuje 

tvorbu simulačního modelu motoru spolu se sacím a výfukovým potrubím, který je 

vytvořen v programu Lotus Engine Simulation. Nejrozsáhlejší částí diplomové práce je 

samotný návrh jednotlivých částí klikového mechanismu, tj. pístní skupina, čepy ojnice a 

klikový hřídel. Zde jsou také provedeny pevnostní výpočty pro jednotlivé prvky 

mechanismu. V předposlední části je úvod do metody konečných prvků a zpracovaní 

pevnostní analýzy klikového mechanismu v programu Ansys Workbench. Poslední část 

obsahuje zhodnocení celé práce a závěr. 
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1. Zvolená konstrukce motoru 

Pro tuto diplomovou práci jsem si vybral motor od firmy Ferrari, z vozu Ferrari 360 

Modena. Toto vozidlo vlastní silniční, osmiválcový, čtyřdobý, vodou chlazený, benzinový 

motor s válci do V, bez přeplňování.  

 

 

Obr. 1: Motor Ferrari 360 [http://tdi-plc.com]  

 

1.1 Historie značky Ferrari 

 

Automobilku Ferrari zaloţil Enzo Ferrari v Modeně, který doposud působil jako 

tovární jezdec a mechanik automobilky Alfa Romeo. Roku 1929 vznikla divize 

automobilky Alfa Romeo, nazvaná Scuderia Ferrari, kterou vedl sám Ferrari. V roce 1939 

odešel Ferrari od Alfy Romeo a kvůli zákazu pouţívání názvu Ferrari na 5 let, byla 

automobilka přejmenovaná na Auto Avio Costruzioni Ferrari. Téhoţ roku byl vyroben 

první automobil s názvem 815. V roce 1943 byla automobilka přestěhovaná z Modeny do 

nedalekého Maranella, kde působí dodnes. 
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1.2 Ferrari s osmiválcovými motory V8 

 

Prvním vozem Ferrari s osmiválcovým motorem byl model 308 GT4. Tento vůz byl 

poprvé představen v listopadu roku 1973 na autosalonu v Paříţi. Jeho konstrukce 

vycházela z modelu DINO 246 s motorem uprostřed. Motor o objemu 2927 cm
3
 byl 

namontován příčně. Jednalo se o vidlicový osmiválec s rozvodem DOHC. Vyráběl se ve 

dvou verzích americké a evropské. Americká verze nabízela výkon 172 kW kdeţto 

evropská verze o 16 kW více.  

 
Na model 308 navázal o 2 roky později model 208 GT4. Tento vůz byl vybaven 

motorem o objemu pouze 1991 cm
3
 s výkonem 127 kW. Přehled všech cestovních 

automobilů značky Ferrari je zobrazen v tab. 1. 

 
Tab. 1: Cestovní automobily Ferrari s motorem V8 

Modelová řada Rok výroby 

308 GT4 1973 - 1980 

208 GT4 1975 - 1980 

308 1975 - 1985 

348 1980 - 1986 

MODNIAL 1980 - 1993 

328 1985 - 1989 

348 1989 - 1995 

F 355 1993 - 1999 

360 1999 - 2005 

430 2004 - 2009 

458 ITALIA od 2009 

 

1.3 360 Modena 

 

Na ţenevském autosalonu, roku 1999, byl poprvé představen vůz Ferrari 360. Jedná 

se o sportovní kupé s pohonem zadních kol. Dále je vybaven osmiválcovým, benzinovým 

motorem o objemu 3600 cm
3
. Motor je umístěný uprostřed s konstrukcí do V. Vůz je 

vybaven 6-ti stupňovou manuální převodovkou. Ferrari 360 vychází z modelu F 355, ale i 

kdyţ je větší, tak váţí o 28% méně. Toto sníţení hmotnosti bylo dosaţeno pouţitím 
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celohliníkového podvozku, který navíc podstatně lépe odolává korozi. Pohotovostní 

hmotnost je 1475 kg. 

Obr. 2: Ferrari 360 Modena [http://www.desktopextreme.com/] 

Tab. 2: Technická specifikace motoru Ferrari 360 Modena: 

Počet válců 8 

Počet ventilů na válec 5 

Zdvihový objem motoru 3586 cm
3 

Kompresní poměr 11:1 

Vrtání 85 mm 

Zdvih 79 mm 

Max. výkon 294 kW při 8500 ot/min 

Max. moment 372 Nm při 4750 ot/min 

Palivový systém MPI 

Typ ventilového rozvodu DOHC 

Délka ojnice 137 mm 

2. Pístové spalovací motory 

 Spalovací motory se rozdělují na pístové, lopatkové a tryskové. U pístových 

spalovacích motorů je chemická energie spalováním přeměněna na energii tlakovou. 

Tlaková energie působí na píst klikového mechanismu, jehoţ pomocí se převede na energii 

mechanickou.  

2.1 Rozdělení pístových spalovacích motorů: 

Pístové spalovací motory se, mimo jiné, dělí podle několika skupin: 

1) Druhu paliva 

2) Způsobu tvoření hořlavé směsi 

3) Způsobu výměny náplně válců 

4) Způsobu zapálení směsi 
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5) Konstrukčního provedení 

6) Účelu a pouţití motoru 

2.1.1 Druh paliva  

a) Zážehové 

 jedná se především o benzinové motory, u kterých je směs paliva a vzduchu je ve 

spalovacím prostoru zapálena elektrickou jiskrou. Pouţívají se nejčastěji u 

motocyklů a osobních automobilů 

b) Vznětové 

 .jedná se o naftové motory, kde palivo je vstřikováno pod vysokým tlakem do 

spalovacího prostoru, ve kterém je ohřátý vzduch stlačen a poté se směs vznítí. 

Pouţívá se u osobních i nákladních automobilu a těţkých pracovních strojů, kde je 

zapotřebí velký moment. 

 

2.1.2 Způsob tvoření hořlavé směsi 

 Existují dva způsoby tvoření směsi, před pracovním prostorem nebo v pracovním 

prostoru. 

a) Před pracovním prostorem (před válcem) 

 směs je tvořena před pracovním prostorem ve směšovacím zařízení, které pracuje 

se statickým přetlakem paliva nebo dynamickým tlakem proudu. Pouţívá se hlavně 

u záţehových motorů na lehko odpařitelná paliva 

 

b) V pracovním prostoru (ve válci) 

 pomocí vysokotlakého čerpadla je do pracovního prostoru vstříknuta dávka paliva. 

Pouţívá se pro těţko odpařitelná paliva 

 

2.1.3 Způsob výměny náplně válců 

a) před koncem expanzního zdvihu 

 pouţívá se u čtyřdobých motorů, kde se otevírají výfukové ventily před koncem 

expanzního zdvihu a spaliny přetlakem odchází z válce.  

b) na konci expanzního zdvihu 

  pouţívá se u dvoudobých motorů, kde první část spalin uniká vlastním přetlakem 

na konci expanzního zdvihu a zbytek vytěsňuje čerstvá směs (výplach). 
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2.1.4 Způsob zapálení směsi 

a) zážehové motory 

 Palivo je zapáleno elektrickou jiskrou zapalovací svíčky 

b) vznětové motory 

 Palivo je při kompresi stlačováno a dojde k samovznícení 

 

2.1.5 Konstrukce 

 Z hlediska konstrukce se pístové motory dělí podle:  

 Počtu zdvihu připadající na jeden pracovní oběh – čtyřdobé a dvoudobé 

 Počtu pístu v jednom pracovním válci – jednopístové a dvoupístové  

 Počtu pracovních ploch pístu – jednočinné a dvojčinné 

 Počtu válců – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 

 Pohybu pístu – zdvihové a rotační 

 Rychloběţností – volnoběţné a rychloběţné 

 Způsobu plnění válců – přeplňované a nepřeplňované 

 Dle uspořádání válců – stojaté, leţaté, šikmé, visuté, stojaté s protilehlými válci, 

leţaté s protilehlými válci, hvězdicové, vidlicové, vějířové, kříţové, stojaté/leţaté 

s válci do H, …. 

 Podle konstrukce rozvodu -  ventilové (OHV, OHC DOHC SV), šoupátkové, 

kanálové a se smíšeným rozvodem [1] 

 

Obr. 3: Konstrukce ventilových rozvodů [http://www.h-diag.cz] 

2.1.6 Účel a použití 

a) průmyslové  

 Stacionární (nepohyblivé), mobilní 

b) dopravní 

 Vozidlové, dráhové, lodní, speciální 
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2.2 Charakteristické veličiny pístových spalovacích motorů 

  Základná názvy, technické údaje a označování se provádí dle norem ČSN 30 0025 

a ČSN 09 0770. 

Konstrukční a provozní veličiny: 

 Vrtání (průměr válce)  D [mm] 

 Zdvih pístu Z [mm] 

 Počet válců i 

 Jmenovitý výkon P [kW] 

 Jmenovité otáčky n [min
-1

] 

 

Základní pojmy: 

Horní úvrať – poloha pístu v okamţiku max. komprese směsi HÚ 

Dolní úvrať – poloha pístu při max. expanzi pístu DÚ 

Zdvihový objem – objem válce mezi HÚ a DÚ 

𝑉𝑧 =
𝜋∙𝐷4

4
∙ 𝑧        (1) 

Kompresní poměr – poměr objemu válce v horní úvrati ku objemu válce v dolní úvrati. 

휀 =
𝑉𝑐+𝑉𝑧

𝑉𝑐
      [-]        (2) 

Vc celkový objem válce 

Vz zdvihový objem válce 

 

2.4 Princip činnosti zážehového čtyřdobého motoru 

 Čtyřdobý záţehový motor pracuje v cyklech, které se kaţdé 2 otáčky klikové 

hřídele opakují. Kaţdý cyklus obsahuje 4 fáze a to sání, kompresi, expanzi a výfuk  

  

Obr. 4: Pracovní oběh spalovacího záţehového čtyřdobého motoru [www.techmania.cz] 



18 

 

a) Sání vzniká při pohybu pístu z HÚ do DÚ. Výfukové ventily jsou uzavřeny. Sací 

ventily se otevírají 15° aţ 50° před koncem HÚ. Vytváří se podtlak 0,08 MPa, sací 

ventily jsou jiţ plně otevřeny a do válce je nasávána čerstvá směs. Pro maximální 

naplnění válce směsí se sací ventily úplně zavírají 30° aţ 70° po DÚ.  

b) Komprese vzniká při pohybu pístu z HÚ do DÚ. Sací i výfukové ventily jsou uzavřeny. 

Dochází ke stlačení paliva na hodnotu 0,78 – 1,07 MPa a teplota směsi se pohybuje 

v rozmezí 320 – 380 °C. 

c) Expanze vzniká před HÚ, stlačená směs je zapálena jiskrou, která vznikne mezi 

elektrodami zapalovací svíčky. Rychlost plamene se pohybuje kolem 30 aţ 50 m/s. 

Píst směřuje z HÚ do DÚ. Sací i výfukové ventily jsou uzavřeny. Při zapálení 

vzniká tlak cca 5 - 6 MPa a teplota se pohybuje kolem 2 000 °C. Dohořívání směsi 

končí 30° aţ 40° za HÚ. 

d) Výfuk vzniká při pohybu pístu z DÚ do HÚ. Sací ventily jsou uzavřeny a výfukové 

ventily se otevírají 30° aţ 70° před DÚ. Ve válci vzniká přetlak 0,4 MPa a spaliny 

jsou tímto přetlakem a pohybem pístu vytlačovány do výfukového potrubí. 

Výfukové ventily se zavírají 15° aţ 30° po dosaţení HÚ. V tuto chvíli jsou sací i 

výfukové ventily otevřeny, dochází k překrytí ventilů. Překrytí ventilů musí být 

takové, aby nedocházelo k průniku čerstvé směsi do výfukového potrubí. [3] 

 

SO – otevření sacího ventilu 

SZ – zavření sacího ventilu 

VO – otevření výfukového ventilu 

VZ – zavření výfukového ventilu 

Vh – pracovní zdvih pístu 

pa – atmosferický tlak 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5: Indikátorový diagram spalovacího záţehového 4dobého motoru 

[old.uk.fme.vutbr.cz] 

Indikátorový diagram záţehového čtyřdobého motoru vyjadřuje grafickou závislost 

tlaku a objemu při jednotlivých fázích pracovního oběhu.  

http://old.uk.fme.vutbr.cz/index6438.html?akce=4&sekce=vyuka&ln=cs&zobraz_predmet=141
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3. Lotus engine simulation 

Lotus simulation tools, je jedním ze softwarů vyvinutých společností Lotus. Jeho 

součástí je program Lotus engine simulation umoţňuje 1-D modelování a simulaci 

dynamiky proudění plynů ve spalovacích motorech. Primárně slouţil pouze pro vlastní 

vývoj společnosti Lotus. Zvládá modelovat čtyřdobé i dvoudobé, záţehové i vznětové, 

atmosférické či přeplňované spalovací motory.  

V prostředí programu se nejprve namodeluje válcová jednotka a poté sací a 

výfukové potrubí. Po dokončení modelu, je zapotřebí nastavit počet cyklů, po které bude 

simulace probíhat a zvolit referenční atmosférické podmínky a rozmezí otáček. 

