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ÚVOD 
 
 
 Publikace je určená zejména pro studenty oboru pístových spalovacích 
motorů nebo dopravních vozidel, kteří se připravují na státní závěrečnou 
zkoušku. Má sloužit jako jejich základní podklad pro obhajobu části odborné 
rozpravy. Obsahuje jak základní části obecné, tak podrobnější oborové. Měly by 
zde být zodpovězeny nejčastější dotazy zkušební komise a student, který 
uvedené problematice porozumí, by neměl mít při odborné rozpravě problémy. 
Pro důkladnější výklad a podrobnější informace pak slouží vlastní studentovy 
záznamy a poznámky z přednášek příslušných předmětů. Rovněž je vhodné se 
důkladněji připravit na téma blízké bakalářské nebo diplomové práci. 
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A. OBECNÁ ČÁST 
1 MATEMATIKA 
1.0 DEFINICE A POJMY 
Nedefinováno v matematice je:   

1) součet dvou různých nekonečen (např. +∞+(-∞)) 
2) rozdíl dvou různých nekonečen 
3) součin ± ∞.0 

4) 
∞±
∞±  

5) 
0
α  např. ±∞≠

0
1  

POJMY: Spojitá funkce (obr. 1). Funkce nespojitá  (to je      Obr. 1 Spojitá a nespojitá funkce 
např. fce tg-obr. 2) (obr. 1)-z každé strany se blížíme 
(limitujeme) k jinému číslu (limita zprava je jiná než limita 
zleva). 
 
1.1 LIMITY 

1) 3111)1(
1
1 22

1

3

1
=++=++=

−
−

→→
xximl

x
ximl

xx
  tedy nemůžeme 

dosadit přímo 1,vyšel by nedefinovaný výraz a je proto třeba upravit dle vzorečku 

2) =
−+

→ x
ximl

x

11
0

rozšíříme 
2
1

11
1.11

11
11.

0
=

++
−+

=
++
++

→ xx
ximl

x
x

x
 

Základními uplatňovanými vzorci při počítání limit jsou: 

1sin
0

=
→ x

ximl
x

  1)1ln(
0

=
+

→ x
ximl

x
  11

0
=

−
→ x

eiml
X

x
 

1.2 FUNKCE 

x=sin y      x=cos y  x=tg y=
y
y

cos
sin      x=cotg y=

y
y

sin
cos  

Obr. 2 Základní goniometrické funkce 
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1.3 DERIVACE A INTEGRÁLY 
DERIVACE: Je to směrnice tečny určité křivky INTEGRÁLY: 

f(x) f / (x)  ∫1dx x +c 
konst. 0  ∫x2dx 

cx
+

3

3

 

x 1  
∫

x
1 dx 

ln x + c 

x2 2x  ∫ex dx ex + c 

2
1

xx =  
x

x
2

1
2
1 2

1 
=

−
 

 ∫sin x dx -cos x + c 

ex ex  ∫cos x dx sin x + c 
5x 5x.ln5  

∫
x2cos

1  dx 
tg x + c 

ln x 1/x    
sin x cos x    
cos x -sin x    
tg x 

x2cos
1  

   

Derivace součinu: (f(x).d(x))/=f/(x).d(x)+f(x).d/(x) 
Derivace součtu (rozdílu): (f(x)±d(x))/=f(x)/ ±d(x)/ 

Derivace podílu: 
)(

)().()().(
)(
)(

2

///

xg
xgxfxgxf

xd
xf −

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

Použití derivování: Pro určení stacionárního bodu (f/ (x)=0) a k určení lokálního maxima (f// (x)<0)  a 
minima (f// (x)>0). Dále také např. ve fyzice, kde první derivace dráhy podle času vyjadřuje rychlost a 
druhá derivace dráhy podle času, resp. první derivace rychlosti podle času, vyjadřuje zrychlení. 
Řešení náročnějších integrálů: 

a)substituce: ( ) cxtdttdt
x

tx
dxxdt

xt
dxxx ++====

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

=

+=
=+ ∫∫∫ 2

3
32

3

2
2

2

3
32 1

3
2

3
2 

3
1.3

3
1

13  

b)metoda Per-Partes 
( ) ∫∫ −= gfgfgf ... //

 

URČITÝ INTEGRÁL: ( )∫
b

a

dxxf -určitý integrál vyjadřuje plochu pod křivkou f(x) pro určité rozmezí 

x (od a do b-obr. 3). Obecně se počítá stejně jako běžný, ale na závěr se dosadí dané meze jako horní 
mez mínus dolní mez 
Obr. 3 Znázornění podstaty integrálu 

 



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 - 17 - 

POZN.: ∫ ∫ ∫=+
b

a

c

b

c

a

dxxfdxxfdxxf )()()(  

POZN.: Numerický výpočet určitého integrálu-vyplývá z významu integrálu-např. obdélníková 

metoda (obr. 4) je součtem ploch jednotlivých obdélníků ∑ ∫=
b

a

dxxf )(obdélníkůploch . Jak je 

z obrázku vidět, je zde vždy určitá chyba. Proto jsou i jiné metody, kde se chybu snažíme snížit 
(lichoběžníková metoda obr. 4 –sčítáme lichoběžníky ). 
Obr. 4 Obdélníková a lichoběžníková metoda numerického určení integrálu 

 
1.4 ROZKLAD NA PARCIÁLNÍ ZLOMKY 

1) ( )( ) 5225
25

107
25

2 +
+

+
=

++
+

⇒
++

+
x

B
x

A
xx

x
xx

x  

( ) ( )2525 +++=+ xBxAx  
BBxAAxX 2525 +++=+  

5=A+B 
2=5A+2B……2 rovnice pro 2 neznámé A a B 

2) 
( ) ( )22 111

1
+

+
+

+=
+
−

x
C

x
B

x
A

xx
x ….podobný postup jako u ad 1) 

3) ( )( ) 1111
1

22 +
+

+
−

=
+−

+
x

CBx
x

A
xx

x  

4) ( ) 11
44

2222

2

+
+

++=
+
+

x
DCx

x
B

x
A

xx
x  
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Obr. 5 Grafy základních funkcí 

 
1.5 VEKTORY 

.sinα  b  .  a  b  x  a =    tedy doplněno tak, aby mezi vektory byl pravý úhel 

Velikost vektoru: 22
4

2
3

2
2

2
1 ... nxxxxxx +++++=  

Vektorový součin se řeší jako determinanty např. tzv. Sarrusovým pravidlem: 

zxyzxyxzzyyx
zyx babababababa

aaa
bxa ......

b b b

   
  

zyx

−−−++=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

LINEÁRNÍ ZÁVISLOST VEKTORŮ: Vektory jsou lineárně závislé, pokud jeden je násobkem 
druhého. 
1.6 MATICE 
Součet dvou matic stejného základu: A+B=(aij + bij) 
Násobení matice konst.:  k.A=(k.aij) 
Násobení dvou matic (obr. 6): 
Obr. 6 Schématické znázornění násobení dvou matic 

 
1.6.1 GAUSSOVA ELIMINACE: 

1) Záměna dvou řádků v matici 
2) Vynásobení jednoho řádku nenulovým číslem 
3) Přičtení/odečtení libovolného násobku jednoho řádku k druhému 



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 - 19 - 

Př: 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1012
0202
1411
1230

3.řádek dělíme 2

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1012
0101
1411
1230

přesuneme 3. řádek na 1.

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1012
1411
1230
0101

 

3. řádek odečteme od 1. a přesuneme na 2. místo 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−−−

1012
1230
1310

0101

1.řádek násobíme -2 a  

 

k němu pak přičítáme 4.

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−

−−−

1210
1230
1310

0101

k 2. řádku přičítáme 4., 2. řádek násobíme 3 a přičítáme 3. 

řádek

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

−
−−
−−−

0500
2700
1310

0101

3. násobíme -5, 4.sedmi a sčítáme

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

10000
2700
1310
0101

 4. řádek dělíme 

10

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

1000
2700
1310
0101

 

 
1.6.2 INVERZNÍ MATICE 
( )EA / -Máme vedle sebe matici obecnou A a jednotkovou E (všude 0 jen na diagonále všude 1). 
Pomocí Gaussovy eliminace převádíme tu obecnou na jednotkovou a z jednotkové nám tak vzniká 
matice inverzní k té původní obecné A. 
Příklad užití matic: např. při řešení soustavy rovnic o několika neznámých. 

5232
332

6133

321

321

321

=−+
=+−

−=−+

xxx
xxx
xxx

→
74
15

6

8100
2970
1331

5
3
6

232
312
1331 −

−
−

⇒
−

−
−

−
 

Jednoduše tedy pak získáme že: 
7481                
15297   

6133

3

32

321

=
=+−
−=−+

x
xx
xxx

Jednodušší 3 rovnice pro 3 neznámé. 

POZN.: Sarrusovo pravidlo platí pro matice do 3. řádu, jinak se dělá takto:označíme jeden řádek 
v matici podle kterého budeme rozvíjet. Vždy pak, když některé číslo z něj píšeme před determinant, 
tak odpadají i příslušná čísla sloupce.  
 

Př:     =
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
+

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

111
017
312

det1
312
507
432

det2
311
501
431

det3  
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Znaménka před determinantem záleží na řádku podle kterého rozvíjíme takto: 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+−+−
−+−+
+−+−
−+−+

 

1.7 ITERAČNÍ METODY: Pro určení např. kdy kterému y náleží které x. 
1) Metoda půlení intervalu 
2) Metoda sečen 
3) Regula falsi    
4) Newtonova metoda tečen 

Př: Určete kolik reálných kořenů má rovnice: x3-5x2+x-2=0 
Derivujeme abychom zjistili stacionární body: 3x2-10x+1=0 
Diskriminant: D=100-4.3=88 
x1=0,1  tomu po dosazení do původní rovnice odpovídá y1= -1,9 
x2=3,23        y2= -17,2 
Logicky si tedy můžeme funkci zakreslit takto (obr. 7) a vidíme, že rovnice má jeden reálný kořen, 
který se bude nacházet v intervalu 3,23 až 5 (5 jsme odhadem zvolili pro kladnou hodnotu y). 
Používáme metodu půlení intervalu a přibližujeme se k požadované hodnotě kořenu splňující rovnici.  
Obr. 7 Znázornění funkce 

 
Tedy: Zkusíme x=4,2 vyjde y=-11,9. Interval výsledku je tedy mezi x∈(4,2;5). Opět zkusíme něco 
v mezích intervalu např. x=4,85 a vyjde y= -0,675 tedy vidíme, že požadovaná hodnota x bude ležet 
v intervalu x∈(4,85;5). Půlíme intervaly, až dosáhneme výsledku x požadované přesnosti. 
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2 FYZIKA 
2.0 VEKTORY 
 Vektor má velikost, směr, působiště a smysl. Skalár má jen určitou velikost. 

Součet dvou vektorů:  
2

2

2

1 FFF
→→→

+=  

Pro vektory v prostoru (obr. 8) platí: 
2

Z

2

Y

2

X AAAA ++=    
A
Axα cos X =  

     
→→→→

++= AzAyAxA    
A
Ayα cos Y =  

     .Azk.Ayj.AxiA
→→→→

++=   
A
Azα cos Z =  

Obr. 8  Znázornění vektoru v prostoru 

 
   Platí: 1coscoscos 222 =++ ZYX ααα  

Skalárním součinem dvou vektorů je skalár: .cosαB.AB.A
→→→→

=  

Vektorovým součinem dvou vektorů je vektor. Při vektorovém součinu záleží na pořadí, tedy: 
→→→→

≠ rxFFxr     
Vektorový součin pak řešíme Sarrusovým pravidlem tedy: 

y.Fx).(x.Fykx.Fz).(z.Fxj

z.Fy).(y.Fzi.y.Fxk.x.Fzj.z..Fyi.x.Fyk.z.Fxj.y.Fzi
FzFyFx
zyx
kji

FxrM

−+−−

−−=−−−++===

→→

→→→→→→→

→→→

→→→

 

Nebo také: αsin.F.rM
→→→

= ….tedy aby bylo kolmé 

POZN.: Rychlost šíření kmitání v materiálu:  
ρ
EC =  (obdoba ω), tedy f=

ρ
E

l.2
1  

TEPLOTNÍ DILATACE:  ( )α.∆t1loα.lo.∆tlo∆llolT +=+=+=  
OBJEMOVÁ DILATACE: β.∆t)Vo(1β.Vo.∆tVo∆VVoVt +=+=+=  
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COULOMBŮV ZÁKON:Vyjadřuje sílu, kterou se přitahují 2 náboje (desky) ve vzdálenosti r. 

0
2

21

..4
1.

r
.QQF

επ
= ….kde ε0 je permitivita vakua 

2.1 ELEKTROTECHNIKA 
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ (V): napětí 1V mezi body A a B je rovno práci, kterou musíme vykonat při 
přenosu náboje 1C z bodu A do bodu B. 
2.1.1 KIRCHHOFOVY ZÁKONY 

1) Součet proudů do uzlu vstupujících  je roven součtu proudů z uzlu vystupujících (obr. 9)     
Obr. 9  Znázornění 1. Kirchhofova zákona 

 
2) V uzavřeném proudovém obvodu je součet napětí ve smyčkách roven nule (obr. 10) 
Obr. 10 Znázornění 2. Kirchhofova zákona 

     
POZN.: Stárnutím akumulátoru rozumíme nárůst jeho vnitřního odporu. 
POZN.: ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ: Je to napětí na svorkách nezatíženého zdroje. 
POZN.: SVORKOVÉ NAPĚTÍ: Je to napětí na svorkách zatíženého zdroje. 
Jednotky: INDUKCE (1 TESLA), INDUKČNOST (1 henry), KAPACITA (1 farad) 
2.1.2 KONDENZÁTORY 

a) sériově (obr. 11) 
21 C

1
C
1

C
1

+=     U1+U2=U (lze si představit např. jako 2 úbytky napětí na 

svorkách) Q1= Q2= Q 

b) paralelně (obr. 11) C1+C2=C   U1=U2=U Q1+Q2=Q  C=
U
Q  (Farad) 

Obr. 11 Sériové a paralelní zařazení kondenzátorů 

 
2.1.3 ODPORY 
a) sériově (obr. 12) R1+R2=R  U1+U2=U I1=I2=I 

b) paralelně (obr. 12) 
R
1

R
1

R
1

21

=+  U1=U2=U I1+I2=I 

Obr. 12 Sériové a paralelní zařazení odporů 

 
 

2211

3322

3311

321

.IR.IRU
.IR.IR0
.IR.IRU

III

+=
−=
+=

+=
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POZN.: cívky jako:  
 
 
2.1.4 STŘÍDAVÝ PROUD  
Používáme ho zejména proto, protože se dá výhodně transformovat. Točivé magnetické pole nám 
vytváří 3 fáze. Nejpoužívanější zapojení při použití elektromotorů jsou do hvězdy a do trojúhelníku 
(obr. 13). Může nastat případ, že zdroj je zapojen např. ve hvězdě a zátěž v trojúhelníku. Je tedy třeba 
dát pozor na takováto zapojení. Střídavý proud má určitou svoji frekvenci (u nás je to 50 Hz). 
Obr. 13  Zapojení do hvězdy a do trojúhelníku 

 
POZN.: Na cívce se proud zpožďuje za napětím o 90°. U kondenzátoru je to naopak. 

POZN.: .RI
R
U

R
UU.U.IP 2

2

====   

2.1.5 TRANSFORMÁTOR  
Je to netočivý stroj, který transformuje napětí z nižší hodnoty na primáru na vyšší hodnotu na 
sekundáru (obr.14). Ideální transformátor je ten, který nemá vnitřní ztráty (proto se např. rohy 
zaoblují-snížení ztrát). 
Obr. 14 Transformátor 

 
2.1.6 ALTERNÁTOR 
Je to generátor střídavého proudu. Převádí stejnosměrný od akumulátoru na střídavý, který je 
výhodnější, protože se dá transformovat. Může být buď jako točivé magnetické pole (točí se magnet) 
nebo točivé cívky (obr. 15). 
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Obr. 15  Točivé magnetické pole a točivé cívky 

 
 
 Točivé magnetické pole Točivé cívky 
Počet kartáčků 2 4 
Proud 100 A 5000 A 
Napětí 400 V 6,3 kV 
Z tabulky je tedy vidět, že je výhodnější použít alternátor s točivým magnetickým polem, protože je ve 
výsledku menší.  
ZMĚNA OTÁČEK U 3fáz. MOTORŮ: 

1) změnou počtu pólů-je jako převodovka, ale skokově a to je nevýhodné (obr. 16) 
Obr. 16  Ilustrativní znázornění změny otáček změnou počtu pólů 

 
2) změnou napájecích napětí-je ale pak nižší rozsah 
3) změnou frekvence-je zde vysoký rozsah, plynulá změna, ale je třeba chladit 

POZN.: TYRISTOR-je to v podstatě spínací prvek  
2.2 MIKROELEKTRONIKA 

 

Polovodiče jsou látky, jejichž měrný odpor se pohybuje za normální teploty v rozmezí řádů 10-2 - 
109 Ωm. Při nízkých teplotách jsou prakticky nevodivé, chovají se tudíž jako izolanty. Mají následující 
vlastnosti:  

• s rostoucí teplotou klesá jejich odpor a roste vodivost   
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Rozlišujeme dva typy polovodičů P a N. Ty spolu vytváří přechod. Přechod PN se v praxi vytváří        
v jediném kousku polovodiče. Na přechodu PN se vytvoří oblast s malou koncentrací volně nabitých 
částic, která má v důsledku toho značný elektrický odpor.  

DIODA:   

Technickou realizací PN přechodu je polovodičová součástka, které se říká dioda. Ta má totiž jeden 
PN přechod.            

Obr. 17 Charakteristika diody 

 

Termistor Dioda Tranzistor Tyristor IO obvod 
0 PN přechodů 1 2 3 mnoho 
Tedy např. tranzistor může být typu PNP nebo NPN (šipka ven)-obr. 18. 
Obr. 18  Tranzistor typu PNP a NPN 

 
Integrované obvody-IO (používané v počítačích) tedy pracují s mnoha takovými PN přechody. IO 
mohou být analogové nebo digitální (98%). 
2.3 OPTIKA 
Dalekozrakost: Ohnisko zaostření oka dalekozrakého člověka je za předmětem (dál než by mělo být). 
Takový člověk špatně vidí na blízko. Odstraňujeme brýlemi se spojovací lupou (spojkou)-obr. 19. 
Krátkozrakost: Ohnisko zaostření oka krátkozrakého člověka je před předmětem (blíže než by mělo 
být). Takový člověk špatně vidí na dálku. Odstraňujeme brýlemi s rozptylovací lupou (rozptylkou)-
obr. 19. 
Obr. 19  Znázornění dalekozrakosti a krátkozrakosti a jejich odstranění 

 
2.4 RADIOAKTIVITA 
Důležitým pojmem je tzv. POLOČAS ROZPADU-je to doba než se rozpadne (rozloží) polovina 
množství určité radioaktivní látky. 
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Obr. 20  Dělení paprsků záření 

 
α-tyto paprsky jsou těžké a padají k zemi, proto není až zas tak nebezpečné. Nebezpečí by hrozilo 
např. při vypití nebo pozření. 
β-tyto paprsky jsou malé a lehké. Odrazí se a nebezpečí také nehrozí. 
γ-mají velmi vysokou energii a jsou tedy vysoce nebezpečné. 
 
2.5 ZÁKLADNÍ VELIČINY SOUSTAVY SI 
1) čas (sekunda) 2) délka (metr) 3)hmotnost (kilogram) 4)svítivost (kandela) 5) elektrický proud 
(Ampér) 6) teplota (Kelvin) 7) látkové množství (mol)  8) úhel (radián) 
POZN.: 1bajt má 8bitů 
 
 
 
 
3 TERMODYNAMIKA 
3.0 LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ 
 Kromě hmotnosti a objemu slouží k určení množství látky v určitém systému. 
AVOGADROVA KONSTANTA: Na=6,022.1026 (1/kmol). Je to určité množství látky v 1 kmolu 

(počet částic v 1 kmolu), které zaujímá tzv. MOLÁRNÍ OBJEM: VM=22,41 (m3/kmol)=
ρ
M ….kde:

 M-molární hmotnost 
 ρ-hustota 

Důkazem, že Molární objem je konst. Je např. pro kyslík O2: 41,22
429,1
16.2

=  m3/kmol 

Molární hmotnosti vybraných prvků: M(O2)=2.16=32 kg/kmol 
      M(N2)=2.14=28 kg/kmol 
      M(H2)=2.1=2 kg/kmol 
      M(C)=12 kg/kmol 

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ: 
M
mn =  (kmol) 

POČET ČÁSTIC V 1m3: 
MV

Nai =  (m-3) 

Př: Určete kolik částic má krychle o hraně 1mm (tedy 0,001m). 
Řešení: Víme, že 1kmol látky má objem 22,41 m3. Při lineární závislosti tedy jednoduše určíme kolik 
částic bude obsahovat jakýkoliv jiný objem. 

Tedy: 6
263

10.68,22
41,22

10.022,6.001,0
==x částic v tomto objemu 

3.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
TEKUTINA: Je to spojitá látka, dokonale tekutá, která má ve všech směrech stejné vlastnosti. Nemá 
vlastní tvar (kopíruje nádobu). K uvedení do pohybu stačí velmi malé síly. Považujeme ji za 
kontinuum, tedy beze změn uvnitř látky. 
STLAČITELNOST: Je to schopnost měnit svůj objem a tedy i hustotu v závislosti na tlaku (při 
T=konst). ∆ V=Vo. ∆p.ε....kde ε je součinitel objemové stlačitelnosti (Pa-1). 
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ROZTAŽNOST: Je to schopnost měnit svůj objem a tedy i hustotu v závislosti na teplotě (při 
p=konst.) ∆ V=Vo. ∆t.β….kde β je součinitel objemové roztažnosti (K-1). 
VZDUŠINY: Jsou to páry a plyny (podle toho jak blízko jsou stavu zkapalnění). Snadno mění svůj 
objem (dle stavové rovnice tedy i tlak a teplotu).  Netvoří volnou hladinu a vyplní vždy celý prostor. 
VISKOZITA: Je to schopnost přenášet tečná napětí, resp. míra vnitřního tření částic (jejich odpor), je 
to protiklad k tekutosti (zabíhavosti). 

Kinematická viskozita: 
ρ
µν =  (m2/s)  Dynamická viskozita: µ (Pa.s) 

Obr. 21  Závislost viskozity plynů a kapalin na teplotě 

 
REÁLNÁ KAPALINA: nestlačitelná, vazká 
REÁLNÝ PLYN:  stlačitelný, vazký 
IDEÁLNÍ KAPALINA: nestlačitelná, nevazká 
IDEÁLNÍ PLYN:  stlačitelný, nevazký     
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Obr. 22  Rovnovážný diagram fází 

 
V trojném bodě je heterogenní struktura obsahující všechny tři fáze. Na všech třech křivkách je také 
struktura heterogenní, jinde homogenní.  
POZN.: LATENTNÍ (skupenské) TEPLO: Je to teplo potřebné k úplné přeměně z jednoho skupenství 
látky do jiného. Tedy neplatí vždy, že na zvýšení např. o 5°C je třeba vždy stejné teplo (dQ=m.c.dT). 
Pokud by to totiž bylo třeba z -2°C na + 3°C, je za běžného barometrického tlaku třeba ještě právě toto 
Latentní teplo na přeměnu skupenství z ledu na vodu. 
POZN.: NESTACIONÁRNÍ DĚJ-jsou to hlavně rozběhy a doběhy stroje (časově závislý) 

  STACIONÁRNÍ DĚJ-ustálený časově nezávislý chod 
3.2 IDEÁLNÍ PLYN 
V rovnovážném diagramu se ideální plyny nachází cca: p<pKRIT.0,05 
        T>TKRIT.2 

1) Vyhovuje stavové rovnici 
2) cp, cv jsou konstanty 
3) nelze zkapalnit v celém rozsahu 
4) stlačitelný a nevazký   

 

[ ] ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
==

kg.K
J

m
Ss,/kgm

m
Vv 3 ……tyto veličiny jsou již opět intenzitní 

3.3 TLAK 
 Tlak lze definovat jako sílu působící rovnoměrně, kolmo na libovolnou plochu. Vzájemné 

působení molekul na sebe. Jednotkou tlaku je Pascal… 21
2

2

2 .skg.m
m

kg.m.s
m
NPa −−

−

===  

Barometrický tlak: Je to tlak vyvolán sloupcem atm. vzduchu. Vlivem toho, že se nám tato výška 
sloupce mění a také hustota vzduchu není stejná, mění se také barometrický tlak Pb. 
Absolutní tlak: Je to tlak od absolutní nuly (obr. 23) 
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Obr. 23   Znázornění absolutního tlaku 

 
Hydrostatický tlak: (obr. 24) 
Obr. 24  Hydrostatický tlak 

       
Hydrodynamický tlak: viz. předmět mechanika tekutin 
TLAKOMĚRY: -kapalinové -pro nižší tlaky 
   -deformační -pro vyšší tlaky 
   -pístové -pro nejvyšší tlaky 
Obr. 25  Tlakoměry 
 

  
 
POZN.: 1torr = 1mm Hg (sloupce rtuti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 TEPLOTA 
Teplota vystihuje míru kinetické energie částic (molekul). Čím vyšší energie, tím vyšší teplota. 

Měříme zejména pomocí teplotní roztažnosti, termoelektrického jevu či odporové závislosti (str. 
238,239). 

3.5 ENTROPIE S 
Ukazuje míru neuspořádanosti  vnitřních částic. Jednotkou je J/K. 

Tuhé látky-malá S (třeba u mřížky kovů)   
Kapaliny-větší S 
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Plyny-chaotický pohyb částic-největší S 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=

kg.K
J

T
dqds,

K
J

T
dQdS …..takto se stanoví obecně z grafu při izotermickém ději 

Pro izochorický a izobarický se používají následující vztahy: 

1

2

1

2
12

1

2

1

2
12

1

2

1

2
12

v
vr.ln

T
Tcv.lnss

p
p

r.ln
T
T

cp.lnss

2 další ještě dostaneme odvození po vztahu  tohoto......z
p
pcv.ln

v
vcp.lnss

+=−

−=−

+=−

 

 
3.6 STAVOVÁ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU 

p.v=r.T………kde: p….tlak v Pa 

   v….měrný objem v 
kg
m3

 

   r….individuální měrná plynová konstanta ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

kg.K
J

M
Rr  

POZN.: Pro vzduch je r=287 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
kg.K

J  

   kde:  R je Universální plynová konst. R=8314 ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
kmol.K

J  

    M je molární hmotnost plynu ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
kmol

kg  

    T….teplota plynu v K 
Mayerova rovnice: r =cp-cv   

Poissonova konst.: 
cv
cpk = ……pro plyny 1 atomové=1,66 

      2 atomové=1,4 
      3 atomové=1,33 
Z obou rovnic dostaneme vztahy pro měrné tepelné kapacity při konstantním tlaku a měrném objemu: 

1-k
rcv ,

1k
k.rcp =
−

=  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
kg.K

J  

3.7 VNITŘNÍ ENERGIE U 
 Je to kinetická energie neuspořádaného pohybu částic. Je to extenzivní veličina du=cv.dT. Je 
tedy pouze funkcí teploty. Nezáleží na průběhu děje (izobarický, izochorický, izotermický, 
izoentropický) a je to ryze termodynamická veličina. Neumíme zjistit, jak je právě veliká, ale pouze 
její změnu. Vnitřní energie je tedy stavová veličina. U(J), u(J/kg), UM(J/kmol).  
3.8 ENTALPIE H 
 Je také stavovou veličinou a neumíme tedy zjistit kolik právě je, ale jen o kolik se změnila. H 
(J), h (J/kg). Je to tedy také extenzivní veličina. Je to součet vnitřní energie a tlakové. 
Tedy základní vztah: h = u + p.v 
Přes úpravy se dostaneme na často používaný vztah podobný vztahu vnitřní energie: dh=cp.dT 
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3.9 ÚČINNOST 

TERMICKÁ ÚČINNOST: Porovnává teplo přivedené a odvedené. 
PŘ

OD

PŘ

ODPŘ

PŘ

C
T q

q
1

q
qq

q
w

η −=
−

==  

 
POZN.: PERPETUM MOBILE-v tomto případě by to odvedené teplo bylo nulové. Tedy ta dolní část 
by v T-s diagramu ležela na nulové ose. Byl by to tedy také izotermický děj, který je nerealizovatelný, 
tedy perpetum mobile také. Navíc dle 2. zákona termodynamiky jsou vždy ztráty. 
TERMODYNAMICKÁ ÚČINNOST: Charakterizuje ztráty, které se projeví tím, že ta získaná práce 

bude o ty ztráty nižší. 
TEOR

SKUT
TD wo

wo
η =  

CELKOVÁ: TTDC .ηηη =  
3.10 1.ZÁKON TERMODYNAMIKY 

1. tvar: du =dq -dwo 
2. tvar. dh =dq -dwt 
 1. zákon termodynamiky mluví o rovnosti tepla a práce. Změna tepla je dána změnou práce 
a vnitřní energie (popř. entalpie). 

3.11 2. ZÁKON TERMODYNAMIKY 
Obr. 26  Znázornění druhého zákona termodynamiky 

Říká, že veškeré teplo v systému nelze přeměnit na 
mechanickou práci. Nebo také, že teplo nemůže přecházet 
z chladnějšího tělesa na teplejší, pokud se nekoná práce. Jsou 
zde tedy vždy ztráty (obr. 26).  

  ds >
T
dq  

 
 
 
 
 

3.12 PRÁCE W(J), w (J/kg) 
 Je to také procesní veličina (týká se tedy určitého děje). Je 
to extenzivní veličina a můžeme tedy tvořit měrné. 
Rozlišujeme práci objemovou a technickou-tlakovou (obr. 27). 
Je třeba si uvědomit, kdy je práce kladná tedy vykonaná 
(zisková) a kdy záporná (dodaná).  
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Obr. 27  Znázornění kladné práce objemové a technické 

 
POZN.: V p-V diagramu plocha pod křivkou znamená práci objemovou, vedle křivky technickou. 
POZN.: Záporná by byla v proti směru pohybu změny práce kladné. 
dWo=p.dV 
dWt= -v.dp 
V uzavřeném cyklu se počítá práce oběhu jako (obr. 28): w=qPŘIV-qODVED 
Obr. 28  Znázornění tepla přivedeného a odvedeného 

 
3.13 TEPLO Q (J), q(J/kg) 

 Je to také extenzitní a procesní veličina. Závisí zejména na změně teploty. 
Stanovení tepla: a) při změně za konst. tlaku  dQp=m.cp.dT 
(obr. 29)  b) při změně za konst. objemu dQv=m.cv.dT 
   c) při změně za konst. teploty dQt=T.dS 
   d) při změně za konst. entropie dQs=0  
Obr. 29  Izobarická (p1=konst.), izochorická (v1=konst.) změna a izotermická (T1=konst.), 
izoentropická změna (s1=konst.) 
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POZN.: V T-s diagramu znamená plocha pod křivkou teplo. Proto pro určení vztahu pro 
izotermický a izoentropický děj vycházíme přímo z grafu (pro vratné děje).  
Je třeba si uvědomit zda jde o teplo kladné + (dodávané systému) nebo záporné – (odváděné ze 
systému). 
Pro izoentropický děj platí často používané následující vztahy: 

ODVOZENÍ: 

1k
k

1

2

1

2

k

2

1

1

2

2

1

1

2

1

2

1

2

1

2
12

T
T

získáme odvození podobného z 
p
p

v
v

p
p

ln
v
v

k.ln

p
pln

v
vk.ln0

cv:      /
p
p

cv.ln
v
v

cp.ln0ss

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
===⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=

+=

+==−

 

POZN.: Obdobné vztahy jako pro izoentropický děj platí také pro polytropický (obecný děj). 
Pouze exponent k se vymění za n. Tedy:  

 
1n

n

1

2

1

2

n

2

1

T
T

p
p

v
v −

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
   a také  dq=cn.dT,  tedy pak 1. zákon termodynamiky je: 

cv.dT=cn.dT-p.dV 
cp.dT=cn.dT+v.dp 

3.14 KARNOTŮV CYKLUS (obr. 30) 
Skládá se ze 2 izoterem a 2 izoentrop. V praxi slouží jako oběh porovnávací, k čemu se chceme 

přiblížit, protože izotermy se nedá dosáhnout (nekonečně pomalý děj). 
Obr. 30  Karnotův oběh a další významné oběhy 
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Termická účinnost Karnotova cyklu: 
MAX

MIN

MAX

MIN

PŘ

OD

PŘ

C
TC T

T
1

s1)(s4T
s1)(s2T

1
q
q

1
q
w

ηη −=
−
−

−=−===  

 
3.15 PÁRY 

Obr. 31  Grafy páry 

 
KRB-kritický bod. Zde nedokážeme rozpoznat kapalnou fázi od plynné. 

Suchost 
0
1

/

//

=

=

x
x ……….Tedy např. sytá pára někdy může být nazývána 100% suchá pára. 

