
Mechanická účinnost PSM, snižování mechanických ztrát

• „Ztrátová“ mechanická energie v PSM: třecí ztráty, pohon příslušenství a ústrojí v motoru, pumpovní
práce

• Zvyšování celkové účinnosti PSM (termodynamické a mechanické), snižování měrných emisí CO2

vozidlových motorů
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ZTRÁTY (orientační hodnoty podílu hlavních skupin ztrát na 
celkové ztrátě mech.energie v PSM při 100% zatížení)

ZÁŽEHOVÝ

MOTOR [%]

VZNĚTOVÝ

MOTOR [%]

Tření píst-válec (kroužky-válec) 45 50

Tření ložisek klikového a vačkového hřídele 23 24

Ztráty na výměnu válce motoru 20 14

Pohon rozvodového mechanizmu 6 6

Pohon pomocných agregátů 6 6

SKUPINA (orientační hodnoty mech.ztrát v % indikovaného 
výkonu PSM při 100% zatížení)

ZÁŽEHOVÝ

MOTOR 

VZNĚTOVÝ

MOTOR 

Výměna náplně válce motoru 3,5 3,5

Vodní, olejové a vstřikovací čerpadlo 1,0 1,5

Ventilový rozvod a pohon příslušenství 1,5 1,5

Ztráty v hlavních a ojničních ložiskách 4,0 6,0

Tření pístu a pístních kroužků ve válci 8,0 12,5

CELKEM 18 25

Osobní automobil má průměrnou jízdní spotřebu benzinu 7 litrů/100 km. Jakých hodnot dosahuje měrná
emise CO2 (v gramech /1 km) ? Hustota benzinu je 750 kg/m3, v 1 kg benzinu je podíl uhlíku 85%.

kgVM ppp 25,575,07100/100/   kmkgCxMM CpC 100/463,485,025,5100/100/ 

22 443212 kgCOkgOkgC 
2666,31 kgCOkgC 

2100/100/ 36,16666,3
2

kgCOMM Cco  kmgCOM kmCO /6,163 2/2


Cílové hodnoty CO2 /1km: r.2008 – 140 g/km (průměrné emise celé produkce nových  vozidel M1 a N1 u každého výrobce)

2014 – 130 g/km (původní požadavek EU 120 g/km), zatím stále v jednání

Cílové hodnoty měrné emise CO2/1 km nejsou zatím jako emisní limity (např. EHK), výrobci automobilů však z prestižních 
důvodů tento ukazatel vlastností automobilu velmi zodpovědně sledují (význam plynných paliv pro snižování emisí). 

Při spotřebě 4,5 l/100 km je měrná
emise CO2 cca 105 g/1 km
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Mechanická účinnost PSM a způsoby jejího zjišťování

Závislost točivého momentu na hodinové spotřebě paliva,  extrapolace křivky spotřeby paliva,  
motor Škoda 1,2 HTP BMD000 071 o úpravě "B"
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Určení mechanické účinnosti PSM měřením hodinové spotřeby paliva

Průběh mechanické účinnosti motoru Škoda 1,2HTP BMD000 071 "B"
za  použití ztrátového momentu z protáčení motoru
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Průběhy mechanické účinnosti vozidlového zážehového motoru v závislosti na otáčkách a 
zatížení

n = konst

Grafická konstrukce průběhu m v závislosti na zatížení

Způsoby určení mechanické účinnosti PSM:

- Měřením celkové spotřeby paliva v režimech n = konst

- Z vyhodnocení vysokotlaké indikace

- Protáčením motoru (měřením „ztrátového“ výkonu)

- Měřením s vypínáním válců
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Ztráty třením

Velikost třecích ztrát závisí na zatížení stykových ploch, podstatný vliv přitom má kvalita povrchu 
stykových ploch a přítomnost maziva mezi „kontaktními“ plochami pohybujících se dílů, významný vliv 
má i vzájemná rychlost pohybujících se dílů. Komplikovanost mechanizmu vzniku a velikosti třecích ztrát 
v zatížených a mazaných stykových plochách v závislosti na zmíněných činitelích ukazuje v obecné
podobě Stribeckova křivka: závislost součinitele tření f ve stykových plochách je znázorněna na 
parametru N/ ( je dynamická viskozita maziva, N je vzájemná rychlost stykových ploch a  je měrný 
tlak ve stykové ploše).

