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Dopravní prostředky, mobilní pracovní stroje

Mezi strojírenstvím a dopravou je dlouhodobě těsný vztah s oboustranným významem 
pro rozvoj těchto odvětví
• Dopravní prostředky, jejich kvalita, výkony a především technická úroveň jsou přímo 
závislé na možnostech strojírenství. 
• Dopravní průmysl ovlivňuje transfer lidského a technického potenciálu pro rozšiřování
nejnovějších poznatků a technologií ve strojírenství.
• Dopravní prostředky představují špičkovou produkci strojírenství (materiálovou, 
konstrukční i technologickou)  s mimořádnými provozními (výkonovými, spolehlivostními
a životnostními) vlastnostmi. Jsou poháněny téměř výhradně tepelnými motory.
 pístové parní stroje a parní turbiny (od 19. do poloviny 20. století v pozemních a 
lodních dopravních prostředcích)
 pístové spalovací motory (od konce 19. a začátku 20. století pozemní, lodní a letecké
dopravní prostředky a mobilní pracovní stroje)
 spalovací turbiny a proudové stroje (od konce 1.pol. 20. století především letectví)
 raketové motory (kosmická technika).

Automobilový průmysl a výrobci dalších mobilních strojů pro pozemní (silniční, terénní) 
přepravu má výrazný podíl celkových výkonech strojírenství (v České republice se podílí
na celkové průmyslové výrobě ČR cca 15% a zaměstnává cca 0,5 milionu pracovníků).
Bezkonkurenční postavení v pohonu všech kategorií mobilních strojů mají pístové
spalovací motory. 
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V mobilních strojích jsou spojeny výsledky teoretického a aplikačního výzkumu pro
realizaci moderních technických řešení ze všech oblastí strojírenství (konstrukce, 
technické materiály, technologie). Masivně se rovněž využívají poznatky z moderní
elektrotechniky, informatiky, chemie a chemických technologií, techniky životního 
prostředí, průmyslového návrhářství, biomechaniky a dalších oborů.

Všechny skupiny mobilních strojů mají podobné konstrukční rysy strukturálního 
uspořádání jednotlivých ústrojí, která zajišťují pohyb vozidla a jeho pracovní funkce:

ÚSTROJÍ

BRZDÍCÍ

ZDVIHACÍ LOŽNÉ

ŘÍDÍCÍ

PŘEVODOVÉ JÍZDNÍ

HLAVNÍ

HNACÍ

POHONNÉ

• Technická řešení stroje: konstrukční a výpočtové analýzy z hlediska klasické
mechaniky (statiky, kinematiky, dynamiky), pružnosti a pevnosti, termomechaniky, 
hydromechaniky (aerodynamiky).

• Spolehlivostní a životnostní parametry, zákonné předpisy (legislativa bezpečnosti práce 
a provozu motorových vozidel, ochrany životního prostředí atd). 



Úvod do strojírenství (2009/2010) 9/3 Stanislav Beroun

 Zásada trvale udržitelného rozvoje dopravy a dopravních prostředků z hlediska výfukových emisí, 
hluku a vibrací, recyklace apod. 

 Zvyšování energetické účinnosti pohonných jednotek: dnešní pístové spalovací motory převyšují
svými účinnostmi všechny ostatní primární zdroje mechanické energie (s výjimkou paroplynových 
elektráren); to má významný vliv na ekonomiku provozu i emise CO2 a vytváří se i další možnosti 
využívání pístových spalovacích motorů v decentralizované energetice (kogenerační výroba 
elektřiny a tepla).

 Využití alternativních paliv jak kapalných (připravovaných z biomasy nebo syntetizovaných 
z přírodních hořlavých plynů, alternativních zdrojů uhlovodíků i z uhlí), tak plynných. 

 Kvalitativní změny v konstrukci strojírenských výrobků aplikací mikroelektroniky a zaváděním 
mechatronických systémů pro adaptivní regulaci a diagnostiku (OBD) provozu celého vozidla i jeho 
částí.

 Mechatronické systémy na motoru (řízení tvorby směsi, předstihu zážehu, optimalizace 
momentové charakteristiky, výfukových emisí, regulace parametrů motoru pro udržení
momentálního optima, diagnostika závad a pod). 

• Mechatronické systémy na vozidle (optimalizace řazení u převodovky, ovládání a regulace 
jízdního režimu - ABS, EBV, EDS, ESP, ASR, …, řízené odpružení a tlumení apod.).

 Nástup koncepce "inteligentního vozidla" s elektronicky jištěnými a ovládanými stavy či pohony 
různých provozních a bezpečnostních zařízení, sběrnicovým systémem informací pomocí CAN Bus 
(stav vozidla, zajištění odstupu od překážek a jiných vozidel, klimatizace, navigace systémem GPS 
a pod.).