3.16 VLHKÝ VZDUCH (VV) 
Zjednodušeně to je směs suchého vzduchu a vody. Suchý vzduch obsahuje cca 78% N2, 21% O2, 
0,03% CO2  a 0,93% Argonu. Vlhký vzduch obsahuje navíc vlhkost ve formě vodních par. 
Obr. 32  Znázornění rosného bodu 

TEPLOTA ROSNÉHO BODU (TRB)-je to teplota VV, při které při 
izobarickém ochlazování VV dosáhne právě bodu sytosti (obr. 32). 

 
 
 

 
ABSOLUTNÍ VLHKOST VZDUCHU: a (kg/m3)-je to hmotnostní množství páry v 1m3 
vzduchu. 

RELATIVNÍ VLHKOST: φ (%)= //mp
mp . Je to množství páry ve vzduchu obsažené, ku množství 

páry, které je vzduch schopen pojmout, aby byl nasycen (nikoliv přesycen). 
Měření relativní vlhkosti –Assmanův psychrometr: V podstatě se jedná o dva teploměry, kde 
jeden je v navlhčené houbičce (textilii), druhý je ve vzduchu, kde nás vlhkost zajímá a pomocí 
vrtulky je prosáván vzduch. Teplota v tom navlhčeném je nižší, protože je třeba teplo na odpaření 
vlhkosti v houbičce (100% vlhkost). Tedy snížením vlhkosti se zvýší teplota a naopak. Přes 
výpočet z teplot obou, nebo z tabulek se pak stanoví relativní vlhkost. 
MĚRNÁ VLHKOST: x (-, kg/kg). Je to poměr hmotnosti páry k 1kg suchého vzduchu. 
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Vlhkost může být ve VV obsažena (ilustrativně obr. 31)  
1) Vlhkost ve stavu přehřáté vodní páry-vzduch  vlhkostí nenasycen.  
2) Vlhkost ve stavu syté vodní páry-vzduch vlhkostí právě nasycen.  
3) Vlhkost ve stavu přesyceného VV-vzduch je vlhkostí přesycen-je to již heterogenní směs 

(krom plynné fáze je zde navíc plynná nebo kapalná-vodní kapky-mlha, při teplotách nižších 
než 0°C pak led, krystalky sněhu).  

To se znázorňuje v Molierově diagramu. 
POZN.: LINEÁRNÍ INTERPOLACE -používá se tam, kde není lineární závislost. 

....X
tX
tt

pp
pp

1

12

1X

12 =⇒
−
−

=
−
−  

Známe tedy např. tlaky ve 2 místech 1 a 2 a i teploty 1 a 2 a zajímá nás, jaká je teplota pro tlak pX. 
3.17 SDÍLENÍ TEPLA 

 Je to předávání vnitřní energie molekul těm sousedním a přijímání vnitřní energie z vyšší 
hodnoty k nižší. 

 
a) sáláním-patří sem pojmy jako absolutně černé těleso (pohltí veškerou energii) a Stephan-
Bolzmanův zákon. 

b) vedením (obr. 33): ∆t .
δ
λ

τq
.

=  ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

2m
W ….jednotkový tepelný tok 

kde: λ ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡
m.K
W .…součinitel tepelné vodivosti.  Obr. 33  Sdílení tepla vedením 

Říká jakým způsobem látka vede teplo. 
  δ (m)….tloušťka stěny 
  ∆t (K,°C)….rozdíl povrchových teplot  

c) prouděním (obr. 34): ∆t . αq
.
=  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

2m
W …kde α je součinitel přestupu tepla ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

K.m
W
2  

Obr. 34  Situace u stěny při sdílení tepla prouděním 

 
odhadem α: pro plynnou stěnu-jednotky až desítky 
   pro kapalnou stěnu-stovky pro laminární a až tisíce pro turbulentní proud. 

pro kondenzující páru-až desetitisíce 
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PROSTUP TEPLA 
V podstatě se jedná o proudění/vedení/proudění (obr. 35).   Obr. 35  Prostup tepla                     

Prostup chceme veliký u tepelných výměníků, kde chceme 
vysokou výměnu tepla (souproudé, protiproudé). Prostup 
chceme malý u izolací na stěnách a potrubí pro nízkou 
výměnu tepla. Tedy když chceme snížit prostup tepla, 
dáme izolaci, když chceme zvýšit, děláme u výměníků 
vhodná žebra, která zvyšují i výměnu tepla sáláním.  
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4 MECHANIKA TEKUTIN 
4.0 NEWTONŮV VZTAH (obr. 36): Udává tečné napětí v kapalině při laminárním proudění.  
Obr. 36  Newtonův vztah: 

 

dy
dwµ. Xτ =  (Pa)….kde µ je dynamická viskozita (Pa.s)  

Tedy tečné napětí je závislé na viskozitě. 

POZN.: Povrchové napětí je způsobeno přitažlivými silami molekul v kapalině: ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∂
∂

=
m
N 

l
FσP ….není 

tedy v jednotkách N/m2 

4.1 KAPILÁRNÍ JEVY (obr. 37) 
a) kapilární elevace (obvyklá při použití rtuti)  
b) kapilární deprese (obvyklá např. při použití vody)  

Obr. 37  Kapilární elevace a deprese 

 
Oba jevy jsou způsobeny tečným napětím. 
4.2 HYDROSTATIKA  
Kapalina je v klidu. To může být realizováno jako absolutní rovnováha (kapalina se nehýbe vůči zemi-
obr. 38) nebo relativní rovnováha (kapalina se nehýbe vůči nádobě-obr. 38). Do hydrostatiky patří 
např. obr. 43 znázorňující působící sílu při určitém geometrickém tvaru nádoby. 
 
Obr. 38  Ukázky hydrostatiky 
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Obr. 39  Grafické znázornění síly v hydrostatice 

POZN.: Síla působí v těžišti zatěžovacího obrazce a je rovna tíze 
objemu zatěžovacího obrazce (obr. 39).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.3 HYDRODYNAMIKA 
Kapalina  je  v pohybu vůči  nádobě.  Patří sem tedy např. obr. 40  Obr. 40  Úplav 
znázorňující úplav, vznikající právě v důsledku pohybu vůči nádobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 41   Ukázky měření rychlosti z tlaků 

 
 
Z obr. 41 je tedy patrný rozdíl statického, dynamického a celkového tlaku a je také vidět, že statický 
měříme piezometrickou trubicí, celkový Pittotovou a dynamický, jakožto rozdíl mezi celkovým a 
statickým, tzv. Prandtlovou trubicí. 
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 Z rozdílů tlaků lze po přepočtu určovat také průtočné množství (obr. 42).  
Obr. 42  Měřidla průtočného množství 

 
POZN.: Hladinové plochy-jsou to geometrická místa bodů se stejným tlakem  
HYDROSTATICKÝ PARADOXON (obr. 43): Na dno nádoby při stejné výšce kapaliny působí vždy 
stejný tlak a nezáleží na tvaru ani objemu nádoby. Hydrostatický tlak totiž závisí pouze na 
proměnlivosti výšky dle vztahu p=h.ρ.g. 
Obr. 43  Hydrostatický paradoxon 

 
HYDRODYNAMICKÝ PARADOXON (obr. 44): Foukneme např. mezi dva papíry a ty ne aby šly od 
sebe, ale jdou naopak k sobě. Je to vlivem nastávajícího podtlaku mezi nimi oproti okolnímu tlaku. 
Podtlak závisí na rychlosti průtoku, tedy čím více foukáme, tím větší podtlak a více mají snahu jít 
k sobě. 
Obr. 44  Hydrodynamický paradoxon 

 
 
4.4 EULEROVA ROVNICE HYDROSTATIKY: 

Slouží např. pro zjištění hladinových ploch (tedy křivek se stejným tlakem). Aplikují se jak 
přímočaré zrychlení (g, a) tak zrychlení rotací (ε = r.ω2) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++= .dzZ.dyY.dxXρ.dp

___

……kde: ρ je hustota v (kg/m3) 

    
___
Z,Y,X  jsou jednotlivé složky zrychlení (např. gravitačního)  

4.5 BERNOULLIHO ROVNICE 

 Pojednává o rovností tří energií. Energie kinetické (
2

w 2

), potenciální (g.z) a tlakové (p/ρ). 

Můžeme tedy napsat zjednodušeně vztah, že při neuvažování ztrát a pro stacionární jevy a ideální 
kapalinu (nevazká a nestlačitelná) platí: 

konst.
ρ
pg.Z

2
w 2

=++ ……….to je jeden z možných tvarů (dle toho,co se vytkne-zde hustota) 

POZN.: Pro neidealizované případy se doplňuje a upravuje. 
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Bernoulliho rovnice se pak aplikuje na různé případy, kdy v určitém místě známe vše a v jiném něco 
potřebujeme dopočítat (např. u měřidel průtočného množství-Venturiho vodoměr nebo clonka). 
Obyčejně bývá doplněna rovnicí kontinuity (zjednodušeně říká, že to co vtéká, musí i vytékat).   

w.S=
.

V =konst pro objemový průtok, nebo ρ.w.S=
.

m =konst. pro hmotnostní průtok 
kde: w….rychlost proudění (m/s) 
 S….průtočný průřez (m2) 
 ρ ….hustota protékajícího media (kg/m3) 
Je ale třeba si uvědomit, že skutečný průtočný objem je trochu jiný než teoretický. Počítá se zde s tzv. 
průtokovým součinitelem µ, který uvažuje snížení teoretického průtoku o rychlostní součinitel 

φ=
TEOR

SKUT

w
w

 a součinitel kontrakce průřezu α=
TEORS
So  (obr. 45). Tedy platí vztahy: 

Obr. 45  Součinitel kontrakce průřezu                                                            

 TEOR

..

SKUT Vµ.V =  ϕα.µ = ,  kde oba 
 součinitele   jsou menší nebo rovny 1,  
tedy i 1µ ≤  
 

POZN.: U trubek je třeba dát pozor na to, aby případný otvor do ní nebyl vrtán z vnějšku, protože by 
uvnitř vznikal otřep, který má na proudění významný vliv (vyšší ztráty). 
POZN.: Ejektor (obr. 46)-je to v podstatě správný název pro zařízení karburátoru v motoru, kterému se 
mnohdy špatně říká difuzor. Pro úplnost je zobrazen také konfuzor a energetické přeměny na obou 
zařízeních. 
Obr. 46  Ejektor, difuzor a konfuzor 

 
POZN.: Pro určení rychlosti volně padající kapaliny se často používá tzv. Torriceliho vztah: 
w= 2.g.h    
4.6 DRUHY PROUDĚNÍ 

 
POJMY: 
TRAJEKTORIE: Je to dráha částice a získáme je fotografováním po dlouhou expoziční dobu. 
PROUDNICE (obr. 47): Jsou to vektorové čáry (tečny k trajektorii) a získáme je fotografováním po 
dlouhou expoziční dobu. 
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Obr. 47  Znázornění proudnice a trajektorie proudění 

 
PROUDOVÁ TRUBICE: Je to pomyslná trubice v proudovém poli, plášť je tvořen proudnicemi, které 
prochází uzavřenou křivkou. Pláštěm neprotéká žádná tekutina, protože vektory rychlostí jsou 
k povrchu tečné, a proto se trubice chová jako s pevnými stěnami. 
LAMINÁRNÍ: Tření mezi molekulami zde má molekulový charakter, voda je průhledná, stacionární, 
proudnice jsou rovnoběžné a pohyb částic je v rovnoměrných vrstvách ve směru proudění. Na rozdíl 
od turbulentního proudění vytváří laminární proudění rychlostní profil (obr. 48).  
TURBULENTNÍ: Efekt tření je dán sdílením hybnosti (shluky, víry, vrstvy). Voda není průhledná 
(rozdíl mezi průhledností a neprůhledností je patrný i při puštění běžného vodovodního kohoutku), děj 
je časově nestacionární a pohyb částic kmitavý a je zde jejich přechod mezi vrstvami. Proudnice jsou 
tedy nerovnoběžné (proud se různě „mele“). 
Obr. 48  Znázornění laminárního a turbulentního proudění 

 
Zda jde o proudění laminární nebo turbulentní, určuje tzv. Reynoldsovo číslo (obr. 49): 
Obr. 49  Kritérium rozdělení podle Reynoldsova čísla Re 

 

ν
w.d

Re CH= ….kde:  dCH….charakteristický rozměr 

   w….rychlost proudění 
   ν….kinematická viskozita (m2/s) 
MEZNÁ VRSTVA (obr. 50): Velkou roli na vytvoření této vrstvy zde hraje vazkost. Přechod mezi 
laminárním a turbulentním prouděním může být naráz nebo se postupně vyvíjet. 
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Obr. 50  Mezná vrstva a její tvorba u vazké a nevazké tekutiny 

 
Obr. 51  Vznik lam. a turb.  úplavu  ÚPLAV: Z obr. 51 je patrné, že při turbulentním  proudění 

na rozdíl od laminárního dochází k bodu odtržení mezné 
vrstvy dále. Proto jsou např. golfové míčky s povrchovými 
důlky. Pro nejnižší ztráty je vhodné mít výstupní vektor 
rychlosti rovnoběžný se vstupním (proto např.              
u automobilů bývají zadní spoilery nebo hrany, které tento 
vektor srovnávají (někdy zvyšují i přítlak)).                   

4.7 ZTRÁTY 
-započítávají se do Bernoulliho rovnice v energetickém tvaru, a to na levou nebo pravou stranu, podle 
toho, kde zrovna mají význam. 
1) Třecí-vznikají vlivem tření v závislosti na rychlosti proudění, délce a světlosti potrubí, jeho drsnosti 

atd. 
2

w.
d
lλ.e

2

Z =  kde: λ je součinitel třecích ztrát závislý na poměrné drsnosti potrubí, 

Reynoldsově čísle a druhu proudění. Lze ho stanovit buď z grafu-Nikuradseho, Moodyho (obr. 52) 

nebo výpočtem (např. pro laminární proudění v trubce 
Re
64λ = ). 

Tlaková ztráta třením je pak (např. odvozením z jednotek): ZZ ρ.ep =  
Obr. 52  Nikuradseho diagram 

 
 2) Místní (rázem)-vznikají v určitých místech vlivem geometrické změny tvaru (vstup, výstup, 
koleno, zúžení atd.)  

2
wξ.e

2
/
Z =    kde: ξ je součinitel místních ztrát určený z tabulek nebo měřením rozdílů tlaků (pro 

vstup se udává např. 0,5).  
Opět tlaková ztráta rázem je pak: /

Z
/
Z ρ.ep =  

POZN.: Hydraulicky hladké-znamená, že po vytvoření mezné vrstvy se drsnost neprojeví a jeví se jako 
hladké-drsnost zůstane schována v té vrstvě (např. žraločí kůže). 
 
 
POZN.: BORDOVA ZTRÁTA-je to ztráta náhlým rozšířením. 
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POZN.: Náhlé uzavření vodního toku (vodní ráz) má za následek odražení vlny, která jde zpět a 
způsobí nárůst tlaku, pak zas pokles. S tím je při konstrukci např. vysokotlakého palivového potrubí     
u VM třeba počítat. 
POZN.: KAVITACE-je to jev, který nastává někdy na čele pístku u brzdných systémů. Pro představu 
si můžeme uvést píst, který pod tlakem nasává sloupec kapaliny. Ta má svou tíhovou sílu a na čele 
pístu vytváří stále vyšší podtlak, který se snaží sloupec odtrhnout. Může zde dojít až k varu, a tím 
pádem k selhání brzdného systému. 
4.8 MACHOVO ČÍSLO  

Je to číslo porovnávající aktuální rychlost vůči rychlosti šíření zvuku. Poměr vychází z principu 
na obr. 53. Je tedy zřejmé, že zvuk se šíří v kulových plochách. 
Obr. 53   Šíření zvuku při kritické a nadkritické rychlosti 

 

ZVUKUw
wMa = ; wZVUKU= χ.r.T ….ilustrativně pro vzduch a T=20°C: 

wZVUKU= 273,1)01,4.287.(2 + =343 m/s 
Ma<1 Subsonická rychlost (podzvuk) 
Ma=1 Sonická rychlost (rychlost je stejná jako rychlost zvuku)

Ma=1-5 Supersonická rychlost (nadzvuk) 
Ma>5 Hypertonická rychlost (nadzvuk) 

 Rychlosti zvuku také někdy říkáme kritická, podzvukové podkritická a nadzvukové 
nadkritická. 
POZN.: Nejhorší je, když letadlo letí dlouho rychlostí zvuku a pak se tu rychlost pokusí překonat. Tu 
rychlost je dobré překonat co nejdříve, protože při rychlosti zvuku je nadměrně vysoké namáhání. 
4.9 TLAKOVÉ NÁDOBY 
 Situaci si můžeme ukázat na obr. 54. V uzavřené nádobě je určitý tlak. Jako protitlak působí 
tlak okolí. Zajímá nás výtoková rychlost plynu z nádoby, navrhovaný průměr pro tuto rychlost atd. 
Důležitým poznatkem je, že pokud nepoužijeme tzv. LAVALŮV NÁTRUBEK (Lavalova dýza), 
dosáhneme pouze podkritické, maximálně kritické rychlosti vytékání (musíme pak všude s kritickými 
hodnotami také počítat) ať je tlak v nádobě jakkoliv veliký. Proto např. tvar trysek u rakety je obdobný 
Lavalově dýze . Zda je rychlost výtoku kritická, podkritická nebo nadkritická  nám říká 
kritický poměr β:  

….obecně je to podle vztahu: 
1χ

χ

*

1χ
2βx

−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

= , tedy pro vzduch χ=1,4. 

Tedy pro  0,528βx > ….podkritická rychlost    

  0,528βx < ….nadkritická rychlost 
  0,528βx = ….právě kritická rychlost 
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Obr. 54  Ilustrační ukázka stavu a průběh poměru β v závislosti na rychlosti výtoku 

 
POZN.: U páry se hodnoty dohledávají v grafu a nepočítají ze stavové rovnice. 
POZN.: Silové účinky při průtoku kapaliny jsou dány hybností H=m.w, kde w jsou relativní rychlosti.  
POZN.: Pan Strouhal-třecí (Strouhalova) frekvence (vírů) má být různá od vlastní. 
4.10 ROZDĚLENÍ ČERPADEL A KOMPRESORŮ 

 
VÝKON ČERPADLA: 

.

ef V.ρ.g.hP =   kde: 
   ρ ….hustota nasávaného media 
   g….gravitační zrychlení 
 hef….efektivní výška od sacího koše (bývá pod úrovní hladiny) až na ten konec 

kam je třeba vyčerpat 

   
.

V ….požadovaný objemový průtok 

PŘÍKON ČERPADLA: 
Č

Č η
PP = ……….vyplývá, že tedy výkon je spočten teoreticky, bez uvažování 

určité účinnosti čerpadla. V praxi musí být čerpadlo teoreticky navrženo na příkon, aby i s určitými 
ztrátami byl dosažen požadovaný výkon čerpadla. Výkon je o ty ztráty nižší než příkon. Tedy PČ>P. 
4.10.1 ČERPADLA: např. pístová, ROOTS (zubové), lamelové, čerpadlo s rotačními písty (obr. 55) 
Obr. 55  Čerpadlo s rotačními písty 

 
1) hydrostatická (objemová)-to jsou třeba pístová-je zde přímá přeměna mechanické práce na 

potenciální energii (tlakovou) 
2) hydrodynamická (lopatková)-jde o nepřímou přeměnu energie na tlakovou 
3) proudová-jako hnací síly se používá kinetická energie kapaliny nebo plynu 

POZN.: Tekutiny jsou stlačitelné, ale hodně málo. Výrazné je to až u velkých tlaků-počítá se s tím 
např. u stlačitelnosti nafty ve vysokotlakém potrubí. Jinak obecně kapaliny jsou nestlačitelné. 
POZN.: Tekutiny jsou až 500 000x méně stlačitelné než vzduch, ale 100x stlačitelnější než ocel. 
POZN.: Rychlost proudění ve vodovodní síti je 1-5 m/s. Nesmí být moc malá, ale ani moc velká, 
protože jak je uvedeno, ztráty rostou s kvadrátem rychlosti. 
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POZN.: Se zvyšujícím se tlakem se bod varu posouvá k vyšším teplotám. Např. Papinův hrnec. Platí to 
také naopak. viz kavitace na čele pístu-podtlak a i při celkem nízkých teplotách může k varu dojít. 
 
4.10.2 TURBÍNY: U vozidel se využívá potenciální (tepelné, tlakové) a kinetické energie VP 
dopadající na oběžné kolo turbíny. 

a) rovnotlaké-na oběžných lopatkách se tlak nemění, mění se pouze směr dle zakřivení lopatek. 
Před turbínou je tlak cca konstantní bez pulsací. Je třeba velký obsah sběrného potrubí (velký 
průměr a délka). Používá se u pomaluběžných motorů. 

b) přetlakové, pulsní-část potenciální energie se mění na kinetickou. Je zde proměnlivý tlak před 
turbínou a cílem je zachování a využití těch pulsů tlaku. Dělají se úpravy výfukového traktu, 
aby se tyto pulsy neztratily. Potrubí má malý objem (průměr, délka). Použití u rychloběžných 
motorů (tedy vozidlových). 

POZN.: vodní pro vodní elektrárny (Kaplanova, Peltonova, Francisova)-jsou poháněny vodou a 
oběžné kolo má obrácené lopatky než čerpadla. 
POZN.: Rankin-Clausiův oběh-parní stroje 
4.10.3 STROJNÍ CHLAZENÍ: 

a) pomocí skupenského tepla tání-ledem nebo dusíkem 
b) konáním práce-třeba lednička (kompresorová chladnička)-kompresor koná práci 

c) vírová trubice ve středu osy by mělo mrznout a na obvodu 100°C. Na 
to je třeba vysoké stlačení a vysoká rychlost proudění (z kompresoru) 

Chladící výkon:  CHKCH mwP
.

.=  
4.10.4 KOMPRESORY: Tam, kde je potřeba vytvořit stlačený vzduch jako součást proudových 
strojů. Např. v plynárenství na dopravu plynů, dopravu sypkých hmot, nebo jako přeplňující 
mechanismus u automobilových motorů. 
Obr. 56  P-V diagram kompresoru 

 
 

 tlakvstupní
 tlakvýstupní

=π  ventilátory π=1,1 

   dmychadla π=3-4 
   kompresory a turbokompresory obecně více jak 3, ale třeba i 10 
U všech se projevuje tzv. pumpážní mez (obr. 59), kterou nesmíme přesáhnout.  
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Obr. 57  Rootsův kompresor 

 
-: vysoká hlučnost a tření (třeba hodně mazat) 
+: nízká hmotnost a malé rozměry, vysoká dopravní účinnost 
POZN.: VÝVĚVA-je to pojem, kterým se nazývá případ, kdy je  tlak v sání menší než tlak 
barometrický. 
4.10.5 PROUDOVÉ MOTORY-je to náporový podzvukový nebo nadzvukový motor 

 
4.10.6 DMYCHADLA -radiální 
    -axiální 
 
Obr. 58  Kinematika oběžného kola dmychadla a difuzoru 
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→→→

+= uwc  
c-absolutní rychlost 
w-relativní rychlost 
u-unášivá rychlost 
cu-složka absolutní rychlosti sklopená do unášivé 
cm-absolutní Meridiánova rychlost 
POZN.: u2=300-350m/s (u kompresorů až 600m/s) 
Lopatky mohou být zahnuté dopředu (vysoké stlačení, vyšší podíl stlačení v difuzoru, vysoké tlakové 
ztráty-z energetického hlediska nevýhodné), dozadu (vysoký podíl stlačení v oběžném kole a má 
vysokou účinnost) nebo přímé (nejvýhodnější z pevnostního a výrobního hlediska). 
Při průtoku kanálkem by měla relativní rychlost klesat (přeměna kinetické energie na tlakovou). 

Potřebný příkon dmychadla:  
ρ

t
DDDD

p
mwmP

∆
== ..

..
 

Obr. 59  Charakteristika turbodmychadla 

 
ztráty -lokálním vírem 
 -hydraulické (třením a vířením) 
 -rázem 
POZN.: Když spotřebič neodebírá množství potřebnými otáčkami jaké by byly třeba, vlna se vlastně 
odráží a vzniká pulsace (pumpování)-nízká účinnost a vysoká hlučnost. Proto zde nechceme být a 
snažíme se tomu zamezit. Proto opatření: 

1) škrcení vstupu do dmychadla-mění se průtokové množství 
2) přepouštění do sání TD nebo přímo do atmosféry 
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5 ČÁSTI STROJŮ 
5.0 PEVNOSTNÍ HYPOTÉZY 
Pro kombinované namáhání se používají různé pevnostní hypotézy (např. HMH hypotéza). 
Nejznámější je výpočet ekvivalentního napětí pro kombinaci tečných a normálových napětí. 

22 3τσσ +=EKV ; 
EKV

k
σ

Re
= .....Re-zaručená mez elasticity (11 500-mez pevnosti)  

Rm=500MPa 
Re=300MPa 

2
τ

2
δ

τδ
V

kk

.kk
k

+
=  

5.1 WÖHLEROVA KŘIVKA-časově proměnné namáhání (cykly)     
Obr. 60   Wöhlerova křivka v logaritmické stupnici (křivky přechází v přímky) 

 
I. Oblast statické pevnosti 
II. Oblast časové pevnosti 
III. Oblast trvalé pevnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

platí: ... 2211 konstNN PP == σσ ....kde P=např.9 a N je počet cyklů pro dané namáhání (za σ se může 
případně dosadit i to σEKV). Z této rovnice se spočte počet cyklů pro dané namáhání nebo dovolené 
namáhání pro daný počet cyklů. 
5.2 DRUHY NAPĚTÍ 

a) souměrně střídavé 
b) statické 
c) obecné 
d) míjivé       
e) střídavě souměrné 
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Obr. 61  Schématické znázornění druhů napětí 

 

2
σσσ;

2
σσσ nh

a
nh

m
−

=
+

=  

 Pokud se zjišťují meze únavy, používá se pro určení napětí střídavě souměrné na určitém 
rozměru zkušební tyčinky, která je hladká bez vrubu, leštěná, A (mm)=konst. nejčastěji do=10mm 
(tah, ohyb, krut...). Mez únavy materiálu se stanoví z tzv. Smithova diagramu. 
5.3 PŘEDEPJATÉ SPOJE 
Hlavní výhodou předepjatých spojů je, že dynamické namáhání se rozkládá mezi šroub (jeho dřík) a 
podložku a snižuje se tak jejich dynamické namáhání (to, jak se rozdělí, závisí na tuhostech šroubu a 
podložky). Předpětí ve šroubu před dosednutím na desku se docílí např. pomocí trubky, která po 
stlačení o ∆ dosedne na desku. Při konstantní tuhosti desky, se nám v závislosti na různé tuhosti trubky 
bude různě naklánět FQ a tím se měnit poměr sil v předepjatém spoji pro šroub a pro desku. 
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Obr. 62  Předepjaté spoje 

 
5.4 ŠROUBOVÉ SPOJE -spojovací (Metrický závit, Whitworthův, Edisonův....) 
    -pohybové (Obdélníkový, Lichoběžníkový...) 

    
Obr. 63  Rozbor sil v šroubovém spoji 

 

2.d
ptg

π
γ =  podmínka samosvornosti f >tgφ  (φ=arc tg f) 

Kontrola šroubu se provádí na namáhání tahem, krutem a otlačení pod hlavou (používá se 
22 3τσσ +=EKV ), celková bezpečnost kv>1,5. Dále se kontroluje otlačení mezi šroubem a maticí 

(záleží na počtu závitů). V kontaktu závitu dochází v podstatě k ohybu závitů, resp. střihu. Je třeba si 
uvědomit, že pokud máme šroub kalený a matici nikoliv, potom ji takový šroub při takto zvýšeném 
namáhání ustřihne. Materiály šroubů a matic jsou oceli třídy 11 někdy 10 a nebo bronz. 

POZN.: U šroubů se po dotažení uvažuje poměrné prodloužení šroubu 
lo

lol
lo

l −
=

∆
=ε  

5.5 ROZEBÍRATELNÁ SPOJENÍ 
Klíny, pera, drážková spojení-jsou to rozebíratelná spojení pro přenos Mk, výjimečně F. 
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2
d.L.p

2
hMk DOV= .....z toho spočteme např. potřebnou délku pera pro 

potřebný přenášený moment Mk. Pero je namáháno na střih a může 
sloužit i jako pojistné, že při překročení maximálního Mk dojde k jeho 
přestřižení. Pokud pero vychází pro Mk příliš dlouhé, dáme 2 i více per. 
Pokud ani ty nestačí, používáme spoje drážkováním: 

1) rovnoboké drážkování 

 
2) evolventní drážkování (pro ještě vyšší namáhání vůči rovnobokému drážkování) 

 
3) jemné -rovnoboké 

-evolventní 
Drážkování se kontroluje na otlačení, ohyb a střih. 
5.6 NEROZEBÍRATELNÁ SPOJENÍ 
Lisované spoje, nýty, svary-jsou to nerozebíratelné spoje pro přenos zatížení. 
Bezpečnost pro svařované spoje se uvažuje k>1,5. 
5.7 LOŽISKA 

 
POZN.: Kluzná ložiska mohou být z pórovitých samomazných materiálů nebo se mažou. Výhodou 
valivých je, že nepotřebují záběh. 
Značení ložisek např.: 6208, kde 62 znamená kuličkové řady a 08 zařazení pro šířku ložiska,  malý a 
velký průměr. 
DYNAMICKÁ ÚNOSNOST: C (N), je to zatížení Fr (N), kdy 90% (dáno Gaussovou křivkou) 
stejných ložisek vydrží stejné namáhání za stejných podmínek 1 milion otáček. 

TRVANLIVOST LOŽISKA: 
m

P
CL ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=10 ....pro 106 otáček. Kde p je tzv. ekvivalentivita 

zatížení (N) a spočte se ze zatížení. 10 vyjadřuje 10%. V hodinách pak: 

[ ]hod
np

CLh
m

16667.10 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

POZN.: U takového ložiska vyrábí radiální síla axiální sílu, kterou je třeba zachytit (např. 
pomocí axiálního kroužku). 
STATICKÁ ÚNOSNOST: Co (N) 
POZN.: Hřídel, na kterém je ložisko, by měl mít cca trvanlivost ložiska (HRC>60)-třeba ta část, kde 
bude ložisko, povrchově kalena. 
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POZN.: Pro těsnění se používají těsnící kroužky nebo dnes spíš tzv. gufera. 
POZN.: Převody mechanické (tvarové-bez skluzu) nebo třecí (se skluzem). 
5.8 OZUBENÁ KOLA:ozubení může být vnější nebo vnitřní, osy soukolí mohou být: 
   -rovnoběžné (zuby přímé, šikmé, šípové) 
   -různoběžné (zuby přímé nebo šikmé) 
   -mimoběžné (šneková a šroubová kola) 
Obr. 64  Základní rozměry ozubeného kola 
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α je úhel normály záběru (tzv. záběrové přímky) po které se posouvá bod dotyku a m je tzv. modul 
záběru a je udáván v metrech (popř. jiných délkových rozměrech). 
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Existuje určitý mezný počet zubů, kdy již nedochází k podřezávání zubů (pro α=20° je to Zm=17). 
Pokud jich je méně, zuby se podřezávají, čemuž jde do určité míry zamezit korekcí (spočítá se 
posunutí +-). Korekcí se průměr roztečné ani základní kružnice nezmění. Změní se průměr hlavové a 
patní kružnice a úhel záběru α. Změní se také výsledná osová vzdálenost. 
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POZN.: Dnes se dělají dlouhé a štíhlé zuby. 
Jaký je účel korekcí? 
Zlepšit záběrové a pevnostní podmínky, zamezit podřezávání zubů, případně upravit osovou 
vzdálenost na potřebnou. 
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Obr. 65  Korekce posunutím profilu 

 
KOREKCE: a) změnou velikosti úhlu záběru α 
  b) změnou výšky zubu 
  c) posunutím základního profilu zubu-nejčastější případ 
Součinitel délky trvání záběru: 

Pb
aRbRaRbRa α

εα
sin.2

2
2
2

2
1

2
1 −−+−

=  

Je snaha o to, aby tento součinitel byl celé číslo a i co největší. Záběr je pak plynulejší bez rázů vlivem 
více zubů v záběru. Obdobně u šikmých, kde je navíc krom  εα ještě εβ, kde máme snahu obdobnou.           