• Při velmi nízké rychlosti vzájemného pohybu je účinek maziva mezi 
kontaktními plochami velmi malý, součinitel tření se přibližuje 
hodnotě tzv. suchého tření (fs), jehož velikost je určena kvalitou 
povrchu stykových ploch.
• Se zvyšováním rychlosti vzájemného pohybu stykových ploch se 
velikost třecích ztrát výrazně snižuje. Výsledná hodnota součinitele 
tření je určena funkčním vztahem, ve kterém  se uplatňuje jak 
součinitel suchého tření fs, tak součinitel hydrodynamického tření fL.  

 ... koeficient, jehož hodnoty se mění v rozsahu 1 a 0: při nulové
nebo velmi nízké rychlosti vzájemného pohybu stykových ploch se 
 1 (suché-mezní tření), s rostoucí rychlostí se hodnota  rychle 
snižuje (smíšené-polosuché tření) a postupně se   0 
(hydrodynamické tření). Proměnlivost koeficientu  a jeho závislost 
na konkrétních provozních podmínkách je činitelem, který značně
komplikuje experimentální i výpočtové vyšetřování třecích ztrát.

  Ls fff   1

V případě posuvného pohybu pístu a pístních kroužků ve válci motoru v režimu proměnlivých rychlostí posuvného pohybu 
s rychlým střídáním směru pohybu prochází stykové plochy pohybujících se dílů od mezního až po hydrodynamické tření. 
Kvalita povrchu stykových ploch (drsnost povrchu i součinitel suchého tření) má na třecí ztráty významný vliv (v případech 
vratných posuvných pohybů nelze s jistotou zajistit, aby pohyb mezi dvojicemi byl v režimu hydrodynamického tření: 
suché nebo polosuché tření třecí ztráty zvyšuje). 
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Možnosti snižování třecích (a dalších) ztrát v PSM

Povlakování třecích ploch vrstvou CVD (Chemical Vapor Deposition) na bázi uhlíku (označovaných často 
jako vrstvy DLC - Diamond Like Carbon). Tyto povlaky se připravují pomocí plazmové depozice (PACVD) a 
vyznačují se vysokou tvrdostí, elasticitou a dobrou tepelnou vodivostí.
• Při aplikaci DLC vrstvy (tloušťka cca 10 m) na velmi kvalitní třecí ploše (s extrémně hladkým povrchem) pístního kroužku 
(ocelového i litinového) se třecí ztráty sníží o 20% ( publikace Federal Mogul). 

• DLC technologii lze použít na vačkové hřídele, zdvihátka a dříky ventilů: kromě nižších třecích ztrát se DLC technologie 
projevuje vyšší životností motoru.

• Snižování ztrát mechanické energie v PSM regulovaným olejovým čerpadlem s proměnným výtlačným objemem a řízeným 
pohonem oběhového čerpadla kapalinového chlazení. Systém stop-start pro jízdu vozidla v městském provozu, využití
alternátoru při brzdění motorem k dobíjení baterie a odpojování alternátoru při akceleraci. 

• Snižování ztrát mechanické energie v zážehových PSM využitím principu Millerova (Attkinsonova) cyklu pro kvantitativní
regulaci výkonu motoru.  

• Zážehový motor Nissan 1,2 DIG-S s vysokou aplikací DLC technologií vykazuje proti motorům bez DLC povlakování
snížení třecích ztrát o 30%. Motor je přeplňovaný mechanickým dmychadlem s řízeným pohonem, Vz = 1,2 dm3,  = 13,  
výkon Pe = 72 kW, Mtmax = 142 Nm, přímý vstřik paliva, pracovní oběh motoru je Attkinsonova typu, kombinovaná spotřeba 
benzinu 4,1 l/100 km. 

Mechanicky poháněné oběhové čerpadlo 
chladicí kapaliny: ve fázi ohřevu motoru (až
do teploty chladicí kapaliny 85 oC) je čerpadlo 
odpojeno pomocí membránového spojky, 
ovládané podtlakem ze sacího potrubí motoru 
(příznivý účinek na výkonové i emisní
vlastnosti motoru). 