 Snižování jízdních odporů vozidla (aerodynamická optimalizace karoserie,  zlepšování vlastností
pneumatik, snižování hmotnosti konstrukční a materiálovou optimalizací vozidla).
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Požadavky na kvalitu dopravních prostředků: ekonomické, energetické, ekologické, 
bezpečnostní, spolehlivostní, uživatelské. 

Hlavní hlediska a jejich vzájemné souvislosti v podmínkách trhu a legislativy ukazuje 
schéma.
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„Ekodesign" výrobku (recyklovatelnost nebo opakované použití), slitiny lehkých kovů Al, Mg, 
termoplasty,  termosety a kompozity, nové technologie (svářené plechy různých tloušťek pro 
výlisky, vrstvené konstrukce s vylehčeným jádrem, použití nových metod tváření hydrostatickým 
tlakem, tváření taveniny), ekologicky přijatelná antikorozní ochrana (vodou ředitelné nátěrové
hmoty, zinkování, omezení galvanických postupů i použití těžkých kovů atp.), panelové konstrukce 
s nosným potahem (převzaté z letectví) apod..

Moderní automobil obsahuje v průměru asi 50 různých materiálů a cca 10 000 součástek. 
Materiálové členění automobilu lze zhruba popsat (hmotnostními podíly) takto:

Ocel……………………………... 55 
Litina  …………………………… 12 
Hliník a Al-slitiny  ……………… 6 
Barevné kovy……………….…..   3 
Plasty……………………………. 8 
Guma……………………………. 4 
Sklo……………………………… 3 
Kapaliny ………………………..  6 
Ostatní…………………………..  3 

Hlavní konstrukční prvky automobilu jsou vyrobeny z ocelí a litin. Jedná se jak o běžné konstrukční
oceli a litinu, tak vysoce pevné nízkolegované oceli, vanadové oceli, oceli vysocelegované i ocelové
součástky vyrobené postupy práškové metalurgie. Podíl železných kovů na hmotnosti automobilu v 
posledních dvaceti letech klesal, v současné době se pohybuje kolem 65 % a je tendence snižovat 
podíl železných kovů až pod 60 %.



Úvod do strojírenství (2009/2010) 9/6 Stanislav Beroun

Pohyb motorového vozidla se uskutečňuje pomocí mechanické energie z hnacího motoru, 
přenášené prostřednictvím převodů na jízdní ústrojí (hnací kola). Obecné schéma klasického 
uspořádání hnacího ústrojí motorového vozidla:

Kola

Rozděl.převod.
(diferenciál)

Motor Proměnlivý
převod

- stupňová převodovka,spojka
- hydrodynamický měnič
- hydromechanická převodovka

Řešení hnacího ústrojí (pohonná jednotka a její charakteristika, převodovka a počet převodových 
stupňů, pneumatiky) vozidla musí zajišťovat jednak požadované jízdní vlastnosti (akcelerace, 
rychlost, stoupavost) i určitý komfort pro obsluhu (řidiče). 

• Úspěšné zvládnutí řešených problémů vyžaduje kvalitní osvojení teoretického aparátu: pro 
základní úlohy postačí středoškolská úroveň znalostí, většina problémů se však dnes vyšetřuje 
pomocí nástrojů vyšší matematiky (matematické modelování, simulační výpočty, … ).

• Následující schémata ukazují příklady základních výpočtových kontrol na motorovém vozidle a 
jejich důležitost pro jízdní (provozní) vlastnosti.  
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Schématické znázornění způsobu určování
výškové polohy těžiště vozidla metodou příčného 
naklonění (při zablokovaném pérování se vozidlo 
s plošinou nakloní až do ztráty stability): výška 
těžiště se vypočítá pomocí úhlu . Znalost výškové
polohy těžiště je nutná pro vyšetřování stability 
vozidla v různých jízdních situacích.

v

F  =M.a

T a=

s

dv
dt

FB/ZFB/P

Zp Zz
G=M.g

lp lz

Znázornění základní situace vozidla při brždění v 
přímé jízdě: bržděním dochází k přerozdělení
zatížení přední a zadní nápravy a ke změně
brzdících účinků na jednotlivých kolech. Úloha je 
významná pro konstrukční řešení a optimalizaci 
ovládání a regulace brzdového ústrojí vozidla.
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Geometrie směrového řízení vozidla: pro bezskluzový
pohyb kol při průjezdu vozidla zatáčkou musí
konstrukce řídícího mechanizmu zajišťovat správný 
úhel natočení vnitřního a vnějšího kola na řiditelné
nápravě ve všech poloměrech zatáčení vozidla.
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Otáčková charakteristika vozidlového pístového spalovacího 
motoru a závislost průběhu hnací síly na kolech hnací
nápravy v závislosti na zařazeném převodovém stupni a 
rychlosti jízdy: velikost hnací síly je uřčena celkovým 
převodem mezi motorem a hnacími koly vozidla a její průběh 
vychází z charakteristiky točivého momentu motoru.
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Mezi nejdůležitější provozní vlastnosti motorových vozidel patří emisní parametry. Zákonné
předpisy (legislativa) postupně (a stále přísněji) určují přípustné limity hlukových emisí a emisí
výfukových škodlivin z provozu motorových vozidel - je to v souladu s celosvětovým úsilím po 
zajištění trvale udržitelného rozvoje mobility osob a nákladů. Pro silniční vozidlové motory platí ve 
většině zemí Evropy směrnice Evropské hospodářské komise (EHK, resp. ECE).