U šikmého ozubení je normálový modul ozubení a tečný 
βcos

mnmt =  (někdy je mn označeno pouze 

m).      
Obr. 66  Silové poměry při záběru kol s přímými zuby a rozlišení tečného a normálového modulu kol 
se šikmými zuby 

 
Přesnost ozubených kol-rozeznáváme 12 tříd pevnosti (kinematika, plynulost a dotek zubů) 
5.9 PLANETOVÉ PŘEVODOVKY: osy nemusí být kolmé ani rovnoběžné. 
určíme počet stupňů volnosti: w=3(počet členů včetně rámu-1)-2(posuvné vazby+rotační vazby)-počet 
vazeb obecných=3(n-1)-2(p+r)-o=3(5-1)-2.4-2=2°volnosti-pro určení kinematických poměrů se pak 
určitá část zastavuje (1°).  
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Obr. 67  Planetová převodovka 

 
 

 

3 podmínky: 1) souososti    
2

ZcZk
Zs

−
=      

2) sousedství-satelitů může být maximálně tolik,aby se nedotkly jejich hlavové kružnice 

3) smontovatelnosti číslo celé
S

ZkZc +
 

Kinetické poměry se řeší pomocí tzv. Willisovy formule: 

Zc
Zk

Zs
Zk.

Zc
Zs

ωω
ωω

i
UK

UCU
CK −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

−
−

= .....takto zjistíme převodový poměr z centrálního kola na korunní 

kolo vůči unašeči (jakoby zastaveném unašeči)  2πω .n=  
Zda tam bude znaménko + nebo – se určí podle ( ) j1− , kde j je počet vnějších záběrů. V podstatě značí, 
zda se mění smysl otáčení či ne. 

Pokud neznáme otáčky satelitu, zjistíme je jako: 
Zk
Zs

=
−

=−=
−

=
SU
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CS n

nn
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n
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POZN.: C
SU

U
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U
CS ii

i
−

==
1

11  

DIFERENCIÁLY: viz. str. 145 
Má dva stupně volnosti. Na diferenciálu se, stejně jako na planetové převodovce, dělí toky energie. 
5.10 ŠNEKOVÉ SOUKOLÍ 
V záběru je šnekové kolo a šnek. Jejich osy jsou mimoběžné a vždy kolmé na sebe. Na rozdíl od 
převodu šroubového, kde je záběr v bodě, je u šnekového soukolí záběr na křivce. Šnek se vyrábí na 
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soustruhu tvarovým nožem, může mít základní profil v osové rovině nebo rovině normálové. Ke šneku 
se pak vyrábí šnekové kolo na odvalovací fréze. Šneková soukolí rozlišujeme podle počtu chodů: 

1) spirální (1-2 chody) 
2) obecný (1-5 chodů) 
3) evolventní (příliš složité a proto se nedělá) 

 
možnosti: 1) válcové kolo i šnek-nepoužívá se nebo pouze pro malé zatížení 
  2) globoidní kolo a válcový šnek 

3) globoidní kolo i šnek-složité na výrobu, nejlepší silové poměry, existuje ale jen 
několik výrobců na světě, co umí vyrobit. 

 
Materiálem šneků jsou kalené oceli s Ra=0,2-0,4 (musí se tedy brousit). Šneková kola jsou nejčastěji 
bronzová (cínové nebo hliníkové bronzy), někdy litinová nebo mosazná. Pro velká šneková kola se 
používají věnce (např. z bronzu) nalisované na méně kvalitní a zejména levnější materiál. 
5.11 ŘEMENOVÉ PŘEVODY  
Používají se i pro velký převodový poměr. Umožňují přenos sil a Mk na větší vzdálenost. Dnes se už 
téměř nepoužívají klasické kožené řemeny, ale materiálem jsou textilie, nebo nosná lanka s vrstvenými 
polyamidy. 
Součinitele tření: 
kožené-f=0,22 
textilní-f=0,3 
pryžní-f=0,35 až 0,45 
Obr. 68  Základní schéma řemenového převodu 
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222
cos.2 2
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++= ααβ  

Je třeba si uvědomit, že jedna část řemenu je napnutá a druhá ochablá: 

1e
1FF2,

1e
eFF1F,F2F1,

2
D

MkF α.fα.f

α.f

−
=

−
==−=  

Klínové řemeny se dělají na určitou délku, což je jejich nevýhodou. Umožňují ale přenos vyšších sil, 
než ploché (ty mají ale vyšší přesnost a tolik nevibrují). Kromě plochých a klínových řemenů existují 
ještě řemeny ozubené, kdy je dán určitý počet zubů na určitou osovou vzdálenost. Řemeny jsou 
namáhány na tah, u malých průměrů řemenic také na ohyb. Ozubené řemeny mají namáhány zuby na 
otlačení, klínové jsou namáhány na otěr a boky řemene také na otlačení (tam je přenášena síla 
v řemenu-na rozdíl od plochých řemenů). 
5.12 ŘETĚZOVÉ PŘEVODY 
Opět se zde obdobně jako u ozubených kol doporučuje mít počet zubů Z>17. Jednotlivé články budí 
rázy, tyto převody jsou nepřesné a je znatelné kolísání rychlosti. Je vhodné volit více článků (tedy více 
zubů) s menší roztečí zubů pro zlepšení přesnosti. Sníží se sice únosnost, ale můžeme řešit jako 
dvouřadé. Materiály tříd ocelí 11 a 12. Někdy i plastová pro nižší zatížení (mají sice vyšší opotřebení, 
ale zase tišší chod). 
5.13 PRUŽINY 
Účelem je akumulace energie, vyvození síly, momentu, u siloměrů se používá k měření sil a momentů, 
ale jinak spíše momenty a síly pružiny zachycují. Snižují kmity a chvění. Ke zvyšování se také někdy 
používá (pomocí rezonance) u vibračních dopravníků. Na výkrese pružiny se udává tabulka, kde se 
značí průměr drátku, počet závitů činných a závěrných, smysl vinutí, délka 0, 1 a zejména 8 a 9 (obr.    
69).   
Obr. 69  Tažná vinutá pružina 

 
  kovové-ocel, bronz, mosaz 
  z plastických hmot-pryžové 
  pneumatické a hydraulické 

Namáhání klasických vinutých pružin je na tah resp. tlak (dle toho, zda je pružina tažná nebo 
tlačná), ohyb a krut (drátek). Ocelové pružiny nejlepších tříd mají Rm až 2800MPa. 
F=k.x (Mk=kφ.φ)....musí být pod mezí kluzu, aby nenastala plastická deformace a byla pouze elastická. 
Tedy pohybujeme se v mezích Hookova zákona. 
 Tažné pružiny mají závity navinuté těsně vedle sebe a tahem se od sebe vzdalují. Tlačné mají 
závity vinuté od sebe a ani při maximálním zatížení na sebe vinutí nesmí dosednout. Liší se také 
zakončením vinutí. Zatímco tažné mají většinou konce zahnuté jako oka pro zavěšení břemene apod., 
mají tlačné koncové závity vinutí přihnuté na nulové stoupání a ze ¾ zfrézovány do roviny. 
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Sériové zapojení:     Paralelní zapojení: 
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POZN.: Toto  je po dosažení x=x1 také paralelní zapojení.   

      
Obr. 70  Spirálová pružina  

 

EJ
Mk.L

=ϕ ....je namáhána na krut, ale drátek zejména na ohyb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkrutná (torsní) tyč: 
GJ

Mk.L
=ϕ ; 

Wk
MkτK =  

Talířová pružina: Hlavně se používá jako přítlačná u spojek motorových vozidel. Zde nahradila dříve 
používané klasické tlačné vinuté pružiny. Má zejména lepší charakteristiku, která zde mnohem více 
vyhovuje. Kuriozitou je, že se po opotřebení přítlak ještě zvýší a až při dalším opotřebení se snižuje. 
Dále talířová pružina má menší deformaci při stejné síle a přítlačnou sílu přenáší rovnoměrněji na 
celou plochu. Také její výroba a montáž jsou jednodušší. 

 
Pryžové pružiny:  
        +: vysoký útlum, nízký hluk, jsou výborné na tlak a levné 

-: nesnášejí některé druhy namáhání (tah, ohyb), má nelineární 
závislost (lineární do y<0,2h), poměrně rychle stárne a ztrácí na 
vlastnostech. 
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5.14 SPOJKY 

 

ÚČEL: -na nesouosost        

 -pro délkovou dilataci   

 -pro určitý úhel natočení  
(nějaké jsou speciální pro určitou funkci, jiné umí vše) 

a) nepružné 
1) kolíková spojka  2) korýtková   3) kotoučová    

Obr. 71  Kolíková a korýtková spojka 
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b) pružné-Periflex (s koženou  nebo gumovou obručí). Namáhána zejména na krut a ohyb (vlivem 
odstředivé síly), střih a část obruče může být také namáhána vlivem odstředivé síly na tah 
(vhodná proměnlivá tloušťka vrstvy ideální konstrukce. Je poddajná a zahřívá se někdy až 
příliš a je proto třeba chladit. Opotřebení (zahřátí) je úměrné přenášeným momentům a 
natočení obou částí hřídelů. Dále je možné si jako příklad uvést kovovou spojku (tzv. BIBI 
spojka). Tolik se nezahřívá, ale za provozu zase více hlučí, je ji třeba mazat a rovněž za určitou 
dobu pás plechu vyměnit. 
Pružné spojky umožňují částečnou nesouosost a tlumí rázy.    

Obr. 72  Pružná spojka Periflex 

 
Obr. 73  Pružná kovová spojka BIBI   

 
c) výsuvná  1) zubová    

2) třecí (obr.74) nebo klasická automobilová třecí (str. 137 obr. 128) 
Obr. 74  Výsuvná zubová a třecí spojka 

 
d) pojistná-to je např. ta kolíková, kdy je kolík dimenzován na určité střihové (smykové) zatížení 

a při jeho překročení dojde k přestřižení kolíku. Někdy  jsou kolíky nahrazeny také šrouby. 
POZN.: pojistná volnoběžná-při přeskakování je hlučná 

 
 
 
 
 



FAKULTA STROJNÍ 

 - 60 - 

Obr. 75  Pojistná volnoběžná spojka 

 
POZN.: kloubová spojka (je jako část kardanova hřídele). 
Obr. 76  Schématické znázornění funkce kloubové spojky 

 
5.15 KMITÁNÍ 

KMITÁNÍ NOSNÍKŮ: -příčné ohybové (
m
k

2π
1fV = )  

    -krouživé kmitání (m.r.ω2-k.y=0) 
KMITÁNÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE: řešíme pomocí 3 nebo 6-ti momentové věty, zjistíme vlastní 
frekvence, uzlové body. Podle výsledků se pak klikové hřídele doplní o vhodný tlumič torsních 
kmitů (nové moderní klikové hřídele je mají běžně). 
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6 MECHANIKA 

 
STATIKA-řeší silové rovnováhy působící na těleso (bez pohybu). 

KINEMATIKA-řeší závislosti pohybů, jimiž je tento pohyb určen a nezajímá nás, co tento pohyb 
způsobuje. 

DYNAMIKA-analyzuje souvislost mezi pohybem hmotné soustavy a silovými účinky, které pohyb 
ovlivňují nebo vyvolávají. 

6.0 SOUŘADNÉ SYSTÉMY 
2D: pravoúhlý (x,y) 
 polární (φ,ρ) 
3D: kartézský pravoúhlý (x,y,z) 
 cylindrický (válcový) (φ,ρ,z) 
Obr. 77  Souřadné systémy 

 
POZN.: Nositelkou síly nazýváme přímku na níž síla leží. 
 
SILOVÁ DVOJICE: M=F.d 

 
MECHANICKÁ PRÁCE: 

→→

= drFdW . ....skalární součin 

    (
→→

= αdMdW . ) 

    
→→→→→→

++= dzFzdyFydxFxdW ...  
6.1 STATIKA 

6.1.1 AXIOMY 
1) Nulového vektoru-jeho přidáním/odebráním se působení soustavy sil na těleso nezmění. 
2) Vektorového součtu-skládání a rozkládání. 
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3) Akce a reakce-akční a reakční síly netvoří soustavu nulového 

vektoru a nepůsobí na jedno těleso (aby byla ta akce a reakce). 
4) Zmražené deformace-silový účinek 

poddajného deformovaného tělesa na okolí 
je stejný, jako účinek tuhého tělesa, jehož 
tvar odpovídá deformovanému tvaru 
poddajného tělesa.    

 
 

 
5) O 3 silách-3 síly mohou být v rovnováze 

pouze tehdy, prochází-li jejich nositelky jedním bodem a leží-li v jedné rovině. 

 
6) Rovnováha dvou silových dvojic-musí mít stejnou velikost, stejný směr, ale opačný smysl.    

 
7) O rovnoběžném posunutí nositelky síly-přesuneme-li sílu F na nositelce p bez změny velikosti 

na nositelku p´ za předpokladu, že p//p´ a vzdálenosti obou přímek a, pak pro zachování 
stejného statického účinku, je nutno k přesunuté síle F´ připojit ještě silovou dvojici v rovině 
nositelek p, p´. 

 
8) Libovolnou prostorovou soustavu sil lze převést na 1 hlavní silový vektor a 1 hlavní moment. 

Pokud jsou oba nulové, soustava je právě v rovnováze. 
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SOUSTAVA SIL NA 1 NOSITELCE: ∑
→→

= FiFv  
ROVINNÁ SOUSTAVA SIL PROCHÁZEJÍCÍ 1 BODEM: 

 
PROSTOROVÁ SOUSTAVA SIL PROCHÁZEJÍCÍ 1 BODEM: Všechny rozložíme do směrů x,y,z, 
tam je sečteme a uděláme 222 FzFyFxFv ++=  

OBECNÁ SOUSTAVA SIL V ROVINĚ: řešíme postupným vláknovým obrazcem. 

 
OBECNÁ SOUSTAVA SIL V PROSTORU: rozložíme do směrů x,y,z a tam řešíme. 

SOUSTAVA ROVNOBĚŽNÝCH SIL: Děláme grafické řešení v rovině. 

 
Postup stanovení Fv: opět pomocí vláknového obrazce 



FAKULTA STROJNÍ 

 - 64 - 

 
6.1.2 PASIVNÍ ODPORY 
Jsou to odpory proti pohybu, práce vykonaná pasivními odpory se mění v teplo (proto se pasivním 
odporům říká někdy disipativní). 

1) SMYKOVÉ TŘENÍ: 
Obr. 78  Smykové tření 

  
 Ft=N.f; tgφ=f 

f-závisí na obou materiálech, vzájemné rychlosti (obr. 78), mikrogeometrii atd. 

např. ocel x ocel-0,15; ocel x pryž-0,7 (může být i větší jak 1, protože i tg φ může být vyšší jak 
1).    

Smykové tření vzniká za posuvného pohybu i za rotace. V praxi ho snižujeme mazáním 
vhodnými prostředky. 

ČEPOVÉ TŘENÍ: Mč=Fč.rč.fč....Fč je síla na čep, kterou někdy 
značíme Ra a spočteme ji 22 RayRaxRa += . 

 

SMYKOVÉ TŘENÍ LANA (pásu) 

1
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S1≠S2 
Eulerův vztah: →= feSS ..21 α S1>S2 
 
2) ODPOR VALENÍ: podmínka valení-F<N.f....jinak by se neodvalovalo, ale smýkalo. 
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Zk
Of

r
af ==  

3) TRAKČNÍ SOUČINITEL: Vyjadřuje souhrnně odpor proti pohybu (projevuje se valivý odpor, 
odpor tření, čepové tření, smykové.....). 

 

Q
TfTR ==

soustavysíly  íhovévelikost t
pohybuk  potřebnésíly velikost ....tedy lze si představit na člověkem tlačeném autě  

např.: asfalt-0,02   

beton-0,02 
písek-0,2 

   

6.1.3 TĚŽIŠTĚ 
a) přes statický moment tělesa 

1) objemu k rovině   yz: ∫∫
ΩΩ

=== xdxdydzxdVSS V
X

V
YZ  (m4) 

    zx: ∫ ∫
Ω Ω

=== ydxdydzydVSS V
Y

V
ZX  

    xy: ∫∫
ΩΩ

=== zdxdydzzdVSS V
ZXY  

pro hmotný bod je dV nahrazeno dm=ρdxdydz (m4.kg/m3=kg.m) 

2) plochy k rovině  yz: ∫=
λ

xdAS YZ

_
 

    obdobně k dalším rovinám 

pro hmotný bod ∫=
λ

µ dAxS A

m

YZ ..
_

 (kg.m)....kde µA je plošná hmotnost (kg/m2) 

3) křivky k rovině  ∫=
=

L

YZ dsxS .  

 pro hmotný bod ∫=
=

L
S

m

YZ dsxS µ.  (kg/m)....kde µS je délková hmotnost (kg/m) 
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Těžiště pak určíme jako: 

V
SX

V
X

T =    
m
SX

m
X

T =   
S

SX YZ
T

_

=   
L

SX YZ
T

=

=  

b) pomocí Guldinových vět 
1) Povrch rotačního tělesa je roven součinu délky   Obr. 79  Znázornění Guldinových vět 

Meridiánovy křivky a délky dráhy těžiště této křivky 
při rotaci. 

2) Objem rotačního tělesa je roven součinu plochy pod 
Meridiánovou křivkou a délky dráhy těžiště této 
plochy při rotaci. 

POZN.: Toto si lze lehce ověřit a pamatovat na známých 
vzorcích pro objem a povrch  např. válce. 

 

c) Experimentálně (obr. 80) 
-numerické  
-experimentem-zavěsíme těleso na jeden bod a nakreslíme si na něm svislici. Zavěsíme na jiný 
bod a opět nakreslíme svislici. Kde se nám svislice protnou, tam je těžiště v rovině závěsných 
bodů. 

Obr. 80  Experimentální metody určení těžiště 

 
d) Pokud je těleso složeno z objektů se známým těžištěm 

 
 

obecně víme 
∑
∑=

Si
SiX

X T
T

.
  

 
 
 
 
 
 
 
 

1) S1=
2
1 b(l-a)      2) S2=a.b        3) S3=πr2 

XT1= 3
2 b  XT2=b/2  XT3=b-c 
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YT1=
3
1 (l-a)+a  YT2=a/2  YT3=d 

Potom tedy: 

( ) ( )

( ) 2

2

.
2
1

.
22

1
3
2

rabalb

rcbabbalbb
X T

π

π

−+−

−−+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= ......obdobně pro YT 

 
6.1.4 ROVINNÁ SOUSTAVA TĚLES 

1) síla od rotační vazby prochází osou rotační vazby 
 
 

2) členy nezatížené vnějšími účinky rotačně spojené s ostatními 
sousedními členy přenáší pouze osovou sílu 

 
POZN.:   

  
3) reakce smýkadla je kolmá k jeho ose a může ležet i mimo vlastní smýkadlo 
4) Soustavy lze superponovat (obr. 81) 

Obr. 81  Superponování soustav 

 
Reakce od síly zjistíme dle bodu 2 a moment nahradíme reakcí silové dvojice. 
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Jednotlivé reakce pak vektorově sečteme (superponujeme) 

 
Př: děláme 2 rovnice rovnováhy do směru x,y a jednu rovnováhu momentovou 

 

0..:

0:

0:

=−

=+

=+

→

→

→

aRcRA

RRy

RRx

CYCX

CYAY

CXAX

 

 
Máme tedy 3 rovnice rovnováhy pro 3 možné neznámé. 
V prostoru bychom měli 3 rovnice do směrů x,y,z a 3 
momentové, tedy 6 rovnic pro 6 neznámých. 
 
 
 
 
 

POZN.: Pro těleso dle následujícího obrázku se používá pojem kozlík pro nějž platí 
→→→→

++= 321 SSSF . 
Opět rozložíme do směrů x,y,z a tam uděláme rovnice rovnováhy. 

 
6.1.5 PRUTOVÉ SOUSTAVY 
PRUT-je to tuhé těleso opatřené 2 klouby, kterými se stýká s ostatními tělesy nebo rámem. Nezatížený 
prut přenáší pouze osovou sílu. Pokud je zatížení mimostyčníkové, převádíme ho na styčníkové. 
V rovině pak píšeme 2 rovnice rovnováhy do směrů x,y a 3 rovnice rovnováhy do směrů x,y,z 
v prostorovém případě. 
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POZN.: Staticky určitá soustava má právě jedno netriviální řešení. Počet rovnic rovnováhy=počet 
neznámých. 
i=0° (nehýbe se, je právě staticky určité) 
i=1° nebo více (má 1° nebo více stupňů volnosti a hýbe se) 
i= -1° nebo více záporné (staticky neurčitý případ) 

ŘEŠENÍ PRUTOVÝCH SOUSTAV 
a) Styčníková metoda: 
1) v bodech uložení zavedeme reakce vazeb 
2) ve všech prutech zavedeme tahové osové účinky na styčníky 
3) pro všechny styčníky napíšeme složkové rovnice rovnováhy a pak řešíme 
4) kde nám u zavedeného tahového osového účinku vyjde znaménko kladné, jedná se skutečně    

o tah, pokud vyjde záporné, jedná se o tlak. 
   
A: 

04sin.3:

0cos.3:

3

3

=++

=+
→

→

SSRy

SRx

AY

AX

α

α
 

B: 

0sin.3sin.2:

0cos.3cos.2:

31

31

=−+

=−
→

→

αα

αα

SSRy

SSx

B

 

C: obdobně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Cremonova metoda-přes Cremonův obrazec 
c) Průsečná metoda-složitou prutovou soustavu můžeme přerušit v určených prutech tak, aby 

síly vždy tvořily staticky řešitelnou soustavu sil (přerušit můžeme 3 pruty v rovině resp. 6 prutů 
v prostoru). Řešíme pak početně nebo graficky. Průsečná metoda je vhodná zejména pokud nás 
zajímá síla v konkrétním prutu. 

6.1.6 NOSNÍKY 
Zavádíme vnitřní statické účinky (VSÚ): 
N (x)-je kolmá k rovině řezu a směřuje ven z oddělené části. Namáhá tahově, tlakově. 
T (x)-leží v rovině řezu a otáčí oddělenou částí ve směru hodinových ručiček. Smykové namáhání. 
M (x)-namáhá oddělenou část nosníku tak, že horní vlákno je namáháno na tlak a dolní na tah. 
Říkáme tzv. do úsměvu. Namáhání ohybové. 
Způsoby uložení nosníků a kolik který odebírá stupňů volnosti jsou na obr. 82. 
Obr. 82  Počet odebraných stupňů volnosti dle charakteru uložení nosníku 
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Nosníky mohou být zatíženy osaměle působící silou, momentem nebo spojitým zatížením. 
ŘEŠENÍ: 
a) METODA MYŠLENÉHO ŘEZU: 
1) nosník uvolníme a připojíme příslušné reakce 
2) napíšeme rovnice rovnováhy pro nosník (3) 
3) vypočteme reakce (R1, R2, Mr) 
4) zavedeme příslušné myšlené řezy tak, aby na každém úseku byla změna zatížení (tolik pak 

částí) 
5) pro každý úsek zavedeme VSÚ 
6) píšeme rovnice rovnováhy pro vybrané oddělené části nosníku 
7) z rovnic rovnováhy vypočteme N (x), T (x), M (x) pro příslušné úseky-vždy 3 rovnice 

rovnováhy pro 3 neznámé 
8) průběhy VSÚ zakreslíme po celé délce nosníku 
např.: kde x, představuje myšlené místo řezu. Zde by tedy následoval další řez někde v úseku a.  

 
 
b) SCHWEDLEROVY VĚTY-jsou lepší pro řešení nosníku zatíženém spojitě. Při řešení 

vznikají integrační konstanty, které vypočteme z okrajových podmínek dosazením za x. 

dx
xdMxT

dx
xdTxq

)()(

)()(

=

−
=

 

U obou případů řešení je možné postupovat řešením zleva nebo zprava. Pro stanovení okrajových 
podmínek je vhodné si uvědomit a pamatovat, že na volném (nezatíženém) konci nosníku je vždy 
N a M=0. V místech uložení je síla rovna reakcím a moment roven momentu reakce (pokud je 
podporou nosníku kloub, ten není schopen přenášet moment a je tedy M=0). Je-li síla konstantní, 
moment je lineární. Je-li síla lineární, moment je kvadratický atd. Tam, kde je umístěna osamělá 
síla, je skoková změna v zatížení (obr. 83). Pokud je spojité zatížení konstantní, průběh síly je 
lineární a průběh momentu kvadratický atd.   
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Obr. 83  Zatížení nosníku osamělou silou 

 
POZN.:   Fy=q.l      Ra=Rb=

2
.lq   Tedy síla představovaná spojitým zatížením je rovna 

obsahu obrazce a má své působiště v těžišti tohoto obrazce. 
POZN.: Máme-li určit průběh q (x) pro takovýto obrazec, stanovíme následovně z podobnosti 

trojúhelníku celého a částečného, tedy 
L
qoxqx .=  (N/m). Síla je F=qo.

2
L  

 
Pokud uvažuje statiku a chceme počítat s pasivními odpory, doplní se rovnice rovnováhy a 
doplňkové rovnice pro pasivní odpory. Postup je stejný, uvolníme, přidáme reakce a píšeme 
rovnice. 

6.2 KINEMATIKA 
Úlohy kinematiky:  

a) analýza-vyšetřuje pohyb útvaru pro danou geometrii 
b) syntéza-návrh geometrie mechanismu pro určité kinematické požadavky 

POZN.: Základními veličinami kinematiky je dráha, rychlost a zrychlení. 
Pohyb přímočarý, rotační i obecný: 

a) rovnoměrný-v= konst; a=0 
b) rovnoměrně zrychlený-v≠konst; a=0 
c) nerovnoměrně zrychlený-v≠konst; a≠konst. 

střední rychlost: 
t
sv S

∆
∆

=∆

→
→
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okamžitá rychlost: 
dt

xdv
→

→

=   okamžité zrychlení: 
dt

vda
→

→

=  

Vektory mohou být vázané (na své působiště, ty nelze posouvat po nositelce), klouzavé (ty lze 
posouvat po nositelce) nebo volné (např. momentová dvojice, ty lze posouvat libovolně). 
KINEMATIKA: 
1) bodu 2) tělesa 3) současných pohybů 4) mechanismů 
POHYBY:  
a) posuvný b) rotační c) obecný 
ad a) posuv  

 
→

Ω

→→

+= ρrr L .....toto je tzv. základní rozklad, derivujeme a dostaneme..... 

Ω

→→

= vv L  

Ω

→→

= aa L  
POZN.: Toto jsou také posuvy (posunující bod-celá tyčinka nebo kyvadlo, se nenatáčí kolem žádného 
středu). 

 
ad b) rotace 

→→→

= rxv L ω .....ve vektorovém součinu záleží na pořadí vektorových součinitelů 
→→→→→→

→
→

+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛== vxrxrx

dt
d

dt
vda L

L ωεω ....tímto způsobem se tedy derivuje vektorový součin 

SOUČASNÉ POHYBY: relativní a unášivý přímočaré 
POZN.: 

 

URV vvv
→→→

+=  

CURV aaaa
→→→→

++= ....kde Ca
→

 je tzv. Corriollisovo zrychlení a vypočte se jako: 

γω sin..2 RUC va
→→→

=  
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obdobně pro současný relativní a unášivý pohyb rotační: 

RUV

→→→

+= ωωω  

RESURV

→→→→

++= εεεε ....kde RES

→

ε  je tzv. Ressalovo zrychlení a vypočte se jako: 

RURES x
→→→

= ωωε  
POZN.: Dvojindexové označování: 

 
Uvažujeme, že pohyb členu 1 vůči členu 3 je dán jako pohyb členu 1 vůči 2 a členu 2 vůči 3. 
Zjednodušeně zapisujeme jako:31=32+21 
POZN.: Mechanismus je zařízení obvykle s jedním stupněm volnosti sloužící k transformaci pohybu 
nebo přenosu sil. Např. axiální vačka. 
POZN.: Vektorová metoda pro n kloubový (zde 4 kloubový) mechanismus. Musí být splněna 
podmínka uzavřenosti. Potom můžeme zapsat:  

 

3241

→→→→

+=+ llll  
6.3 DYNAMIKA 
 Teoretické řešení provádíme na modelu, který by měl vystihovat základní vlastnosti reálného 
tělesa. Úkolem je hledání souvislostí mezi pohybem a jeho příčinou. Základem pro řešení jsou 3 
Newtonovy zákony (pohybový, setrvačnosti, akce a reakce). 
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A) Newtonův způsob 
Obr. 84  Ukázka Newtonova uvolnění tělesa  

 

∑=
→

i
Fiam. ....pro toto obecné děláme rozpis do kartézských souřadnic 

∑
∑
∑

→→

→→

→→

=

=

=

Fizam

Fiyam

Fixam

Z

Y

X

.

.

.

.....známe buď síly nebo ta zrychlení a dosazujeme 

Tyto základní se doplní o další potřebné rovnice (obr. 84) tak, aby počet rovnic=počet neznámých. 

→→→→→

→

+++=

= ∑
TGNFam

Fiam

.

.
 

αβ

αβ

cos.sin.0:

sin.cos..:

GNFy

GTFamx

−+=

−−=
→

→

 

Máme 2 rovnice pro 4 neznámé T, N, G, a třeba a 
Doplníme G=m.g 
  T=N.f 
Pokud bychom potřebovali dráhu x, rychlost v, doplníme 

dt
dva

dt
dxv == ;  

Někdy je pro jiný případ zadání spočítat další a my doplníme rovnicemi o tečné a normálové zrychlení 
při rotačním pohybu: 

( ) ll
l
l

l
van

llat

...

..
2.

2
22

..

ϕωϖ

εϕ

====

==
 

 
 

B) D´alambertův způsob 

Při sestavování rovnic zavádíme tzv. D´alambertovu sílu 
→→

−= amD . . Ta má opačnou orientaci 
předpokládaného smyslu zrychlení a všechny síly jsou s ní v rovnováze, tedy: 
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0=+∑
→

i
FiD  

Tedy pro příklad uvedený u Newtonova způsobu píšeme zde takto: 
→→→→→

++++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= TGNFam.0  

POZN.: Pokud je zrychlení při rotaci, potom I.ε=.....nebo D= -I.ε  
POZN.: Pokud je rotace, je zde zrychlení odstředivé a to zpravidla rozkládáme do tečného a 
normálného směru, kde počítáme rovnice rovnováhy. 
POZN.: Těleso lze považovat za soustavu hmotných bodů. Úlohu se soustavou těles řešíme jejich 
postupným uvolňováním a pro ty píšeme ty jednotlivé rovnice, které opět doplníme, aby počet 
neznámých=počet rovnic. Pokud jsou tělesa spojena např. lanem, pak připíšeme rovnici síly v laně 
(např. S1=S2-obdobně jako u obr. s kmitající pružinou). Pokud je v soustavě pružina a uvažujeme-li 

její tlumení (tedy tlumič), potom doplníme rovnicí xkxbxmF ...
...
++=  

KMITÁNÍ (str. 108): 
-volné-např. těleso vybudíme z rovnovážné polohy, uvolníme a nyní kmitá volně vlastní frekvencí 
(bez dalšího buzení). Pokud je tlumení (v praxi vždy), amplituda se snižuje, ale doba kmitu T(s) je 
stále stejná. Pokud tlumení není, amplituda i doba kmitu jsou stále stejné. 
-nucené-je zde buzení. Při frekvenci buzení blízké frekvenci vlastní (rezonance) se amplituda zvyšuje 
opět při stejné době kmitu. 
Obr. 85  Sériové zapojení pružin a jejich výpočet 

3.33
2.22

1.11
3..

..

xkS
xkS

xkS
Sgmxm

=
=
=

−=

 

332211
032
021

xlxlxlx
SS
SS

+++++=
=−
=−

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.1 GEOMETRIE HMOT 
 Geometrie hmot je definována veličinami jako hmotnost, statické momenty, momenty 
setrvačnosti a deviační momenty. O prvních dvou jsme se již zmiňovali. 
MOMENT SETRVAČNOSTI: 
I(kg/m2);I>0 
Lze si ho představit jako odpor, který je kladen proti zrychlení. Závisí na hmotnosti a jejím rozložení 
v prostoru. Obecně se vypočte jako I=m.r2 (kg/m2) resp. ∫=

m

dmrI 2 , kde r je nejkratší vzdálenost od 

osy, ke které počítáme. Můžeme ho vyjádřit také pomocí poloměru setrvačnosti jako Io=m.i2. Moment 
setrvačnosti může být: 
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a) k ose 
 

( ) ( ) ( )∫ ∫ ∫ +=+=+=
m m m

dmyxIzdmzxIydmzyIx 222222 ;;  

b) k rovině 

∫ ∫ ∫===
m m m

dmyIxzdmxIyzdmzIxy 222 ;;  

c) k bodu-např. k počátku souřadného systému 
( )∫ ++=

m

dmzyxIo 222  

POZN.: Pro homogenní těleso můžeme napsat:  ( )∫ ++=
m

dVzyxIo 222ρ  

DEVIAČNÍ MOMENT: 
D (kg.m2);D><=0. Je vždy vázán na 2 vzájemně kolmé souřadnice. Pokud je osa rotace dané 
plochy osou vyváženosti, je deviační moment dané plochy roven nule (obr. 86). Obecně rozumíme 
deviací odchylku. 