 

3.1 Vlastní model: 

3.1.1 Válcová jednotka 

- je tvořena válcem společně se sacími a výfukovými ventily a sacími a výfukovými kanály 

 

Obr. 6: Válcová jednotka [autor] 

Válec:  

Hlavními parametry, které je zapotřebí nadefinovat zdvih, vrtání, délka ojnice a 

koeficienty Wiebeho funkce, které definují podíl spálené směsi. Koeficienty Wiebeho 

funkce byly zjištěny pomocí experimentů a jsou ovlivňovány palivem motoru. Přehled 

jednotlivých typů paliv a jejich koeficientů je v tab. č. 3 

 
Tab. 3: Koeficienty Wiebeho funkce pro jednotlivá paliva 

Palivo Koeficient m Koeficient a 

Benzin 10 2 

Nafta 6,9 0,5 

Metan 5 2,2 

 

Sací a výfukové ventily a kanály: 

U sacích a výfukových ventilů se nastaví úhel otevírání a zavírání ventilů a zdvih. 

Tyto hodnoty byly odečteny z dílenské příručky pro Ferrari 360, v sekci motor. Otevírání a 
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zavírání ventilů je zobrazeno na ventilovém diagramu (obr.7). Dále je nastaven počet 

ventilů a průměry kanálů.  

Po dokončení modelu jedné válcové jednotky je tato část 7x zkopírovaná, tak aby 

se dostalo počtu osmi válců. Po zkopírování je nutné určit pořadí zapalování jednotlivých 

válců. Pořadí zapalování pro Ferrari 360 je 1 – 5 – 3 – 7 – 4 – 8 – 2 – 6. 

 

 

Obr. 7:Ventilový diagram Ferrari 360 [autor] 

 

3.1.2 Sací a výfukový trakt 

Při modelování sání a výfuku byly pouţity rozměry získané přepočtem z výkresů motoru a 

rozměry poskytnuté registrovanými uţivateli stránek www.ferrarichat.com. Přehled 

jednotlivých objemů rozměrů potrubí je v příloze. Je zapotřebí dávat pozor na směr 

průchodu vzduchu (spalin), který je označen šipkami u jednotlivých segmentů sacího a 

výfukového potrubí. 

Sání je tvořeno dvěma vzduchovými resonátory, dvěma potrubími spojující 

vzduchové resonátory se vzduchovým boxem, vzduchovým boxem s filtry, dvěma 

potrubími spojující filtry a sběrné komory, dvěma sběrnými komorami se škrticí klapkou a 

potrubím spojujícím sběrné komory se sacími kanály.  

Výfuk spaliny prochází dvěma větvemi se sběrným potrubím se sběrnicí, potrubím 

mezi sběrnicí a katalyzátorem a potrubím spojující katalyzátor s tlumičem výfukových 

http://www.ferrarichat.com/
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plynů. Tyto větve se spojují v tlumiči výfukových plynů a dále jsou spaliny odváděny 

čtyřma potrubími do ovzduší. 

            

Obr. 8: Sací (modrý) a výfukový (oranţový) trakt [autor] 

3.2 Postup simulace 

Po spojení sacího a výfukového traktu s válcovými jednotkami obr. č. 9 je model 

nutno zkontrolovat. V nabídce Nástroje, vybereme poloţku „Data-check wizard“.  Pokud 

je vše správně spojeno a nastaveno měly by všechny řádky označeny zelenou fajfkou, 

pokud ne, je nutné danou poloţku zkontrolovat a opravit. Před samotnou simulací se musí 

ještě nastavit podmínky, za jakých bude simulace provedena. V záloţce Data vybereme 

poloţku a „Test conditions“ a poté „Steady State Create Wizard“. Zde navolím počet 

cyklů, minimální a maximální otáčky a referenční atmosférické podmínky (dle předpisu 

80/1269 EHS je teplota 25°C a tlak 0,99 bar). Nyní je model připraven pro simulaci, tu 

spustíme pomocí tlačítka „Solver Control“ označenou  . 

 

Obr. 9: Kompletní model motoru Ferrari 360 [autor] 
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3.3 Výsledky simulace 

Výpočet je prováděn v dialogovém okně příkazového řádku systému Windows. 

Důkazem sloţitých výpočtů je i doba trvání simulace, která pro tento model motoru byla 

zhruba 29 h. Pro ověření správnosti výpočtu, jsou porovnány hodnoty max. momentů a 

výkonu.  Z výsledků simulace je pro další postup nejdůleţitější maximální tlak ve válci. 

Tab. 4: Porovnání výkonů a momentů 

  Max. výkon [kW] 
Otáčky při max. 
výkonu [min-1] 

Max. moment 
[Nm] 

Otáčky při max. 
momentu [min-1] 

Skutečnost 294 8 500 372 4 750 

Výsledky 
simulace 

283 6 700 369 5 100 

 

Obr. 10: Výsledky simulace výkonu a momentu [autor] 

 

Při porovnání maximálních momentů a výkonů, bylo dosaţeno příznivých 

výsledků. Maximální momenty jsou takřka stejné a výkony je menší o 11 kW. Posun 

otáček, kdy max. výkon dosahuje o 1 800 ot/min dříve, je způsoben nepřesnostmi návrhu 

sacího a výfukového potrubí. Pro tuto práci však není tolik podstatný průběh, ale 

maximální hodnota tlaku ve válci, která z obr. 11 je 73 bar. Jelikoţ je simulovaný výkon 

niţší neţ skutečný, tak pro další výpočty navýším maximální tlak zhruba o 10%, to je na 

80 bar. 
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Obr. 11: Maximální tlaky ve válci v závislosti na otáčkách [autor] 

 

4. Klikový mechanismus 

4.1 Konstrukce čtyřdobého zážehového motoru 

 Motor je sloţen z následujících konstrukčních skupin: 

a) skříň motoru 

b) chladící okruh 

c) mazací okruh 

d) palivový okruh 

e) příslušenství 

 

 

 

 
                                                                    

Obr. 11: Ferrari V10 [www.khulsey.com] 

 

4.1.1 Skříň motoru 

 Skříň motoru je sloţena z vlastního bloku motoru, klikového mechanismu, hlavy 

válců a bloku válců a tvoří hlavní nosnou část motoru.  

a) Blok motoru – blok motoru bývá ve většině případů odlitek. Jako materiál se pouţívá 

šedá litina nebo odlitky lehkých slitin (hliníkové slitiny, hořčíkové 

slitiny) výjimečně můţe být svařovaná (spíše velké stacionární motory). 

V bloku motoru jsou vytvořeny kanály pro mazání a chlazení kolem 
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jednotlivých válců. Dále obsahuje ústrojí a náhony pro ostatní 

příslušenství motoru. Ze spodní strany je uzavřen olejovou vanou.  

b) Klikový mechanismus – je sloţen z pístní skupiny, ojnice, a klikové hřídele a 

setrvačníku. Převádí přímočarý pohyb na pohyb rotační. Klikový 

mechanismus můţe být buď úplný (s křiţákem) nebo zkrácený (bez 

křiţáku).  

c) Hlava válců – utěsňuje pracovní prostor. Bývá vyrobena jako odlitek z šedé litiny, nebo 

ze slitin hliníku a hořčíku (malé, vzduchem chlazené motory). Jsou v ní 

uloţeny sací a výfukové ventily.  

d) Blok válců – mohou být vytvořeny přímo jako součást bloku motoru (vývrt v bloku, ale 

častěji se vyrábí jako vloţky válců z politické ocelolitiny) nebo u 

vzduchem chlazených motorů jako samostatný, ţebrovaný celek. Stěny 

bloku válců musí byt schopny odolávat vysokým teplotám a tření vzniklé 

pohybem pístu. 

 

4.1.2 Chladící okruh 

 Chlazení u spalovacích motorů můţe být vzduchové (malé motory), ale nejčastěji 

se provádí jako kapalinové. Hlavním cílem chladícího okruhu je zabránit, aby nedocházelo 

k přehřívání motoru, tím ţe bude udrţovat přípustné teplotní spády a odvádět teplo z hlavy 

válců, pístů ventilů, …. Chladicí kapalina by měla zabraňovat vzniku koroze, být 

nemrznoucí, zabraňovat tvorbě usazenin. Poţadavky na chladicí kapaliny se řídí dle 

mezinárodních norem VW TL 774 nebo SAE J 1034 Chladící okruh je rozdělen na 3 části: 

a) Hlavní okruh – odvádí teplo z nejnamáhavějších míst (píst, stěny válců, hlavy válců a 

ventilů.  

b) Vnější chladící okruh – odvádí teplo z mazacích míst.  

c) Mezichlazení spalovacího vzduchu – slouţí k chlazení vzduchu u přeplňovaných 

motorů. 

 

4.1.3 Mazací okruh 

 Úkolem je sníţit tření vzniklé ve třecích plochách a mechanické ztráty. Mazací 

okruh také z části plní funkci chladící, tak ţe nastřikuje dno pístu olejem a odvádí 

přebytečné teplo. Pro mazání se pouţívají oleje s vysokými poţadavky. Musí být odolné 

chemickým vlivům, musí zabraňovat korozi, mít určitou viskozitu, odolné samovznícení 

aj.. [4] 
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4.2 Kinematika klikového mechanismu 

 Klikový mechanismus je vysoce namáhán jak tepelnými, tak tlakovými účinky. 

Nejvíce je namáhán při expanzi, při pohybu pístu z HÚ do DÚ. V tento okamţik na píst 

působí největší tlakové síly, které jsou přes ojnici přenášeny na klikovou hřídel. 

4.2.1 Kinematika posuvného pohybu 

Dráha 

𝑥(𝛼) = 𝑟 ∙  1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼 +
1

4
∙ 𝜆(1 − 𝑐𝑜𝑠2𝛼)      [𝑚]      (4) 

r  poloměr klikového hřídele 

λ klikový poměr, poloměr klikového hřídele ku délce ojnice  0,2847 

α úhel natočení klikového hřídele 

 

Obr. 12: Dráha pohybu pístu [autor] 

Rychlost 

𝑣(𝛼) = 𝑟 ∙ 𝜔 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝛼 +
1

2
∙ 𝜆 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝛼)    [𝑚 ∙ 𝑠−1]       (5) 

 

Úhlová rychlost otáčení klikového hřídele ω: 

𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛     𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1          (6) 

 

𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 166,67 

𝜔 = 1 047,19 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 

n otáčky klikového hřídele, pro Ferrari 360 dosahují otáčky aţ 10 000 ot/min. 
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Obr. 13: Rychlost pohybu pístu [autor] 

Zrychlení 

𝑎 𝛼 = 𝑟 ∙ 𝜔2 ∙  𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜆 ∙ 𝑐𝑜𝑠2𝛼   [𝑚 ∙ 𝑠−2]      (7) 

 

 

Obr. 14: Zrychlení pohybu pístu [autor] 

4.2.2 Kinematika výkyvného pohybu ojnice 

Úhlová dráha ojnice 

 

 

𝛽 𝛼 = 𝑠𝑖𝑛−1 𝜆 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼    [°] (8) 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Úhlový dráha pohybu ojnice [autor] 
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Úhlová rychlost ojnice 

𝜔𝐿 𝛼 = 𝜆 ∙ 𝜔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼   [𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1]         (9) 

 

 

 

Obr. 16: Úhlová rychlost pohybu ojnice [autor] 

 
Úhlové zrychlení ojnice 

 

 

휀𝐿 𝛼 = −𝜆 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 [𝑟𝑎𝑑 ∙

𝑠−2]     (10) 

 

 

 

 

 
Obr. 17 : Úhlové zrychlení pohybu ojnice [autor] 

 

4.3 Dynamika klikového mechanismu 

Výpočet primárních sil od tlaku plynů Fp [N]: 

𝐹𝑝 = (𝑃𝑗 + 𝑃𝑗𝑎𝑡𝑚 ) ∙ 𝑆   [𝑁]         (11) 

𝐹𝑝 =  8 000000 + 100000 ∙ 0,0057 = 46 170 𝑁 

Pj  tlak na píst [Pa] 

Pjatm  atmosférický tlak [Pa] 

S  plocha pístu [m
2
] 
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Obr. 18: Zatíţení klikového mechanismu [7] 

Výpočet sekundárních sil FS  [N]: 

𝐹𝑆 = −𝑚𝑝 ∙ 𝑎    𝑁          (12) 

𝐹𝑆 = −0,216 ∙ 51647 =  −11155,75 𝑁 

mp  hmotnost pístní skupiny (0,216 kg) 

             a      zrychlení [m/s
2
] 

Výpočet celkové síly Fc [N]: 

𝐹𝐶 = 𝐹𝑆 + 𝐹𝑃    [𝑁]          (13) 

 

𝐹𝐶 = 46170 − 11155,75 = 35 014,25 𝑁 

5. Píst  

Ferrari 360 Modena se řadí mezi sportovní, závodní automobily, proto jsou kladeny 

vyšší poţadavky na provedení jednotlivých částí vozu a tím i klikového mechanismu. 

Úkolem pístu je zachytit tlak plynů a přenést jej přes ojnici na klikový hřídel, utěsnit 

spalovací prostot a odvádět teplo ze spalovacího prostoru. 
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5.1 Konstrukce pístů  

Písty pro závodní motory musí být co nejlehčí, aby se dosáhlo co nejlepší moţné 

mechanické účinnosti motoru hlavně při vysokých otáčkách a vysoké střední pístové 

rychlosti. 