Limity hlukových i výfukových emisí zaznamenaly během dvou posledních desetiletí značný pokles. 

 Hlukové emise: pro nově vyráběné osobní automobily je přípustná hladina intenzity vnějšího hluku 
75 dB (dříve až 82 dB), pro nové těžké nákladní automobily je přípustná hladina intenzity vnějšího 
hluku 80 dB (dříve 91 dB).

Pozn.: pokles o 3 dB znamená snížení hladiny intenzity hluku na polovinu.

 Výfukové emise: ve výfukových plynech se dnes zjišťují emise tuhých částic (PM) a plynných 
škodlivin ( oxidů dusíku NOX, nespálených uhlovodíků HC a oxidu uhelnatého CO). Úroveň
emisních limitů je zpravidla označována jako EURO xx (vyšší číslo xx znamená přísnější emisní
limity).

Zatížení ovzduší výfukovými škodlivinami z provozu motorových vozidel v České republice 
představuje v některých lokalitách nejvýznamnější zdroj znečišťování. 

Zdravotní rizika ze znečišťování ovzduší výfukovými škodlivinami.

Produkce CO2: rostoucí koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší přispívá ke skleníkovému efektu a 
vážně narušuje biologickou rovnováhu na Zemi.
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Pístové spalovací motory (PSM)

PSM tvoří podstatnou část všech tepelných motorů, tedy strojů, ve kterých se mění tepelná energie 
na mechanickou práci. Jsou to stroje, pracující v otevřeném cyklu a tepelná energie, určená k 
přeměně na energii mechanickou, se získává chemickou cestou, spalováním hořlavé směsi paliva 
se vzduchem uvnitř motoru. 

PPAL=PTEP

PCHL

PEF=PMECH

PVÝF

Celkovou výkonovou bilanci vyjadřuje rovnice

PTEP = PEF + PCHL + PVÝF.

Zjednodušeně se odhaduje 

PEF  PCHL  PVÝF. 

PSM je v současné době nejvýznamnější zdroj mechanické energie (současně se ale stal i 
významným zdrojem znečišťování ovzduší). Pístové spalovací motory mají za sebou cca 140letou 
historii technického vývoje a výroby a nepochybně ještě několik desetiletí bude jejich vývoj a 
zdokonalování pokračovat. 

První pístový spalovací motor (plynový, na svítiplyn) postavil v r. 1860 Lenoir, celková účinnost tohoto motoru 
však byla pod 5%. Na světové výstavě v Paříži v r. 1878 představil Otto ležatý čtyřdobý plynový motor s klikovým 
(křižákovým) mechanizmem (výkon 3 kW při n = 170 1/min). Další rozvoj pístových spalovacích motorů je spojen s 
úsilím po využití kapalných paliv: v r. 1884 předvedl Daimler rychloběžný (n = 800 1/min) čtyřdobý benzinový 
motor. V období 1893 až 1897 vypracoval Diesel řešení čtyřdobého spalovacího motoru na těžko odpařitelná
paliva, jehož pracovní cyklus zajistil výrazné zvýšení celkové účinnosti motoru (přes 26%). 
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Koncepce PSM: různé kategorie podle uspořádání pracovního oběhu, konstrukčního provedení, 
použitého paliva a provozního účelu – nejvýznamnější je však dělení na

zážehové - vznětové, dvoudobé – čtyřdobé.

Pístové spalovací motory pracují objemovým způsobem, s přetržitým průtokem pracovních látek, tj. 
vzduchu i paliva; hořlavá směs se spaluje ve spalovacím prostoru, umístěném uvnitř válce 
motoru. Hořlavá směs je vytvořena ze složek paliva a vzduchu, přičemž jako palivo se nejčastěji 
používají směsi kapalných uhlovodíků získávaných z ropy (benzin, nafta). 