∫ ∫ ∫===
m m m

yzdmDyzxzdmDxzxydmDxy ;;  

Dxy=Dyx atd. 
Obr. 86  Ukázka tělesa s konstantní hustotou a nulovými dev. momenty k daným rovinám 

 
Těleso je vždy úplně popsáno maticí: 

IzDzyDzx
DyzIyDyx
DxzDxyIx

I
−−

−−
−−

=  

 
 
 
 

POZN.: Moment setrvačnosti k ose rovnoběžné s centrální osou     Obr. 87  Steinerova věta 
(procházející těžištěm) je dán součtem momentu setrvačnosti 
k centrální ose a součinu hmotnosti s čtvercem nejkratší 
vzdálenosti obou os (e)-obr. 87. Toto je tzv. Steinerova věta, 
kterou zapíšeme jako: 
 
Io=Ios+m.e2 

POZN.: Moment setrvačnosti válce k jeho vlastní ose rotace je 2.
2
1 RmIo =  

6.3.2 OBÁLKOVÁ VĚTA 
Střed křivosti obálky (obálkové křivky) je středem křivosti trajektorie středu křivosti výtvarné 
křivky (obr. 88). 
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Obr. 88  Znázornění pojmu obálková a výtvarná křivka 

 

 
 
Zvláštní případy: 
1) Výtvarná křivka degraduje na bod 
2) Obálkou se stává bod, který je totožný se středem křivosti 
3) Výtvarná křivka je přímka-střed křivosti výtvarné křivky je v nekonečnu 
4) Obálkovou křivkou je přímka-střed křivosti obálky je v nekonečnu 
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POZN.: Rychlost v pólu pohybu P je nulová, ale zrychlení nikoliv. 
 
7 TEORIE MECHANISMŮ 
 
MECHANISMUS-soustava navzájem pohyblivě spojených těles (tuhá nebo pružná tělesa) 
Spojení-mechanické, kapalinné nebo pneumatické. 
Spojení těchto členů se říká kinematická dvojice. 
Ta může být: 

2D 3D      
1) Rotační kinematická dvojice  5) Kulový kloub 

2) Posuvná      6) Plošná 

3) Šroubová     7) Bodový styk 

4) Válcová     8) Křivkový styk 

Obr. 89  Typy kinematických dvojic 

 
 

 

 

 

 

 

VEDENÍ: 

a) jednostranné-třeba síla určitým směrem (např. dolů), jinak vazba ztrácí smysl. Jako příklad lze uvést 
vedení pro saně u soustruhu. 

b)oboustranné (tzv. nucený styk) - síla může působit jakkoliv a vazba smysl neztrácí. 
Obr. 90  Typy vedení 
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RECYPROKÁ KINEMATICKÁ DVOJICE: Pohybuje-li se 1. těleso po 2., je vykonávána určitá 
trajektorie. V případě že se pohybuje  2. po 1. a je tato dráha stejná jako v prvním případě, jedná se     
o RECYPROKOU DVOJICI. 
 

ŘETĚZCE MECHANISMŮ: 

a) volné   a) uzavřené   a) rovinné iMAX=3° 

 

b) vázané   b) otevřené   b) prostorové iMAX=6° 

 

 

POČET STUPŇŮ VOLNOSTI V ROVINĚ: 
i = 3(n-1)-2(r+p)-o..........kde: n-počet členů mechanismu včetně rámu 
    r-počet rotačních dvojic v mechanismu 
    p-počet posuvných dvojic v mechanismu 
    o-počet obecných dvojic v mechanismu 
nebo někdy i =3(n-1)-2(r+p+v)-o.....kde: v-počet valivých vazeb (dvojic) v mechanismu 
POJMY: 
TRANSFORMAČNÍ ÚHEL: Je to úhel, který svírá směr absolutního pohybu se směrem relativního 
pohybu (úhel mezi jejich tečnami nebo normálami). Jeho velikost 0÷180°. 

ÚHEL TLAKU: Je to doplňkový úhel k transformačnímu úhlu. Tedy např. úhel mezi tečnou 
absolutního pohybu a normálovou osou relativního pohybu. 

KD KŘIVKA: Je to geometrické místo bodů těhlice, jejichž trajektorie obsahují dvojný bod.               
Z dvojných bodů trajektorie obecného bodu těhlice 4kloubového mechanismu jsou vidět protilehlé 
strany 4kloubového mechanismu pod stejným, resp. na 180° se doplňujícím zorným úhlem. 

Konstrukce KD křivky: a) nakreslením 2 poloh a symetrály úhlu pootočení vahadel dávají bod-
průsečíky tvoří KD křivku. 

    b) využívání definice o zorných úhlech. 

Potom pomocí průsvitky, kterou simulujeme pohyb mechanismu, získáme dvojné body z pohybu KD 
křivky. 

POZN.: 

 
ROBERTSOVA VĚTA: Říká nám, že pro každou trajektorii existují 3 různé 4kloubové mechanismy, 
které ji realizují (obr. 91).   
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Obr. 91  Realizace Robertsovy věty 

 

LAGRANGEOVA ROVNICE. 2. ŘÁDU: ..

R
q
U

q
K

q

dK
dt
d

q∂

∂
−

∂
∂

−=
∂
∂

−
⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

∂
 

kde: U-potenciální energie, R-disipativní energie, K-kinetická energie, q-neurčitý člen, který chceme 
zjistit. 

NÁVRH VAČKOVÉHO HŘÍDELE 
 Při konstrukci palce vačkového hřídele je třeba nejprve navrhnout jeho zdvihovou závislost.  

a) obdélníková  
b) sinová 
c) cosinová 

Obr. 92  Ukázky zdvihové závislosti-čas odpovídá otočení vačkového hřídele o 360° 

 
POZN.: U vačkového hřídele vozidlových motorů je specifikace zdvihové závislosti obtížnější. 
Obecně je zde požadavek, aby ventil co nejrychleji otevřel, zůstal co nejdéle otevřen a pak rychle 
zavřel. Ale zase vlivem velkých zrychlení a zpomalení vznikají rázy a je třeba určitý kompromis. 
Po stanovení zdvihové závislosti se pomocí tečen modeluje tvar palce, který tu zdvihovou závislost 
bude splňovat. 
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8 PEVNOST A PRUŽNOST 
8.0 TAH A TLAK 
Hookův zákon- εσ .E= (MPa) platí např. pro ocel až do meze úměrnosti (někdy lze uvažovat až do 
meze pružnosti).  

 
E-modul pružnosti v tahu a pro ocel je 2,1.105 MPa. 

AE
F.lo∆l

lo
∆l

AE
F

E
σε =⇒===  

Př: 

 
 celková síla: ρ.lo.A.gρ.V.gm.gF === ;  celkové napětí: ρ.g.loσ =  
 obecná síla: ρ.A.g.xFx = ;   obecné napětí.  ρ.g.xσ =  

E
ρ.g.x

E
σxεx ==  konkrétně: 

E
ρ.g.lodx lo

E
ρ.g∆l

2lo

0

== ∫  

Př: kužel 

 
nebo:  lano stálé pevnosti   .konstσ =  protože konst.εE.εσ =⇒= ; A(x)=? 
 sloup stálé pevnosti -Eifelova věž 
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Př: 

A
F

=σ    
EA
F

=ε  

 
pro jednotlivé oblasti dosadíme do 

∫=∆
l

dxxl )(ε  a zintegrujeme a máme výsledná 

prodloužení pro jednotlivé oblasti. 
 
 
 
 
 
 

8.1 CASTILIÁNOVY VĚTY 
1. Castiliánova věta: derivace celkové deformační energie podle působící síly je rovna posuvu 

působiště ve směru této síly. 
*

* l
F
U

∆=
∂
∂ ;    

EA
lNUA

2
.2

=≈ ....derivujeme pak dle N 

2. Castiliánova věta: derivace celkové deformační energie podle staticky neurčité veličiny (síly 
nebo momentu) je rovna nule. 

0=
∂
∂

X
U .....pokud je těch staticky neurčitých veličin více, můžeme si zvolit a ta jedna zvolená pak 

nezávisí na ostatních silách. 

 
POZN.: Staticky neurčité je tehdy, pokud máme např. pouze 2 rovnice rovnováhy pro 3 neznámé. 
STATICKY NEURČITÉ PŘÍPADY: POSTUP:  

1) uvolnění 
  2) zavedení staticky neurčitých účinků  
  3) doplnění deformačních podmínek 
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Př: RR: R1+R2=F 12 RFR −=⇒  

tedy:  021 2

0

2

0

=− ∫∫
ll

dx
EA
Rdx

EA
R  

0
2

.2
2

.1
=−

EA
lR

EA
lR  

R1.l-R2.l=0 
R1=R2   
tedy 

1
2

222 RFRRFR ==⇒−=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Př: Ten samý příklad, ale pomocí Castiliánových vět. 0=
∂
∂

X
U  

F=R1+R2....jako staticky neurčitou volíme R2 
R1=F-R2 

víme, že 
EA

lFl .
=∆  

práce obecně: W=F.l , při prodloužení práci představuje toto   lFWlFW ∆=∆⇒= .
2

.
2

 

 
(síla totiž neposune celou tyčkou o ∆l-to je jen na konci, na začátku se posune o 0, uvažujeme, že 
v těžišti je to pro homogenní materiál ½ ∆l). 

EA
lFWUlFWU

22

2

==⇒∂=∂≈∂  

0
2

.
2

. 2
2

2
1 =+

EA
lR

EA
lR ...pro staticky neurčitou R2 (zde se práce musí sčítat, nikoli odečítat, jako u ∆l. Práce 

je stejná totiž jak na stejné stlačení, tak prodloužení) 
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( )
0

2
.

2
. 2

2
2

2 =+
−

EA
lR

EA
lRF .....nyní tedy toto (jako U) derivujeme podle staticky neurčité R2 

( )

( )
2

0

0
2

..2
2

.2

222

22

FRRRF

EA
lR

EA
lRF

=⇒=+−−

=+
−

−
 

Dosadíme do původní rovnice R1=F-R2=F/2 
POZN.: Je vidět, že pomocí Castiliánových vět je případ složitější než klasickým způsobem. Proto se 
toto řešení pro takto jednoduché případy v praxi nepoužívá. 

POZN.: Pokud by byl místo N moment M: ∫≈=
l EI

dMo
EI

MoU
2

)(
2

. 22 εεε tedy obdoba pro ∫=
l EA

dllNU
2

)(2

 

Př: Tam, kde je síla dána tepelnou roztažností doplníme o rovnici tll ∆=∆ ..0 α , kde α je součinitel 
teplotní roztažnosti (1/K). 
Př:  

 
Rovnice rovnováhy: R1=R2....staticky neurčitá reakce R2 

bt
AE

Rat
AE

Rbal

l

FE
FE

CU
CU

FECU ..
.
1..

.
2..

0

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆−

−
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∆+

−
=+=∆

=∆

ααεε
 

Vyjádříme např. R1 a dosadíme do rovnice rovnováhy, spočteme R2 a R1. 
Př: Prutový staticky neurčitý případ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) uvolnění  

 
 

0sin.3sin.1: =−
→

αα NNx    (1) 

 FNNNy =++
→

αα cos.32cos.1:   (2) 
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2) obecná poloha (posuvy) 
 ul =∆ 2      (3) 

 
u
l1cos

∆
=α      (4) 

 
u
l3cos

∆
=α      (5) 

 
EA

lN
l 1
1

.1
=∆      (6) 

 
EA

lN
l 2

2
.2

=∆      (7) 

 
EA

lN
l 3

3
.3

=∆      (8) 

Nyní máme 8 rovnic pro 7 neznámých: N1,N2,N3,u,∆l1, ∆l2, ∆l3, 
POZN.:nebo by zde mohla být místo posuvů natočení pro jiný případ 
Př: Ten samý případ, ale řešení přes Castiliánovy věty: 
rovnice rovnováhy:  N1=N3 
   N2=F-N1.cosα-N3.cosα=F-2N3.cosα 
Jako staticky neurčitou reakci volíme N3: 

0.
.

.
.

.
.

3

333

3

222

3

111

3

=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂

≈
∂
∂

N
N

EA
lN

N
N

EA
lN

N
N

EA
lN

N
U

X
U  

01.
.

)cos.2.(
.

1.
. 332211 =+−+

EA
lN

EA
lN

EA
lN

α .....vyjádříme N3 a dosadíme do rovnic rovnováhy a zjistíme 

N1, N2, N3. 
POZN.:  oblouk: ϕϕ .sin.1 aal ==∆ ....platí pro malé úhly.φ bez sinu dosazujeme v rad. 
Př: 

 

 
 )()()( ϕlivliulili ∆+∆+∆=∆  
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δϕ

ϕ

+−+=∆
++=∆
++=∆

.0
00
.0

3

2

1

avl
vl

avl
 

 
EA

lN
l 1
1

.1
=∆ ,  

EA
lN

l 2
2

.2
=∆ ,  

EA
lN

l 3
3

.3
=∆  

Př: Uzavřený rám. Je osově symetrické a můžeme psát rovnice rovnováhy a počítat tak pouze s jednou 
polovinou:   

 
↑: 0

22
=−

FF ....z té nic nezjistíme 

→: N1+N2=0 

R: M1-N1.b-
2

.
2

aF -M2=0............máme tedy 2 rovnice rovnováhy pro 4 neznámé-tedy 2  

_____________________ 
musíme volit staticky neurčité (volíme M1 a N1). 

0
1

;0
1

=
∂
∂

=
∂
∂

N
U

M
U  

Protože v průbězích momentů jsou složené funkce, je třeba je také tak derivovat: 
 
 

1M
M

∂
∂  

1N
M
∂
∂  

x: 1.
2

)( MxFxM I +−=  
1 0 

y: yNMaFyM II .
2

.
2

)( 11 −+−=  
1 -y 

bNMaFM III .
2

.
2

)(: 11 −+−=ξξ  
1 -b 

Nyní píšeme rovnici pro 2. Castiliánovu větu, kde jmenovatel (konstanta) přímo násobíme pravou 
stranou (0) a zůstává tedy:  

∫∫ ∫

∫ ∫∫

=−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−+−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+−+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +−

=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −+−+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +−

2

0

2

0 0

2

0

2

00

0).(.11
2

.
2

).(.11
2

.
2

0.1
2

01..11
2

.
2

1..11
2

.
2

1.1
2

aa
b

a a
b

dbbNMaFdyyyNMaFdxMxF

dbNMaFdyyNMaFdxMxF

ξ

ξ
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Po vyřešení integrálů máme další 2 rovnice k původním 2 rovnicím rovnováhy pro řešení 4 
neznámých. 
8.2 ROVINNÁ NAPJATOST 

 

 
Smyková napětí mají takovou stejnou velikost a smysl, že buď působí ke stejné hraně nebo od ní. 
α-je to úhel toho řezu, změnou tohoto úhlu dojde k posouvání bodu A po Mohrově kružnici (změna 
poměru σ, τ). Graficky znázorníme na tzv. Mohrově kružnici: 
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Z takových postupů vychází různé druhy pevnostních hypotéz (např. σEKV....viz.str. 48) 
TENKOSTĚNNÝ (cca R1=R2) A TLUSTOSTĚNNÝ (R1≠R2) HŘÍDEL: 
KRUT-jednotlivé řezy se vůči sobě pootáčí: 

 
8.3 NOSNÍKY    
Pro spojité zatížení platí: q(x)....(N/m) 

    [ ]∫ ==
l

0

Nq.lq(x)dxQ  

Pro metodu řezu platí, že posouvající síla v místě řezu zleva (zprava) je rovna součtu všech sil nalevo 
(napravo) od místa řezu. 
Př:  

 
Q=q.l  
 
  

R=Q=qo.l 

 
2
.

2
.

2lqolQMr −=−=  

řešíme pomocí Schwedlerových vět: 
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∫ +−=−=⇒
∂
∂−

= 1.)()()()( CxqodxxqxT
x

xTxq  

∫ ++−==⇒
∂

∂
= 2.1

2
.)()()()(

2

CxCxqodxxTxM
x

xMxT  

C1, C2......určíme z okrajových podmínek: 

2
.22.

2
.00)(

.11.00)(
2

2
2 lqoCClqolqolM

lqoCClqolT

−=⇒++−=⇒=

=⇒+−=⇒=
 

Tedy: lqoxqoxT ..)( +−=  

 
2
...

2
.)(

22 lqoxlqoxqoxM −+−=  

Zakreslíme průběhy do grafů průběhů na počátku. 
 
Př: 

 
 F1+F2=R 
 F1.a+F2.a+b)=Mr 
řešíme metodou myšleného řezu:  
T(x)=R=F1+F2 
M(x)=-Mr+R.x=...... 
 
T(x)=R-F1=F2 
M(x)=-Mr+R.x-F1(a-x) 
 
atd. pro další myšlené řezy, až zjistíme průběh po celé délce 
nosníku a ten pak opět zakreslíme do grafů průběhů na počátku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okrajové podmínky pro vybrané případy: 

 
POZN.: Průhyb nosníku: 

EJ
Moy −

=´´  
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Př:    

 

EJ
xqy IV )(

=      

yIII≈posouvající síle T(x)   
yII≈momentu M(x) 
yI≈úhlu natočení φ(x) 
y≈ y(x) 
 
C1, C2, C3, C4....z OP: 

1) yII(l)=0 
2) yII(0)=0 
3) y(l)=0 
4) y(0)=0 

POZN.: Takovýto typ nosníku je vhodné rozdělit na 2 úseky. 

 
POZN.: Průhyb a natočení lze také zjistit pomocí tzv. Mohrova integrálu ∫

l

dx
EJ

moxMo ).(  

kde: mo je ohybový moment způsobený jednotkovou silou (o velikosti 1) pro výpočet průhybu nebo 
jednotkovým momentem pro výpočet natočení. 

 

pro jednotkovou sílu

==

==

∫ dx
EJ

xxq

y

xqxqxxMo

l

.1.
2
.

2
...

2
)(

2

2

....spočteme y 

pro jednotkový moment ∫=
l

A EJ

xq

0

2

1.
2
.

ϕ ....spočteme φ 

 
POZN.: Na ose symetrie je nulová tečná síla (T=0) a na ose antisymetrie (obr. 93) je nulový ohybový 
moment (Mo=0).    
 
 
 

4.3
2
.2

6
.1

24
.

3.2
2
.1

6

2.1
2

1

234

23

2

CxCxCxC
EJ
xqy

CxCxC
EJ

qxy

CxC
EJ

qxy

Cx
EJ
qdx

EJ
qy

I

II

III

++++=

+++=

++=

+== ∫
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Obr. 93   Osa antisymetrie 

 
8.4 TENKÉ KOTOUČE 
Tenký znamená, že v tomto směru se neuvažuje žádné napětí, tedy (ve 3D) dvouosá napjatost. 
Používají se cylindrické (válcové) souřadnice (z, φ, ρ). Posunutí bodu je tečné a radiální:   

  

AC
ACCA

r
rur

r

t

−
=

−+
=

´´
2

2)(2

ε

π
ππε

 

 
 
 
 

8.5 3D NAPJATOST 
 
 

p2r(r2) σ
p1r(r1) σ

−=
−=

 

 
 
 

Př:  

 

2

2

r
1BAσr

r
1BAσt

−=

+=
........přes okrajové podmínky spočteme konstanty A a B ( 0σr(r2)p;σr(r1) == ) 

Pokud by tlak nepůsobil zevnitř, ale zvenčí, napětí tečná a normálová by se vyměnila. 
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8.6 KMITÁNÍ 
Budící sílu kmitání zadáváme např. jako: Fo.sin ωt (u volného kmitání budící síla není). 
Kmitání může být různého charakteru: 

 
POZN.: Počet stupňů volnosti odpovídá počtu frekvencí kmitání. 
POZN.: Počet hmot odpovídá počtu vlastních frekvencí.  
Př: 

 uvolníme: 

 
rovnice: t.j.ω

211211

.

2

.

112

.

111

..

1 Fo.e)x(xk.xk)xx(bx.bx.m:1 =−++−++  

  0)x(xk.xk)xx(bx.bx.m:2 2112222

.

1

.

122

.

22

..

2 =−−+−−+  

2

.
1

.

12212

12112
..

2

..

1

2

1

0
0

x
x

bbb
bbb

x

x
m

m
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−
−+

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
.....atd. dle t.j.ω

...
Fo.ek.xxB.xm. =++  

POZN.: V praxi je ve výsledku každý případ nelineární. Zjednodušeně se někdy uvažuje lineární to, 
kde není velká chyba (resp. velká odchylka od lineárního případu). Jinak se dělá např. tzv. harmonická 
linearizace. Pokud se jedná o nelineární systém, jsou amplitudy výkmitů konečné i bez tlumení (obr. 
94). Dále se vyskytují další rezonance (subharmonické a ultraharmonické). 
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Obr. 94  Nelineární systém 

 
POZN.: Pružina reaguje na výchylku, tlumič na rychlost. 
POZN.: autonomní systém-systém bez buzení (rovnice nemá tu pravou stranu). Neautonomní opak. 

ROVNICE KYVADLA: 0sin
..

=+ xx  
POZN.: Sedadlo řidiče NA-2 základní možnosti (obr. 95).  
Obr. 95  Paraleogram  nebo nůžkový princip 

 
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY: +: vyšší síly, relativně malé rozměry, působí oproti mechanickým 

systémům i na podstatně větší vzdálenosti. 
     -: je zde třeba navíc hydraulická kapalina a její dobré utěsnění. 
VZDUCHOVÉ PRUŽINY: a) vlnovcové, b) vakové c) hadicové (problémy se stabilitou) 
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9 HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ STROJE 
9.0 TEKUTINOVÉ MECHANISMY 
-pneumatické (vzdušina-stlačitelné-tlaky 0,5-0,6MPa-je zde nebezpečí, že když praskne, nastane 
exploze a vlivem té stlačitelnosti se částečky rozletí) 
-hydrostatické (tekutina-nestlačitelné-tlak 30-40MPa, když praskne, nic moc se nestane, jen se 
rozsype). Proto také zdroj tlaku u pneumatických mechanismů musíme umístit dále od toho 
mechanismu, u hydraulických může být hned vedle. 
POZN.: Tlakem 30-40MPa se již dá řezat vodním paprskem. 
Proto je také u pneumatických tlak o tolik nižší, aby se to nebezpečí zmenšilo, jinak bychom také radši  
vyšší. 
Použití těchto mechanismů např. u otvírání dveří autobusu, zdvihadla jeřábů, hevery atd. Pneumatické 
a hydraulické mechanismy používají obdobné prvky, ale liší se materiálově a třeba těsněním (vlivem 
toho rozdílu P(MPa)). 
POZN.: Vzduch je 1000x stlačitelnější než olej, a až 500 000x stlačitelnější než voda. 
V zapojení mechanismu jsou odpory místní a třecí (str. 42).  Jako podstatnější se ukazují být místní ξ. 
Ty závisí kromě geometrického tvaru také na tom, zda se jedná o proudění laminární nebo turbulentní 
(obr. 96).  
Obr. 96   Velikost odporů v závislosti na typu proudění 

 
Celkově pak také záleží na tom, zda jsou řazeny sériově nebo paralelně. S výpočtem celkového odporu 
je to pak jako v elektrotechnice. 
sériově: R=R1+R2 

paralelně: 
2

1
1

11
RRR

+=  

POZN.: Paralelní zapojení je i toto:  
Uvažujeme jako odpor průtok kolenem. Bude tam změna tlaku nebo průtoku? 

Tlaku, protože ρξ .
2

.
2wp =∆ . Na odporu dochází ke změně tlakové energie (úbytku). 

9.1 HYDROGENERÁTORY 
Jsou to objemové stroje, které dodávají do systému objem média za čas. Jeho umístění může být: 
Obr. 97  Možnosti umístění hydrogenerátoru 
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Rotační hydromotory: Q=n.Vo; 
Vo

Mp π2
=∆  

Přímočaré hydromotory: S jednostrannou nebo oboustrannou pístní tyčí 
9.2 VENTILY PRO ŘÍZENÍ TLAKU 

a) tlakové-ventily na nichž je vstupní tlak téměř nezávislý na velikosti protékajícího proudu 
ventilem. Je to odpor. Tlak je řízen na vstupu. 

b) redukční-stejný princip, ale tlak není řízen na vstupu, ale na výstupu. 

 
POZN.: Schématické značení ventilů:  

    
HYDRAULICKÁ INDUKČNOST-je to odpor proti zrychlení. 
9.3 AKUMULÁTORY 
Akumulátorem zde rozumíme zásobník kapaliny, v němž je kapalina uchována pod tlakem vyšším než 
je atmosférický tlak.Slouží k: 

1) vyrovnání odběrů kapaliny-třeba u lisů je několik akumulátorů 
2) ke krytí zvýšené spotřeby-1 akumulátor obvykle 

Je to např. závažový akumulátor (obr. 98), obdobně přes pružinu nebo plynové akumulátory s: 
a) přímým stykem pro velikosti až tisíce litrů a tlaky 16-20MPa 
b) nepřímým stykem, kdy je odděleno pístem nebo membránou (do 100 litrů a p=30MPa) 

Obr. 98  Typy akumulátorů 

  

 
9.4 NÁDRŽE 
Kapalina je zde uchovávána pod tlakem barometrickým. Požadujeme dostatečnou velikost, dále aby se 
zde tekutina uklidnila (došlo k usazení nečistot), bylo zde dostatečné chlazení (přirozené nebo umělé) 
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a také bylo dobře odvzdušněno (aby bubliny šly ven z vody). Dále také požadujeme, aby byla snadná 
manipulace s kapalinou (plnění, vypouštění). 
9.5 FILTRY 
S růstem tlaku je obvykle vyšší požadavek na čistotu (u hydraulických strojů 3-5µm, u motorů 10 µm). 
Filtrační účinnost je také podle vztahu na str. 231.  

a) odlučovací-magnetem nebo odstředivé 
b) průtokové -povrchové (síta) 

-hloubkové (zachytává se uvnitř v pórech)-plstěné, papírkové. 
 
 
 
 
 

 
10 NAUKA O MATERIÁLECH 
10.0 STAVBA MŘÍŽKY 

 
Jsou různé druhy krystalických mřížek-např. krychlová, která může být prostorově (železo α, δ) nebo 
plošně (železo γ) středěná (obr. 99). Existují také určité poruchy mřížky jako např., že atom chybí, 
nebo je atom navíc, nebo atom navíc cizí a nebo např. tzv. hranová dislokace (obr. 99) 
Obr. 99  Prostorově a plošně středěná krychlová stavba mřížky 

 
Při konstrukci volíme materiál podle: geometrie (velikosti-např.u šnekových kol je ta převážná část 
z obyčejné levné oceli nebo litiny a část záběrová z lepší-pak je nižší cena), provozních podmínek 
(koroze atd.), způsobu (statické nebo dynamické) a velikosti namáhání, ceny, fyzikálních, chemických 
a technologických vlastností materiálu. 
10.1 MECHANICKÉ VLASTNOSTI-pružnost, pevnost, plastičnost, houževnatost, tvrdost, únava a 
odolnost proti tečení atd. (týká se přímo materiálu). 
10.2 TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI-tvářitelnost, obrobitelnost, slévatelnost, svařitelnost, 
kalitelnost (týká se určité technologie). 
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10.3 HOOKŮV ZÁKON 
Napětí je přímo úměrné poměrnému prodloužení- εσ .E= , kde E (MPa) modul pružnosti v tahu a pro 
ocel je 2,1.105 MPa (G je modul pružnosti ve smyku). 
Obr. 100  Ukázky průběhů tahové zkoušky  vybraných materiálů 

 
POZN.: Tedy např. pro litinu lze platnost Hookova zákona uvažovat v celém rozsahu. 
POZN.: TAŽNOST (poměrné prodloužení): Označení zkušební tyče A5 (lo=50mm) nebo A10 
(lo=100mm). 

[ ]%100.
lo

lol −
=ε  

POZN.: Jominiho zkouška-je to zkouška prokalitelnosti. 
POZN.: Zkouška zabíhavosti (obr. 101)-někdy také zkouška tekutosti.  Obr. 101  Zkouška zabíhavosti 
Zabíhavost je tím větší, čím menší je hodnota x. 
POZN.: Je třeba znát zejména tři zkoušky tvrdosti materiálu, které se 
v praxi běžně používají. Podle Brinella (HB), vtlačuje se kalená kulička a 
měří průměr vtisku. Vickerse (HV), vtlačuje se diamantový jehlan a měří  
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2 úhlopříčky vtisku a Rockwella (HRA, HRB, HRC), kde měříme hloubku (výšku) vtisku. 
POZN.: Zkoušky hlubokotažnosti (obr. 102)-dělá se u plechů a jejich profilů, které jsou určené 
k tažení a sleduje se, kdy a kde se objevují trhlinky. Také se sleduje tvar trhlinek a tak se určí, jak je 
materiál vhodný k tažení. 
Obr. 102  Ukázky zkoušení hlubokotažnosti 

  
OCEL: Je to směs železa s uhlíkem a přísad. 

 
10.4 METASTABILNÍ DIAGRAM Fe-Fe3C (železo-uhlík) 

 
POZN.: Metastabilní značí, že je pouze do 6,67 % C. (stabilní do 100%).    
Ac1   teoretická teplota rovnováhy austenit ↔ perlit. 
Ac3 teoretická teplota rovnováhy austenit ↔ ferit u podeutektoidních ocelí. 
Acm  teoretická teplota rovnováhy austenit ↔ sekundární cementit              

u nadeutektoidních ocelí. 
Austenit – A intersticiální tuhý roztok C, případně i jiných prvků v Feγ. Je nemagnetický, 

obsahuje legury Mn, Ni, Mo.  
Ferit – F intersticiální tuhý roztok C, případně i jiných prvků v Feα, magnetický, měkký. 
Ledeburit, L  je metalografický název pro eutektikum metastabilní soustavy Fe – C. Je tvořen 

směsí austenitu a primárního cementitu. 
Ledeburit transformovaný, Ltr  je směs perlitu a primárního cementitu. Je tvořen 

drobnými ostrůvky perlitu obklopenými cementitickou 
hmotou. 

Perlit, P metalografický název pro eutektoid metastabilní soustavy   Fe – C. Je tvořen 
směsí feritu a sekundárního cementitu. 
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Cementit, C je metalografický název pro karbid železa. Je to intersticiální chemická 
sloučenina, která má stechiometrický vzorec Fe3C. Má tedy stálé chemické 
složení dané chemickým vzorcem – obsahuje 6,687 % uhlíku. 

 
Podle místa a způsobu vzniku označujeme cementit jako primární CI,  sekundární CII, terciální CIII. 
 
Primární cementit CI  vzniká přímo z taveniny – krystalizací. 
Sekundární cementit CII  vzniká vylučováním na hranicích zrn austenitu. 
Terciální cementit CIII  vzniká vylučováním na hranicích zrn feritu. 
 

POZN.: OCELI-do 2,11%C, LITINY A SUROVÁ ŽELEZA nad 2,11%C. 

10.5 TEPELNÉ ÚPRAVY MATERIÁLU 

KALENÍ-je to ohřev na kalící teplotu, výdrž a rychlé ochlazení nadkritickou rychlostí-Vznikne 
martenzitická nebo bainitická struktura (kalení voda, olej, vzduch-různé rychlosti ochlazování). Ta je 
také příčinou zvýšené tvrdosti. Ocel je kalitelná, obsahuje-li minimálně 0,25%C. 
POPOUŠTĚNÍ-je to ohřev zakalené oceli na teplotu pod AC1, výdrž na této teplotě (cca 180°C) a 
pomalé ochlazování. 
POVRCHOVÉ KALENÍ-ohřátí pouze povrchu na kalící teplotu a následné ochlazení. Vrstva cca 

2mm.      Obr. 103  Povrchové kalení plamenem 

 
 

 

CEMENTACE-je to difúzní sycení povrchu součásti uhlíkem. Cílem je získat vysokou tvrdost a 
odolnost povrchu proti opotřebení při houževnatém jádru. Výchozí materiál do 0,25%C (tedy vhodné 
pro nízkouhlíkové oceli). Vlivem uhlíku, který je zde jakoby navíc, vzniká v té vrstvičce tlakové 
napětí, které je pro nás vhodnější. Obdobně také je tlakové napětí při kalení. 
NITRIDACE-sycení povrchu dusíkem, vzniknou tak nitridy, které udávají tvrdost povrchu. Ze všech 
dříve jmenovaných úprav má pak mat. nejvyšší tvrdost, ale také nejslabší vrstvu (0,3mm) a může se 
snadno odlupovat. Další nevýhodou je, že nitridace dlouho trvá (cca 0,1mm trvá 10 hodin). Po 
nitridaci se už nekalí. 
POZN: Kalení a následnému popouštění říkáme zušlechťování. 
ŽÍHÁNÍ-je to ohřev na žíhací teplotu, výdrž a pomalé ochlazování s cílem získat co nejrovnovážnější 
strukturu. Rozlišujeme žíhání homogenizační (pro homogenní strukturu), ke snížení vnitřního pnutí, 
normalizační (pro zjemnění zrna), s překrystalizací nebo bez (do 727°C-viz. diagram Fe-Fe3C). 
POZN.: ŽÁRUVZDORNOST-odolnost proti opalu (odolnost proti vzniku okují) 

ŽÁRUPEVNOST-zachování pevnosti za vysokých teplot 
 
10.6 LEGURY 

C-zvyšuje pevnost, snižuje tažnost a zvyšuje prokalitelnost 

S-snižuje kCU, tedy vlastně škodí (výjimkou jsou automatové oceli, kde S způsobuje tzv. dělenou 

třísku. 