5.1.1 Píst 

Písty pro závodní vozy bývají nízké s neoříznutým pláštěm, který zabezpečuje vyšší 

tuhost pístu. Písty bývají kované, aby měli co nejvyšší pevnost s vysokým napětím 

materiálu. Pro odlehčení kovaných pístů se nad okem pístního čepu dělá vybrání. U 

odlévaných pístů se provádí odlehčení mezi okem pístního čepu a dnem pístu, ale při 

kování se však musí zachovat úkos pro vytaţení jádra, takţe toto odlehčení nelze provést. 

Dále bývá u odlévaných pístů oko čepu spojeno se dnem dvěma šikmými ţebry. Jedno ze 

ţeber se nachází v ose pístního čepu a vzniká v něm vysoké napětí, které můţe způsobit 

prasklinu ţebra. Odlehčení pístního čepu je provedeno kuţelovitým výběhem vnitřního 

vrtání. 

           

Obr. 19: Píst závodního motoru [Ric Wood], Teplotní zatíţení pístu [palba.cz] 

 
Pro dno pístu platí, ţe by mělo být co nejrovnější. Pokud je nutné provést vybrání 

pro ventily (nejčastěji se pouţívá pro záţehové motory), tak by nemělo být moc hluboké a 

vzniklé hrany se musí zaoblit (vysoké teploty na hranách vznik samozápalů). Dno pístu 

svým tvarem zároveň ovlivňuje kvalitu hoření. Vzdálenost mezi dnem a osou pístního čepu 

musí být co nejmenší. Závisí na počtu pístních krouţků a průměru pístního čepu a šířkou 

horního můstku. Plášť pístu bývá proti zadření chráněn potaţením vrstvou ţeleza a chromu 

(hliníkové vloţky válců), ale nejčastěji má plášť cínový, olověný nebo grafitový povlak. 

Tyto povlaky výrazně sniţují tření a zlepšují zaběhnutí pístu.  
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Obr. 20: Tvary dna pístu [Automobily 3 Motory] 

Na písty jsou kladeny, z důvodů různých namáhání tyto poţadavky: 

 nízká hmotnost 

 vysoká pevnost 

 dobrá tepelná vodivost 

 velká odolnost proti opotřebení 

 dobré třecí vlastnosti 

 vhodná tepelná roztaţnost 

Tyto poţadavky nejlépe splňují slitiny křemíku a hliníku. Pro záţehové motory se 

nejčastěji pouţívá slitina AlSi12, pro vznětové a přeplňované motory se pouţívá AlSi18 

nebo AlSi25. Čím více křemíku je ve slitině, tím je menší tepelná roztaţnost, ale z hlediska 

výroby je horší obrobitelnost. Nevýhodou těchto materiálů je jejich tepelná roztaţnost, 

která se liší od tepelné roztaţnosti válce, proto musí být vyšší vůle mezi pístem a stěnou 

válce. Teplotní zatíţení pístu je nejvyšší u dna pístu a směrem dolu se sniţuje (obr. 19). 

Aby se odstranily potíţe vzniklé rozdílnou roztaţností (pronikání oleje, hlučný chod při 

nezahřátém motoru) pouţívají se bimetalové písty. Mají však velkou hmotnost, takţe se 

pouţívají výhradně u motorů s malým výkonem (cca 50 kW). 

5.1.2 Pístní kroužky 

Nejčastěji se pouţívají 3 pístní krouţky nad pístním čepem. Někdy se pouţívají 2 

pístní krouţky, aby se sníţily ztráty vzniklé třením.  Méně často se pouţívá varianta se 

stíracím krouţkem pod pístním čepem, ta je však nevýhodná protoţe u kovaných pístů 

potřebuje silnou stěnu pláště kolem tohoto krouţku, a za sníţením hmotnosti čepu se pak 

musí píst pracně ofrézovat. Materiál pro pístní krouţky je vysoce legovaná ocel nebo 

ušlechtilá litina. Pro lepší tepelné a antikorozivní vlastnosti je do materiálu přidáván 

molybden.  

Těsnící krouţky mají za úkol utěsnit spalovací prostor, aby do něj neprosakoval 

olej. Dále přenáší nejvyšší část tepla z pístu do stěny válce. Krouţky by měly být co 

nejlehčí a jejich axiální vůle co nejmenší, ale taková aby se píst nezadíral. Pro první těsnící 

krouţek platí, ţe musí být velmi úzký (max. 1,5mm) a v dostatečné vzdálenosti ode dna 
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pístu, tak aby teplota nepřesahovala 220 °C. Pak totiţ můţe docházet k tzv. zapečení 

pístního krouţku a můţe dojít aţ k propálení dna pístu. První krouţek bývá také tvrdě 

pochromovaný, aby se sníţilo jeho opotřebení. Druhý krouţek, který slouţí jako stírací i 

těsnící musí být také co nejtenčí (max. 2mm) a je opatřen stírací hranou.  

Stírací krouţky mají za úkol stírat přebytečný olej ze stěny válce. Nejčastěji bývají 

tvaru U a mají po celém obvodu vyřezány dráţky pro odtok oleje. Aby se zvýšil přítlak je 

pod krouţkem umístěn expandér. 

 

Obr. 21: Pístní krouţky [www.grantpistonrings.com] 

Druhy pístních kroužků: 

a) obdélníkové – jednoduchá výroba, libovolná montáţ 

b) minutové – urychlují záběh motoru, u pístových spalovacích motorů kde se vyţaduje  

             stírání oleje 

c) torzní – mývají nesymetrický profil krouţku, ten způsobuje po sevření krouţku ve válci  

      talířovitého tvaru. Urychlují záběh motoru 

d) trapézový – sniţují riziko, ţe dojde k zapečení krouţku tím, ţe zabraňují vzniku 

usazenin 

e) polostírací – kromě utěsnění spalovacího prostoru, plní i funkci stíracího krouţku 
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Obr. 22: Druhy těsnících krouţků [12] 

5.1.3 Pístní čep 

Materiál musí odolávat vysokým rázům a přitom být dostatečně lehký. Materiálem 

bývá kalená, vysoce houţevnatá ocel. U záţehových motorů je to velmi tvrdá nitridační 

ocel 34CrAl6 a u vznětových se pouţívají cementační oceli s příměsí chromu a niklu.  

Pístní čepy se provádí jako duté válcové, s kuţelovými konci vnitřní dutiny nebo 

s dutinou uzavřenou uprostřed nebo na konci. Tyto provedení sniţují jeho hmotnost. Pístní 

čep je v pístu uloţen s velmi malou vůlí. Do pístu se volně nasouvá při teplotě 60 – 80 °C. 

Do ojnice můţe být uloţen s vůlí nebo s přesahem. Při uloţení s přesahem není čep nijak 

axiálně zajištěn. Při uloţení s vůlí je proti axiálnímu posunu zajištěn pojistnými krouţky. 

 

5.2 Návrh rozměrů pístu 

 Při návrhu hlavních rozměrů pístu se vychází z vrtání válce. Tyto doporučené 

rozměry vychází ze zkušeností a experimentů. Přehled doporučených rozměrů pro 

záţehové motory je zobrazen v tabulce 4 a na obrázku 23. 

D vrtání válce 

ϕD vnější průměr pístu (85)* 

HP výška pístu (52) 

HK kompresní výška pístu (35) 

Ho Vzdálenost čel nálitků pro 

 pístní čep (20) 

Hpl  výška pístu pláště (17) 

 

 

      Obr. 23:Hlavní rozměry pístu [8] 

HM1  výška horního můstku (5,1) 

HM2 výška druhého můstku (3,2) 

ϕDč průměr pístního čepu (20) 
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δ tloušťka dna pístu (4,75) 

* údaje v závorkách reprezentují zvolené hodnoty v mm 

 

Tab. 4: Doporučené základní rozměry pístu 

 ϕD HP HK HČ HM1 HM2 ϕDč δ 

[%] 100 60 - 140 40 - 70 85 6 -10 3 - 5 25 - 28 5 - 7 

[mm] 85 51 - 119 34 -59,5  72,3 5,1 – 8,5 2,5 – 4,3 21,3 – 23,8 4,25 – 5,6 

 

Obr. 23:Doporučené hlavní rozměry pro návrh pístu v závislosti na jeho průměru [8] 
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Vůle pístního kroužku: 

 Radiální vůle pístního krouţku vzniká mezi pístním krouţkem a boční stěnou 

dráţky pístu. Tato vůle musí být dostatečná, avšak čím vyšší bude, tím vyšší bude ztrátový 

objem, do kterého se budou usazovat zbytky spalin (karbon). Vznik karbonových usazenin 

nesmí omezit pohyb pístního krouţku, vůle musí být tedy taková, aby nedošlo k zadření 

pístu ve válci. Radiální vůle Sp se doporučuje volit v rozmezí 0,6 – 0,8 mm. Vnitřní radiusy 

v dráţkách musí být minimálně 0,3 mm. [8] 

 

DR vrtání válce [mm] 

dR vnitřní průměr krouţku 

v zamontovaném  

stavu [mm] 

dN průměr dráţky [mm] 

Sp radiální vůle [mm] 

r vnitřní radius dráţky [mm] 

 

 
Obr. 24: Radiální vůle pístního krouţku [8] 

 
 Axiální vůle je největší u horního pístního krouţku, ten je nejvíce tepelně namáhán 

a je zde nejvyšší předpoklad tvorby karbonových usazenin. Axiální vůle se pohybuje 

v rozmezí setin aţ tisícin mm. Je dána tolerančním polem rozměru pístního krouţku a 

rozměru dráţky pro pístní krouţek. Velikost vůle 

určuje normy DIN 70 910.  

 U dráţek stíracích krouţků se pouţívá širších 

dráţek. Spodní dráţka většinou obsahuje otvory pro 

odvod přebytečného oleje. Tloušťka otvoru bývá o 1 

mm menší neţ je samotná výška dráţky a začíná u dna 

dráţky.                        Obr. 25: Dráţka stíracího krouţku [8] 

Boční křivka pístu: 

Pro dobré vedení pístu ve válci se musí pohybovat tlak vznikající mezi stěnou pístu 

a stěnou válce 0,6 – 1,4 MPa. Tlak, který vzniká, je rozdílný s rostoucí teplotou pístu. Čím 

vyšší je teplota pístu tím, více se rozměry pístu zvětšují. Aby bylo dosaţeno ideálního 

válcového průřezu pístu při provozní teplotě motoru, musí být píst vhodně navrţen.  
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Obr. 26: Průměry pro určení boční křivky [8] 

 

Obr. 27:Vůle mezi stěnou válce a stěnou pístu [8] 

Závislost vůle pístu na vrtání válce při různých rozměrech vrtání je znázorněna na 

obr. 27. Červená čára znázorňuje hodnotu vrtání pro motor z vozu Ferrari 360 MODENA. 



36 

 

Zelené hodnoty představují rozmezí pro spodní část pístu označené D I (0,029 – 0,067 

mm), modré hodnoty D II (0,07 – 0,135 mm) a fialové hodnoty D III (0,308 – 0,429 mm). 

5.3 Pevnostní výpočet pístu 

 Materiálem pístu je slitina hliníku a křemíku AlSi1MgMn, normové označení je 

EN AW 6082. Mechanické vlastnosti: 

Mez pevnosti Rm = 270 MPa  

Mez kluzu Re = 230 MPa 

Tvrdost HB = 90 

 

5.3.1 Kontrola tlakového napětí pláště pístu 

 Provádí se v místě spodního stíracího krouţku, kde bývají otvory pro průchod oleje. 

Tlakové napětí by se mělo pohybovat v rozmezí 20 – 30 MPa. Výpočet bude probíhat 

zjednodušeně na lineárním modelu a poté přepočten dle daného koeficientu. 

Maximální síla od tlaku plynů působící na dno pístu: 

 Np
D

Fp max

2

max,
4




 
       (14)

NFp 453968000000
4

085,0 2

max, 


 

Maximální ohybový moment: 

 Nm
rF

M
p

o
3

max,
max, 


 
       (15) 

NmM o 71,204
3

0425,045396
max, 





 

Moment odporu v ohybu: 

 3
2

3
m

r
Wo




   
      (16) 

 36
2

100235,1
3

0085,00425,0
mWo




  

Maximální ohybové napětí: 

 Pa
r

W

M

o

o

o

2

maxp
max,














 

      (17) 

MPao 200
100235,1

71,204
6
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maxF  - síla vzniklá tlakem plynů ve válci [N] 

D  - průměr dna pístu [m] 

r – poloměr dna pístu [m] 

maxp  - maximální spalovací tlak ve válci [MPa] 

kd  - vnitřní průměr dráţky pro pístní krouţek [mm] 

sd  - vnitřní průměr pístu v místě spodního krouţku [mm] 

δ – tloušťka dna pístu [mm] 

 

Výsledné skutečné ohybové napětí se liší od lineárního, proto musí být přepočteno a platí 

ţe: 

Pro vetknutou desku  𝜎𝑜 ,𝑚𝑎𝑥 = 0,25 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥 ∙  
𝑟

𝛿
 

2

   [𝑃𝑎]   (18) 

 

Pro podepřenou desku    𝜎𝑜 ,𝑚𝑎𝑥 = 1,25 ∙ 𝑝𝑚𝑎𝑥 ∙  
𝑟

𝛿
 

2

   [𝑃𝑎]   (19) 

𝜎𝑜 ,𝑚𝑎𝑥 = 1,25 ∙ 200 = 250  𝑀𝑃𝑎   

 

Dovolená napětí pro písty ze slitin hliníku se pohybují v rozmezí 20 – 25 MPa pro 

dna bez ţebrování a 40 – 50 MPa pro dna s nízkým ţebrováním. Dna záţehových motorů 

jsou ve většině případů povaţována jako deska podepřená a vznětové motory jako deska 

vetknutá. 