Vz ... zdvihový objem

Vk ... kompresní objem

 ... kompresní poměr

Wi ... indikovaná práce oběhu

  V V

V
z k

k

Kompresní poměr  má největší vliv na 
celkovou účinnost PSM

Paliva pro PSM
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Sání motoru: do 
válce přitéká
čerstvá náplň

Komprese: na 
konci komprese
je zážeh směsi

Expanze: na začátku 
expanze pokračuje 
hoření směsi ve válci

Výfuk: píst 
vytlačuje z válce 
spaliny

Základní fáze pracovního oběhu 4dobého zážehového motoru
(celý pracovní oběh se uskuteční za 2 otáčky klikového hřídele motoru)
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přepouštěcí
kanál

kliková
skříň

Plnění válce: čerstvá
náplň, stlačená
v klikové skříni, je 
přepouštěcím 
kanálem přiváděna do 
válce (přepouštění řídí
horní okraj pístu).

Komprese čerstvé
náplně ve válci se 
současným sáním 
čerstvé náplně do 
klikové skříně (sání
do klikové skříně řídí
dolní okraj pístu): na 
konci komprese  je 
zážeh směsi ve válci.

Expanze: na začátku 
expanze pokračuje 
hoření směsi ve válci 
a končí plnění klikové
skříně čerstvou náplní
(po zakrytí sacího 
kanálu dolním 
okrajem pístu je náplň
v klikové skříni 
stlačována).

Konec expanze spalin 
ve válci: horní okraj 
pístu odkryje výfukový 
kanál, při dalším 
pohybu pístu k DÚ se 
odkryje horním 
okrajem pístu 
přepouštěcí kanál pro 
plnění válce stlačenou 
náplní z klik. skříně.

Základní fáze pracovního oběhu 2dobého zážehového motoru

(celý pracovní oběh se uskuteční za 1 otáčku klikového hřídele motoru)
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Emisní limity pro vozidlové motory – výfukové škodliviny

CO (oxid uhelnatý): Vzniká nedokonalým spalováním uhlíku, je to  nejjedovatější složka výfukových plynů
(silný krevní jed, zabraňující okysličování krve, resp. napadá červené krvinky odstraňováním kyslíku - nervový 
plyn, poškozuje nejvíce činnost mozku), v přítomnosti CO2 se jeho škodlivost zvyšuje.

HC (nespálené uhlovodíky): Pochází z paliva (ale i z mazacího oleje) jako výsledek předčasně zastavených 
oxidačních reakcí, produkt tepelných krakovacích a dalších chemických reakcí ve válci motoru. Vznikají tak 
skupiny nejtěžších a hygienicky nejrizikovějších uhlovodíků se zvýšeným podílem polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAH). Jejich přítomnost v ovzdučí působí agresivně na živou tkáň (sliznici), dochází k poškozování
dýchacích cest  a k poruchám podmíněných reflexů. 

NOx (oxidy dusíku): Vznikají ve válci PSM při vysokých teplotách spalované směsi. Oxidy dusíku jsou tvořeny 
zhruba z 95% oxidem dusnatým NO a 5% oxidem  dusičitým NO2 (po výfuku do atmosféry se potom i NO oxiduje 
na NO2). Oxidy dusíku poškozují sliznice, snižují odolnost proti infekcím a jsou velmi nebezpečné při chronickém 
působení; při proniknutí do lidského organizmu dezinformují regulační systém tak, že se omezuje přístup vzduchu 
do plic, způsobují tím dušnost a vyvolávají kašel. Při určitém teplotním zvrstvení atmosférického vzduchu vzniká
působením chemických a zejména fotochemických reakcí na NOx tzv. smog. 

PM (částice): Obsahují pevnou i kapalnou fázi: saze, karbon, popel, oxidy síry, sírany kovů, aerosoly -
mikrokapky nespálených uhlovodíků z paliva i motorového oleje, voda; na povrchu částic se usazuje i další, 
polotěkavá frakce nespálených uhlovodíků). Jejich vznik je spojen především se spalovacím procesem, mají však 
přímou souvislost s kvalitou konstrukčního řešení motoru (spotřeba mazacího oleje), jeho technickým stavem a 
s použitým palivem. Při vstupu výfukových plynů do atmosféry dojde účinkem rychlého ochlazení výfukových plynů
jejich zředěním atmosférickým vzduchem ke spojování těchto částic. Částice poškozují mechanickým působením 
povrch živé tkáně, usnadňují následnou desorbci dalších škodlivin (především PAH) z povrchu PM do živého 
organizmu, jejichž chemické působení může vést až k poruchám metabolizmu a mutagenitě (tzv. karcinogenní
aktivita PAH). Pevné částice PM patří spolu s některými sloučeninami ze skupiny polycyklických aromatických 
uhlovodíků (PAM) mezi hygienicky nejškodlivější složky výfukových plynů. Jejich nebezpečí pro člověka spočívá ve 
snadném vdechování částic s rozměrem 0,1  10 m, usazování a hromadění těchto částic na sliznici v dýchacím 
ústrojí, kde působí mechanicky i chemicky a dlouhodobě zatěžují dýchací cesty.