Wo-zvyšuje tvrdost-karbidy Wo 
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Ni, Co-zvyšuje tvrdost, pevnost, houževnatost 

Mo-také vyšší pevnost a tvrdost (karbidy Mo) 

B-velmi zvyšuje prokalitelnost (až 2%) 

ŠKODLIVÉ PRVKY: P, S, N, O 

POZN.: Ventilové oceli-třída 17 vysokolegované 
POZN.: Jako nejjednodušší ochrana proti korozi je nátěr. Dále se také používají různé povlaky (např. 
pozinkované plechy). 
POZN.: Pro litiny platí Hookův zákon v celém rozsahu 
 
10.7 FORMY VYLOUČENÍ C 
 Rozdílné mechanické vlastnosti litin a ocelí jsou dány druhem vyloučení uhlíku (grafitu) 
v různých formách (obr. 104). 

1) lupínkový grafit (šedá litina)-má vrubový účinek a tedy horší mechanické vlastnosti (Rm=100-
300MPa), dobrou zabíhavost a tepelnou vodivost. 

2) červíkovitý (vermikulární) grafit (přechodový)-má vlastnosti jak lupínků, tak globulí. Rm=350-
400MPa. 

3) globulární (tvárná litina-vyrábí se z šedé)-má dobré mechanické vlastnosti (Rm=400-800MPa, 
někdy až 1200MPa). Dnes se s ní nahrazují některé oceli. 

Obr. 104  Různé formy vyloučení uhlíku 

 
POZN.: Použití vermikulární litiny v automobilovém průmyslu-např. ŠKODA OCTAVIA-výfukové 
potrubí, protože má nízkou tepelnou únavu. Nevýhodou je poměrně složitá výroba. Rm=350-600MPa. 
POZN.: Temperovaná litina-získává se temperováním z bílé litiny. Obsahuje tzv. vločkový grafit a 
používá se pro tenkostěnné odlitky. Rm=350-700MPa. 
Obr. 105  Znázornění pevnosti a tažnosti podle formy vyloučení uhlíku 

 
   Ze železné rudy a koksárenských přísad se ve vysokých pecích vyrábí surové železo. Odpich 
může být kontinuální nebo přerušovaný.  To se pak dále zpracovává na ocel nebo litinu (podle již dříve 
zmíněného %C). Cca 60% ocelí se vyrábí v konvertorech (rychlá výroba-cca 30min). Cca 10% ocelí 
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se dělá v Siemens-Martinových pecích. Ocel je sice kvalitní, ale nevýhodou je zde dlouhá doba výroby 
6 až 8 hodin (celá směna na jeden odpich). Časté jsou také elektrické pece, které mohou být obloukové 
(vytvoří se elektrický oblouk mezi elektrodami a vsázkou) nebo indukční. 
 Litiny se vyrábí v tzv. kuplovnách. 
 
10.8 OCELI 

Značení tříd dle ČSN: 

10-stavební oceli-není zaručeno %C, nemá tedy cenu tepelně zpracovávat 

11-konstrukční oceli-má zaručenou horní mez %C 

 
12-konstrukční ocel, vyšší čistoty než třída 11, zaručené a lépe definované vlastnosti (pro cementaci, 

nitridaci) 

 

  
18-slinuté karbidy 

19-nástrojové oceli (legovány zejména W, Co) 

19 1-3 x x-uhlíkové 
19 4-6 x x-legované 
19 7-8 x x-rychlořezné 
POZN.: Superpevné oceli (Rm=1400MPa), Maraging a Trip oceli (2000MPa) 
POZN.: Karbon-Rm=2800MPa 
10.9 LITINY 

42 23 xx-tvárná 
42 24 xx-šedá 
42 25 xx-bílá (i temperovaná) 
42 26-29 xx-oceli na odlitky 

10.10 NEŽELEZNÉ KOVY 

POZN.: Dohodnutou mezí mezi lehkými a těžkými kovy je hustota 5kg/m3 

Al-křehký i jeho slitiny křehké-Al způsobuje křehkost, špatně slévatelný, má vysokou elektrickou i 
tepelnou vodivost (cca 60% z Cu, ale je levnější), má také 3x nižší hmotnost než Cu. Dobrá korozní 
odolnost. Hlavní slitinou Al je dural (Al+Cu+Mg). 
Cu-výborná elektrická a tepelná vodivost-použití v elektrotechnice, dobrá tvárnost, slévatelnost a 
tažnost, dobrá korozní odolnost (vytváří zelený povlak). Hlavními slitinami Cu je mosaz 
(Cu+Zn+další) a bronz (Cu+Sn+další). 
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Ti-dobrá korozivzdornost, vysoká houževnatost a nízká tepelná vodivost, špatná obrobitelnost (špatně 
se tvoří tříska). 
Zn-křehký, dobrá slévatelnost a korozivzdornost (pozinkované karoserie). 
Pb-použití na tzv. olověné pájky 
Sn-nízká tvrdost, velmi dobrá slévatelnost, použití jako Sn pájky nebo jako přísada 

       
10.11 PLASTY 

 
10.12 SPÉKANÉ MATERIÁLY 

Jde hlavně o tzv. slinuté karbidy (SK). Ty se vyrábí tzv. práškovou metalurgií a jedná se zejména          
o karbidy Wo a Ti (tvrdost je pak 2000-3000HV~80HRC). 
POSTUP: 1) příprava prášku 
  2) tvarování do tvaru budoucího výrobku (třeba lisováním) 
  3) slinování (spékání) 
  4) tváření (např. kalibrování) 
10.13 KOMPOZITNÍ MATERIÁLY 
Principem je sloučení dvou materiálů určitých vlastností, kdy výsledný materiál (kompozit-neplést 
s kompozicí) má lepší určité vlastnosti než oba původní materiály dohromady (lze si představit jako 
1+1=3) 
10.14 SLÉVÁNÍ 
 Máme na mysli lití do forem. Formy se vyrábí podle druhu lití. 

1) Gravitační lití-lije se pomocí gravitačního zrychlení, za běžného tlaku a rozlišujeme 
s vertikální nebo horizontální dělící rovinou (obr. 106). Na výrobu forem se používá formovací 
látka, kterou je křemenný písek, Zr písek a forma se na model odlitku upěchuje např. střásáním 
(nevýhodou je, že nahoře není upěchováno a upěchování je tedy nerovnoměrné), tlakem shora 
(opět nerovnoměrné-upěchování nejvyšší nahoře), tlakem zdola (také nerovnoměrné). 
Nejvýhodnější proto je použít vhodné kombinace. Dále se také upěchovává postupně např. 
metáním (lopatkový pískomet). Určitou kuriozitou je pěchování výbuchem, kdy se upěchuje 
pomocí tlakové vlny (obr. 107). Takovéto formy jsou na jedno použití a pro každý odlitek je 
nová forma. Na lince jsou střídavě spodní a horní díly, horní se pak zvedne a dá na dolní. 
Nastává lití, očištění a po kontrole odběr hotového odlitku. 

Obr. 106 Gravitační lití s horizontální a vertikální dělící rovinou    Obr. 107 Upěchování výbuchem 
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2) Odstředivé lití-používá se zejména pro lití trubek. Vlivem odstředivé síly roztavená ocel 
vyplňuje tvar formy. Používá se jak horizontální, tak vertikální osa rotace. Nevýhodou je 
nerovnoměrná struktura a geometrie. Pro rovnoměrnost by zde byly třeba nekonečně vysoké 
otáčky. 

3) Tlakové lití-zde se lije za zvýšeného tlaku (10-100MPa). Nejčastěji cca 15-30 MPa. Velkou 
výhodou je vysoká přesnost odlitku (téměř hotový výrobek) a jeho rovnoměrná a kvalitní 
struktura. Nevýhodou jsou vyšší náklady jak na zařízení, tak vlastní formy. Ty jsou kovové a 
drahé (cca ½ milionu Kč). Forma vydrží cca 8000ks a pak je třeba její repase. Celková 
životnost je pak až 100000ks. 

POZN.: NÁLITEK-je to zásobárna kovu pro místa později tuhnoucí za účelem snížení vnitřního pnutí, 
které při tuhnutí vzniká. Nálitky se umísťují mimo odlitek (obr. 108). Staženinu se snažíme přemístit 
právě do toho nálitku. Když se nedaří, obalí se nálitek např. izolací aby netuhlo tak rychle a podmínka 
byla splněna.  
Obr. 108  Příklad umístění nálitku 

 
10.15 SVAŘOVÁNÍ 

 Podstatou svařování je roztavení vlastního materiálu a materiálu elektrody a slití dohromady. 
Požadavkem je, aby místo svaru mělo strukturu a tím i vlastnosti jako svařovaný materiál nebo 
vlastnosti lepší. Při namáhání by tedy nemělo být místo prasknutí ve svaru, ale jinde. To se však 
v praxi ne vždy daří splnit. Svařitelnost materiálu je podmíněna obsahem uhlíku. Ten musí být 
nižší než 0,22%. Nad touto mezí je již samokalitelnost materiálu. Běžně tedy svařitelné materiály 
nejdou zakalit bez dalších úprav (cementace povrchu). 
Výhody svarových spojů: těsnost, trvanlivost, pevnost a poměrně vysoká produktivita. 
Nevýhody svarových spojů: je to nerozebíratelný spoj, je třeba určitá kvalifikace dělníků, narušuje se 
struktura vlastního materiálu. 
Principy různých druhů svařování: 

1) za působení tepla 
2) za působení tlaku (patří sem i svařování ultrazvukem) 
3) za působení tlaku a tepla (např. svařování zvýšeným třením) 
4) speciální metody 

POZN.: Při tlakovém svařování za studena dochází ke vzniku kovových vazeb (obdoba splynutí 
mřížek). Na to jsou třeba vysoké síly. Proto pro svařování železa se tato metoda nehodí a používaná je 
spíše pro plastičtější materiály (např. slitiny Al). 
Svařovací elektrody mohou být obalené (chrání proti vnějším vlivům) nebo holé. Někdy se také 
svařuje v ochranných atmosférách (např. Argonu), které umožňují svařitelnost materiálů, které běžně 
svářet nejdou. 
SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM: Principem svařování elektrickým obloukem je 
vznik zkratu mezi elektrodami (elektrodou + a svařovaným materiálem -), který vzniká při jejich 
dotyku. Po oddálení obou elektrod se mezi nimi objevuje do určité vzdálenosti elektrický oblouk. 
Jedná se tedy také o svařování za působení tepla. Elektroda bývá nejčastěji z Wo. Může být buď jako 
netavící se elektroda (je zde drátek, který se taví navíc) nebo jako tavící (odkapává do místa svaru). 



FAKULTA STROJNÍ 

 - 104 - 

SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM: Jedná se o svařování za působení tepla. Místo spoje plamenem 
zahříváme až do natavení. Hoření plamene je podmíněno určitým poměrem kyslíku a acetylenu. Oba 
plyny jsou stlačené v tlakových nádobách. Kyslík je v tlakové nádobě označené modrým pásem a je 
stlačen na tlak 15 MPa. Acetylen je označen bílým pásem a je stlačen na tlak 1,5 MPa. Hadice vedoucí 
od tlakových nádob k hořáku jsou: červená pro acetylen a modrá pro kyslík. Teplota zapálení plamene 
je cca 350°C a teplota vlastního plamene pak 3150°C. Aby se plamen nevrátil zpět do nádrže a nedošlo 
k explozi, je zařízení vybaveno speciální podložkou, která tomu zaklapnutím zabrání. 
SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM ODPOREM:          Obr. 109  Bodové svařování el. odporem 
Jedná se o svařování za působení tepla a tlaku.  
Záměrem je v místě budoucího svaru mít odpor co  
největší. Může být bodové (obr. 109), švové, výstupkové. 
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY SVAŘOVÁNÍ: Je to svařování laserem, plasmou nebo svazkem elektronů. 
10.16 PÁJENÍ 

 Principem pájení je pronikání roztaveného kovu (cínu) do základního materiálu, kde se 
rozpouští. Na rozdíl od svařování není narušení struktury vlastního materiálu, ale zase na druhou 
stranu pájené spoje mají nižší pevnost. 
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10.17 POUŽÍVANÉ MATERIÁLY PÍSTOVÝCH SPALOVACÍCH MOTORŮ 

Název součásti Materiál součásti, rezervní materiály 
ojnice 12050, 13240,14240 .6.7 - zušlechťované 
pístní čep 12050, 12060 - zušl., povrchově kaleno, 14220 - cementováno, kaleno 
šroub hlavy válců 15260.6, 14260.6, 14240.7  
výfukový ventil 17115 - zušlecht., dřík s tvrdochromem, stopka povrchově kalena 
pružina ventilu 14260.6, 15260.6, 19720 - zušlechtěné 
kluzné ložisko CuSn8 - 423018, ocelová pánev 12010 
píst loex - AlSi - 424336 / 37  
vložený válec motoru 422420 - odstředivě lité 
víko hlavy válců 424331 / 36 nebo výlisek z plechu - 11 370 
seřiz. šroub vahadla 12040 - kulová plocha povrchově kalena, 13240, 14240, 11600 
čep vahadla 12020 - cement., kalit, 12051 - povrchově kalit 
hlava válců 422425, 424366 - silumin 
blok motoru 422425 - tlakové lití, 422420 
zdvihátko ventilu skořepová litina do písku, bílá+šedá, iontově nitridováno 

vačkový hřídel 12020, 14220 - cement., kalit, 12050, 12051 - povrch. kalit 
odlitek z tvárné litiny 

klikový hřídel odlitek - 422660.6 - zušlechtit, tv. litina 422307 - zušlechtěné 
povrch čepů nitridovat 

šroub kl. hřídele 14240.6, 15240.6, 15260.6 
ložisko kl. hřídele 14208 / 9 - tep. zprac. - měkce žíhat - kalit - zmrazovat 
ojniční šroub 15260.6, 14260.6 
kluzné ložisko ojnice CuSn6, CuSn8 - 423720 
šroub řemenice 11 109, 11120, 11500, 11600 
kuličkové ložisko vl. kola 14100, 14109 - měkce žíhat - kalit - zmrazovat 
rozvodové kolo 422307, 422660 (litina-tlumící schopnosti) 
čep rotoru ventilátoru 14220 - cement, žíháno, 12060 - povrchově kaleno, vrstva tvrdochromu 
šroub ventilátoru 11109, 11120 - automatové oceli 
lopatka ventilátoru 11300, 11343, nebo plast - PA 
pojistný kroužek 13 180.7, 13270.7 
vahadlo vent. výkovek 12050.6 - kulová plocha - povrch kalit 
ozubený věnec setrvačníku 12051.6 - povrch. kal. zuby, 13242.7 
setrvačník 422520 / 25, 422307 

 
 
10.18 ZÁKLADNÍ POZNATKY Z TEORIE OBRÁBĚNÍ 

Jedná se zejména o soustružení, frézování, vrtání, obrážení (v pohybu je nůž), hoblování (nůž 
stojí a stůl se pohybuje), protahování atd. Tříska může být plynulá, článkovitá nebo drobivá. 
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 Při soustružení často dochází k tzv. nárůstku při obrábění. Ten vzniká na špičce 
soustružnického nože, kdy vlivem vysokých teplot a tlaku dochází k navaření (připečení) materiálu na 
špičku. Nůž je pak tupý. Teploty při obrábění jsou 300 až 1200°C. 
 Frézování dělíme na sousledné (obvodová rychlost frézy má stejný smysl pohybu jako posuv 
stolu) a nesousledné (obvodová rychlost frézy má opačný smysl pohybu než posuv stolu). 
 Při vrtání děr se pro hrubé zpracování děr používá pouze vrták (Ra=6,3), pokud je požadována 
lepší drsnost používá se do vrtákem předvrtaných děr výhrubníku (Ra=3,2) případně následně 
výstružníku (Ra=0,8, nemá šroubovici-β=0). 
 Principem protahování je fakt, že protahovací nástroj má vždy rozdílnou výšku 2 sousedních 
zubů-postupně se zvyšuje a tak při přímém pohybu dochází k odběru třísky. Nástroj je složen z vodící 
části (bez zubů), řezné části a poslední závěrečné části, kde 2-3 zuby bývají tzv. zuby na rozměr, tedy 
kalibrovací. 
 Závity je možno vyrábět na soustruhu (závitovým nožem), frézce (hřebenovými nebo 
kotoučovými frézami), popř. ručně závitníky a závitovými čelistmi. Na trubkách se závity dělají 
pomocí tzv. závitořezné hlavy. 
 Ozubená kola se vyrábí zejména frézováním a to: 

a) zub po zubu 
b) odvalovacím způsobem-na tzv. odvalovacích frézách. Fréza s obráběným kolem představují 

záběr. Tento způsob je velice produktivní a dělají se tak např. šneková kola pro šnek. 
Prostředky zlepšování drsnosti povrchu: 
Ševing-nástrojem je tzv. ševingovací kolo s přímými nebo šikmými zuby, které se dá do záběru. 
Vlivem šikmých obvodových drážek na ševingovaném kole, vzniká relativní pohyb a vzniká tak lepší 
povrch. Používá se pro měkká ozubení (např. u převodových kol před kalením). 
Lapování-v záběru je lapovací a lapované kolo. Mezi nimi je lapovací pasta, která vlivem relativní 
rychlosti v=0,5 až 1 m/s brousí lapované kolo. 
Honování-obdobně. Je zde honovací hlavice a jemný prášek. Používá se po kalení. 
Broušení-pomocí brusných tělísek. Opět jako doplňující operace a lze i po kalení. 
11 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA 
 
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA-je to vědní obor, který zjišťuje neshody stavu strojů a příčiny  těchto 
neshod (např. zda se některá brzdová destička opotřebovává rychleji než ostatní a co je toho příčinou-
zpětná vazba) 
ÚDRŽBA-jsou to činnosti spočívající v opravách, obsluze (seřízení) jejichž úkolem je zabraňovat 
vzniku poruch a udržovat stroj ve stavu schopném plnit funkce. Jedná se o systém nevýrobních 
činností. 
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DIAGNOSTIKA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ A SBĚR DAT: 

 
 
11.0 TREND ÚDRŽBY 
Obr. 110  Průběh života stroje (vanová křivka) 

 
I-záběh stroje (častější perioda sběru dat pro diagnostiku) 
II-fáze bezporuchového provozu (delší doba sběru dat-aby nebylo nákladné) 
III-stoupání signálu až do určité havarijní meze, což je mez určená jako 6-ti násobek velikosti signálu 
v oblasti II, nebo havarijní mez známe od dodavatele, ze zkušenosti nebo pokusem či z normy. 
POZN.: Obecně perioda sběru dat taková, aby to moc nestálo, ale abychom měli také dostatek 
informací pro údržbu. 
Při vhodném sběru dat máme informace o stoupání diagnostikované veličiny. Zavčas uděláme zásah 
údržby a po přejímce zase dále stroj funguje, jak je na obr. 110 naznačeno. Pokud k zásahu nedojde, 
překročí se havarijní mez, stroj se poškodí a následuje likvidace-odprodej poškozeného stroje, použití 
nepoškozených částí k jinému účelu, k testování co jak vydrží, vyhodnocení života stroje, co bylo 
dobře a co ne, co se s ním dělo, zda by třeba místo tribodiagnostiky nebyla vhodnější vibrodiagnostika 
atd. 
REZONANCE-definice je na str. 152 
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a) hlavní (rotorová frekvence) 
b) vedlejší -vyšší f=k.fr, k=2,3….8 

-subharmonická f=fr/k, k=2,3,4 
-interharmonická f=1,5.fr, f=2,5.fr 

 
Kdy bude soustava v rezonanci? 
V rezonanci bude, pokud budící síla bude právě taková, že 
bude odpovídat síle tlumící. Tedy: 

0.
..

=+ xkxm  
Pak jsme v oblasti vlastní frekvence. 
POZN.: Síla tlumiče je tedy nějaká Fb=c.v. Tedy je vidět, že 
čím rychleji se hmota pohybuje, tím více tlumič tlumí. 
Reaguje tedy na rychlost na rozdíl od pružiny, která reaguje na 

výchylku. 

vlastní úhlová frekvence netlumené soustavy: 00 2 f
m
k πω == , kde fo je vlastní frekvence 

tedy vlastní frekvence netlumené soustavy: 
m
kf

π2
1

0 =  

vlastní úhlová frekvence tlumené soustavy: 2
00 1 ξωω −=t ;

Kc
c

=ξ  kde c-součinitel lineárního 

tlumení, cK-součinitel kritického tlumení mkcK .2=  
perioda kmitu T(s)=1/f (1/Hz) 
 
11.1 VIBRODIAGNOSTIKA-použití při vývoji stroje, přejímce stroje, údržbě. 

 
x(f)=H(f).F(f) 
v(f)=M(f).F(f) 
a(f)=A(f).F(f) 
 
kde:  F(f)-vstup (např. síla nebo moment) 

H(f)-dynamická poddajnost (přenosová vlastnost soustavy) 
M(f)-mobilita systému 
A(f)-akcelerance 

POZN.:Soustava s 2 stupni volnosti: 
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Lze u jakéhokoliv spektra jednoznačně říci, že se jedná o rezonanci? 
Ne nelze. Nevíme totiž zda v tom místě, kde stoupla amplituda, je tak velké buzení soustavy, nebo je 
to výchylka díky rezonanci. Musíme tedy určit frekvence buzení (rotorové, zubové, řemenové, 
ložiskové-třeba znát průměry, délku řemene, počet valivých těles, počet zubů, lopatek atd). 
např. lopatkové frekvence: fL=frotorová.ZL….kde  ZL…počet lopatek 
       frotorová=n/60 (1/s=Hz) 
Proč měříme spektra? 
Zjistíme, jak se stroj při které frekvenci chová. Tím se dozvíme o technickém stavu stroje-kde je např. 
nevývaha, nesouosost. 
11.2 DRUHY BUZENÍ -kinematické (úměrné budící frekvenci) 
    -parametrické 
    -rázové (např. u poškozených ložisek) 
    -aerodynamické, hydrodynamické (u turbín, čerpadel) 
    -elektrické (násobky např. 50Hz jako frekvence sítě) 
11.3 ŘEMENOVÉ PŘEVODY 
Buzení vzniká, protože se mění délka li (obr. 111), vznikají rázy a také vzniká buzení vlivem kmitání 
řemenu. Z hlediska únosnosti jsou vhodnější klínové řemeny, ale z hlediska přesnosti převodu zase 
ploché. 
Obr. 111  Příčiny kmitání řemenu 

 

2
2

1
1 .. RRB f
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D

f
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f
ππ
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POZN.: Další budící frekvence jsou opět násobky fB 
POZN.: Vyrobit souosé hřídele je problém a je to drahé. Využívá se dodatečného seřízení hřídelů 
pomocí laseru a zrcátek. Jinak nesouosost představuje problém i když je mezi hřídely třeba pružná 
spojka Periflex. Může se stát, že ta se sice neopotřebí téměř vůbec, ale vlivem nesouososti se výrazně 
opotřebí ložiska. 
11.4 OZUBENÉ SOUKOLÍ: zubová frekvence- 2211 .. ZfZff RRZ == …tedy třeba znát počet zubů 
Buzení vibrací zde může být:     -±Ft jak jde zub do záběru a ze záběru (obr. 112) 
Obr. 112  Záběr zubů 

-εα=třeba 1,7. To znamená, že v záběru jsou 2 nebo 1 pár zubů. To 
způsobuje rázy. Obecně chceme εα vysoké, ale také celé číslo. Pokud je číslo 
celé, je v záběru stejný počet párů zubů (rovnoměrný chod). 
 -u šikmého ozubení je sice obecně vyšší εα, ale je tu zase εβ, kde se 
rovněž snažíme o celé číslo. 
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POZN.: 

  
 
11.5 ŘETĚZOVÉ PŘEVODY 
Převody řetězem jsou obecně brány jako převody méně přesné. Jednak je tu buzení vibrací z toho 
prověšení řetězu, ale také z dosedání kovových částic na sebe a kolísání obvodové rychlosti (~p/Z). 
Tomu se dá částečně zabránit, budeme-li volit nižší rozteč a vyšší počet zubů. 
11.6 MOHUTNOST VIBRACÍ 
Odpovídá energii vibrací. Např. u elektromotoru se změří 6 hodnot vibrací u ložiska a ta nejvyšší se 
označí jako mohutnost vibrací. Dle ČSN jsou pak 4 rozmezí A,B,C,D pro použitelnost. Nejlepší je A. 

MAXEFivU = ; i=6 
11.7 VYVAŽOVÁNÍ 
Pokud není osa rotoru totožná s hlavní centrální osou setrvačnosti (ta co prochází těžištěm, má 
maximální momenty setrvačnosti a nulový deviační moment), musíme rotor vyvážit. To se většinou 
dělá přidáváním vývažků, výjimečně se materiál odvrtává (např. u klikových hřídelů). 
TUHÝ ROTOR-takový, kdy se deformuje od odstředivých sil a tyto deformace jsou zanedbatelné. 
PRUŽNÝ ROTOR-takový, kdy se deformuje od odstředivých sil a tyto deformace nejsou 
zanedbatelné. 

 
Tuhý rotor vyvažujeme: 

a) STATICKY-měříme v 1 rovině. Roztočíme rotor na provozní otáčky a získáme vektor 
nevyváženosti. Přidáme testovací hmotnost, roztočíme a získáme druhý vektor. Z jejich 
závislosti se určí vývažek. Třeba ale předem zadat, zda tam má testovací hmotnost zůstat, či ne. 

b) DYNAMICKY-měříme ve 2 rovinách A,B, Zde se testovací hmotnost dá do části I a sledujeme 
co se děje v rovině A i B, pak do části II a opět sledujeme co se děje v rovině A i B. Získáme 
ve výsledku 3 vektory. Vývažek nespočteme, ale určí nám ho přístroj. 

 
POZN.: Existuje také automatické vyvažování. Např. u řezačky kovů se automaticky přestaví členy 
(kuličky) a dojde tak k vyvážení. 
11.8 LOŽISKA 
KLUZNÁ LOŽISKA-při dobrém mazání nejsou výrazným budičem vibrací. Používají se u turbín, 
jinak vesměs nahrazována valivými ložisky. Mají výrazný projev při frekvenci 0,45fR. Měření vibrací 
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se provádí pomocí měření tzv. orbitu. Což je vlastně tzv. kinematická dráha středů hřídele. Jsou zde 2 
snímače pracující na principu vířivých proudů. Ty pak vibrace vyhodnotí jako elipsu. 

 
Obr. 113  Poškození kl. ložiska 

Poškození kluzných ložisek nastává nejčastěji, pokud nevzniká olejový 
film a je zde tzv. kontakt kov na kov (obr. 113). To se stává při 
nízkých obvodových rychlostech (rozběhu doběhu) nebo špatně 
zvoleném oleji (viskozitě). Nepoužívat kluzná ložiska pro časté 

start/stop stroje. Materiál se vylamuje a vznikají tzv. pittingy. Dále může poškození vznikat velkými 
vůlemi, což odstraňujeme předpětím. 
VALIVÁ LOŽISKA-také nebývají výrazným budičem vibrací. Ale díky nesouososti a nevyváženosti 
mohou být poškozena-vnější nebo vnitřní kroužek, valivá tělesa (kuličky) nebo klec. Toto poškození 
způsobuje rázové buzení. U valivých ložisek měříme tzv. spektrum obálky. Dále je zde také 
kinematické a parametrické buzení vlivem vůlí. Zde se ukazuje jako vhodné použít více valivých těles 
a menší vůle. Je třeba si také uvědomit, že pokud je uložení přesnější, je vyšší trvanlivost ložiska a i 
nižší hlučnost. Tedy pokud hlučí, výrazněji se opotřebovává. 
TRVANLIVOST: u ložisek se týká poškození valivých funkčních ploch, ale ještě může fungovat. 
ŽIVOTNOST: je to doba, kdy je schopno plnit funkci (trvanlivost mohla skončit, ale životnost ne). 
V literatuře se více uvádí trvanlivost, protože se lépe určí-viz. str. 51. 
    
11.9 MĚŘENÍ VIBRACÍ 

1) Modální analýza-součást je v klidu a známým buzením (kladívkem s akcelerometrem) 
vybudíme soustavu na určitých místech a měříme odezvu. 

PARAMETRY: 
a) modální frekvence (vlastní) 
b) modální tlumení (Hz) (šířka tlumení- to je pásmo 3dB při modální frekvenci-str. 152) 
c) mody (výchylky při vlastní frekvenci)-vlastní tvary kmitů-grafické znázornění poloh 
uzlových čar a kmiten 

2) Multispektra-3D spektra (rozběhová a doběhová charakteristika-určení vlastních frekvencí). 

 
3) Provozní tvary kmitů-zde jsou 2 snímače. Jeden jako referenční na jednom místě a 2. během 

měření přemísťujeme. Jsou zde třeba stálé podmínky měření. Výhodou je, že se dělá za 
provozu. Nevýhodou ale zase, že nezjistíme vlastní frekvence. Výsledkem je animace 
provozního chování stroje-lépe se řeší problémy. Buzení je zde ale obecně neznámé. 

11.10 URČOVÁNÍ VLASTNÍCH FREKVENCÍ 
1) multispektra (z té rozběhové a doběhové charakteristiky) 
2) rázový test-kladívkem s akcelerometrem. Problém u velkých a těžkých strojů. 
3) modální analýza 
4) metoda bílého šumu-je zde konstantní buzení v širokém frekvenčním rozsahu a někde vlivem 

vlastní frekvence zesílí.  
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Obecně vychýlíme těleso z rovnovážné polohy (napružíme), pustíme a nyní nám kmitá vlastní 
frekvencí, kterou měříme (kyvadlové hodiny). 
POZN.: Vibrace nám určují životnost a spolehlivost stroje, jeho hlučnost, jakost produkce jedná-li se  
o výrobní stroj (např. přesnost obrábění, tisku), dynamické zatížení konstrukcí, účinnost, přenos 
vibrací na lidské tělo atd. 
AKCELEROMETRY: Jsou to čidla ke snímání vibrací. Mohou to být např. piezoelektrické 
akcelerometry (str. 238). Akcelerometry jsou pro velké i menší frekvence. Každý snímač má své 
pásmo použitelnosti (není tedy jeden na vše). Ty těžké (10-20g) jsou citlivé a použijí se lépe pro nízké 
frekvence kmitání a ty lehké (1g) se použijí zase pro vysokofrekvenční rozsah. Někdy bývá problém 
s jejich připevněním. Je proto více možných způsobů připevnění od včelího vosku (ten ale nedrží při 
vysokých teplotách), přes oboustrannou lepící pásku, šroub až po připevnění magnetem. 
 
11.11 ZVUK 
Zvuk je vlnění pružného prostředí (vzduch, voda) na frekvenci 20Hz až 20kHz. Pojmem hluk 
rozumíme podmnožinu pojmu zvuk. Je to každý nepříjemný zvuk. 
Určení: 

a) kvantitativní (lze měřit) 
b) kvalitativní (subjektivní hodnocení)-každý vnímá jinak (hudební nástroje) 

ROVNICE VLNĚNÍ: 
x=A.cos(ω.t+φ) 
11.11.1 ZÁKLADNÍ VELIČINY 

1) akustický tlak p-je to skalární veličina (nevíme odkud přichází a kam míří), má vlnový 
charakter-lze dosadit do rovnice vlnění, je jediný z veličin přímo měřitelný. Akustický tlak se 
pak přičítá k barometrickému tlaku. 

 
2) akustická rychlost 

→

u -je to rychlost kmitání částic v pružném prostředí kolem své rovnovážné 
polohy, je to vektor, má vlnový charakter, je nepřímo měřitelná. 

3) intenzita zvuku I (W/m2)-je to energie, která prochází plochou 1m2 za 1s, je to vektor, přímo 
odpovídá energii, je nepřímo měřitelná, má vlnový charakter. 

  
∧∧∧

= upI . ....znaménka nad jsou tzv. fázory a vyjadřují vlnový charakter 

4) akustický výkon W (W)- SIW .
→

=  Je to jediná akustická veličina, která přímo popisuje zdroj 
zvuku. Ke všem ostatním veličinám bychom museli něco dodat (vzdálenost, vlhkost vzduchu 
atd.). Tedy použití pro porovnání dvou zdrojů hluku. Je to skalár, měřitelný přístrojem, který 
dle obr. 114 přímo přepočte dle plochy, má vlnový charakter (tedy kdybychom se s přístrojem 
posouvali, měli bychom nalézt minima a maxima hodnot). 
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Obr. 114 Akustický výkon 

 
5) rychlost zvuku- smTrc /344.. == κ , je to rychlost, kterou si jednotlivé molekuly předávají 

informace-záleží tedy na jejich hustotě-vzdálenosti (nejrychlejší je v pevných látkách-proto 
když jede vlak, slyšíme nejdříve zvuk přenášený v kolejích a pak ve vzduchu). Nemá vlnový 
charakter (nejsou zde uzly ani kmitny), je to měřitelná konstanta a je to vektor. 