5.3.2 Kontrola nejslabšího místa pláště pístu 

 

 Opět se zde řeší tlakové namáhání vzniklé tlakem plynů ve spalovacím prostoru. 

Jako nejslabší místo pláště pístu je povaţována dráţka pro stírací krouţek. Ta mívá 

nejmenší průměr a často bývá opatřena otvory pro odvod oleje. 

 
Výpočet minimálního příčného průřezu v drážce pístu pro stírací kroužek: 

𝑆𝑥 =
𝜋∙ 𝑑𝑘

2−𝑑𝑠
2 

4
   [𝑚2]         (20) 

𝑆𝑥 =
𝜋 ∙  0,0752 − 0,0562 

4
= 0,001955  𝑚2 

dk - vnitřní průměr dráţky pro pístní krouţek 

ds - vnitřní průměr pístu v místě spodního krouţku 
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Napětí v tlaku: 

𝜎𝑡𝑙 ,𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑝 ,𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑥
  [𝑃𝑎]         (21) 

𝜎𝑡𝑙 ,𝑚𝑎𝑥 =
45396

0,001955
= 23,22   𝑀𝑃𝑎 

5.3.3 Kontrola druhého můstku 

Tento můstek je také vysoce namáhán tlakem plynů ve spalovacím prostoru, proto je 

důleţité, aby byl správně navrţen. Případná deformace můstku by mohla způsobit 

netěsnost spalovacího prostoru, velké ztráty popřípadě i zadření motoru. Můstek je 

namáhán na střih a ohyb silou Fm. 

 

Obr. 28: Rozloţení tlaků mezi jednotlivými dráţkami [8] 

𝐹𝑚 =
𝜋

4
∙  𝐷2 − 𝑑𝑚

2  ∙  0,9𝑝𝑚𝑎𝑥 − 0,22𝑝𝑚𝑎𝑥    [𝑁]     (22) 

𝐹𝑚 =
𝜋

4
∙  0,0852 − 0,077352 ∙  0,9 ∙ 45396 − 0,22 ∙ 45396 = 30,11  𝑁 

 

Ohybové napětí: 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

6𝐹𝑚 ∙ 𝐷−𝑑𝑚  

4𝜋∙𝑑𝑚 ∙ℎ𝑚 2
2   [𝑃𝑎]        (23) 

𝜎𝑜 =
6 ∙ 30,11 ∙  0,085 − 0,07735 

4𝜋 ∙ 0,07735 ∙ 0,00322
= 138,85 𝑘𝑃𝑎 
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Smykové napětí: 

𝜏 =
𝐹𝑚

𝑆
=

𝐹𝑚

𝜋∙𝑑𝑚 ∙ℎ𝑚 2
  [𝑃𝑎]         (24) 

𝜏 =
30,11

𝜋 ∙ 0,07735 ∙ 0,0032
= 38,72  𝑘𝑃𝑎 

Výsledné redukované napětí: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =   𝜎𝑜
2 + 3𝜏2    [𝑃𝑎]         (25) 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =   138,852 + 3 ∙ 38,722 = 60,07   𝑘𝑃𝑎 

 

Doporučená hodnota výsledného redukovaného napětí by se měla pohybovat max. 80 Mpa. 

5.4 Pevnostní výpočet pístního čepu dle Nüral 

- pevnostní výpočet je stanoven dle příručky společnosti Nüral, vyrábějící komponenty pro 

spalovací motory. Při tomto výpočtu je zanedbávána setrvačná síla a je zde pouze zatíţení 

vzniklé tlakem plynů ve spalovacím prostoru. 

 

Obr. 29: Zatíţení pístního čepu dle Nüral [8] 

 Materiálem pístního čepu je vysoce kalená nitridační ocel 36CrAl6. Mechanické 

vlastnosti oceli: 

Mez pevnosti Rm = 650 MPa  

Mez kluzu Re = 550 MPa 

 

Výpočet ohybového momentu: 

F = Fp,max 

𝑀𝑜 ,𝑚𝑎𝑥 =
𝐹

8
∙  𝑙𝑐 + 𝑏 − 𝑎    𝑁𝑚        (26) 
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𝑀𝑜 ,𝑚𝑎𝑥 =
45396

8
∙  0,0432 + 0,020 − 0,018 = 256,49 𝑁𝑚   

lc délka pístního čepu [m] 

b vzdálenost mezi nálitky pro pístní čep [m] 

a délka stykové plochy mezi pístním čepem a ojnicí [m] 

Maximální ohybové napětí: 

𝜎𝑜 ,𝑚𝑎𝑥 =  𝑙𝑐 + 𝑏 − 𝑎 ∙
𝑝𝑚𝑎𝑥 ∙𝐷2

 1− 
𝑑𝑖
𝑑𝑎

 
4

 ∙𝑑𝑎
3

   [𝑃𝑎]      (27) 

𝜎𝑜 ,𝑚𝑎𝑥 =  0,0432 + 0,020 − 0,018 ∙
8000000 ∙ 0,0852

 1 −  
0,012
0,02  

4

 ∙ 0,023

= 375,20  𝑀𝑃𝑎 

di  vnitřní průměr pístního čepu 

da vnější průměr pístního čepu 

Maximální smykové napětí: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
0,58∙𝐷2∙𝑝𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑑𝑎 +𝑑𝑖 

𝑙𝑐 ∙ 𝑑𝑎−𝑑𝑖 
2    𝑃𝑎        (28) 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
0,58 ∙ 0,0852 ∙ 8000000 ∙  0,02 + 0,012 

0,0432 ∙  0,012 − 0,012 2
= 388 𝑀𝑃𝑎  

6. Ojnice 

Funkcí ojnice je přenášet a změnit přímočarý pohyb pístu na rotační pohyb 

klikového hřídele. Základní část ojnice tvoří dřík, ojniční oko a hlava ojnice. Hlava ojnice 

můţe být nedělená (zejména dvoudobé motory motocyklů – je třeba skládaný klikový 

hřídel) anebo celistvá (většina 

automobilů). Do ojničního oka se 

vkládá ojniční pouzdro, které slouţí jako 

kluzné loţisko. Dále je v horní části 

ojnice i pouzdra vyvrtán otvor pro 

přívod oleje k pístnímu čepu. Do 

ojničního pouzdra se vkládá pístní čep.  

 

Obr. 30: Popis ojnice [romoto.com] 
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6.1 Hlavní části ojnice 

6.1.1 Oko ojnice: 

Oko ojnice slouţí především k uloţení pístního 

čepu. Toto uloţení můţe být buď pomocí zalisování 

pouzdra do díry v oku ojnice. V takovém případě je 

pouzdro vyrobeno z bronzu a pouţívá se pro plovoucí 

pístní čep. Nebo je do díry v oku zalisovaná tenkostěnná 

ocelová pánev. Oko ojnice můţe mít tvar kruhu, obdélníku 

anebo se stupňovitou hlavou. U osobních automobilů je 

nejčastěji pouţíváno kruhového průřezu. 

Obr. 31: Oko ojnice [romoto.com] 

 

6.1.2 Dřík ojnice: 

 

Dřík ojnice spojuje hlavu ojnice s ojničním okem. Bývá kombinovaně namáhán na 

tlak, tah ohyb a u štíhlejších dříků můţe být podstatně namáhán na vzpěr. Dřík ojnice má 

profil I, H nebo +. U motorů s vysokými výkony se vyskytují vysoké úhlové rychlosti. 

Toto namáhání lépe zvládá profil dříku H. Ojnice je namáhána na tah (setrvačná síla při 

výfukovém zdvihu) a tlak (expanze), proto musí být přechody mezi oky a dříkem co 

nejplynulejší aby byly potlačeny vrubové účinky.  

 
Obr. 32: Profily dříků ojnice [automobilelargestate.blogspot.com] 
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6.1.3 Hlava ojnice 

 

Do díry v hlavě ojnice se vkládají tenkostěnné ocelové pánve, které slouţí jako kluzné 

loţisko. Aby se pánve nepootočily, jsou zajištěny polohovacími dráţkami. U dělených 

ojnic je horní část ojnice nazývána víko ojnice. V hlavě ojnice jsou také vytvořeny díry pro 

ojniční šrouby. Víko ojnice musí být s hlavou přesně usazeno, aby byla zachována 

potřebná kruhovitost. K tomu slouţí:  

a) válcová plocha dříku lícovaného šroubu 

b) pouţitím válcových kolíků 

c) broušenou vloţkou 

d) řízeným lomem 

e) dráţkováním stykových ploch 

 

Obr. 33: Polohování víka ojnice [8] 

Nejjednodušší varianta je řízený lom. Výhoda spočívá v jednoduchosti výroby, tím 

i niţšími náklady a i jedinečném lomu, kdy víko pasuje pouze na svou hlavu ojnice. Lom 

musí být křehký a bez plastických deformací. 

 

Obr. 34: Hlava ojnice a) celistvá [www.flickr.com]; b) dělená [www.autodilycz.cz] 
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6.1.4 Ojniční šrouby: 

 Ojniční šrouby jsou namáhány především setrvačnou silou, vznikající při 

výfukovém zdvihu. Dále jsou namáhány vlastním předpětím, které musí být vyšší neţ 

zmiňovaná setrvačná síla. Díky tomuto předpětí vznikají velké třecí síly a není nutno 

šrouby pojistit proti uvolnění. Tlakové zatíţení na šrouby nepůsobí. V případě, ţe není 

hlava ojnice dostatečně tuhá, jsou šrouby namáhány i na ohyb. Materiál šroubů je 

vysokopevnostní ocel s mezí kluzu aţ 800 MPa. Šrouby by měli být umístěny co nejblíţe 

vnitřní hrany hlavy ojnice, aby nedocházelo k rozevírání ojnice při působení setrvačné síly. 

 
Obr. 35: Ojniční šroub [gasgoo.com] 

 

6.2 Pevnostní výpočet ojnice 

Ojnice je nejvíce namáhána střídavými silami. V dolní úvrati je ojnice namáhána na 

tlak a horní úvrati tah, který způsobují setrvačné síly posuvných hmot. Zároveň je v horní 

úvrati namáhána na tlak, který vzniká tlakem plynů ve spalovacím prostoru válce. 

Jako materiál ojnice je zvolena vysokopevnostní ocel ČSN 16 420. Pevnost v tahu 

Rm = 780 MPa a mez kluzu Re = 540 MPa. Délka ojnice Loj = 137 mm. Vnitřní průměr 

ojničního oka  DH1 = 20 mm a šířka oka ojnice HH = 19 mm. 

 
Tab. 5: Doporučené hlavní rozměry ojnice vztaţené na vrtání válce 
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Obr. 36: Základní rozměry ojnice [8] 

6.2.1 Pevnostní výpočet ojničního oka 

 Oko ojnice je nejvíce zatíţeno silami vzniklých tlakem plynů ve válci, předpětím 

od loţiskového pouzdra a setrvačnými silami od pístní skupiny. 

Max. zatěžující síla: 

Fpmax = 45 396 N  viz kap. 4.3.1 

Setrvačná síla od posuvných hmot pístní skupiny: 

Hmotnost pístní skupiny je odečtena pomocí modelu v programu Autodesk 

Inventor. Celková hmotnost činí 0,216 kg. 

𝐹´𝑠𝑝 = 𝑚𝑝𝑠 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2 ∙  1 + 𝜆0    [𝑁]       (29) 

𝐹´𝑠𝑝 = 0,216 ∙ 39,5 ∙ 1047,192 ∙  1 + 0,2847 = 12 019,97 𝑁  
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Měrný tlak mezi okem ojnice a ojničním pouzdrem 

 Do ojničního oka je zalisováno ojniční pouzdro. Toto pouzdro bývá nejčastěji 

z bronzu (silná pouzdra) nebo z tenkých ocelí. V případě pouţití bronzového pouzdra 

dochází nejen k předpětí, vzniklým zalisováním, ale i rozdílné teplotní dilataci. U 

ocelových pouzder je moţno teplotní dilataci zanedbat. Ohřev oka Δt ojnice se volí 

v rozmezí 100 – 150 K. 