řemenice
Oběž.kolo čerpadla

spojka
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Teoretický (výpočtový) výzkum vlivů na ztráty třením v PSM

Výpočtový model virtuálního motoru s popisem třecích poměrů na vzájemně se pohybujících dvojicích

ČVUT v Praze

ČVUT v Praze

VUT v Brně

VUT v Brně

Model „blowby“
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VUT v Brně

VUT v Brně

VUT v Brně

VUT v Brně

Teoretický (výpočtový) výzkum vlivů na ztráty třením v PSM

Výpočtový model virtuálního motoru - popis silových poměrů na kroužkové partii



PZP (2011/2012) 14/7 Stanislav Beroun

Experimentální výzkum vlivů na ztráty třením v PSM

Měření ztrát třením protáčením na speciální zkušební stanici (KVM TUL)

Zkušební stanice pro měření mechanických 
ztrát v PSM protáčením. Protáčený motor je 
k regulovanému hnacímu elektromotorem 
připojen přes snímač točivého momentu 
torzně poddajnou spojkou. Sestava 
ohřívačů a chladičů s oběhovými čerpadly 
pro chladicí kapalinu a mazací olej s 
ovládacími a regulačními panely zajišťuje 
nízkou změnu nastavených teplot v průběhu 
měření (regulačním systémem je při reálné
volbě teplot udržována teplota chladicí
kapaliny a mazacího oleje v rozmezí ± 0,5 
0C). Teplota chladicí kapaliny může být 
udržována v rozsahu 250C až 900C, teplota 
mazacího oleje se může pohybovat 
v rozsahu 300C až 1300C. Měřicí ústřednou 
jsou jednotlivá data registrována  frekvencí
2,4 kHz.

Periodický průběh „ztrátového“ točivého momentu protáčeného motoru (účinkem 
kompresních tlaků, dynamiky vačkového mechanizmu apod.) vyvolává v soustavě
buzené torzní kmitání. Aby výsledek měření nebyl torzním kmitáním ovlivněn, musí
být celá soustava „naladěna“ s ohledem na vlastní frekvenci  soustavy – pro měření
se využívá nadrezonanční oblast.

SnSpC kkk

111


 Hz
II

II
kf

ES

ES
C 







2

1

A    amplituda
Ω frekvence

Ωr rezonanční
frekvence (vlastní
frekvence oscilátoru)

b     tlumení kmitající soustavy

podrezonanční oblast nadrezonanční oblast
Příklad rezonančního kmitání torzní

soustavy při chybné konfiguraci 

Přenosové vlastnosti 
torzního kmitání torzní
soustavou (závislost 
výchylka-amplituda na 
budicí frekvenci



PZP (2011/2012) 14/8 Stanislav Beroun

Experimentální výzkum vlivů na ztráty třením v PSM, možnosti zvyšování c PSM

Měření ztrát třením protáčením na speciální zkušební stanici (KVM TUL) – příklady výsledků

Průběhy středního ztrátového tlaku PSM s 
různým osazením pístních kroužků: 
komplexní výzkum pasivních odporů
různých provedení pístních kroužků musí
zahrnovat i měření průběhů tlaku ve 
válcích motoru a profuků do klikové skříně
(blowby) při protáčení k analýze výsledků
měření (těsnost kroužků, termodynamické
vlivy, třecí ztráty).  

Výzkum možností ke snižování pasivních odporů v PSM je zaměřen na 
všechny „zdroje“ termodynamických i mechanických ztrát v motoru -
např. hřídelová těsnění, přetlačování náplně v klikové skříni mezi 
prostory pod písty jednotlivých válců, průtok chladicí kapaliny přes 
hlavu válců do vodního prostoru pláště bloku motoru (tj. obráceně proti 
obvyklému uspořádání) zlepšuje přestup tepla v teplotně
nejexponovanějších chlazených partiích motoru a může významně snížit 
příkon vodního čerpadla. 

Technická opatření ke zvýšení termodynamické účinnosti zážehových motorů v režimech částečného 
zatížení: např. použitím zapalovacího systému s vícenásobným výbojem bez zvýšení nároků na energii 
v zapalovací cívce, účinnějším využitím energie v zapalovací cívce k přenosu na elektrody zapalovací
svíčky, optimalizací přímého vstřikování paliva apod. V režimech velmi nízkého zatížení (při pe  2 bar) 
lze dosáhnout hodnoty mpe až kolem 220 g/kWh (údaje Daimler Mercedes Benz). 