 
11.11.2 FILTRY ZVUKU 
Pro nás je nejpoužívanějším filtrem lidské ucho. To nás chrání, abychom neslyšeli infrazvuk ani 
ultrazvuk (nedalo by se ani spát) Tento filtr není skokový, ale postupný jako na obr. 115.  Tedy je zde 
vidět, že pokud bychom chtěli dělat např. sirénu a ušetřit co nejvíce na energii napájení, budeme dělat 
tu frekvenci zvuku sirény mezi 1-4kHz. Zde budeme slyšet hlasitěji než je ve skutečnosti nebo než 
přístroj naměří. Mez slyšitelné frekvence se ve stáří snižuje z 20kHz na cca 16kHz.  
Je tedy také vidět, že to co opravdu slyšíme a odpovídá skutečnosti, je zvuk kolem cca 1 a 4kHz. To je 
např. pípnutí při časovém znamení v radiu, monotónní pauza v TV apod. 
Obr. 115  Filtr zvuku na lidské ucho 

 
Protože jednotky tlaku jsou v praxi malé a je zde velký rozsah, dělá se stupnice logaritmická, 
jednotkou je decibel a zavádí se tzv. akustická hladina:  

tlaku:   
po
p

po
pLp log20log10 2

2

==   po=2.10-5Pa (20kHz~200Pa) 

rychlosti:  
uo
u

uo
uLu log20log10 2

2

==   uo=5.10-8m/s 

intenzity zvuku: 
Io
ILI log10=     Io=Wo=10-12 W/m2, W 

akustického výkonu: 
Wo
WLW log10=  
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11.11.3 SČÍTÁNÍ ZVUKŮ (HLADIN):  ∑
=

=
n

i

Li

Lv
1

1010log10  (nebo existují sčítací a odčítací grafy) 

Tedy neplatí, že pokud se přidá druhý stejný zdroj akustického výkonu (2 stejné automobily vedle 
sebe, při stejném zatížení atd.), zvýší se celková hladiny akustického výkonu dvojnásobně, ale je to 
pouze o 3dB resp. dle vztahu hladina akustického tlaku o 6dB. V praxi si to lze představit tak, že 
když se přidá ten druhý zdroj hluku, slyšíme sice vyšší hluk, ale ne dvojnásobný. 
POZN.: Dle hygienické normy nesmí na pracovišti být hluk vyšší než 85dB/8h. Maximální hodnoty 
ale nejsou stanoveny. Tedy určitou dobu může tato hodnota být vyšší jak 85dB, ale následně se pak 
zase musí kompenzovat hlukem nižším. U automobilů toto většinou nepředstavuje problém, v interiéru 
je průměrný hluk cca 70dB při váženém filtru A (lidské ucho). 
11.11.4 SNIŽOVÁNÍ HLUKU 

1) Primární cesta-pracujeme na zdrojích, aby ta energie nevznikala. Tedy uvážení, můžeme-li 
použít materiálu na zdroj hluku, který více tlumí (akustická energie se v nich více mění v teplo 
-vzdálenější molekuly a velké vnitřní tření). Dále třeba použijeme šikmé ozubení místo 
přímého, nebo vhodnější slícování, lépe vyvážíme, lepší souosost, kvalita výroby atd. 

2) Sekundární cesta-izolace zdroje. 
a) materiály neprůzvučné 
b) materiály pohltivé 

Obr. 116  Kombinace materiálu pohltivého a neprůzvučného  

 
Používáme kombinaci na obr. 116, kde se část pohltí, to co projde se odrazí a opět pohltí. Proto takto a 
ne obráceně. Nevýhodou je, že je málo účinné pro nízké frekvence. 
Pohltivé materiály jsou velmi porézní se vzduchovými mezerami s co největší plochou, na které se 
hluk pohltí (skelná vata, netkané textilie, filc, molitan). 
Jak funguje pohltivost? 

a) hluk~tlaku~teplotě. Jak kmitá, mění se teplota, tedy i tlak a hluk. 
b) třením jednotlivých vláken-přeměna na teplo (80%) 
c) nepružná deformace (vlákna pohltivého materiálu se ohýbají tam a zpět-útlum) 

 
3) Terciální cesta-izolace posluchače (ochrana sluchu-sluchátka, špunty, chráněné izolované 

prostory) 
V praxi se dělá postupně cesta 1,2,3. 
POZN.: Dnes se dělají experimenty s opačným vlněním, které to nežádoucí vyruší. Je třeba si ale 
uvědomit, že aspoň malý hluk je u vozidel žádoucí. Např. chodec auto slyší a zvyšuje se tak jeho 
bezpečnost. 
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12 JAKOST A KVALITA 
 
PORUCHA-výrobek má plnit určité funkce, když je neplní je výrobek ve stavu poruchy. 

 
Základní veličiny: R(t)....pravděpodobnost bezporuchového provozu 
   Q(t)....pravděpodobnost poruchy 
   f(t)......hustota poruch 
   η(t).....intenzita poruch 
Všechny tyto veličiny můžeme uvádět třeba v %. 
Uvažujeme-li n jako určitý soubor třeba výrobků, n(t) jako počet poruch v nějakém čase, můžeme 
zapsat: 

n
tnntR )()( −

=  

n
tn

n
tnnn

n
tnntRtQ )()()(1)(1)( =

+−
=

−
−=−=  

n
tntf )()( ∆

=  

)(
)()(
tnn

tnt
−
∆

=λ  

 
POPIS SPOLEHLIVOSTI (vanová křivka): 
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I-zde se jedná o zabíhání nového stroje a tedy vyšší intenzitu poruch. Pravděpodobnost 
bezporuchového provozu můžeme popsat Posunutým exponenciálním rozdělením R(t)=e-λ(t-c) nebo 
Wëibulovým rozdělením (λ≠konst). 
II-tato oblast představuje běžný provoz stroje po zaběhnutí, s nízkou intenzitou poruch. λ=konst. Tato 

situace se dá popsat Základním exponenciálním rozdělením náhodné veličiny. R(t)=e-λ.t; 
STŘT
1

=λ , kde 

TSTŘ je střední doba bezporuchového provozu (vztaženo k 50%). 
III-Toto je oblast, kdy dochází ke konci životnosti výrobku k nárůstu intenzity poruch. Zde je možno 
použít Normální rozdělení. 
DRUHY VÝROBKŮ (obr. 117): 

a) neopravovaný výrobek 
b) opravovaný výrobek 
c) vyměňovaný výrobek 

 
Obr. 117  Druhy výrobků 

 
SPOLEHLIVOST SOUSTAV: 

a) sériové uspořádání-R(t)=R1(t).R2(t)....tedy spolehlivost se zhoršuje 
b) paralelní uspořádání-R(t)=1-(Q1(t).Q2(t)); Q(t)=Q1(t).Q2(t)....spolehlivost se zlepšuje a 

dochází tak k zálohování soustav. 
ZKOUŠKY SPOLEHLIVOSTI: 
1) 

a) klasické (dlouhodobé)-drahé, pomalé, někdy nereálné 
b) zrychlené-obecně vyšší zátěž a kratší doba trvání 

2) 
a) destruktivní-snižování vlastností třeba oleje-úmyslné vnášení nečistot, nižší intenzita mazání 
b) nedestruktivní-vysoké namáhání tlaky a zatížením, cyklickým zatížením (třeba rozběh a brzda), 

setrvačná zkouška (vysoká hmotnost pro rozběhy) 
 
Po zkouškách spolehlivosti následuje PARETOVA ANALÝZA s rozborem, kde a proč vznikla 
porucha. 
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B. OBOROVÁ ČÁST 
1 VOZIDLOVÁ ČÁST 
 
POJMY: 
doprava-přeprava osob nebo věcí 
manipulace-překládání a přemísťování věcí (ložení je součást manipulace) 
ložení-nakládka nebo vykládka 
homologace-je to jakési osvědčení, schválení pro výrobce vozidel, který vyrábí více než 6ks vozidel 
daného typu ročně, že jím vyráběná vozidla nejsou nebezpečná v provozu ani osobám, neznečišťují a 
nepoškozují vozovky a mají odpovídající emise jak hlukové tak plynné. 
POZN.:zatížení NA: 
2 nápravy-celkové maximální zatížení 18tun 
3 nápravy-     25tun 
Zatížení náprav není libovolné: 10tun, není-li hnaná 
     4t, pokud je vybavena koly s plnou obručí 
     11,5tun, pro hnané a vzduchem plněné pneu 
Podle počtu náprav a počtu hnacích schématicky značíme vozidla: 4x2,4x4,6x6,8x4,8x8 atd. 
POZN: celková hmotnost=pohotovostní hmotnost+zatížení (mc=mp+Q) 
ROZMĚRY VOZIDEL: 
ŠÍŘKA-2,55m (2,6 pro chladírenská vozidla-nástavba, 3m pro zemědělské stroje) 
VÝŠKA-4m 
DÉLKA-12m pro sólo vozidlo, 15,5m pro tahač s návěsem, 18m pro tahač+přívěs nebo kloubový 
autobus, 22m pro 3 vozidla (tahač+návěs+přívěs, tahač+přívěs+přívěs) 
POZN.: Točnice pro návěs u tahače    

 
ZATÍŽENÍ NÁPRAV: a) měřením-najedeme nápravou na váhu a zvážíme, přepočtem na sílu 
 b) výpočtem-podle hustoty jednotlivých dílů a jejich těžišť statický 

výpočet reakcí na nápravy 
Určení výšky těžiště: 

a) podélný sklon 
momentová rovnice k bodu dotyku zadní nápravy 

( )[ ]ααα sincos.cos.. rhtlzGlZp −+= …..vyjádříme a spočteme ht 
b) příčný sklon 

ht

b

tg 2=β …… vyjádříme a spočteme ht 
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Obr. 118  Podélný a příčný sklon pro určení výšky těžiště 

 
 

1.0 ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZDVIHACÍCH VOZÍKŮ 
Zátěžový diagram: 

 
dalšími parametry jsou rychlost v, nosnost Q, zdvihací objem V, výkon P atd. 
Obr. 119  Překlápěcí síla  

 

c
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Dovolené zatížení Q(kg) pak je 
g

FpQ
2

≤ , kde 2 vyjadřuje dvojnásobnou bezpečnost proti 

překlopení. 
SOUČINITEL STABILITY sQ: 

 

g
l

QclpmpZz

lpgmpcgQlZz
−

=

+
.

..´...
 

 
 
 
 
 
 



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 - 119 - 

Aby se nepřeklopilo, je zde třeba splnit podmínku Zz>0 a ta bude splněna pokud: 

1
.
.0.. >=⇒>−
cQ
lpmpscQlpmp Q … sQ se volí 1,3-1,5 

MĚRNÉ PARAMETRY: 
a) měrná nosnost q=Q/mp…..vyjadřuje konstrukční využitelnost 
OA-0,3; NA-1,0; vysokozdvižné vozíky-0,5; přívěs bez pohonu-2,0 

b) měrný výkon tkW
Qmp

Pm
mc
Pmp /9,5≥

+
== ,  mc=mp+Q (celková = pohotovostní+zatížení); 

To, že minimální měrný výkon je 5,9kW/t, je dáno vyhláškou a plyne z povoleného stoupání 
silnic, aby i v těch maximálních stoupáních bylo plně zatížené vozidlo schopno jet určitou 
minimální rychlostí. 

HNACÍ ÚSTROJÍ=POHONNÉ (motor)+PŘEVODOVÉ (převodovka)+JÍZDNÍ (kola) 
 

1.1 KONCEPCE HNACÍHO ÚSTROJÍ (obr. 120) 
1) mechanická 
a) klasická-motor vpředu a pohon zadní nápravy -BMW, Mercedes atd. 
b) tzv. vše vzadu-PORSCHE, VW Brouk, ŠKODA 1000 MB atd. 

+: výborná trakce 
-: špatná variabilita prostoru, přetáčivost, horší chlazení 

c) tzv. vše vpředu  -napříč 
-podél 

  +: nedotáčivost je chápána jako stabilizující prvek, dobrá zástavba a chlazení 
  -: horší trakce 

2) elektrická -stejnosměrné 
-střídavé-je zde třeba měnič frekvence 

3) kombinovaná 
4) palivové články-vodík. Energie není uvolněna ve formě tepla, ale mění se přímo na elektrický 

proud. V podstatě je to malá elektrárna v autě. 
+: ekologické-kromě CO2 nejsou emise (vzniká jen voda) 
-: problematické dobíjení-při přeskoku jiskry může explodovat 

Obr. 120  Koncepce hnacího ústrojí 
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HNACÍ ÚSTROJÍ: 
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Pro jízdu rovně platí k=0,5. Pro samosvorné diferenciály k=1 

 
Tato závislost má hyperbolický tvar, protože: 

 

v
rPMk

vMkrP

vF
r
vMkMkP

.
..

...

=

=

=== ω

 

Z grafu pro Pk je zřejmé, že Pmax lze uvažovat jako konstantní, r je také konstanta a tedy jedinou 
proměnnou zůstává v (m/s) a případně Mk. Jedná se tedy o rovnici hyperboly. 
Podle způsobu řazení rychlostních stupňů  rozlišujeme 2 způsoby jízdy: 
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POZN.: Závislost pro plynule měnitelný převod: 

 
POZN.:  

Mk=Mm.i.η; nk=nm/i 

Pk~Mm.i. η.
i

nm =Mm.nm .η=Pm. η 

Pk=Pm(1-ξ)=Pm.ηc….kde: ξ-celkové ztráty 
    ηc-celková účinnost  
1.2 SPOJKA 
Je to měnič otáček. Lze si představit na příkladu, kdy motor běží, ale kola automobilu stojí. Ztráta ξ je 
potom rovna 1. Při rozjezdu se tato ztráta snižuje až je téměř 0. 

 
Mm=Mk 
nm≠nk 
Pm~Mm.nm 

Pk~Mk.nk
 

  

η=
nm
nk

nmMm
nkMk

Pm
Pk

==
.
.  

 
 
 
 
1.3 PŘEVODOVKA 
Je to měnič otáček i rychlosti. (viz.KDMS) 
Mm≠Mk 
nm≠nk 
Pm~Mm.nm 

Pk~Mk.nk   η=
nmMm
nkMk

Pm
Pk

.

.
=  

U hydrodynamické převodovky tvoří odstupňování plynulá křivka. U běžné převodovky je 
odstupňování: 
a) geometrické   

koeficient geometrické řady .
3
2

2
1 konst

i
i

i
iq ===  nevýhodou je, že je zde nárůst rychlosti při vyšším 

stupni, proto je výhodnější aritmetické odstupňování, kde křivka n (Mmax) není konst., ale 
progresivní. 
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b) aritmetické q≠konst. Zde jsou příbytky rychlosti při přeřazení stejné a tato verze se dnes používá. 

..........
.30
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===
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i
nmrnkrnkdvk

C
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nk
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Obr. 121  Druhy odstupňování běžných převodovek 

 
POZN.: Hydrodynamické měniče (převodovky) se nevyplatí na dlouhé jízdy, ale spíše pro častý 
rozjezd, kde by se ta třecí nadměrně zahřívala a opotřebovávala. 
POZN.: Běžně pomocí otáčkoměru nerozpoznáme zcela Mmax a Pmax. Toto řeší automatická 
převodovka, kdy dnes je i rychlejší než převodovka s manuálním řazením a i s nižší spotřebou. 
 
1.4 JÍZDNÍ ÚSTROJÍ: 1) přenáší vertikální síly-pérování a tíha vozidla 
    2) přenáší horizontální síly-hnací a brzdící síla 
 3) přenáší kolmou sílu na obě předchozí (kolmou na jejich rovinu)-při 

změně směru jízdy 
POZN.:  GOODYEAR-vynález tepelné vulkanizace. 
  DUNLOP-patent na pneumatiku plněnou vzduchem 
1.5 ZNAČENÍ PNEUMATIK OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 

180/60 R15 82 Q-značí pneu šířky 180mm, profilu 60%(profilové číslo (%)100.
b
h

=Ψ =výška boku 

pneu/šířka pneu), 15 palcovém vnitřním průměru pro disky pneu, nosnost pneu třídy 82 a rychlostní 
zařazení pneu Q (oboje dle určitého odstupňování). 
Nízkoprofilové pneu: 
+: -vyšší rychlostní výkon (nízký valivý odpor) 
 -vyšší schopnost přenášet hnací a brzdící sílu 
 -vyšší tuhost (zejména boční)-vyšší stabilita 
-: -snižuje podíl celkového pérování vozidla 
 -vyšší nebezpečí aquaplaningu  (horší odvod vody) 
ZNAČENÍ PNEUMATIK U NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ: 
11R22,5-značí šířku pneumatiky 11 palců a vnitřní průměr pro disky pneu 22,5 palců 
RADIÁLNÍ x AXIÁLNÍ PNEUMATIKY 

 
+ rad: -nižší valivý odpor f (vyšší rychlost, nižší ztráty) 
 -méně se zahřívají (menší opotřebení) 
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 -vyšší boční tuhost (menší odchylka při zatížení v zatáčce-Ackermanova podmínka) 
 -2x vyšší rychlostní výkon (nebo 2x déle vydrží pro stejný) 
- rad: -přenášejí hůře vibrace 
 -citlivější na správné nahuštění 
 
1.6 POLOMĚRY KOLA A JEJICH TYPY 
1) jmenovitý -rn-to je tabulkový průměr od výrobce 
2) volný -ro-skutečný poloměr nezatíženého kola 
3) statický -rs-poloměr kola při statickém zatížení 
4) dynamický -rd-vzdálenost od osy kola k vozovce, po které se při jízdě valí při zatížení 
5) kinetický -rk-je to poloměr fiktivního kola, které se ideálně odvaluje a má stejnou rychlost jako 

obvodové kolo 
POZN.:  prokluzuje v=ω.rk=0, úhlová rychlost tu je, tedy rk=0 
 blokuje při brždění v= ω.rk=0.rk, v je posuvná rychlost v ose rotace kola, ta zde je, 

úhlová rychlost nikoli. Tedy aby bylo splněno musí být rk=∞ 
S=2π.rk.nKOLA 
POZN.: Dá se uvažovat, že r=rk při nízkých Mk (tedy např. pro 4. a vyšší převodový stupeň). 
6) výpočtový -r=rko-je to poloměr vlečeného kola (při Mk=0;  r=rk=rd) 
 
1.7 KINEMATICKÉ POMĚRY NA KOLE 

A) Ideální odvalování (bez prokluzu a bez smyku)-platí pro Mk=0 nebo případy se tomu blížící 
B) Odvalování s prokluzem (pro Mk>0-hnací kolo) 
r>rk 
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C) Odvalování se smykem 
r<rk 
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1.8 SILOVÉ POMĚRY NA KOLE 
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….kde Xk je reakce od vozovky, resp. přenositelná síla 
Xk=φ.Zk….tedy dá se zvýšit vyšším Zk nebo vyšší adhezí φ. 
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tedy: 1) hnací kolo:  Mk>0→Mk>Zk.a=Mf omezeno adhezí: 
K

K

Z
X

=ϕ  

 2) hnané kolo:  Mk=0→Xk=Of 

 3) brzdící kolo: Mk<0→opět omezeno adhezí   
K

B

Z
X

=ϕ  

 4) volné kolo:  Mk=Mf=Zk.f.r 
 
 
 
1.9 SOUČINITEL TŘENÍ A ADHEZE 
Na čem závisí součinitel valení f? 

1) 
b
h

=Ψ      5) na tloušťce protektoru 

2) radiální x diagonální pneumatiky  6) na materiálu pneumatik a vozovky 
3) na nahuštění    7) na rychlosti 
4) na průměru pneumatik 
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Obr. 122  Grafy závislosti součinitele valení f 

 
Na čem závisí součinitel adheze φ? 
1) na rychlosti    4) na hmotnosti vozidla (↑m→↑Zk→↑přenos) 
2) na dezénu a šířce pneu   5) na teplotě vozovky a pneumatik 
3) na povrchu a kvalitě vozovky  6) na materiálu pneumatik a vozovky 
Obr. 123  Grafy pro závislost součinitele adheze φ 

 
POZN.: Adheze pro boční sílu se vypočte jako ϕϕ .ZkYk

Zk
Yk

≤→=  

Na čem závisí AQUAPLANING? 
1) na rychlosti vozidla   4) na hloubce a charakteru dezénu 
2) na hmotnosti vozidla   5) na šířce pneumatiky 
3) na hloubce louže      
POZN.: Při Aquaplaningu se zmenšuje tření z cca 0,9 na 0,01 i méně 
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1.10 SPOTŘEBA PALIVA 
Je důležitým parametrem zejména z hlediska ekonomiky a ekologie. Snižuje se zejména s klesající 
hmotností vozidla, jízdními odpory, aerodynamikou, dobrým odstupňováním převodových rychlostí, 
charakterem jízdy atd. 
MĚRNÉ SPOTŘEBY: 

a) hmotnostní:   
Pm
Mhmpe =  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
kWh

g
kWh
kg

kW
h
kg

;  

POZN.: Za vynikající hodnotu lze považovat spotřebu automobilu pod 200 g/kWh 
POZN.: Maximální hmotnostní spotřeba je při volnoběhu, kdy se výkon blíží 0. 

b) objemová:   
ρ

Mhmpo =  ⎥
⎦
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⎡
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.  

c) objemovo-dráhová: ⎥⎦
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Spotřeba paliva na jeden cyklus: 
3600..

60.
in

MhmpCYKL

τ

=  

1.11 ZAMEZENÍ SMYKU 
Začínající smyk zadní nápravy-pól O (přední kola jsou v tom okamžiku v přímém směru). 
Co řidič udělá? 

1) Pohne volantem ve směru pohybu smyku-špatně-dle obr. 124 se posune bod O na O´a tím se 
ještě zmenší poloměr zatáčení, zvětší se boční síla a smyku se naopak pomůže. 

2) Pohne volantem v protisměru pohybu smyku-dobře-zvětší se poloměr zatáčení a v ideálním 
případě se docílí toho, že bod O bude v ∞ a vozidlo tak v podstatě pojede přímým směrem. 

3) Poslední situací je, že to řidič s pohybem volantu v protisměru pohybu smyku přežene, bod 0 se 
dostane na druhou stranu vozidla (O´´) a vozidlo se začíná přetáčet na druhou stranu. 

Obr. 124   3 možnosti reakce řidiče pro zamezení začínajícího smyku zadní nápravy 
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POZN.: Někdy je rychlost vozidla tak velká, že na potřebné dorovnání do přímého směru není 
k dispozici dostatečný rejd kol. 
Tedy pomocí 2. bodu v kombinaci se sundáním nohy z plynu a brzdy se nejlépe dosáhne zamezení 
smyku. 

 
POZN.: Obdobně například řidič koriguje směr jízdy pokud zafouká boční vítr. 
Co je to systém ESP? 

ESP-Electronic Stability Program. Vychází z ABS (zabraňuje 
blokaci kol při brždění) a ASR (zabraňuje prokluzu kol při 
vyšší hnací cíle než je adheze). ESP porovnává natočení 
volantu a kol, což snímá citlivými senzory. Dále snímá 
obvodové rychlosti kol pro dané natočení. Různě pak kola 
přibrzďuje, vzniká tak natáčecí moment celého vozidla, který 
ho srovnává tak, aby při průjezdu zatáčkou nedocházelo 
k bočnímu smyku, ale k plynulému průjezdu zatáčkou. Tedy 
ABS nám jednotlivá kola různě přibrzďuje a ASR nám tam 
naopak přivádí různě velký kompenzační moment.  
EBV-je to systém, který rozděluje brzdné síly mezi přední a 

zadní nápravu podle jejich zatížení. 
POZN.: Při aktivaci (vystřelení) airbagů by se, jako bezpečnostní prvek, měly automaticky zapnout 
všechny kontrolky, varovné blikače, povolit bezpečnostní pásy, které se při nárazu přitáhly, 
odemknout centrální zamykání, zavření přívodu paliva atd. 
 
1.12 GEOMETRIE KOL:  Co musí zajistit? 

1) přesné, lehké a stabilní řízení bez kmitů s dobrou ovladatelností 
2) volant se musí samovolně vracet do přímého směru 
3) vůle v řízení do určité míry 
4) dnes povinně být posilovač řízení u vozidel nad 3,5t 
 

a) ODKLON KOLA: Podle obrázku snižuje r tím více, čím je větší úhel odklonu kola ε. Řízení jde pak 
lehčeji. U OA bývá 0-2°. U závodních automobilů se někdy dělá -1 až -2° pro zlepšení stability. 
Velikost úhlu odklonu kola má vliv na opotřebení pneumatik. 
b) SBÍHAVOST KOL: Měří se na ráfcích (discích) a nikoli na pneumatikách. Bývá 0-3mm u OA a 3-
8mm u NA. Určuje tu sílu, která vrací kola a volant do přímého směru. Dále také vymezuje vůle 
v řízení. 
c) PŘÍKLON ČEPU: Opět zmenšuje r čepu a tím se lehčeji zatáčí. 
d) ZÁKLON ČEPU: Nepoužívá se na hnanou nápravu. Tedy pouze na zadní a přední řídící (např. 
Mercedes). Závlek má stabilizující účinek, také vrací kola do přímého směru (např. také nákupní 
košíky mají na kolečkách závlek). 
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Obr. 125  Geometrie kol 

 
 
1.13 BRŽDĚNÍ 
ÚČEL: 1) snižovat rychlost vozidla případně až do nulové rychlosti-tzv. PROVOZNÍ BRŽDĚNÍ 
 2) zamezit pohybu vozidla při stání (parkování)-tzv. PARKOVACÍ BRŽDĚNÍ 
POZN.: Motorová brzda (odlehčovací) zvyšuje odpor motoru a tím brzdíme (motorem) 
Při brždění je měřítkem kvality brzdného ústrojí brzdná dráha (vzdálenost, za kterou je vozidlo 
schopno z dané rychlosti zastavit) a podle tohoto měřítka se také porovnávají různá vozidla a stanovují 
se předpisy (např. pro umístění výstražného trojúhelníku na dálnici, silnici 1. třídy a také se tak mimo 
jiné stanovují např. maximální povolené rychlosti např. ve městě). 

 
časy: tr-reakční doba řidiče (cca 1s) 

tp-reakční doba brzdného systému (než se   
brzdové destičky dotknou kotouče) 
 tn-doba náběhu brždění 
 tu-doba vlastního brždění 
 tc=tr+tp+tn+tu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximální dráha brždění je dána normou EHK, že při rychlosti 80km/h nesmí být větší jak 50m. 
1.13.1 BRZDNÉ SÍLY: 
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 veličina poměrné zpomalení ϕ=→= ID
U zz
g

a
 

Brždění na mezi adheze je ideální. Toto nám dělá systém ABS, který blokaci nedovolí. Vlivem 
různých Zp a Zz je třeba vědět správné rozdělení brzdných sil na přední a zadní nápravu (podle těžiště 
hmot). 

 
 
Proč je lepší přebržděná (blokace) přední náprava a ne zadní? 

a) blokuje zadní-zadní tedy téměř nepřenáší žádnou boční sílu a vše působí na přední (obr. 126) 
b) blokuje přední-téměř vše působí na zadní (obr. 126)   

Obr. 126  Blokace přední a zadní nápravy a následky 

 
ABS-účelem ABS je: 1) zachovávat řiditelnost a stabilitu vozidla při brždění (anti-blokací). 
   2) zkrátit brzdnou dráhu (toto se daří spíše jen na mokru a sněhu) 

 
1.14 VLIV PROVOZU VOZIDEL NA ŽP 
Vliv vozidel na životní prostředí je jednoznačně negativní. Za posledních 30 let ale vlivem snahy 
snížení zatížení ŽP poklesly výfukové škodliviny 100x (zejména vývojem katalických reaktorů) a 25x 
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hlukové škodliviny. Je také snaha, aby vozidla byla šetrná k ŽP nejen co se jejich provozu týká, ale 
také během výroby a i jejich likvidace (toto obsahuje ekologická norma ISO 14 001). V současnosti se 
také klade důraz na recyklaci vozů (určité procento z dílů automobilu musí být při likvidaci 
recyklováno). Nástroji pro zlepšení vlivu vozidel na ŽP jsou snižování spotřeby paliva automobilů a 
účinné reklamy na ně (hybridní pohony TOYOTA PRIUS), tato vozidla zvýhodnit např. nižší daní 
apod. Stát zvýhodňuje vozidla s menšími objemy nižší sazbou povinného ručení. Jednotlivec jako 
uživatel může přispět svým stylem jízdy tak, že bude jezdit šetrně, vhodně za určitých otáček řadit 
rychlostní stupně a tím sníží spotřebu paliva (výfukové emise, ekonomika provozu) i hlukové emise. 
Předpisy hlučnosti: předpisů je více. Pro ukázku uvedeme známý průjezdový test dle EHK (obr. 127). 
Obr. 127  Průjezdový test 

 
Zajímá nás zejména analýza hluku (rozbor, co to vlastně hlučí a jak). Zjistíme, jak se která část a díl na 
hluku podílí (zjistíme např. ze spektra vibrací-hluku, nebo izolujeme jednotlivé hlučící díly a měříme 
ty neizolované). V automobilu jsou největšími příčinami hluku pneumatiky, motor, převodovka, výfuk, 
aerodynamický hluk, ventilátor atd. 
POZN.: Dříve měl 50% hluku na svědomí motor, dnes spíše 50% pneumatiky (při tom průjezdovém 
testu určitou rychlostí a podmínkách). 
Co ovlivňuje hluk? 
1) zatížení vozidla 2) rychlost jízdy 3) vzdálenost od zdroje hluku  
4) hustota provozu 5) dvojice materiálu pneumatiky x vozovky 
6) nahuštění pneu a dezén pneu  7) technika jízdy 
8) atmosférické podmínky (φ(%), t(°C) atd.)-také např. sníh na vozovce tlumí hluk pneu 
 
POZN.: Vývoj tzv. tlumícího (šeptajícího) asfaltu. 
Po analýze hluku celého vozidla se dělá dále analýza např. motoru, kde hluk může být způsoben 
tlakovými rázy (nárůstem tlaku při zážehu či vznícení) od pístu, dosedáním ventilů do sedla kanálků 
(třeba plynulá rychlost ventilů, ale zase současně požadujeme co nejrychlejší otevření, výdrž a rychlé 
zavření), ložisky (valivá jsou hlučnější než kluzná), vůlemi v ozubených kolech rozvodů (zejména 
pokud se používá rozvod řetězem místo řemenem), píst se naklápí a tím způsobuje rázy a obecně 
všechny nevyvážené hmoty způsobují hluk. Jedním z důvodů použití šikmého ozubení u převodovky 
automobilů (kromě zpátečky) je snížení hlučnosti. 
 
1.15 ZAMEZENÍ A SNÍŽENÍ HLUKU VOZIDLA 

a) použitím tlumivých materiálů, antivibračních nátěrů, použití pryže jako tlumení, dřeva, korku 
nebo např. litinového bloku místo hliníkového (ale je zase těžší). Také olejová vana se mnohdy 
dělá ze speciální vícevrstvé umělé hmoty s polyethylenovou fólií (využívá také principu ad b, 
která je lehčí a lépe tlumí než hliníková a dokonce i než litinová. 

b) vliv rozhraní dvou materiálů-útlum, odraz a zase útlum 
c) útlum změnou průřezu-např. žebra na motoru chlazeného vzduchem mají také tuto funkci 
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d) zakrytím povrchu obkladem, kapotáží-někdy se tak ale zase zhorší např. chlazení motoru 
e) izolací posluchače-zejména u nakladačů a těžké techniky  

POZN.: Principy útlumu hluku jsou popsány na str. 114 
POZN.: Dnes se dělají experimenty s použitím některých dílů, které mají opačnou frekvenci vibrací, 
než hlučící díly a tím je vyrušují. Snaha o výrobu zařízení, které bude vysílat frekvenci zvuku 
s opačnou amplitudou než vydává celé vozidlo. Je ale žádoucí, např. vzhledem k bezpečnosti chodců, 
aby automobil nějaký zvuk vydával. Proto by v budoucnu mohl mít automobil, s pomocí podobných 
zařízení, zvuk zpěvu ptactva, orchestru nebo podobné příjemné zvuky. 
 
1.16 ZÁKLADNÍ POJMY 

 
 
SLOŽENÍ:M-motor,PÚ-převodové ústrojí, JÚ-jízdní ústrojí, HÚ-hnací ústrojí (M+PÚ+JÚ), BÚ-
brzdící ústrojí, ŘÚ-řídící ústrojí, SÚ-směrové ústrojí (ŘÚ u pásových vozidel). 
POJMY: 
KONVERTOR-přeměňuje 1 typ energie na 2. (to je třeba spalovací motor, kde je chemická energie 
měněná na tepelnou, tepelná energie měněna na mechanickou. 

AKUMULÁTOR-na určitou dobu energii ukládá, pak vydává a předpokládáme, že proces je vratný 
(např. nabíjení akumulátorů). 