Tab. 6: Parametry pro ojniční pouzdra 

 teplotní součinitel α [K
-1

]  Modul pruţnosti E [MPa] Přesah e [mm] 

Bronz 1,8·10
-5

 1,15·10
5
 0,01 – 0,06 

Ocel 1,0·10
-5

 2,2·10
5
 0,025 – 0,08 

 

Zvýšení přesahu pouzdra při ohřátí: 

𝑒𝑡 = 𝑑 ∙ 𝛥𝑡 ∙  𝛼𝑏 − 𝛼𝑜   [𝑚𝑚]       (30) 

𝑒𝑡 = 0,024 ∙ 150 ∙  1,8 − 1 ∙ 10−5 = 2,88 ∙ 10−5 𝑚𝑚   

Výsledný měrný tlak: 

𝑝´ =
𝑒+𝑒𝑡

𝑑∙

 
 
 
 
 𝜇 +

𝐷0
2+𝑑2

𝐷0
2−𝑑2

𝐸𝑜
+

𝜇 +
𝑑2+𝑑1

2

𝑑2−𝑑1
2

𝐸𝑏

 
 
 
 
 
   [𝑃𝑎]       (31) 

𝑝´ =
0,00001 + 0,0000288

0,024 ∙  
0,3 +

0,0362 + 0,0242

0,0362 − 0,024
2,2 ∙ 1011 +

0,3 +
0,0242 + 0,0202

0,0242 − 0,0202

1,15 ∙ 1011  

= 25,2 𝑀𝑃𝑎 

 

μ Poissonova konstanta 0,3 

Napětí ve vnitřním vlákně: 

𝜎´𝑖 = 𝑝´ ∙
𝐷0

2+𝑑2

𝐷0
2−𝑑2   [𝑃𝑎]         (32) 

𝜎´𝑖 = 25,2 ∙
0,0362 + 0,0242

0,0362 − 0,0242
= 65,52 𝑀𝑃𝑎 

Napětí ve vnějším vlákně: 

𝜎´𝑎 = 𝑝´ ∙
2𝑑2

𝐷0
2−𝑑2    𝑃𝑎         (33) 

𝜎´𝑎 = 25,2 ∙
2 ∙ 0,0242

0,0362 − 0,0242
= 40,32 𝑀𝑃𝑎 

Výsledné napětí mezi stykovými plochami ojnice a ojničního pouzdra je 60,52 MPa 

a hodnota dovoleného napětí je 150 MPa. Oko ojnice vyhovuje. 
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Namáhání setrvačnou silou 

Setrvačná síla je způsobena 

posuvnými hmotami pístní skupiny 

v horní úvrati na konci výfukového 

zdvihu.  

Poloměr těžiště příčného průřezu: 

𝑟´ =
𝐷𝑜+𝑑

4
   𝑚   (34) 

𝑟´ =
0,036 + 0,024

4
= 0,015 𝑚 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 37: Zatíţení ojničního oka [8] 

Výpočet momentu Mos a normálové sily Fnos : 

𝑀𝑜𝑠 = 𝐹´𝑠𝑝 ∙ 𝑟´ ∙  3,33 ∙ 10−4 ∙ 𝜑𝑧 − 0,0297    [𝑁𝑚]    (35) 

𝑀𝑜𝑠 = 12019,97 ∙ 0,015 ∙  3,33 ∙ 10−4 ∙ 136 − 0,0297 = 2,74 𝑁𝑚 

φz úhel zakotvení [°] 

 

𝐹𝑛𝑜𝑠 = 𝐹´𝑠𝑝 ∙  0,572 − 0,0008 ∙ 𝜑𝑧    [𝑁]      (36) 

𝐹𝑛𝑜𝑠 = 12019,97 ∙  0,572 − 0,0008 ∙ 136 = 5 436,9 𝑁 

Moment a normálová síla v průřezu I-I: 

𝑀𝑠 = 𝑀𝑜𝑠 + 𝐹𝑛𝑜𝑠 ∙ 𝑟´ ∙  1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧 − 0,5 ∙ 𝐹´𝑠𝑝 ∙ 𝑟´ ∙  𝑠𝑖𝑛𝜑𝑧 − 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧    [𝑁𝑚] (37) 

𝑀𝑠 = 2,74 + 5436,9 ∙ 0,015 ∙  1 − 𝑐𝑜𝑠136 − 0,5 ∙ 12019,97 ∙ 0,015

∙  𝑠𝑖𝑛136 − 𝑐𝑜𝑠136 = 15,48 𝑁𝑚 

 

𝐹𝑛𝑠 = 𝐹𝑛𝑜𝑠 ∙  𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧 + 0,5 ∙ 𝐹´𝑠𝑝 ∙  𝑠𝑖𝑛𝜑𝑧 − 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧   [𝑁]     (38) 

𝐹𝑛𝑠 = 5436,9 ∙  𝑐𝑜𝑠136 + 0,5 ∙ 12019,97 ∙  𝑠𝑖𝑛136 − 𝑐𝑜𝑠136 = 4 587,1 𝑁 
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Výpočet normálových napětí I-I: 

Pro tento výpočet bude zapotřebí nejdříve stanovit konstantu k, která udává podíl 

normálové síly v ojničním oku ku normálové síly procházející ojničním pouzdrem. Vztah 

pro výpočet vychází z Hookova zákona: 

𝑘 =
𝐸𝑜 ∙𝑆𝑜

𝐸𝑜 ∙𝑆𝑜+𝐸𝑏 ∙𝑆𝑏
  [−]        (39) 

𝑘 =
24,156

24,156 + 4,209
= 0,8516   

So příčný průřez ojničního oka [mm
2
] 

Sp příčnýprůřez ojničního pouzdra [mm
2
] 

Normálové napětí ve vnitřním vlákně: 

𝜎𝑖𝑠 =  −2 ∙ 𝑀𝑠 ∙
6𝑟´∙

𝐷0−𝑑

2
𝐷0−𝑑

2
∙ 2𝑟´−

𝐷0−𝑑

2
 

+ 𝑘 ∙ 𝐹𝑛𝑠  ∙
1

𝑎∙
𝐷0−𝑑

2

    𝑃𝑎     (40) 

𝜎𝑖𝑠 =  −2 ∙ 15,48 ∙
6 ∙ 0,015 ∙

0,036 − 0,02
2

0,036 − 0,02
2 ∙  2 ∙ 0,015 −

0,036 − 0,02
2  

+ 0,8516 ∙ 4587,1 

∙
1

0,0183 ∙
0,036 − 0,02

2

= 25,8 𝑀𝑃𝑎 

 

Normálové napětí ve vnějším vlákně: 

𝜎𝑎𝑠 =  2 ∙ 𝑀𝑠 ∙
6𝑟´∙

𝐷0−𝑑

2
𝐷0−𝑑

2
∙ 2𝑟´+

𝐷0−𝑑

2
 

+ 𝑘 ∙ 𝐹𝑛𝑠  ∙
1

𝑎∙
𝐷0−𝑑

2

    𝑃𝑎     (41) 

𝜎𝑎𝑠 =  2 ∙ 15,48 ∙
6 ∙ 0,015 ∙

0,036 − 0,02
2

0,036 − 0,02
2 ∙  2 ∙ 0,015 +

0,036 − 0,02
2  

+ 0,8516 ∙ 4587,1 

∙
1

0,0183 ∙
0,036 − 0,02

2

= 27,2 𝑀𝑃𝑎 

Namáhání tlakem 

  Kontrola je prováděna pro namáhání vzniklé tlakem plynů ve spalovacím prostoru. 

Opět bude nejkritičtějším místem průřez I-I. Normálová síla Fnot a ohybový moment Mot 

tentokrát nahrazují Fnos a Mos ve stejném působišti. 

Normálová síla Fnot a ohybový moment Mot: 

𝐹𝑛𝑜𝑡 = 𝑎1 ∙ 𝐹´𝑝    [𝑁]         (42) 

𝐹𝑛𝑜𝑡 = 0,015 ∙ 33376 = 500,6 𝑁 
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𝑀𝑜𝑡 = 𝑎2 ∙ 𝐹´𝑝 ∙ 𝑟´   [𝑁𝑚] 

𝑀𝑜𝑡 = −0,007 ∙ 33376 ∙ 0,015 = −3,5   𝑁𝑚 

Koeficienty a1 a a2 je závislý na úhlu zakotvení. Pro úhel zakotvení 136° jsou 

koeficienty a1 = 0,0115 a a2 = – 0,007. 

𝐹´𝑝 = 𝐹𝑝𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑠𝑝     𝑁  

𝐹´𝑝 = 45396 − 12019,97 = 33 376 𝑁   

Normálová síla a ohybový moment v průřezu I-I: 

 

𝑀𝑡 = 𝑀𝑜𝑡 + 𝐹𝑛𝑜𝑡 ∙ 𝑟´ ∙  1 − 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧 − 𝐹´𝑝 ∙ 𝑟´ ∙ 𝐽 ∙
2

𝜋
   [𝑁𝑚]   (43) 

𝑀𝑡 = −3,5 + 500,6 ∙ 0,015 ∙  1 − 𝑐𝑜𝑠136 − 33376 ∙ 0,015 ∙ (−0,516) ∙
2

𝜋
= 173,9 𝑁𝑚 

 

𝐹𝑛𝑡 = 𝐹𝑛𝑜𝑡 ∙  𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧 + 𝐹´𝑝 ∙ 𝐽 ∙
2

𝜋
   [𝑁𝑚]      (44) 

𝐹𝑛𝑡 = 500,6 ∙  𝑐𝑜𝑠136 + 33376 ∙  −0,516 ∙
2

𝜋
=  −11 323,97 𝑁 

 

𝐽 =  
𝜋

4
−

𝜑𝑧

2
 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑧 −

1

2
𝑐𝑜𝑠𝜑𝑧     −       (45) 

𝐽 =  
𝜋

4
−

2,37

2
 ∙ 𝑠𝑖𝑛2,37 −

1

2
𝑐𝑜𝑠2,37 = −0,516   

Pro výpočet hodnoty J musí být úhel dosazen v radiánech. 

Normálové napětí v průřezu I-I: 

𝜎𝑎𝑡 =  2 ∙ 𝑀𝑡 ∙
6𝑟´∙

𝐷0−𝑑

2
𝐷0−𝑑

2
∙ 2𝑟´+

𝐷0−𝑑

2
 

+ 𝑘 ∙ 𝐹𝑛𝑡  ∙
1

𝑎∙
𝐷0−𝑑

2

   [𝑃𝑎]    (46) 

𝜎𝑎𝑡 =  2 ∙ 173,9 ∙
6 ∙ 0,015 ∙

0,036 − 0,02
2

0,036 − 0,02
2 ∙  2 ∙ 0,015 +

0,036 − 0,02
2  

+ 0,8516 ∙ 11323,97 

∙
1

0,0183 ∙
0,036 − 0,02

2

 = 71,5 𝑀𝑃𝑎 
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6.2.2 Pevnostní kontrola dříku ojnice 

 

Obr. 38:Kontrolované průřezy [8] 

Dřík pístu je opět namáhán setrvačnou i tlakovou silou. Dřík ojnice je namáhán i na 

vzpěr. Zda je namáhání na vzpěr podstatné nebo zanedbatelné, lze určit podle koeficientu 

ξ. Koeficient ξ by se měl pohybovat v rozmezí 15 aţ 40, kritická hodnota koeficientu ξ je 

rovna 100 (pro ocelové ojnice). 

𝜉 =
𝑙

 
𝐼𝑚𝑖𝑛
𝑆𝑠𝑡𝑟

   [−]         (47) 

𝜉 =
137

 
7390,6
192,5

= 22,11 

Imin  minimální z momentů setrvačnosti [mm
4
] 

Sstr   střední průřez dříku ojnice [mm
2
] 

Výpočet momentů setrvačnosti: 

Osa x: 

  

  
4

33

33

6,7390

55,205,265,2615
12

1

12

1

mmI

I

bhHHBI

x

x

x







 (48) 

        Obr. 39: Průřez dříku [8] 
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Osa y:  

  bhHBHI y
33

12

1
         (49) 

  
4

33

17223

55,205,26155,26
12

1

mmI

I

Y

y





     
 

Minimální průřez dříku ojnice II – II 

 

𝐹´´𝑠𝑝 =  𝑚𝑝𝑠 + 𝑚´´𝑜 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟 ∙  1 + 𝜆0     𝑁      (50) 

𝐹´´𝑠𝑝 =  0,216 + 0,119 ∙ 1047,192 ∙ 0,0395 ∙  1 + 0,2847 = 18 642 𝑁 

 
Hmotnost ojnice nad profilem II – II je 0,119 (ojnice 0,096 + ojniční pouzdro 

0,023). Průřez ojnice v tomto bodě je 182,5 mm
2
. Tyto hodnoty byly odečteny z modelu 

ojnice v programu Autodesk inventor. 

𝐹´´𝑝 = 𝐹𝑝 ,𝑚𝑎𝑥 − 𝐹´´𝑠𝑝   [𝑁]        (51) 

𝐹´´𝑝 = 45396 − 18642 = 26 754 𝑁 

Napětí v tlaku: 

𝜎𝑡𝑙 =
𝐹´´𝑝

𝑆𝑚𝑖𝑛
    𝑀𝑃𝑎          (52) 

𝜎𝑡𝑙 =
26754

182,5
= 144,2 𝑀𝑃𝑎 

Napětí v tahu: 

 

𝜎 =
𝐹´´𝑠𝑝

𝑆𝑚𝑖𝑛
   [𝑀𝑃𝑎]         (54) 

𝜎 =
18647

182,5
= 100,5 𝑀𝑃𝑎 

Bezpečnost:  

Koeficient bezpečnosti by se měl pohybovat mezi 2 – 3. 

𝑘 =
𝜎𝑑𝑜𝑣

𝜎
   [−]          (55) 

 

𝑘 =
540

144,2,
= 3,7    

Bezpečnost vyšla 3,7, průřez dříku II-II tedy vyhovuje. 
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Minimální průřez dříku ojnice III – III 

 

𝐹´´´𝑠𝑝 =  𝑚𝑝𝑠 + 𝑚´´´𝑜 ∙ 𝜔2 ∙ 𝑟 ∙  1 + 𝜆0     𝑁      (56) 

𝐹´´𝑠𝑝 =  0,216 + 0,187 ∙ 1047,192 ∙ 0,0395 ∙  1 + 0,2847 = 18 642 𝑁 

Hmotnost ojnice nad profilem II – II je 0,119 (ojnice 0,164 + ojniční pouzdro 

0,023). Průřez ojnice v tomto bodě je 193,2 mm
2
. Tyto hodnoty byly opět odečteny 

z modelu ojnice v programu Autodesk inventor. 

𝐹´´´𝑝 = 𝐹𝑝 ,𝑚𝑎𝑥 − 𝐹´´´𝑠𝑝   [𝑁]        (57) 

𝐹´´𝑝 = 45396 − 1 = 22 426 𝑁 

Napětí v tlaku: 

𝜎𝑡𝑙 = 𝐾 ∙
𝐹´´´𝑝

𝑆𝑠𝑡𝑟
    𝑀𝑃𝑎         (58) 

𝜎𝑡𝑙 = 1,15 ∙
22426

193,2
= 133,5 𝑀𝑃𝑎 

Koeficient K se stanovuje podle Navier – Rankina. Koeficient se pohybuje v rozmezí 1,1 – 

1,15. Volím horní hranici tohoto intervalu K = 1,15. 

 
Bezpečnost:  

Koeficient bezpečnosti by se měl pohybovat mezi 2 – 3. 

𝑘 =
𝜎𝑑𝑜𝑣

𝜎
   [−]          (59) 

𝑘 =
540

133,5
= 4,04    

Bezpečnost vyšla 4,04, průřez dříku III-III tedy vyhovuje. 

 

6.2.3 Pevnostní kontrola hlavy ojnice 

Hlava ojnice je namáhána opět setrvačnou silou od posuvných a setrvačných hmot 

ojnice a pístní skupiny. Dále je namáháno tlačnou silou při expanzi plynů ve spalovacím 

prostoru. 

Setrvačná síla F´s 

Hlava ojnice je nejvíce namáhána v průřezech A-A, který je namáhán na tah a 

ohyba B-B. 
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Obr. 40: Zatíţení hlavy ojnice [8] 

Kontrola průřezu A-A 

Setrvačná síla v průřezu A-A: 

𝐹´𝑠 =  𝑚𝑝𝑠 + 𝑚𝑜𝑝 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2 ∙  1 + 𝜆0 +  𝑚𝑜𝑟 − 𝑚𝑣𝑜 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2    𝑁   (60) 

𝐹´𝑠 =  0,216 + 0,239 ∙ 0,0395 ∙ 1047,192 ∙  1 + 0,2847 +  0,403 − 0,189 ∙ 0,0395

∙ 1047,192 = 35 589,5 𝑁 

mop    posuvné hmoty ojnice [kg] 

mor  rotující hmoty ojnice [kg] 

mvo  hmotnost víka ojnice [kg] 

 

Pro určení hmotnosti ojnice je zapotřebí získat její těţiště. Dle modelu v aplikaci 

Inventor je těţiště ojnice vzdáleno 40 mm od osy hlavy ojnice, dále z něj byly odečteny 

dané hmotnosti. Za posuvné hmoty je povaţována část ojnice nad těţištěm, za rotující 

hmoty část pod těţištěm. 

 
Normálová síla Fna a moment Ma: 

𝐹𝑛𝑎 = 𝐹´𝑠 ∙  0,522 − 0,003 ∙ 𝜑𝑧    [𝑁]      (61) 

𝐹𝑛𝑎 = 35 589,5 ∙  0,522 − 0,003 ∙ 49 = 13 346 𝑁 
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𝑀𝑎 = 𝐹´𝑠 ∙ 𝑟´´ ∙  0,0127 + 0,00083 ∙ 𝜑𝑧       (62) 

𝑀𝑎 = 35589,5 ∙ 0,032 ∙  0,0127 + 0,00083 ∙ 49 = 60,78 𝑁𝑚 

 

r´´  polovina vzdálenosti ojničních šroubů [m] 

φz  úhel zakotvení hlavy ojnice [°] 

 
Moment zachycený průřezem víka: 

𝑀 = 𝑀𝑎 ∙
𝐽

𝐽+𝐽𝑝
   [𝑁𝑚]        (63) 

𝑀 = 60,78 ∙
1,4 ∙ 10−9

1,4 ∙ 10−9 + 1,91 ∙ 10−15
= 60,78 𝑁𝑚 

Normálová síla v průřezu A-A: 

𝐹𝑛 =
𝐹𝑛𝑎

1+
𝑆𝑝

𝑆

   [𝑁]         (64) 

𝐹𝑛 =
13346

1 +
0,000023
0,000175

= 15 100 𝑁 

Výsledné napětí průřezu A-A: 

𝜎 =
𝑀

𝑊
+

𝐹𝑛

𝑠
  [𝑃𝑎]         (65) 

𝜎 =
60,78

3,8 ∙ 10−7
+

15100

1,98 ∙ 10−4
= 167,57 𝑀𝑃𝑎 

W  modul odporu v ohybu [m
3
] 

Bezpečnost:  

koeficient bezpečnosti by se měl pohybovat mezi 2,5 – 5 

𝑘 =
540

167,57
= 3,2    

Bezpečnost dle vzorce 59 vyšla 3,2, průřez A-A tedy vyhovuje. 

Kontrola průřezu B-B 

Zatížení setrvačnou silou: 

Osamělá síla Fss: 

𝐹𝑠𝑠 =
𝐹´𝑆

2∙𝑐𝑜𝑠30
   [𝑁]         (66) 

𝐹𝑠𝑠 =
35598,5

2 ∙ 𝑐𝑜𝑠30
= 20 552,8 𝑁 
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Obr. 41: Setrvačná síla zatěţující průřez B-B [8] 

 
𝐹𝑛 = 𝐹𝑠𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛30   [𝑁]         (67) 

𝐹𝑛 = 20552,8 ∙ 𝑠𝑖𝑛30 = 10 276,4 𝑁  

Výslednice sil Fn a Fss označená jako FQ1 je spočítána pomocí Kosinovy věty. 

𝐹𝑄1 =  𝐹𝑛2 + 𝐹𝑠𝑠2 − 2 ∙ 𝐹𝑛 ∙ 𝐹𝑠𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠30   [𝑁]      (68) 

𝐹𝑄1 =  10276,42 + 20552,82 − 2 ∙ 10276,4 ∙ 20552,8 ∙ 𝑐𝑜𝑠30 = 12 735,7 𝑁 

 
Ohybový moment M1: 

Rameno S1 = 0,013 m je odměřeno z programu inventor. 

𝑀1 = 𝐹𝑄1 ∙ 𝑠1   [𝑁𝑚]         (69) 

𝑀1 = 12735,7 ∙ 0,013 = 165,56 𝑁𝑚 

Normálové napětí σn1: 

𝜎𝑛1 =
𝐹𝑛1

𝑆𝑏
   𝑃𝑎          (70) 

𝜎𝑛2 =
5722,4

0,000285
= 20 𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑛1 = 𝐹𝑄1 ∙ 𝑐𝑜𝑠63,3  [𝑁]        (71) 

𝐹𝑛1 = 12735,7 ∙ 𝑐𝑜𝑠63,3 = 5 722,4   𝑁 
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Normálové napětí σo1: 

𝜎𝑜1 =
𝑀+𝑀1

𝑊𝑏
   𝑃𝑎          (72) 

𝜎𝑜1 =
60,78 + 165,56

7,1 ∙ 10−7
= 318,8 𝑀𝑃𝑎 

Tečné napětí τt1: 

𝜏𝑡1 =
𝐹𝑡1

𝑆𝑏
   𝑃𝑎          (73) 

𝜏𝑡1 =
11377,7

0,000285
= 39,9 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐹𝑡1 = 𝐹𝑄1 ∙ 𝑠𝑖𝑛63,3  [𝑁]        (74) 

𝐹𝑡1 = 12735,7 ∙ 𝑠𝑖𝑛63,3 = 11 377,7   𝑁 

 

Zatížení tlačnou silou: 

 

Obr. 42: Tlačná síla zatěţující průřez B-B [8] 

Tlačná síla F*p: 

𝐹 ∗𝑝= 𝐹𝑝 ,𝑚𝑎𝑥 − 𝐹´𝑠     𝑁         (75) 

𝐹 ∗𝑝= 45396 − 35598,5 = 9 806,5 𝑁 

 

𝐹𝑄2 = 0,54 ∙ 𝐹 ∗𝑝 ∙  𝜑𝑧 − 0,43    [𝑁]      (76) 

𝐹𝑄2 = 0,54 ∙ 9806,5 ∙  49 − 0,43 = 25 720,9 𝑁 
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Pro výpočet doplňkového momentu M2 je třeba znát rameno S2. toto rameno je 

vypočteno pomocí trigonometrických funkcí: 

𝑆2 = 𝑟´´ ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝜑𝑧

3
   [𝑚]         (77) 

𝑆2 = 0,0395 ∙ 𝑠𝑖𝑛
49

3
= 0,011 𝑚 

Doplňkový moment M2: 

𝑀2 = 𝐹𝑄2 ∙ 𝑆2   [𝑁𝑚]         (78) 

𝑀2 = 25720,9 ∙ 0,011 = 285,7 𝑁𝑚 

Normálové napětí σn2: 

𝜎𝑛2 =
𝐹𝑛2

𝑆𝑏
   𝑃𝑎          (79) 

𝜎𝑛2 =
6801,5

0,000285
= 23,86 𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑛2 = 𝐹𝑄2 ∙ 𝑠𝑖𝑛
𝜑𝑧

3
   [𝑁]        (80) 

𝐹𝑛2 = 25720,9 ∙ 𝑠𝑖𝑛
46

3
= 6801,5 𝑁 

Normálové napětí σo2: 

𝜎𝑜2 =
𝑀2

𝑊𝑏
   𝑃𝑎          (81) 

𝜎𝑜2 =
285,7

7,1 ∙ 10−7
= 397,4 𝑀𝑃𝑎 

Tečné napětí τt2: 

𝜏𝑡2 =
𝐹𝑡2

𝑆𝑏
   𝑃𝑎          (82) 

𝜏𝑡2 =
24805,3

0,000285
= 87 𝑀𝑃𝑎 

𝐹𝑡2 = 𝐹𝑄2 ∙ 𝑐𝑜𝑠
𝜑𝑧

3
   [𝑁]        (83) 

𝐹𝑡2 = 25720,9 ∙ 𝑐𝑜𝑠
46

3
= 24 805,3 𝑁 

Výsledné namáhání: 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝜎𝑛1 + 𝜎𝑜1   [𝑀𝑝𝑎]        (84) 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 318,8 + 20 = 338,8 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑛2 + 𝜎𝑜2   [𝑀𝑝𝑎]        (85) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 397,4 + 23,86 = 421,26 𝑀𝑃𝑎 

Mez kluzu materiálu ojnice je 540 MPa kdeţto nejvyšší z vypočtených napětí 

dosahuje 421,26. Průřez B-B vyhovuje. 



57 

 

6.2.4 Pevnostní kontrola ojničních šroubů 

Ojniční šrouby jsou namáhány setrvačnou silou ojnice a pístní skupiny a jejich 

předpětím. Jako materiál ojničních šroubů je zvolena vysokopevnostní legovaná ocel ČSN 

14 341. Mez kluzu Re = 715 MPa a mez pevnosti Rm = 930 MPa. 

 

Obr. 43: Hlavní rozměry ojničního šroubu [8] 

𝐹´𝑠1 =
𝐹´𝑠

𝑖
  [𝑁]         (86) 

𝐹´𝑠1 =
35589,5

2
= 17 794,75 𝑁   

i  počet ojničních šroubů 

𝐹𝑆 = 𝐹𝑝𝑟 + 𝜒 ∙ 𝐹´𝑠1   [𝑁]        (87) 

𝐹𝑆 = 1,3 ∙ 17794,75 + 0,19 ∙ 17794,75 = 26 514 𝑁    

Koeficient zatíţení šroubového spoje χ je závislý na koeficientech poddajnosti 

ojnice Ko a šroubu Ks. Tyto součinitele jsou inverzní hodnoty koeficientů tuhosti. Síla 

předpětí Fpr musí být větší neţ setrvačná síla Fs, obvykle se volí jako dva aţ třínásobek 

F´s1.  

 
Koeficient poddajnosti ojnice: 

𝐾𝑜 =
𝑙𝑜

𝐸𝑜 ∙𝑆𝑜
  [𝑚𝑁−1]         (88) 

𝐾𝑜 =
0,045

2,1 ∙ 1011 ∙ 0,000214
= 1 ∙ 10−9 𝑚𝑁−1 
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lo  délka díry pro šroub [m] 

So  styková plocha ojnice s víkem ojnice [m
2
] 

 

Koeficient poddajnosti šroubu: 

𝐾𝑠 =  
𝑙𝑖

𝐸𝑠∙𝑆𝑖
 𝑛

𝑖=1  [𝑚𝑁−1]        (89) 

𝐾𝑠 =
0,023

2,1 ∙ 1011 ∙ 0,00005
+

0,016

2,1 ∙ 1011 ∙ 0,00003848
= 4,17 ∙ 10−9 𝑚𝑁−1 

 

lo  délka částí šroubu [m] 

So  rozdílné plochy šroubu [m
2
] 

𝜒 =
𝐾𝑜

𝐾𝑜+𝐾𝑠
   [−]         (90) 

𝜒 =
1 ∙ 10−9

1 ∙ 10−9 + 4,17 ∙ 10−9 
= 0,19 

Maximální napětí: 

𝜎 =
𝐹𝑠

𝑆𝑚𝑖𝑛
    [𝑀𝑃𝑎]         (91) 

𝜎 =
26514

0,0000385
= 688,7 𝑀𝑃𝑎 

Maximální napětí je menší neţ mez kluzu ojničních šroubů, šrouby vyhovují. 