POZN.:Pneumatickému akumulátoru se někdy říká vzduchojem. 

TRANSFORMÁTOR-je to měnič (převod). Forma energie na vstupu a výstupu zůstává stejná. Např. 
mechanická energie se změní z rotační na přímočarou nebo platí vztah M1.ω1= =M2.ω2. 

TRANSMISE-přenos.Tutéž energii přenáší z 1 místa na 2. Je to stejná energie, nemění ji (třeba hřídel, 
nebo převod řetězem s převodovým poměrem 1:1. 

POHON -závislý (zdroj energie pohybu je mimo vozidlo)-tramvaj, trolejbus. 

 -nezávislý (vozidlo si veze energii s sebou)-motorový, palivové články, akumulátorový, 
hybridní.  

1.17 JÍZDNÍ ODPORY 
Neznámé:  Z1, Z2, Of1, Of2, Mk................3 rovnice rovnováhy. Zbylé 2 neznámé se vypočtou  

z podmínek valení. 

XkMAX=Z2.ϕ......kde: ϕ je součinitel adheze (0,8-1 pro beton, 0,6-0,9 pro suchý asfalt, 0,3-0,8 pro 
mokrý asfalt, 0,2 pro sníh a 0,1 pro náledí). 

XkMAX je maximální přenesitelná síla z pneumatiky na vozovku při dané adhezi a snížená o část 
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z přiváděné síly na kola, kterou musí překonat valivý odpor kola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ODPOR VALENÍ: Of= ±G.f.cosα  .....kde f je součinitel valení 

(f=0,01÷0,02 pro asfalt, 0,2÷0,3 pro sníh, 0,015÷0,025 pro beton a  0,2÷0,4 pro těžký terén). 

POZN.: ± záleží na tom, zda automobil jede z kopce (-) nebo do kopce (+). 

 
Čím vyšší rychlost, tím vyšší odstředivá síla a nastávají problémy ve stykové ploše. Také vyšší hluk a 
vyšší odpor valení. Cca pod 150km/h převládá vyšší odpor valení u letních, protože mají větší 
stykovou plochu než zimní. Nad 150km/h se situace mění. Proto taková závislost.  

POZN.: Součinitel valení není konstantní. Proto pokud nám někdo řekne jeho hodnotu, ptáme se za 
jakých podmínek byl tento součinitel zjištěn (tlak pneu, teplota atd.). 

2) ODPOR VZDUCHU (aerodynamický):  2
VX .Sx.v.ρc

2
1..Ov == XD cSxp  

kde: cX....součinitel aerodynamického odporu (kapka cX=0,05, OA cX=0,25÷0,4, tahač+návěs 
cX=1÷1,2, autobusy cX=0,5÷0,7). Největší vliv na tento součinitel má tvar karosérie (55%), dále pak 
tření o karosérii, vnitřní ztráty prouděním např. mřížkou chladiče, aerodynamika zrcátek, deflektorů 
(spoilerů) atd. Tento součinitel se zjišťuje v aerodynamických tunelech. 

 Sx....čelní plocha v m2(OA Sx=1,6÷2, NA Sx=9, Bus Sx=5÷7) 

 v....rychlost vozidla ± rychlost vzduchu dle toho zda fouká proti (+) nebo do zad (-) 
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 ρv....hustota vzduchu 

POZN.: Analyzuje se také boční aerodynamika 

POZN.:  

 
3) ODPOR SETRVAČNOSTI: kola (rotace)+motor (rotace i posuv)+auto (posuv) 

dt
d

JmMm mω
.= ….toto je moment od motoru, ale ten je třeba převést (redukovat) na kola 

η
ω ... i
dt

dJmMm K=   

Na kolech je pak ještě ∑ ∑= dt
dJkMk Kω  

Výsledně pak: ( )∑ ∑ ∑+=+=+= JkiJm
dt

d
dt

dJki
dt

d
JmMkMmMv KKm η

ωω
η

ω
.... 2  

dt
di

dt
d Km ωω

=  

Je vhodné si uvědomit, že: 
K

K

K rdt
dv

dt
d

r
v 1.=→=

ω
ω  

Odpor setrvačnosti pak je dán jako:

( )

ξ
η

η

..
..

..
1.

..1.
..

2

2

dt
dvm

mrr
JkiJm

dt
dvm

r

JkiJm
rdt
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dt
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r
Mv

dt
dvmOa

K

K

=⎟
⎟
⎠
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⎜
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+=+=

∑

∑
 

Oa=m.a.ξ....kde ξ je součinitel setrvačných hmot a nabývá hodnot 1,5 u OA a až 3 u NA. 

4) ODPOR STOUPÁNÍ:  Os= ±G.sinα= ± m.g.sinα 

Vlastní stoupání resp. stoupavost s je udávána jako s (%)=tgα.100  

Je pak dovolen určitý maximální sklon vozovky (12%) a pro ten se auta konstruují. 

1.18 CHARAKTERISTIKA VOZIDLA 
a) silová 

 
Fk=Ov±Oa±Os+Of 
Oψ=ψ.G=(f.cosα+sinα).G 
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b) výkonová 
Pk=Pm.ηP=Pf+Pv±Pa±Ps 
Pψ=Pf+Ps=G(f.cosα+sinα).v=G. ψ.v 

 
 
 
 
 
 
 

DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA VOZIDLA: 

Fk-Ov=Oa+Os+Of=G(f.cosα+sinα)+mξ
dt
dv   /:G 

dt
dv

g
D

G
OvFk ξ

+Ψ==
− ……kde D je dynamický součinitel (bezrozměrný). Pomocí něj se v praxi 

určují maximální rychlosti, stoupavosti, zrychlení, spotřeba atd. 

 
POZN.: Ze vztahu je vidět, že G ovlivňuje průběh závislosti a nelze tedy porovnávat např. naložené a 
vyložené auto. 

 

POZN.: Součinitel hnací síly: 
Zk
Fk

F =γ  

POZN.: Dynamický součinitel  zadní nápravy: 
STATZ

Zm
2

2
2 =  

     přední nápravy: 
STATZ
Zm
1

1
1 =  

Pro nulový úhel stoupání a nulové zrychlení je m1=m2=1 
m1+m2=2….toto platí vždy, ale mění se podíl pro m1,m2 (např. může být m1=0,5;m2=1,5). 
POZN.: Doběhová zkouška pro určení odporů:  O=Fk=Ov+Of+Oa+Os (na rovině–Oa=Of+Ov) 
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POZN.: Z jízdních odporů určíme např. potřebnou hnací sílu pro určité zrychlení vozidla, pro určitou 
stoupavost, maximální rychlost atd. 

JÍZDNÍ MEZE PRO STOUPAVOST: zanedbáváme Oa, Ov (Oa=Ov=0) 
 

( )ZkfOfXk
r

MkFk +≤+== ϕ  

pro přední nápravu: ( ) 1.1 ZfFK +≤ ϕ  
pro zadní nápravu: ( ) 2.2 ZfFK +≤ ϕ  
 
 
 

celkově:  

 

( )( ) ( )
( )
( )

ϕα
αϕ

αααϕ

ααααϕ
αϕϕ

≤
+≥+

+≥+

+=++≥+
+=++≤+=

tg
tgff

ff

GfGGOOGf
GfZZfFFF

ff

KKK

sincos.cos

sin.cos..sin.cos
cos.21

21

21

 

Toto platí pro pohon 4x4   
JÍZDNÍ MEZE PRO AKCELERACI: pro úhel stoupání α=0→Os=0 

( )( )

ξ
ϕ

ξϕ

ξ

g
dt
dv

dt
dv

g
fGZZf

G
dt
dv

g
fOaOOFk ff
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Opět platí pouze pro pohon 4x4 
 
Vždy záleží na velikosti adheze a podle toho pak dochází nejdříve k prokluzu hnací nápravy nebo 
přímo k překlápění vozidla-pro to se počítají také závislosti. 
POZN.: Vliv různých adhezí na kolech a vliv diferenciálu-to se stane např. při bočním větru, bočním 
náklonu při jízdě ve svahu nebo při průjezdu zatáčkou. 

////// 2111 ϕϕ ≠→≠ ZZ …..maximální přenesitelná síla je pak rovna té s nejnižší adhezí (pak by běžně 
pracoval diferenciál a větší síla by se nepřenesla). 
POZN.: Y1+Y2≤φ(Z1´+Z1´´+Z2´+Z2´´) 
V zatáčce potom ∑ ∑≤ ZY .ϕ ….kde jednotlivé Y jsou dány odstředivou silou 
POZN.: Opět se zde vyhodnocuje, zda dojde dříve k bočnímu smyku nebo přímo k překlopení. 
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1.19 MĚRNÉ VELIČINY 

 
měrný výkon

mc
Pe  (kW/tunu) měrná hmotnost 

Pe
mc (kg/kW) 

OA cca 17÷65 15÷60 

NA 8÷15 80÷125 

soupravy 4,5÷7,5 130÷220 

čelní vysokozdv. vozíky 4÷7 140÷250 

 

1.20 SPOJKA 
ÚKOLY: 

1) Má plynule spojovat a oddělovat výkon tekoucí hnacím ústrojím (je to jediné místo, kde jsme 
schopni výkon přerušit (auto stojí, zařazen rychlostní stupeň, motor běží a nezhasne) nebo navázat). 

2) Umožnit tím plynulý rozjezd vozidla. 

3) Tlumí rázy v hnacím ústrojí způsobené nerovnoměrností chodu motoru. 

4) Má také pojišťovací funkci. Při výrazném překročení Mk se přeruší tok výkonu jejím 
proklouznutím. 

OTÁZKA: Proč se dává spojka před převodovku a ne za ní? 

Spojku musíme umístit tam, kde je nejmenší Mk. Ten je za převodovkou (násobič momentů) mnohem 
větší. Pro jeho přenos by byly potřebné rozměry spojky větší, vyšší její opotřebení atd. Na druhou 
stranu nevýhodou umístění před převodovkou je, že se spojka od motoru a převodovky ještě více 
zahřívá a je hůře přístupná. S tím je třeba počítat při konstrukci a volbě materiálu spojky. 

SLOŽENÍ (obr. 128): setrvačník, spojkový kotouč (lamela)-posuvný na hřídeli, klec spojky-v ní je 
posuvně umístěn přítlačný kotouč (ten je přítlačnými pružinami přitlačován na spojkový kotouč), 
vypínací mechanismus. 
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Obr. 128  Lamelová třecí spojka 

 
 

Ft=Fn.f⇒Moment přenášený spojkou je Ms=Ft.rS.i............kde i je počet třecích ploch 

POZN.: f na spojce je cca 0,31÷0,42 

POZN.: Teploty na spojce jsou poměrně malé (200°C), ale při rozjezdu se dočasně její tepelné 
namáhání zvýší, že někdy až vlivem vysoké teploty svítí. 

POZN.: Občas viditelné pružiny po obvodu slouží pro možné natočení, což zajišťuje měkčí chod 
spojky, vyšší absorbci kmitání a nerovnoměrného chodu motoru. 

 Cílem je z Mk motoru určit potřebnou přítlačnou sílu pružin pro jeho přenos. Ta spočtená se 
pak násobí min. 1,2x jako dimenzování pro určité náhlé výkyvy a zvýšení Mk motoru. 

 Velký průměr lamely je omezen především zástavbou ve vozidle, velikostí motoru a 
převodovky-aby je nepřesahovala a byla zajištěna také co nejnižší hmotnost). 

 Malý průměr je omezen tím, že musíme vytvořit posuvný mechanismus pro volný axiální 
posuv. Dělá se tam drážkování, které je třeba rozumně zvolit. 

 Spojka se zahřívá tím víc, čím je větší rozdíl otáček na vstupu a výstupu. Zahřívání také dále 
závisí na hmotnosti vozidla, kroutícím momentu motoru, rd-dynamickém poloměru kola atd. Toto 
teplo je třeba odvádět do okolí, tedy do vzduchu a okolních agregátů. Vlivem vysokých teplot 
nastávají dilatace, změny vůlí a možnosti příčení. Tím se také zhorší podmínky práce. 

 Kotouč se nesmí tím teplem roztavit (stavové změny) ani zničit jeho obložení, k čemuž někdy 
při velkém prokluzu dochází. 

 Dostatečně nízký prokluz při rozjezdu (cca nulový při vyšlápnuté spojce) zajišťují již dříve 
zmiňované přítlačné pružiny. Ty dříve bývaly vinuté (ŠKODA 1000 MB), které při opotřebení 
snižovaly své předpětí x a tím se snižovala přítlačná síla F (f=k.x, obr. 129). Dnes je toto vyřešeno 
jejich náhradou talířovými pružinami, kdy se jejich opotřebením přítlačná síla ještě zvýší (obr. 129). 
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Další jejich výhodou je, že kotouč je rotačně souměrný a přítlačný talíř je tedy rovnoměrně přitlačován 
na spojkový. Také je méně náchylné na vibrace, jsou nižší odstředivé síly, vůči těm 5 vinutým 
pružinám, co bývaly, je také vyšší přitlačující plocha, která lépe odvádí teplo. Při vyšších silách se ty 
vinuté mohly vyboulit do stran, což zde nepřichází v úvahu. 

Obr. 129  Závislost pro vinutou pružinu Závislost pro talířovou pružinu 

 
Obr. 130  Talířová pružina  

 
 

1.21 HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA (HDS) 
1) Zprostředkovává pružné spojení dvou hřídelů (není zde přímá mechanická vazba, přenos se děje 
pomocí kapaliny). 

2) Nemění moment mezi vstupem a výstupem, násobnost HDS 1
Mč
MtGu ≈=  (na výstupu je moment 

trochu zmenšen o ztráty). Toto platí pokud je celý objem spojky kapalinou plně naplněn, jinak by 
nebyl převáděn celý moment (toho se využívá u retardérů). 

3) Na HDS je vždy skluz, mění se tedy vždy otáčky. 

4) HDS nelze za provozu rozepnout. Musela by být doplněna třecí lamelovou spojkou. 

Obr. 131  HDS 

 
HDS je složena z turbíny a čerpadla, které tvoří půlanuloidy (obr. 131). Čerpadlo je roztáčeno 

motorem a kapalina je vytlačována směrem nahoru do turbíny, kterou pohání a jde zase dolů. Tak jde 
stále dokola. Vše je hermeticky uzavřeno, aby olej neunikl. 
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SKLUZ:            η1
n
n

1
n

nn
s

č

t

č

tč −=−=
−

=  

ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ROVNICE HDS:  Mč= k.nč2.D5   

 
kde: k-momentový součinitel HDS 

 nč-otáčky čerpadla 
 D-velikost, resp. jmenovitý rozměr spojky 

POZN.: Účinnost klesá náhle na nulu, neboť při nulovém skluzu je přenášen nulový točivý moment, 
kapalina volně protéká, ale nezabírá, nemá se o co opřít. 

+: -hodí se dobře pro automatické převodovky 

 -tlumí rázy při řazení 

-spojka při zastavení vozidla vypíná-jsou nulové otáčky na turbíně, malé na čerpadle. Je tam 
malý moment, který se ale mění v teplo. Proto se při zastavení musí stát na  brzdě, aby se 
nerozjelo. Nejde totiž rozepnout. 

-: -jsou tu vždy ztráty (tedy nižší účinnost oproti třecí např.-automobil má pak pro stejné 

 parametry motoru menší maximální rychlost či zrychlení). 

-vyšší hmotnost a tedy i vyšší setrvačné síly. 

-vyšší cena oproti klasické třecí. 

POUŽITÍ: Pro stroje s častým rozjezdem a bržděním. Je zde totiž podstatně nižší teplo při skluzech. 
Tedy má pak vyšší životnost vlivem nižšího opotřebení. 

POZN.: Počet lopatek Č (čerpadla) a T (turbíny) by neměl být stejný. Tzn. nesmí se překrýt všechny 
kanálky Č a T (dělá se rozdíl cca ± 2lopatky). HDS bývá z barevných kovů (lehčí), nebo ocelí 
takových, aby odolávaly hydraulickému opotřebení. Většinou se jedná o odlitky, méně často výkovky. 
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1.22 HYDRODYNAMICKÝ MĚNIČ (HDM) 
SLOŽENÍ: čerpadlo + turbína + reakční člen (rozvaděč) 

Obr. 132   HDM 

 
Části netvoří již půlanuloidy, ale tvoří jeho určité části (dle konstrukce). Kapalina jde z čerpadla, které 
udává kinetickou energii, na turbínu, roztáčí ji a pomocí rozvaděče, který ji dává jiné vstupní 
podmínky, než by byly u HDS, zpět na čerpadlo. Rozvaděč může být pevný, nepohyblivý, ale              
u automobilů je většinou pohyblivý. 

ZÁKLADNÍ ROVNICE: Mt = Mč ± Mr....tedy moment resp. energie se na rozvaděči může získat 
nebo ztratit. 

 Provozní stav Mt > Mč, Mt=Mč+Mr 

momentová násobnost měniče: 
Mč
MtGm = ..........bývá 2 a více a není konst., ale závislé na otáčkách. 

Maximální hodnota je při maximálním skluzu. To co získáme na momentu, musíme kompenzovat 
změnou otáček a naopak. 

přenos otáček: 
nč
ntGf = ..........opět tedy také není konst. 

HDM mění na rozdíl od HDS nejen otáčky, ale také moment-proto se mu také někdy říká násobič 
momentů. Ta násobnost je až 7, ale spíš se pohybuje kolem 3. 

ÚČINNOST: Gm.Gf
.nM

Mt.nt
Pč
Ptη

ČČ

===  
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52 .Dčρ.nč
Mčλ =  

Z hlediska propustnosti můžeme rozlišit základní 4 druhy HDM: 

1) PROPUSTNÝ -zátěž turbíny se přenáší na čerpadlo (když se zatíží turbína, motor pocítí totéž a 
to postoupí i na čerpadlo. V nízkých otáčkách je motor přetěžován. Proto se používá u stavebních 
strojů, kde se nepředpokládá, že by pracovaly za nízkých otáček. 

2) NEPROPUSTNÝ -charakteristický tím, že zátěž turbíny se nepřenáší na čerpadlo. Pokud nastane 
zátěž na turbíně, tak se sníží její otáčky, ale na čerpadle je stále stejný výkon, resp. na čerpadle 
nastavíme výkon, který tam stále bude a zátěž se na turbíně projeví snížením jejích otáček. Motor tedy 
vlastně neví, co se děje na výstupu. Toto řešení je vhodné pro motory, které nesnáší změnu otáček, 
tedy hlavně u stabilních zařízení. Tedy nastavíme určité otáčky, kde předpokládáme funkci. To jsou 
např. dieslové lokomotivy, kde motor pracuje v optimálních otáčkách a s optimální efektivností. Tím 
se podstatně zvýší životnost. 

3) SPOJKOVÝ -při vysokých jízdních rychlostech  klesá výkon na turbíně. V omezeném 
množství lze výkon přenášet obráceně (z turbíny na čerpadlo-pro jeho roztláčení). Používá se pro 
silniční vozidla. 

4) REVERSAČNÍ -pro velký rozsah převodů, kdy chceme využít velký rozsah převodů mezi 
čerpadlem a turbínou. Použití pro stavební vozidla a stroje (tam bychom museli stále řadit). 
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Obr. 133  Grafy pro různé varianty HDM 

 
Otázka: Proč používáme HDM? 

 Abychom ještě více získali z charakteristik motorů a momentů. 

POZN.:  HDM-když chceme abychom těžkým nákladem pohnuli 
  HDS-bylo by jen na zvýšení rychlosti 

Konstrukce a materiály HDM jsou podobné jako u HDS. 

POZN.: Funkce HDS a HDM je dána ztrátami. Bez nich nefungují. 

1.23 PŘEVODOVKA 
a) manuálně řazené-hřídelové-mají jednodušší konstrukci, výrobu i údržbu než planetové. Nevýhodou 
je, že je rozměrově větší a i těžší. 

b) automaticky řazené-většinou planetové-umožňuje přenášet vyšší výkony a řadit pod zatížením 
(proto jsou vhodné pro automatické řazení). Při výrobě je třeba vyšší přesnost výroby a nemůžeme si 
dovolit ani takovou nesouosost jako u hřídelových převodovek. Mají souosý vstup a výstup na 
jednotlivých stupních a při těch můžeme na jednom stupni povolit 2 zásahy. Zastavíme buď korunové 
kolo nebo unašeč. 

Obr. 134 

 
U planetových převodovek bývaly dříve 3 stupně. Dnes 5 i více. Čím více stupňů převodovka má, tím 
lépe kopíruje tvar Mk křivky (obr. 135). 
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Obr. 135   Snaha o co nejhladší tvar křivky kroutícího momentu na kole 

 
 Dnes se dělají automatické i hřídelové. 

 Hřídelové převodovky bývají buď jako:  

a) 2hřídelové-většinou u automobilů s předním pohonem, motor vpředu napříč, mají 
takovou výhodu, že mají o jeden převod méně, tedy vyšší účinnost, ale je třeba si uvědomit, že se otáčí 
smysl rotace. 

b) 3hřídelové-jedná se většinou o vstupní hřídel se stálým převodem na předlohový hřídel 
(obecně řazení stupňů tam, kde jsou nižší otáčky hřídelů) a s jednotlivě řazenými převodovými stupni  
z předlohového na výstupní (méně často bývají řazené stupně mezi vstupním a předlohovým 
hřídelem). Tzv. direkt nebo-li přímé spojení vstupního hřídele s výstupním se používá pro nejvíce 
používaný rychlostní stupeň, protože u přímého spojení jsou nižší ztráty a menší hluk od převodů. 
3hřídelové spojky se používají většinou pro automobily se zadní poháněnou nápravou a podélně 
uloženým motorem vpředu. 

POZN.: Dnes se již běžně používá tzv. synchronizace řazení. Jedná se o jakési nájezdové zoubky, 
které usnadní synchronizaci obvodových rychlostí obou kol. Ta nesmí být ale stejná, neboť při překrytí 
zubů by nebylo přeřazení možné. Musí mít svůj optimální rozdíl obvodové rychlosti. Bez 
synchronizace se tento rozdíl zajišťuje tzv. řazením s meziplynem. Synchronizace nebývala na 1. 
stupni, kde jsou nízké otáčky a podřazování na 1. rychlostní stupeň není běžné. Pokud je ale třeba, tak 
se podřazovalo špatně vlivem různých otáček hřídelů. V současnosti bývá běžně i na 1. stupni. 

POZN.: Snahou konstruktérů je, aby součinitel délky trvání záběru ε (viz. stroje) byl celým číslem. 
Tím se eliminují rázy a kmity v převodech. Toho se dosahuje řešením použitím dlouhých zubů, které 
se dnes téměř výhradně používají-neplatí obvyklé výpočtové ha=m, hf=1,25m. Rovněž použití 
šikmého ozubení zvyšuje součinitel délky trvání záběru ε. Tím se sníží rázy a kmity v převodech.   

 V převodovkách se používají často jehlová ložiska (jsou malá). Je zde ale třeba pomocí 
axiálního kroužku (bývá z bronzu) zachytit axiální síly. Dále se také často používají ložiska 
kuželíková. Obecně se dají použít všechna valivá i kluzná dle zatížení a podmínek. Jsou sice 
srovnatelná, ale problém je v mazání. Kluzná mají problém při startech studeného motoru, kdy ještě 
není promazáno (str. 111, obr. 113).   

 Účinnost ozubeného soukolí v převodovce lze uvažovat 0,99 pro 2hřídelové nebo 0,98 pro 
3hřídelové. Tedy ze 100kW u 2hřídelové ztratíme 1kW. To je relativně málo, ale na druhou stranu je 
to již výkon, který to ohřeje a navíc se převodovka ohřívá ještě od motoru a trochu od spojky (zejména 
při rozjezdu). Proto je třeba při její konstrukci počítat s tím, aby ji dostatečně obtékal vzduch a aby 
měla dostatečnou plochu na vyzáření tepla. Teplo se předává zejména oleji a ten se rozstřikuje po 
převodové skříni a docela rovnoměrně ji teplo předává. 

POZN.: Zpátečka má přímé zuby (nepoužívá se tak často a rychlosti jsou nízké, přímé zuby-levnější 
výroba). Vlivem toho, a také že je zde vlivem vloženého kola záběr navíc, více hlučí. 
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1.24 SPOJOVACÍ HŘÍDELE 
 Tvoří transmisi. Přenáší, ale nemění velikost výkonu. Účelem je přenos Mk mezi 
pohybově variabilními ústrojími (převodovka, rozvodovka) a mezi vzdálenými ústrojími. 

a) podélné -jsou rovnoběžné s podélnou osou vozidla (motor vpředu, pohon vzadu-kardan) 

b) příčné -propojují diferenciál s hnacími koly 

 

a) stejnoběžné (homokinetické)- i=konst. 

b) i≠konst. (kardanovy hřídele) 

1.24.1 KARDANŮV HŘÍDEL: Skládá se ze: vstupního hřídele s unašečem, výstupní hřídel   
s unašečem, spojovací hřídel s možností axiálního posuvu (drážkování) a ze dvou křížů, které 
unašeče propojují. 

Obr. 136  Kardanův hřídel 

 
POZN.: Je tu určité ωKRIT hřídele, kterou žádná z částí na vozidle nesmí mít. Někdy se pro 
změnu ωKRIT hřídele dává pryžové lůžko. Spojovací hřídel musí být dokonale vyvážen a to ve 
dvou rovinách (viz. předmět technická diagnostika) při demontáži vně z vozidla. Ty vývažky 
je vhodné umístit co nejblíže ke křížům, aby byl co nejmenší ohyb spojovacího hřídele. 

NAMÁHÁNÍ: Kardanův hřídel je namáhán dynamicky krutem od nerovnoměrného otáčení 
spojovacího hřídele. Vstupní a výstupní hřídel je namáhán na otlačení. Dále je tu ohyb ve 
vidlicích a kříži a ohyb ve spojovacím hřídeli při pružném podepření pryžovým lůžkem. Celý 
hřídel je také hodně vystaven vnějším podmínkám, počasí a v zimě zejména soli. Je třeba 
počítat s tím, že bude korodovat. Je třeba ho na toto dimenzovat, aby nedošlo např. k zadření 
ložiska. 

TYPY (obr. 137): a) Z 

   b) V 

POZN.: Vždy ale musí být vstupní a výstupní hřídel v jedné rovině. 
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Obr. 137    ad a) Z       ad b) V 

 
POZN.: Vzhledem k otáčkám lze Kardanův hřídel definovat jako: 

ROVNOMĚRNOST x NEROVNOMĚRNOST x ROVNOMĚRNOST 

1.25 HOMOKINETICKÉ KLOUBY 
 Jsou charakteristické jako: rovnoměrnost x rovnoměrnost x rovnoměrnost. Přenáší Mk 
z diferenciálu na hnací kola. Vyrovnávají změny rozchodu kol při propružení. U řídící 
nápravy musí navíc umožnit, že v jakékoliv poloze bude převod kola konstantní (při zatáčení 
se mění převod kola-Ackermanova podmínka). Proto nejvhodnějším řešením pro řiditelné 
nápravy jsou tzv. stejnoběžné homokinetické klouby. 

Obr. 138  Homokinetický kloub 

 
1.26 ROZVODOVKA A DIFERENCIÁL 
 Mají realizovat stálý převod a přenést Mk na kola bez prokluzu při průjezdu zatáčkou. 

DIFERENCIÁL: 
-je to planetové soukolí se dvěma stupni volnosti 

-slouží k rozdělení výkonu na hnací kola nebo jako mezinápravový (4x4-každé kolo má při 
zatáčení různě dlouhou dráhu-třeba dif. i mezi nápravami) 

-usnadňuje ovládání vozidla (aby v zatáčce kola vlivem různých rychlostí neprokluzovala-
kdyby dif. tedy nebyl, bylo by vyšší opotřebení pneu, nižší stabilita, horší řiditelnost a část 
výkonu by se ztrácela teplem mezi vozovkou a pneu).  
Obr. 139  Znázornění různých rychlostí vnitřního a vnějšího kola při zatáčení (účel dif.) 

 

2
MMM LP == ....kde: M je moment za rozvodovkou (ten 

za stálým převodem vstupující do diferenciálu). 

LLL .ωMP =  
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PPP .ωMP =  

P

L

P

L

ω
ω

P
P

= .....tedy výkon se na diferenciálu dělí v poměru úhlových rychlostí na levé a pravé 

kolo. Změna zvýšení otáček (resp. úhlové rychlosti ω=2πn) kol na jedné straně je stejná jako 
změna snížení otáček kol na druhé straně. 

Obr. 140  Diferenciál 

POZN.: Nesymetrický diferenciál  lze použít třeba jako mezinápravový, kdy chceme třeba na 
přední nápravu vyšší výkon než na zadní.  

Pro určení základních parametrů se používá tzv. Willisova metoda (viz. předmět Stroje): 

LUP

ULu
LP Z

Zp
ωω
ωω

i −=
−
−

=    
LS

SLU
LS Z

Zs
ω
ωω

i =
−

= .......vypočteme Zs nebo např. ωs 

POZN.: Znaménko mínus-značí, zda je měněn smysl otáčení. 

POZN.: Pro symetrický dif. se situace zjednoduší: 1
Z
Zp

L

=  tedy 1iU
LP −=  

POZN.: Samosvorný diferenciál je diferenciál se zvýšeným třením. 

1.27 KONCEPCE POHONU 4x4 -VARIANTY 
1) stálý pohon všech kol-vysoká účinnost, spolehlivost a přenesitelný výkon, vyšší spotřeba 

2) s automatickým připojením hnací nápravy-to umožňuje tzv. viskózní mezinápravová 
spojka, která je třeba u zadní nápravy (ta která se doplňkově připojuje ke stále poháněné 
nápravě), v zatáčce prokluzuje, po rovině nefunguje a  až při vysokém skluzu, tedy vyšším 
rozdílu otáček přední a zadní nápravy začne fungovat a zabírat i 2. náprava. Toto řešení je 
např. u ŠKODY OCTAVIA 4x4 a říká se mu HALDEX spojka (obr. 141). Ta je 
elektrohydraulicky ovládaná. 
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Obr. 141  Haldex spojka 

 
3) s vypínatelným pohonem jedné nápravy-je tam zubová spojka, která při zařazení roztáčí     
i dif. 2. nápravy. Nevýhodou je zde fakt, že přeřazení musí být provedeno za klidu a obvykle 
není mezinápravový dif.-tedy použití jen pro vyproštění, nebo povrchy s nízkou adhezí. 

 

POZN.: Obecně má pohon 4x4 vyšší ztráty než pohon 4x2, tedy i vyšší spotřebu, emise atd. 

1.28 UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU 
Slouží pro zajištění přívodu stejného výkonu na pravé i levé kolo (Pp=PL). Nevýhodou 
diferenciálu je případ různé adheze na levém i pravém kole (led x asfalt), kdy kolo např. na 
ledu začne prokluzovat velmi rychle až na dvojnásobnou úhlovou rychlost, na druhém se sníží 
až na nulu. Přenesitelný výkon je pak dle vztahu na prokluzujícím nulový a maximální na 
stojícím, které se ale nehýbe. Uzávěrka zajistí stejné otáčky na pravém i levém kole a tedy      
i přenesitelné výkony. 

a) pevné uzávěrky-např. zubová spojka umístěná na diferenciál (spojíme např. klec 
diferenciálu s poloosou jednoho kola apod). 

b) třecí uzávěrky-obdobné jako pevné, ale místo pevné je viskózní spojka (obdoba Haldex 
spojky, jen jsou navíc pístky, které lamely vzájemně více, či méně k sobě přitlačují). 

POZN.: U zadní hnací nápravy může sloužit jako uzávěrka diferenciálu ruční brzda, která      
v podstatě zajistí zvýšené tření a tedy je zde zvýšený odpor proti vzájemnému rozdílu otáček 
obou kol. 

 Při jízdě zatáčkou s uvažováním ztrát je moment vždy vyšší na vnitřním kole (pro 
pohon motorem) a to také dříve začne prokluzovat. To je rozdíl proti případu, pokud bychom 
ztráty neuvažovali (bylo by stejné, jen vlivem různých úhlových rychlostí různé výkony). 
Opačně je to pak tehdy, když motorem brzdíme. Tření má tedy vliv na jízdní vlastnosti, 
přetáčivost a nedotáčivost vozidla.   

ROZVODOVKA: Je to konstantní převod, který přivádí moment k diferenciálu. 

a) kuželové soukolí u vozů s uspořádáním motoru podélně (obr. 142 a) 

b) s čelním soukolím (se šikmým ozubením)-pro motor napříč (obr. 142 b) 

Obr. 142  Rozvodovka 
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Otázka: Jaká je výhoda zakřivených zubů oproti přímým? 

Mají nižší hlučnost, větší součinitel délky trvání záběru ε, tedy vyšší životnost, menší 
citlivost na přesnost montáže a tolerance, umožňují vyšší převodový poměr, protože 
vlivem vyšší délky trvání záběru lze na pastorku mít méně zubů. 
POŽADAVKY NA ROZVODOVKU: životnost jako automobil, malé rozměry, nízký hluk a 
vibrace, vysoká účinnost a nízké nároky na údržbu.  