7. Klikový hřídel 

Klikový hřídel přeměňuje přímočarý pohyb na rotační. Při této přeměně je nejvíce 

zatěţována tlakovými a setrvačnými silami od ojnice. To jak má daný klikový hřídel 

vypadat, ovlivňuje např. pořadí zapalování, taktnost motoru, počet válců aj..  

7.1 Uspořádání klikového hřídele 

Uspořádání klikového hřídele je důleţité pro rovnoměrnost chodu motoru, způsob 

vyváţení či navrţení hlavních loţisek. U silničních automobilů se nejčastěji pouţívá 

umístění válců v jedné řadě. Takovéto umístění zabere nejméně místa, coţ je výhodou, ale 

s přibýváním počtu válců se vyskytuje velké torzní kmitání a nevyváţenost klikového 

hřídele. Tyto nevýhody se dají odstranit pouţitím jiného rozvrţení válců a to do dvou řad, 

označované jako uspořádání do „V“. Zde se na jeden ojniční čep klikového hřídele umístí 

2 ojnice. Klikový hřídel dosahuje polovičních rozměrů neţ u jednořadé koncepce a tak je 
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lépe vyváţen. Úhel rozevření válců se pohybuje od 60°do 90°. Mezi další koncepce válců 

patří například hvězdicové, boxer, s protiběţnými písty, ….  

 

Obr. 44: Druhy zalomení klikového hřídele [14] 

Způsob výroby: 

Klikové hřídele se vyrábí třemi způsoby: 

 Tlakové lití 

 Zápustkové kování 

 Obrábění polotovaru 

 

Hlavní předností zápustkového kování je výsledná textura výkovku, u níţ vlákna 

kopírují tvar hřídele a tím tak zlepšují její mechanické vlastnosti a krátký čas výroby. 

Nevýhoda však spočívá v drahé technologii výroby, proto se vyplatí většinou jen u sériové 

výroby. U kovaných hřídelí je zapotřebí dodatečně upravit kluzné plochy a jejich okolí. Ke 

kování se nejčastěji pouţívají oceli tříd 12, 14, 15 a 16 (čím vyšší třída tím vyšší pevnost). 

 

Obr. 45: Kovaný klikový hřídel [www.cometizione.cz] 
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Odlévané hřídele se dříve pouţívaly častěji neţ kované. Důvodem je levnější výroba, 

snadnější dosaţení i sloţitých konstrukcí, menší hustota litin a výrazně lepší tlumící 

vlastnosti, které způsobují tišší chod motoru a lepší stabilitu chodu loţisek. Nevýhodou je 

menší pevnost v ohybu, hřídel je nutno udělat větší. Materiál je nejčastěji šedá nebo 

legovaná litina. 

 

Obr. 46: Forma pro tlakové lití [alibaba.com] 

Obráběné klikové hřídele jsou pouţívány u menších dvoutaktů u motocyklů, nebo u 

nákladních automobilů, kde se vyuţívá její vysoké tuhosti a kompaktnosti. Jedná se 

zejména o skládané klikové hřídele se šroubovými či lisovanými spoji nebo o celoobráběné 

hřídele z polotovaru (kusová výroba pouţívá se minimálně). U takového provedení je 

moţnost vyuţít nedělenou ojnici a nahrazení kluzných loţisek valivými. 

 

Obr. 47: Skládaný hřídel [emalossi.cz] 

7.2 Mazání klikových hřídelí 

Hlavní a klikové čepy jsou umístěny na kluzných loţiskách a proto je nutné, aby 

byly nějak mazány. Obvykle se dělají přívody oleje k hlavním čepům vývrty v bloku 

motoru pro kaţdý čep. Kliková hřídel se, ale otáčí vysokou úhlovou rychlostí a ta 

zabraňuje vniknutí oleje do klikové hřídele. Tyto problémy odstraňuje varianty nos-feed, 



61 

 

kdy je klikovým hřídelem koaxiálně vyvrtán otvor. Tím je spojeno mazání klikových i 

hlavních čepů. Zpředu olej prochází středem klikové hřídele aţ k poslednímu čepu. Tlak je 

tedy nerovnoměrný a pouţívá se u motoru s menším zdvihem. 

 

7.3 Požadavky na klikový hřídel 

Dnešní klikové hřídel jsou výrazně odlišné dle odvětví ve kterém se vyskytují. Klikové 

hřídele se liší i u výrobců pro stejný typ motorů, proto je nutné jej správně optimalizovat a 

vybrat vhodný kompromis. Nejdůleţitějšími poţadavky jsou vysoká tuhost odolnost proti 

únavě a deformacím, dobré ventilační ztráty a samotné vyváţení hřídele.  

7.3.1 Odolnost proti únavě 

Klikový hřídel je namáhán cyklickým zatíţením s velkým počtem opakování. Pro 

sériové motory se navrhuje takovýto počet opakování na nekonečno, to znamená, ţe 

závada na klikovém hřídeli z hlediska únavy ba se neměla nikdy projevit a vydrţet celou 

dobu ţivotnosti motoru. Hrany by měly mít co největší poloměr zaoblení, aby se dosáhlo 

minimálního vrubového účinku, zejména u hlavních a klikových čepů. Při tom se ale musí 

zohlednit navýšení rozměrů klikového hřídele o tyto rádiusy. Toto opracování je nutné 

provést před samotnou chemicko-tepelnou úpravou, aby nedocházelo k odloupnutí 

zpevněného povrchu. 

 

7.3.2 Odolnost proti deformacím 

Volba a kvalita pouţitého materiálu má nejvyšší vliv na mechanické vlastnosti 

hřídele. Struktura se můţe vyskytovat v několika podobách s jinými mechanickými 

vlastnostmi. Mezi dvě nejdůleţitější vlastnosti patří chemicko-tepelné opracování povrchu 

(provádí se nitridací, cementováním nebo jejich kombinací) a odstranění zbytků 

povrchového napětí (broušení, lapování, nanášení karbonových povlaků). 

 

7.3.3 Vyvážení klikového hřídele 

U klikového hřídele dochází k vysokým otáčkám a tak musí být staticky i 

dynamicky vhodně vyváţena. Jsou vyvaţovány setrvačné síly a momenty rotujících a 

posuvných částí. Vyvaţování můţe být momentově, silové nebo kombinované. Provádí se 

vyvrtáním otvorů do vývaţku, přidáním vývaţku, nebo přidáním materiálu s vyšší měrnou 

hmotností (Wolfram). 
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Obr. 48: Typy vyváţení, a) momentové, b) silové, c) kombinované [14] 

 

7.3.4 Ventilační ztráty 

Vznikají při sráţení klikového hřídele s částicemi vzduchu a oleje. To odebírá 

mechanickou práci a zvyšuje tak ztráty. Častým řešením je zkosení hran náběţné strany 

vývaţku, které se z důvodu symetrie provádí na obou stranách. Čím vyšší otáčky tak tím 

vyšší jsou ztráty proto u závodních a vysoko otáčkových motorů je důleţité tyto ztráty 

minimalizovat. To se provádí povrchovou úpravou vývaţků, kde se dociluje co nejvyšší 

hladkosti povrchu a tím ke sníţení součinitele tření. 

  

 

7.4 Volba hlavních rozměrů klikového hřídele 

Jako u pístu a ojnice, tak i u klikového hřídele se při návrhu vychází z vrtání válce. 

Je nutno rozlišit, zda se jedná o motor naftový nebo benzinový a jaké je uspořádání válců. 

Ferrari 360 vlastní benzinový motor s válci do V. Pro takovou stavbu motoru jsou 

doporučené rozměry znázorněny v tab. 7. V tomto případě jsou předem stanoveny tyto 

rozměry, které vychází z konstrukce klikové skříně, rozteče válců a jiţ navrţenou ojnicí: 

- průměr a délka hlavního čepu 

- průměr a délka hlavního čepu 

- rozteč válců  

 
Jako materiál klikového hřídele je zvolena ocel třídy 12 230.7 s mezí kluzu Re = 

835 MPa a mezí pevnosti Rm = 1100 MPa. 

 
Tab. 7: Základní rozměry klikové hřídele dle vrtání válce [8] 

Typ motoru 
Hlavní čep Ojniční čep rameno rozteč 

válců ϕd2/ϕD b2/ϕD ϕd1/ϕD b1/ϕD c/ϕD 

Záţehový, V 0,7 – 0,8 0,6 – 0,4 0,6 – 0,7 0,4 – 0,5 0,4 – 0,2 1,2 – 1,6 

Zvolené 63 23 48 46 14 88 



63 

 

hodnoty [mm] 

 

Obr. 49: Hlavní rychlosti Klikového hřídele [8] 

 

7.5 Pevnostní výpočet klikového hřídele 

7.5.1 Pevnostní výpočet ojniční čepu 

U ojničního čepu se projevuje namáhání jak krutem, tak ohybem. Jelikoţ krut a 

ohyb nepůsobí ve stejný okamţik, musí být namáhání vypočtena zvlášť. 

Ohyb: 

𝑀𝑜1 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

2
∙ 𝑎1    𝑁𝑚         (92) 

𝑀𝑜1 =
45396

2
∙ 0,0255 = 578,8 𝑁𝑚 

a1  vzdálenost od středu loţiska k boční stěně klikové hřídele [m] 

𝑊𝑜 ,𝑘𝑐 =
𝜋

32
∙ 𝐷ℎ𝑐

3 ∙  1 −  
𝑑ℎ𝑐

𝐷ℎ𝑐
 

4
          (93) 

𝑊𝑜 ,𝑘𝑐 =
𝜋

32
∙ 0,0483 ∙  1 −  

0,018

0,048
 

4

 = 1,06 ∙ 10−5 𝑚3 

𝜎𝑘𝑐 =
𝑀𝑜1

𝑊𝑜 ,𝑘𝑐
   [𝑃𝑎]         (94) 

𝜎𝑘𝑐 =
578,8

1,06 ∙ 10−5
= 54,4 𝑀𝑃𝑎    
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Obr. 50: Ojniční čep [autor] 

Krut: 

𝑀𝑘1 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

2
∙ 𝑟    𝑁𝑚         (95) 

𝑀𝑘1 =
45396

2
∙ 0,0395 = 896,57 𝑁𝑚 

a1  rameno klikového hřídele [m] 

𝑊𝑘 ,𝑘𝑐 =
𝜋

16
∙ 𝐷ℎ𝑐

3 ∙  1 −  
𝑑ℎ𝑐

𝐷ℎ𝑐
 

4
          (96) 

𝑊𝑘 ,𝑘𝑐 =
𝜋

16
∙ 0,0483 ∙  1 −  

0,018

0,048
 

4

 = 2,12 ∙ 10−6 𝑚3 

𝜏𝑘𝑐 =
𝑀𝑘1

𝑊𝑘 ,𝑘𝑐
   [𝑃𝑎]         (97) 

𝜏𝑘𝑐 =
896,57

2,12 ∙ 10−5
= 42,1 𝑀𝑃𝑎   

Redukované napětí σred je vypočítáno podle hypotézy HMH. 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =  𝜎𝑘𝑐
2 + 3 ∙ 𝜏𝑘𝑐

2    [𝑀𝑃𝑎]       (98) 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =  54,42 + 3 ∙ 42,12 = 90,8  𝑀𝑃𝑎 

7.5.2 Pevnostní výpočet hlavního čepu 

V hlavních čepech vniká smykové napětí vyvolané přenosem točivého momentu. 

Jeho maximální hodnota by se měla volit s ohledem na nerovnoměrnost chodu motoru 

přibliţně jako dvojnásobek maximálního točivého momentu motoru. Tento moment byl 

zjištěn na základě simulace spalovacího motoru v kapitole 4. Vzhledem ke krátké délce 

čepu je namáhání na ohyb zanedbatelné. 

Mk,hcmax = 2Mm = 738 Nm 

 

𝑊𝑘 ,ℎ𝑐 =
𝜋

16
∙ 𝐷ℎ𝑐

3 ∙  1 −  
𝑑ℎ𝑐

𝐷ℎ𝑐
 

4
          (99) 

𝑊𝑘 ,ℎ𝑐 =
𝜋

16
∙ 0,0633 ∙  1 −  

0,02

0,063
 

4

 = 4,86 ∙ 10−5 𝑚3 

𝜏ℎ𝑐 =
𝑀𝑘 ,ℎ𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑘 ,ℎ𝑐
   [𝑃𝑎]         (100) 

𝜏ℎ𝑐 =
738

4,86 ∙ 10−5
= 15,18 𝑀𝑃𝑎   
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8. Modelování jednotlivých částí klikového mechanismu 

Dle výpočtů a základních vstupních údajů jsou navrţeny jednotlivé části klikového 

mechanismu ve 3D. Pro toto modelování je vyuţito softwaru Autodesk Inventor 2008. 

 

8.1 Píst 

Píst je navrţen se třemi pístními krouţky plochým dnem. Plášť pístu je pod stíracím 

krouţkem oříznutý z důvodu odlehčení posuvných hmot. V dráţce pro stírací krouţek je 

vyvrtáno 6 otvorů pro odvod přebytečného oleje. Kromě těsnícího stíracího a polostíracího 

pístního krouţku, pístní skupina obsahuje ocelový pístní čep a dva pojistné krouţky.  

 

Obr. 51: Píst [autor] 

 

Obr. 52: Pístní čep, Pojistný krouţek [autor] 



66 

 

 

Obr. 53: Těsnící krouţek, Polostírací krouţek, Stírací krouţek [autor] 

 

Obr. 54: Pístní skupina [autor] 

8.2 Ojnice 

Ojnice je navrţena jako dělená se spodním okem a profilem dříku I. Víko ojnice je 

středěno na dřík pomocí dvou broušených vloţek. Do oka ojnice je vloţeno bronzové 

pouzdro a do hlavního oka jsou vloţeny 2 tenké ocelové pánve, které slouţí jako kluzné 
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loţisko. Víko ojnice je spojené s dříkem dvěma ocelovými, lícovanými šrouby 

s dvanáctihrannou hlavou. 

 

 

Obr. 55: Víko ojnice, Dřík ojnice [autor] 

 

 

Obr. 56: Ojniční pouzdro, Ocelová pánev [autor] 

 

Obr. 57: Středící vloţka, Ojniční šroub [autor] 



68 

 

 

Obr. 58: Ojniční skupina [autor] 

8.3 Klikový hřídel 

Klikový hřídel je kovaný, z toho se odvíjí i volba materiálu. Jako materiál byla 

zvolena ocel třídy 12 s vysokou pevností. Hřídel byl zvolen bez předsazených čepů. Při 

vyvaţování se těţiště dostalo téměř do osy klikového hřídele, nebylo nutno tedy nijak 

dodatečně hřídel upravovat. 

 

Obr. 59: Vyváţení těţiště klikového hřídele [autor] 
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Obr. 60: Klikový hřídel [autor] 

 

8.4 Klikový mechanismus 

 Na obr. 61 je znázorněn kompletní klikový mechanismus navrţený pro Ferrari 360 

Modenu. Celkem je sloţen ze 113 segmentů, jejichţ celková hmotnost činní 10,321 kg. 

 
Obr. 61: Kompletní klikový mechanismus [autor] 
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9. Pevnostní analýza 

Pro pevnostní analýzu existuje několik simulačních softwarů. Mezi nejlepší se řadí 

ANSYS Workbench. V této diplomové práci je analýza uskutečněna v programu Autodesk 

inventor professional 2008, která byla vyvinuta firmou ANSYS. Nejde o tak vybavený 

software, jako je ANSYS, ale je dostupnější, není třeba převádět model a pro základní 

pevnostní kontrolu je dostačující. 

9.1 Úvod do MKP 

MKP neboli Metoda Konečných Prvků je výpočtová metoda zaloţena na 

analytickém přístupu pro zjištění neznámé veličiny. Vznik MKP se datuje k roku 1956 

v USA. Zprvu byla vyuţívána pro vojenské účely, ale časem se rozšířila do stavebnictví a 

do různých průmyslových odvětví. Pomocí této metody jsme schopni určit, jak se bude 

prvek chovat, aniţ by musel reálně testován. Tím se ušetří velká část nákladů, ovšem cena 

samotného softwaru je velice vysoká. Dále je moţno změnit materiál nebo rozměry 

výrobku a tím tak zajistit aby nebyl výrobek předimenzován. 

Metoda spočívá v tom, ţe se prvek nahradí přesně nadefinovaným souborem 

geometricky jednoduchých elementů. Vzájemná vazba mezi elementy je pouze v určitých 

uzlech, ze kterých vznikne tzv. síť. Velikost sítě, která z těchto elementů vznikne, určuje 

přesnost, ale i sloţitost výpočtu, protoţe se pro kaţdý uzel sestavuje matice tuhosti, která je 

řešena parciálními diferenciálními rovnicemi. Rovnice jsou řešeny pomocí variačních 

postupů, které vyuţívají virtuálních sil či posuvů. [14] 

 

Obr. 62: Pracovní prostředí pevnostní analýzy v programu Autodesk Inventor 2008 [autor] 
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9.4 Pevnostní analýza v programu Autodesk Inventor 2008 

Pevnostní výpočet MKP je sloţen z 3 hlavních kroků a to Před řešením, Řešení 

numerickými metodami a Po řešení. Prvním krokem je volba materiálu. V knihovně 

programu jsou předem nadefinované materiály. Pro přesnější zadání však lze zadat nový 

materiál a nadefinovat jeho mechanické a fyzikální vlastnosti.  

 
Ve druhém kroku se musí nastavit vazby a zatíţení modelu. Jako vazby jsou 

dostupné pevná (odebírá 6 stupňů volnosti), vazba svorky (odebírá 4 - 6 stupňů volnosti), a 

ideální vazba (odebírá 3 stupně volnosti). Ideální vazbu lze zjednodušeně popsat tak, ţe se 

těleso v místě dotyku plochy dotýká imaginární bariéry. Nastavení zatíţení nabízí prvky 

tlak, síla, zatíţení loţiska, zatíţení tělesa a moment. V dalším kroku se nastaví síť tělesa. 

Zde je na výběr z intervalu - 100 aţ + 100, přičemţ – 100 odpovídá nejhrubší síti a + 100 

zase nejjemnější síti. Pro nejvyšší přesnost výsledku je v této práci pouţita hodnota + 100. 

 

Obr. 63: Síť ojničního šroubu při nastavené hodnotě 0 [autor] 

 Po spuštění simulace pomocí ikony Aktualizace pevnostní analýzy je moţno vybrat 

z 3 průběhů napětí (ekvivalentní, maximální, minimální), průběhu deformace a průběhu 

součinitele bezpečnosti. Celou analýzu lze poté exportovat do textového formátu jako 

zprávu. 

9.3 Namáhání pístu 

 Pevnostní výpočet pístu byl popsán v kap. 5.3. Nyní je píst ověřen jako celek a je 

zjištěno kde působí největší napětí. Jako okrajové podmínky byl zvolen tlak na píst, který 

činí 8 MPa. Dále je nutno přidat vazbu. Píst se opírá o plochu pístního čepu proto je vazba 

v nálitcích pro pístní čep. Po výsledné simulaci je z obr. 64 a 65 patrné, ţe největší napětí 

jsou v okolí nálitků pro pístní čep a největší deformace jsou uprostřed dna pístu. 

Maximální deformace je dle simulace 0,017 mm. Napětí i deformace jsou přijatelné, takţe 

píst po simulaci vyhovuje. 
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Obr. 64: Deformace pístu [autor] 

 

Obr. 65: Napětí pístu [autor] 

 Další namáhaná součást z pístní skupiny je pístní čep. Pístní čep je namáhán na 

ohyb a smyk. Zatíţení setrvačnou silou je menší, a proto bude kontrola provedena pouze 

tlak, který vzniká tlakem plynů ve spalovacím prostoru válce. Maximální síla při expanzi 

je 45 396 N přičemţ na kaţdou stranu pístního čepu působí její polovina. Vazba pístního 

čepu je v místech, kde je spojen s ojnicí. Výsledky simulace ukazují, ţe největší deformace 

jsou na krajích pístního čepu a to 0,015 mm. Nejvyšší zatíţení je v prostoru, kde je vůle 

mezi ojnicí a nálitkem pro pístní čep. Ze simulace je opět patrné, ţe hodnoty, kterých 

dosahují deformace a napětí jsou přijatelné. Píst tedy lze povaţovat za vhodně navrţený. 
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Obr. 66: Deformace a napětí pístního čepu [autor] 

9.3 Namáhání Ojnice 

Ojnice je namáhaná na tlak při hoření směsi a na tah způsobeným setrvačnými 

hmotami části ojnice a pístní skupiny. V prvním kroku je provedena analýza na tlak. Při 

tlaku se přenáší síla 45 396 N přes pístní čep na spodní část ojničního oka. Vazba je 

přidána na plochu dříku, kde se dotýká ocelová pánev. Po analýze, je největší deformace 

v horní části ojničního oka a to 0,17 mm. To uţ se jeví jako vyšší hodnota. Extrémní 

hodnota napětí dosahuje téměř 700 MPa a vyskytuje se v místě přechodu ojničního oka do 

dříku ojnice. Hodnoty deformací a napětí jsou poměrně vysoké a můţe zde dojít 

k plastické deformaci. Návrhem řešení je povrchová úprava ojnice, pouţití pevnějšího 

materiálu nebo zjemnění přechodu v kritických místech. 

 

Obr. 67: Deformace a napětí ojnice při působení tlakové síly [autor] 
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Při namáhání setrvačnou silou, ojnice musí přenést sílu 18 642 N. Tentokrát působí 

síla na horní část ojničního pouzdra a vazba je v místě ocelové pánve ve víku ojnice. 

V ojnice je zatíţena menší silou a tak dosahovaná napětí a deformace jsou niţší. Na 

setrvačnou sílu navrţená ojnice vyhovuje. 

 

Obr. 68: Deformace a napětí ojnice při působení setrvačné síly [autor] 

 

Ojniční šrouby jsou u ojnice zatěţovány pouze vlastním předpětím a tahem. 

Maximální taţná síla, která působí na dřík šroubu je 26 514 N. Jako pevná vazba je určena 

mezidruhová plocha pod hlavou šroubu.  Maximální napětí po analýze dosahuje 638 MPa 

coţ je vysoká hodnota, ale pouţitím vysokopevnostní oceli s mezí kluzu 740 MPa 

zabezpečuje, ţe nedojde k ţádným plastickým deformacím.  

 

Obr. 69: Deformace a napětí ojničního šroubu [autor] 
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9.4 Namáhání Klikového hřídele 

Klikový hřídel je kombinovaně namáhán na krut a ohyb. Jelikoţ se jedná o osmi-

válcový motor, jsou pracovní cykly rozděleny po dvojicích se stejným charakterem. Z toho 

vyplývá i jejich zatíţení. Při působení max. tlakové síly na horní 2 ojniční čepy, začíná 

dolní dvojici ojničních čepů působit setrvačná síla ojnice a pístní skupiny. Hlavní čepy jsou 

přitom namáhány točivým momentem. Na polovinu ojničních čepů tedy působí tlaková síla 

Ft = 45 396 N a setrvačná síla Fs = 33 376 N a moment v krutu Mk = 896,7 Nm. Na hlavní 

čepy působí točivý moment Mt = 738 Nm. Dále jsou přidány rotační vazby na plochu 

hlavních čepů. Pro spuštění simulace bylo bohuţel nutné zakázat prvky, které jsou 

vzhledem k rozměru součásti velice malé, tj. závity, zkosení a zaoblení. Výsledky analýzy 

ukazují deformace v řádech tisícin mm a napětí pouze 38 MPa. Klikový hřídel je tedy 

minimálně namáhán a splňuje tak poţadavek kladený na co nejvyšší tuhost.  

 

 

Obr. 70: Deformace a napětí klikového hřídel [autor] 

10. Závěr  

Cílem práce bylo navrhnout klikový mechanismus pro motor z vozu Ferrari 360 Modena.  

V této diplomové práci byla popsána problematika týkající se jeho kompletního návrhu. 

Pomocí simulačních modelů byly zjištěny základní parametry, kterým klikový 

mechanismus musel vyhovovat. Postup návrhu byl směrem píst – ojnice – klikový hřídel. 

Dle pevnostních výpočtů nejnamáhavějších částí, všechny komponenty vyhovují a proto 
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mohly být sestaveny výsledné 3D modely. Tyto modely byly pevnostně ověřeny pomocí 

analýzy napjatosti.  

Při analýze bylo zjištěno, ţe ojnice sice vyhovuje, ale míra bezpečnosti je nízká a 

bylo by vhodné ojnici upravit. Navrhuji zjemnění přechodu mezi dříkem a ojničním okem. 

Tím se ovšem mírně zvýší hmotnost posuvných hmot, coţ není přívětivé. Další moţností je 

změna materiálu ojnice, nebo povrchová úprava povrchu. Nejlepším řešením je 

optimalizovat ojnici a vybrat vhodný kompromis. U ojničních šroubů se vyskytl obdobný 

problém. Vyhovují, ale míra bezpečnosti je opět nízká. V kritickém průřezu šroubu vzniká 

velice vysoké napětí, které je dáno předpětím a setrvačnou silou. Nabízí se řešení odstranit 

tento průřez, pouţitím lícovaného šroubu bez změny průměru dříku. Klikový hřídel, dle 

analýzy napjatosti vyhovuje. Napětí se pohybuje v řádu několika desítek MPa a vzhledem 

k mezi kluzu materiálu 840 MPa je klikový hřídel předimenzovaný. Bylo by vhodné 

provést jeho odlehčení. 

Takto navrţený klikový mechanismus vyhovuje a je moţno jej pouţít pro Ferrari 

360 Modena. Součástí příloh je i výkresová dokumentace jednotlivých částí klikového 

mechanismu. 
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