1.29 KOLOVÁ REDUKCE 
 Slouží pro případ, kdy nelze z nějakého důvodu celý převod realizovat na rozvodovce, 
nebo chceme-li odlehčit poloosám a Mk zvýšit až za nimi. Nebo pro zachování smyslu otáček 
obr. 143 b. 

Obr. 143  Kolová redukce 

 
1.30 ZAVĚŠENÍ KOL K RÁMU 
1) umožňuje svislý pohyb kola vůči rámu nebo karoserii (všechny ostatní pohyby musí 
zachytit) 

2) přenáší síly mezi kolem a rámem (gravitace, akcelerace, brždění) 

3) má za všech okolností zajistit kontakt pneu s vozovkou (věc tlumičů) 

4) umožňuje řízení, brždění a přenos Mk z motoru na kolo (akceleraci) 

a) závislé (obr. 144)-kola nápravy jsou na společném příčném nosníku a tvoří jeden celek, 
vzájemně se ovlivňují, konstantní zůstává jen vzdálenost kol. 

Obr. 144  Ukázka závislého zavěšení kol 

 
b) nezávislé-každé kolo je zavěšeno samostatně, neovlivňují se (kdybychom šli do detailu, 
tak se trochu ovlivňují). 

Obecně se vždy snažíme o co nejmenší hmotnost neodpružených hmot, a proto pokud 
to jde, je lepší použít ad a), ad b) se dělá jen u zadních náprav NA.  
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ad a) vedení tuhých náprav (závislé): 

1) listovými pery-jednoduché, lze je uložit podélně (většinou) i příčně (Trabant), je tuhé do 
bočních směrů, vpřed i vzad, pruží tedy jen nahoru a dolu. Má velké vnitřní tlumení, netřeba 
přídavných tlumičů, protože se utlumí mezi listy. Dnes se však často používají tzv. 
parabolické listy (obr. 144 ), které vlivem sníženého vnitřního útlumu, bývají tlumiči kmitů 
doplněny. Mezi výhody použití listových 
per patří jejich vysoká únosnost, 
nekonfliktní zástavba (nezasahuje do 
blatníků). Má však ve srovnání s 
ostatními vyšší hmotnost a rozměry 
pružin. Platí, že pokud chci použít měkčí 
odpružení, musí být listy delší. Také je 
třeba si uvědomit, že listová pera jsou 
dost vystavená korozním vlivům. Aby 
byla zachována potřebná pružnost, nesmí 
zkorodovat na stykových plochách 
(vlivem vysokého útlumu by přestávalo 
pružit) a je třeba proto dbát zvýšené údržby.  

POZN.: V praxi jsou často vidět listová pera v určité sérii listů, které se zkracují. To se dělá 
pro dosažení progresivní charakteristiky a také takto vypadá nosník stálé pevnosti (obr. 145). 

Obr. 145  Nosník stálé pevnosti 

 
POZN.:PANHARTSKÁ TYČ (obr. 146)-zabraňuje deformaci         Obr.146  Panhartská tyč 

od bočních sil a zabraňuje tak bočnímu posunutí. 

 

 

POZN.: Pokud je tuhá náprava (např. s listovými pery) vybavena tlumiči, je vhodné je umístit 
střídavě (obr. 147). Tím se zabraňuje kmitání (vše symetrické má tendenci ke kmitání).     
Obr. 147  Střídavé umístění tlumičů 
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2) podélná a příčná ramena 
Obr. 148  Podélná a příčná ramena 

 

3) De-Dion-je jakýsi přechod mezi nezávislým zavěšením a tuhou nápravou 

Obr. 149  Náprava typu De-Dion 

 
ad b) nezávislé zavěšení kol: 
1) přední náprava -lichoběžníková (obr. 150)   

-McPherson (obr. 150)-má masivnější tlumič než lichoběžníková, 
protože zachycuje i síly, je jednodušší, obsahuje méně dílů, má vyšší 
životnost a lepší spolehlivost, snadný přívod Mk, proto se používá 
zejména u hnací přední (ideální podmínky), ale lze i jako zadní. Má 
také velmi nekonfliktní a malou zástavbu. Nevýhodou je, že při 
propružení se stále mění odklon kola. 

Obr. 150  Lichoběžníková náprava a náprava McPherson 

 
2) zadní náprava-kyvadlová (obr. 151). Způsobuje nedotáčivost. To je žádoucí zejména             
u vozidel přetáčivých jako takových-s motorem vzadu a zadní hnací nápravou (ŠKODA 
RAPID). 
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Obr. 151  Kyvadlová zadní náprava 

 
3) universální-kliková (obr. 152) 

  -kliková spřažená (s propojenými rameny) (obr. 152)-chceme ohybově tuhou 
a torsně měkkou (to je např. profil u zadní nápravy Fabie, Felicie). 

Obr. 152  Náprava kliková a kliková spřažená 

 
  -klasická kyvadlová  (obr.153)-to má např.      Obr. 153 Klasická kyv. náprava                  

Tatra 815. Toto řešení je velmi jednoduché, má dobré podmínky 
pro poháněnou nápravu, ale je zde vysoká změna geometrie při 
propružení-také se různě opotřebovávají pneu. 

PŘÍČNÉ STABILIZÁTORY (obr. 154): Stabilizují vozidlo v 
příčném směru (proti vibračnímu pohybu). Snižuje klopení karosérie při průjezdu zatáčkou.  

Obr. 154  Příčný stabilizátor (zde torsní kruhová tyč spojená s rameny zavěšení kol) 

 
1.31 ODPRUŽENÍ 
-snižuje ve svislém směru přenos vibračních pohybů z vozovky (pohodlí) na pohyb vozu 

-zvyšuje konstrukční životnost dílů vozidla-nižší dynamické namáhání 
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-zajišťuje za všech okolností kontakt pneumatiky s vozovkou 

Důležité hodnoty: 

vlastní frekvence fo:  
m
k

2π
1fo =   (s-1≈Hz)....kde:  m-hmotnost v kg 

        k-tuhost v N/m 

Snažíme se mít vlastní frekvenci co nejnižší, aby útlum nastal dříve. Tedy pro lepší pohodlí je 
dobrá vyšší hmotnost a měkčí odpružení. To je taky důvod proč jsou větší a těžší automobily 
pohodlnější. Ve své podstatě tlumič zhoršuje pohodlí jízdy a škodí, ale jednak zlepší 
namáhání té pružiny a zejména tam musí být proto, aby bylo zajištěno, že pneumatika bude 
mít vždy kontakt s vozovkou a neodskočí ani při frekvencích blízkých vlastní-                
1.31.1 REZONANCE (obr. 155). Zde by bez tlumení nastal výkmit amplitudy do nekonečna.   

vlastní úhlová frekvence ωo: ωo=2π.fo tedy  
m
kωo =   (s-1≈Hz) 

Obr. 155  Znázornění rezonance lineární a nelineární soustavy, její oblasti bez a s tlumením 

 

 

 

POZN.: Z obrázku je vidět funkce tlumiče.V mimorezonanční oblasti situaci zhoršuje, hlavně 
v té nadrezonanční, amplituda se zvětší.  Důležité je, že v rezonanční oblasti dokáže utlumit ty 
vysoké nárůsty amplitudy. 

Definice 1.31.2 VLASTNÍ FREKVENCE: Je to frekvence kmitání vlastní soustavy. Zjistí se 
např. určitým vychýlením soustavy z rovnovážné polohy a uvolnění, kdy pak soustava kmitá 
vlastní frekvencí. Z doby kmitání a velikosti výchylky a jejího úbytku v čase, lze stanovit 
vnitřní tlumení soustavy. 

Definice REZONANCE: Je to oblast frekvence, kdy jakákoliv malá změna frekvence buzení 
od této, má za následek snížení amplitudy (opakem je antirezonance s opačnou definicí). 
Pokud se budící frekvence přiblíží vlastní frekvenci fo (tzv. rezonanční oblast), nastává 
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rezonance, tedy amplituda se bez tlumení zvyšuje nad všechny meze. Obvykle se                    
v rezonanční oblasti zvýší také hluk. 

Otázka: Můžeme z určitého spektra vibrací jednoznačně říci, zda se kdy jedná o rezonanci? 

Nemůžeme, protože vysoká amplituda může být způsobena i velkým buzením při této 
frekvenci a nejen rezonancí. 

KLASICKÉ TLUMIČE: 

 
V obou případech zde jsou otvory, při kmitavém pohybu jimi přetéká kapalina. To klade 
odpor a tlumí tak kmitání. Zejména v rezonanci dochází k výraznému útlumu. Opotřebením 
tlumičů rozumíme ztrátu těsnosti a tím snížení tlumícího účinku. 

POZN.: Tlumič je tedy obecně prvek reagující na rychlost, pružina pak prvek reagující 
na výchylku. Mají vůči sobě tedy 90° posun. Stlačujeme-li pomalu, tlumič téměř neklade 
odpor, kapalina jím volně protéká. Při zvýšení rychlosti kapalina nestačí otvůrky protékat a 
vzrůstá odpor proti rychlosti pohybu. Obdobně funguje BRANO-SAMO. 

PRUŽÍCÍ PRVKY: 
1) OCELOVÉ PRUŽINY-válcové vinuté, listové, torsní tyč 

2) PRYŽOVÉ PRUŽINY 

3) VZDUCHOVÉ (pneumatické) 

4) VZUCHOKAPALINNÉ (hydropneumatické) 

5) PRYŽOKAPALINNÉ (hydroelastické) 

Otázka: Jak udělat progresivní pružinu z vinuté válcové? 

a) proměnlivým stoupáním závitu (nižším, hustším na koncích) 

b) proměnlivý průřez drátu (na koncích má nižší) 

c) proměnlivý průměr pružiny (kuželová nebo soudečková pružina) 

d) kombinace   

e) 2 pružiny (jedna po určitém stlačení dosedne na druhou) 

POZN.: V provozu na sebe závity pružiny nesmí dosednout. 

VZDUCHOVÉ ODPRUŽENÍ: Dělá se převážně u NA, kde je vlivem 
kompresoru stlačený vzduch v uzavřeném prostoru, který tvoří vlnovce 
nebo vaky. Ty bývají 2 až 4 (obr. 156). Pokud je třeba regulace, odpouští 
se část vzduchu do atmosféry (lehce se tak reguluje světlost vozidla-
Citroën). Využívá se principu stlačitelnosti vzduchu a  jeho odporu při 
tom.  

1.32 BRZDÍCÍ ÚSTROJÍ 
- má zachytit kinetickou energii vozidla (převádí se na teplo) 

( )2
2

2
1 vvm

2
1Q −=  
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- slouží pro bezpečné zpomalení vozidla, zastavení a udržení vozidla v dané poloze 

SLOŽENÍ: ovládací zařízení (pedál, páka), převodové ústrojí, třecí mechanismus 

POŽADAVKY: plynulé a bezpečné zastavení, zpomalení, snadné ovládání, vysoká životnost 
a stálost brzdových parametrů, dobrý odvod tepla, ochrana před mazivy a nečistotami. 

ROZDĚLENÍ: 

 

POZN.: U NA a vlaků jsou tzv. samočinné brzdy, kdy při ztrátě tlaku nastává brzdný účinek. 
Např. u návěsu je jako bezpečnostní prvek, kdy při jeho možném utržení od soupravy dojde 
okamžitě ke ztrátě tlaku a jeho zabrždění.  

a) BUBNOVÉ (obr. 157): 

Obr. 157  Bubnová brzda 

 
Buben se otáčí a mechanismus uvnitř stojí. Pomůcka-působí-li třecí síla (v proti 

směru pohybu) k brzdovému válečku, zvětšuje se síla F ve válečku, ale zmenšuje se tlak p 
příslušné čelisti a naopak. Buben se chová jako nesymetrický, což se musí zachytit                 
v ložiskách. 

V praxi: a) F1≠F2.....lze zajistit různým průměrem válečků na obou stranách. 
Dělá se za účelem stejné třecí síly a stejného opotřebení třecích 
segmentů. Tedy také tlaky p1= p2=p.  

 b) F1=F2.....v praxi častější. Vlivem působení třecí síly je ale p1≠ p2 a 
tedy i opotřebení čelistí je různé.   

POZN.: p≈980÷1200kPa, součinitel tření f=0,25÷0,35 (tedy nižší než u spojky) 

Váleček (tzv. prasátko) musí zabezpečit spolehlivé přitlačení čelistí a vytvořit na nich 
potřebnou přítlačnou sílu. Tato síla nesmí být závislá na opotřebení (proto někdy místo 
válečku je vačka). 
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Obr. 158  Další schématické možnosti provedení 

 
+: Bubnové brzdy mají oproti kotoučovým vyšší odolnost vůči vnějším vlivům (prach, 

koroze atd.). 

b) KOTOUČOVÉ BRZDY (obr. 159): 

Obr. 159  Kotoučové brzdy 

 

2.f.F.R)RT(TM 21T =+=  

 

 

 

 

 

 

 

a) s pevným třmenem (obr. 160 a) 

b) s plovoucím třmenem (obr. 160 b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAKULTA STROJNÍ 

 - 156 - 

Obr. 160  Kotoučová brzda s pevným a plovoucím třmenem 

 
+: Ovládá se jen jeden pístek a přes reakci se využívá i druhá třecí plocha. Je jednodušší a 
spolehlivější než řešení ad a). Tam kdyby jeden zarezl, 2. by se více opotřebovával a byla by 
nižší účinnost brždění.  

 

Obr. 161  Hrncový kotouč s vnitřním chlazením  

POZN.: hrncové s vnitřním chlazením (obr. 161) mají lepší 
chlazení, ale vlivem zeslabení stěny kotouče jsou více náchylné 
na zvlnění. Je to vlastně plochý s hrncovým u sebe. 

 

MATERIÁL: Legovaná šedá litina, ocelolitina (povrch se brousí) 

Ovládání kotoučových brzd je výhradně  hydraulicky (bubnové 
mohou být i mechanicky ovládané)  

+ oproti bubnovým: nižší citlivost na f, menší slábnutí brzdného 
účinku při dlouhodobém brždění, snazší výměna obložení 
(destiček), nižší hmotnost, konstrukčně jednoduché, spolehlivé, 
vyšší účinnost. 

-: nutná vyšší ovládací síla (třeba doplnit posilovačem brzd), vyšší místní ohřátí kotoučů (tam 
kde je ve styku s destičkou)-stále se tak ohřívá a ochlazuje, komplikovanější řešení ruční 
brzdy (ta je mechanická-má své destičky na kotouči), vyšší náchylnost na okolní vlivy (rez     
i prach na kotouči působí jako brusný papír-vysoké opotřebení). 

POZN.: Při konstrukci hrncových kotoučů s vnitřním chlazením je třeba lopatky mezi kotouči 
rozmístit nepravidelně, aby nedocházelo k sirénovému efektu. 

POZN.: Na motocyklech jsou dnes téměř vždy kotouče chlazené navíc vzduchem-vyvrtané 
dírky. Ty sice mohou někdy způsobit vyšší opotřebení brzdových destiček, ale u motocyklu 
mají také zásadní vliv na hmotnost rotujícího kotouče a tedy jeho gyroskopický moment a 
ovladatelnost motocyklu. 
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POZN.: Dnes se brzdy z bezpečnostního hlediska dělají jako dvouokruhové (např. na každou 
nápravu jeden okruh, nebo jeden okruh na přední i zadní nápravu, druhý jen na předek, nebo 
jeden okruh na předek a jedno zadní kolo a druhý na předek a druhé zadní kolo, či 2x na 
přední i zadní nápravu). 

1.32.1 ABS (protiblokovací systém)-zlepšuje nedokonalost brzdového systému (tam někdy 
kolo blokuje a účinnost je dána pouze třením mezi kolem a vozovkou). Z průzkumů vyplývá, 
že při použití ABS za sucha, se brzdná dráha spíše zvyšuje. Nevýhodou absence ABS je, že 
při blokování kol není možno měnit směr vozidla. Proto se ke zvýšení aktivní bezpečnosti 
používá ABS, které zaručuje stálé pootáčení kol a tím také určitou řiditelnost vozu                   
v krizových situacích nebo za snížené adheze(sníh), kde má obecně vozidlo s ABS také kratší 
brzdnou dráhu než bez ABS. Vlivem ABS se tedy výrazně zlepší chování a ovladatelnost 
automobilu při brždění. Složení ABS-čidlo, EŘJ, akční člen (obr. 162). 

Obr. 162  Schématické znázornění členů ABS 

Snímač snímá otáčky kol. Pokud nastává při 
brždění situace, že se kola zastaví (blokují), řídící 
jednotka vyšle signál akčnímu členu (brzdy), které 
uvolní brzdný účinek a kolo se zase roztočí. 
Snímač to zaregistruje a ŘJ vyšle signál, že se AČ 
může opět přidat brzdný tlak. ŘJ je schopná toto 
provést několikrát za sekundu. 

 

1.33 ŘÍZENÍ 
-slouží k udržování nebo pro změnu směru jízdy v závislosti na impulsech z okolí nebo řidiče 

DRUHY: 

 
a) -: v zatáčce dochází vždy k chybě (nejsme schopni zajistit mechanismus, který by 

chybu zcela odstranil). 

+: malé prostorové nároky 

b) +: ideální odvalovací stopa jak při přímém směru, tak v zatáčce 

-: vyšší zástavba 

POZN.: Dělá se řízení přední, zadní i obou náprav (u moderních automobilů a pracovních 
strojů) např. pro snížení poloměru zatáčení. 

 Mechanismus řízení musí zajistit odvalování kol bez bočního skluzu, tedy vše se musí 
otáčet kolem jednoho bodu, tzv. okamžitého středu otáčení. Tím se zvýší stabilita vozidla      
v zatáčce a sníží opotřebení pneu atd. Při návrhu konstrukce mechanismu se předpokládá, že 
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kola jsou bočně nepoddajná. Osa zadní nápravy bývá většinou neřízená a střed křivosti tedy 
leží na její prodloužené ose (obr. 163).  

1.33.1 ACKERMANOVA PODMÍNKA ŘÍZENÍ: 
Obr. 163  Schématické znázornění Ackermanovy podmínky 

 

Ackermanově podmínce se vyhoví, pokud se spojnice rejdových čepů protne na přímce p 
(obr. 163). Jinak řečeno pro každé natočení kol musí průsečík os ležet na této přímce. Podle 
toho, jak se tomu vyhoví, se posuzuje kvalita řízení. 

OTÁZKA: Jak se toho v praxi dosáhne? 

V praxi se potřebný rozdíl úhlů /// ψ,ψ  při zatáčení řeší pomocí lichoběžníkového 
mechanismu (obr. 164) Přímka se ale spíše mění v křivku. Přímky se pak snažíme dosáhnout 
jako ideálu, pomocí vhodných úhlů v lichoběžníkovém mechanismu. 
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Obr. 164  Lichoběžníkový mechanismus 

 
POZN.: S posuvem těžiště se mění boční síla (odstředivá) na pneu. Tedy neuvažujeme-li 
bočně tuhé pneu, mění se také odchylka skutečné křivky zatáčení od teoretické.  Ta bude také 
různá při použití běžných pneu nebo nízkoprofilových (má vyšší tuhost, tedy nižší odchylku). 

a) přetáčivost (obr. 165) - Rt>Rs, odchylka přední nápravy je vyšší než zadní δ1< δ2. Zadek 
ujíždí více než předek. 

b) nedotáčivost (obr. 165) - Rt<Rs, δ1> δ2, předek ujíždí více než zadek. 

c) neutrální - Rt=Rs, δ1=δ2  

POZN.: Odchylky závisí zejména na tuhosti pneu, poháněné nápravě a těžišti (největší roli 
hraje umístění motoru). 

Obr. 165  Přetáčivost a nedotáčivost vozidla 
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POZN.: Převod volantu ip=19 až 23=
βkol

βvolantu . Tento převod má vliv na ovládací sílu a na 

tzv. trhnutí volantem (při krizových situacích). 

1.33.2 KONSTRUKCE: 
Obr. 166   Základní konstrukce řízení 

 

Řízení všemi koly (obr. 167):   

a) souhlasné - uplatňuje se za vyšších rychlostí, jako stabilizující prvek  

b) nesouhlasné - pro nižší rychlosti pro lepší manévrovatelnost 

Obr. 167  Řízení všemi koly 

 
Dnes se dělá to souhlasné natáčení zadní nápravy max. 1°, ale i to o dost zlepší situaci. Převod 
zatáčení zadní nápravy vůči přední se dělá většinou pomocí planetového převodu. 
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POZN.: 
1) přívěsové systémy-snaha, aby síla v oji kx=0 (obr. 168). Pokud už je tam nějaká síla, je 

vhodnější tažná síla (tedy více brzdí přívěs, netlačí přívěs dopředu, ale pomáhá brzdit) než 
tlačná (ta zvyšuje přetáčivost). 
Obr. 168   Znázornění síly v oji 

 
zpomalení: 

Gv
BvZv = , 

Gp
BpZp = …..kde index:  v (valník) 

       p (přívěs) 
Je tedy zřejmé, že ideální případ nastává pokud Zv=Zp. V praxi se přebržďuje přívěs 

oproti valníku, tedy Zp>Zv. 
2) závěsové systémy-obdobná situace, ale ještě horší. Bývá totiž nižší rozvor tahače a vyšší 

vzdálenost mezi zadní nápravou tahače a návěsu. Souprava se snáze zlomí. Situaci lze 
zlepšit posunem točny směrem před zadní nápravu tahače a tím se částečně souprava 
stabilizuje. V Americe se točna u velkých tracků umísťuje přímo nad zadní nápravu, čímž 
je zvýšená trakce, ale souprava se lehce láme. Dělají tak proto, že mají dlouhé, rovné 
silnice, s málo zatáčkami a takové zlomení téměř nehrozí. 
POZN. Při brždění návěsem je zde navíc i vertikální síla v točně. 

 
1.34 DYNAMICKÉ ZATÍŽENÍ VÍCENÁPRAVOVÝCH VOZIDEL 
Při změně např. kladné akcelerace, se přední náprava dvojnápravy nadlehčuje a zadní je 

zatížena více. Ta přední má snahu odlehnout (obr. 169).   Součinitel hnací síly: 
G
Fkγ F =  

Obr. 169  Schématické znázornění 

 
Zadní dvojnáprava-odlehnutí kompenzující náprava: 
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Součinitel rozložení hmotnosti: 
2

2
2 G

Zm = , 
3

3
3 G

Z
m =  

Ideální: m2=m3=1 , pro úplné odlehnutí přední části dvojnápravy platí: m2=0, m3=2 

 
1.35 ODOLNOST VOZIDLA PROTI SMYKU 
SMYK: Je to vlastně porušení rovnováhy působící na kolo. 

( )ϕ.ZZZZYY //
2

/
2

//
1

/
121 +++≤+                               souč. boční síly: 

G
Yη =  

kde:  Y….boční síla 
 Z….reakce na kolo 
 G….gravitační síla 
 φ….součinitel adheze 
VYSKYTUJÍ SE 3 PŔÍPADY: 

a) počátek protáčení vnitřního kola ZN hnací (bez smýkání do boku) 
b) počátek bočního sklouznutí při protáčení zadního hnacího kola 
c) počátek bočního sklouznutí bez předchozího protáčení zadního hnacího kola 

Obr. 170   3 případy vozidla ve smyku 

 
POZN.: Poměr /

2Z  a //
2Z  závisí na: velikosti úhrnné boční síly Y2, poloměru zatáčky R, 

hmotnosti vozidla, těžišti, tuhosti rámu a karoserie, tuhosti pružin a pneu, na přenášeném 
momentu spojovacího hřídele.       
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1.35.1 VLIV KONSTRUKCE VOZIDEL NA ODOLNOST PROTI SMYKU (obr. 171) 
1) POLOHA TĚŽIŠTĚ: přiblížení těžiště k zadní nápravě odolnost vůči smyku zlepšuje 

(vyšší trakce). Zvyšování h situaci zhoršuje. 
2) Rozchod b: zvyšujeme stabilitu ve středním rozpětí γF (ty extrémy už neovlivníme). 
POZN.: Pro obdobné 3 podmínky se řeší boční stabilita při brždění. 
Obr. 171   Vliv konstrukce vozidel na odolnost proti smyku 

 
1.36 VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY(VV) 
 Je podmnožinou motorových dopravních vozíků. Jsou to mechanicky poháněná 
vozidla vesměs malých rozměrů, která se používají v uzavřených i otevřených prostorech 
k dopravě nákladů a to na kratší vzdálenosti. Nepoužívají se k dopravě osob. 
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Obr. 172   Portálový obkročný vozík 

 
POZN.: VV se řídí jinak než OA. Proto by v zaměstnání pracovník neměl střídat a záhy 
přesedat z OA do VV a naopak. 
1.36.1 KOSTRUKCE: 

1) MECHANICKÁ ČÁST: 
a) PODVOZEK: Skládá se z rámu, řídící nápravy, vlastního řízení, protizávaží (pro 

bezpečnost k=1,5). 

 
b) HNACÍ BLOK: To je motor, spojka, převodovka (automatická), hnací náprava (ta 

nebývá řídící, protože by zde byla třeba vysoká ovládací síla. Hnací bývá ta přední, 
kde je vysoká trakce-součinitel adheze), dále pohon hydrogenerátoru (od motoru)-to 
odebírá dost výkonu, proto se má v praxi buď jen pojíždět nebo jen zvedat (při 
konstrukci se navrhuje na vyšší potřebný výkon z obou dvou s mírným přebytkem, 
nikoliv jako součet-stačí pak menší motor atd.). 
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c) ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ: Zdvihací rámy, desky (na nich upevněny např. vidle), 
zdvihací ústrojí (válce, lana)-pro pohyb desky po rámech, naklápěcí ústrojí (pro 
předklápění a zaklápění zdvihacího rámu). 

d) KRYTOVÁNÍ: Ochrana osob, materiálu a vlastního VV-přístrojová deska, kryty 
HÚ, sedačka, stříška nad sedadlem (ta je od určitých zdvihů břemene povinná). 

2) HYDRAULICKÝ SYSTÉM: 
To jsou hydromotory, hydraulické hadice, hydrogenerátor pro zdvih a pojezd. 
3) ELEKTRICKÝ SYSTÉM: 
Zejména akumulátory sloužící ke spouštění a u elektrických VV i pro pojezd a zdvih. 
Dále také pro napájení přístrojů VV. 

POZN.: Řídící náprava bývá většinou zadní, protože vlivem nízké normálné síly Z stačí nízká 
ovládací síla. Pro dobré ovládání potřebujeme vysoký rejd a vzadu není nic, co by tomu 
v zástavbě vadilo (vpředu motor atd.). Řízeno bývá jedno ( u 3kolky) nebo 2 zadní kola. Na 
kvalitní povrchy používáme celopryžová kola (minimální údržba, stálé parametry a nízká 
cena). Pro zhoršené povrchy se používají klasická kola se vzdušnicemi. 
POZN.: Koeficient bezpečnosti zdvihacích řetězů se navrhuje k=8. 

ZPŮSOBY VZÁJEMNÉHO ULOŽENÍ RÁMŮ (obr. 173) 
1) kluzné-pro levné varianty 
2) pomocí přímých kladek 
3) pomocí šikmých kladek 
Obr. 173  Způsoby vzájemného uložení rámů 

 
PŘÍKLADY ZDVIHACÍCH SYSTÉMŮ (obr. 174) 

a) Jednoduchý zdvihací systém-břemeno nezvedne více než je výška vozíku, ale vždy je 
zachována volná délka zdvihu (nic se nevysouvá-použití i u nízkých stropů). 

b) Dvojité-zvedne více, ale ihned se začíná vysouvat i rám nad úroveň vozíku (bývá        
u 80%VV). 

c) Vícerámové    
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Obr. 174   Příklady vzájemného uložení rámů 

 
 
1.37 KOLOVÉ NAKLADAČE (KN) 
 Jsou to stroje s vlastním motorem na kolovém podvozku (nebo pásovém) s vpředu 
integrovanou lopatou a pákovou soustavou a nabírá nebo těží pomocí pojezdu do 
materiálu. 

 
POZN.: PÁSOVÉ-pro horší terén. Lépe se rozloží hmotnost. 
ROZDĚLENÍ KN: 
a) Traktobagry (JCB)-vpředu nakladač, vzadu bagr 
b) Bobcaty (bez rejdových kol)-systém řízení Melroe (různé úhlové rychlosti kol na pravé 
a levé straně, přibržďování stran, opačný smysl otáčení kol na jedné a druhé straně-vysoká 
manévrovací schopnost) 
c) Nakladače na speciálních podvozcích KN-nosnost až 10t, konstruovány přímo pro 
tento účel, vysoká účinnost. Bývají obvykle 4x4, s kolovou redukcí (vyšší hluk tu tolik 
nevadí) a se samosvorným diferenciálem (se zvýšeným třením). Nejobvyklejší je zde 
použití kloubového rámu a hydrodynamického převodu (3°, ale spíše 2°). HÚ lze shrnout 
jako spalovací motor, hydrodynamický měnič a automatická převodovka. 
 Rámy jsou svařence z profilů a plechových plátů s úchyty pro jednotlivá ústrojí. 
POZN.: Pneumatiky se zde velmi špatně vyměňují, proto se navrhují na životnost celého 
KN. Někdy se chrání řetězy z legovaných ušlechtilých otěruvzdorných ocelí, které sice 
stojí skoro jako pneu, ale jdou vyměnit daleko lépe. Na opotřebení pneu zde má výrazný 
vliv jejich správné nahuštění. 
 Brzdy se používají jak bubnové, tak kotoučové. Požadavkem je vysoká citlivost (na 
pedál-pro měkké a plynulé brždění) a rychlá reakce brzd. Brždění je vždy na všechna 
kola. Používají se tzv. dvoupedálové systémy: 

1) 1 pedálem brzdím všechna 4 kola, motor s převodovkou jsou připojeny ke 
kolům, ovládací pedál motoru je na volnoběh. Sešlápnutím brzdového pedálu 
se odpojí plyn na volnoběh a brzdíme tedy 4 koly a i motorem. 

2) Výkon motoru je používán na hydrogenerátor a motor tedy nebrzdí. 
VOLANT: Max. ovládací síla je 460N při selhání servořízení. Dlouhodobě, je-li vše 
v pořádku 160N, optimálně však 50N. Méně se nedoporučuje, protože by se snižoval kontakt 
řidiče s vozidlem a vozovkou. 
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1.37.1 ZÁKLADNÍ VÝPOČTY KN  
POLOHA TĚŽIŠTĚ: je potřeba znát kvůli překlápění 
pro b: 
F1+F2-G=0 
F1.L-G.b=0 

G
F1.Lb =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pro h: 
 
F1/+F2/-G=0 
F1/.L/-G.d/=0 
d/=d.cosα+(h-r).sinα→h=…… 
L/=L.cosα  , sinα=H/L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONTROLA ZATÍŽENÍ NÁPRAV: 
a) lopata zatížená Q, maximální vyložení. 

Zajímá nás zatížení přední a zadní 
nápravy, přičemž zadní náprava 
(řízená) nemá mít menší reakci než 
20% celkové tíhy stroje (Q.g+G) a tak 
se konstruuje. 
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F1+F2-G-Q.g=0→F1 
Q.g.c+F2.L-G.b=0→F2 
b) maximální zatížení zadní nápravy-kontroluje se, kdy v pracovní činnosti dojde 

k odlehnutí přední nápravy (např. nájezdem do materiálu) 

rL
r)G(bF2max

+
+

=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) maximální zatížení přední nápravy-hledá se, kdy dojde k odlehnutí zadní nápravy 

(překlopení vlivem vysokého zatížení) 

r
b)G(rF1max +

=  

 
 
 
 
 
POZN.: Z ad b) a ad c) je zřejmé,že 
F1max je vždy vyšší než F2max. Proto 
přední náprava bývá masivnější a 
neřiditelná.   
 
1.38 KMITÁNÍ VOZIDEL (obr. 175) 
Obr. 175    Znázornění kmitání vozidel 

 
VSTUP: nerovnoměrnosti, rychlost jízdy, vlastnosti vozidla-nevyvážený motor, 
nerovnoměrnost kardanova hřídele)   
SOUSTAVA: konstrukce, rozměry, pérování, pneumatiky, hmotnost…. 
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VÝSTUP: zrychlení, rychlost, výchylka, kmitání, síly vlivem kmitání vznikající 

 
 
POZN.: Konkrétní předpis určující vibrace vozidla není dán (jen jako na pracoviště na 8 
hodin práce/směnu, a to bez problémů dnes všechna auta splňují). Sledují se vibrace 
přenášené na člověka a to na ruce, tělo vertikálně a tělo horizontálně (v horizontální 
poloze tělo snese nejmenší vibrace).   
POZN.: Rezonance sedačky včetně řidiče musí být nižší než 2Hz. To musí tlumič zajistit. 

 
2 ČÁST MOTORŮ 

2.0 ZÁKLADNÍ SCHÉMA MOTORU SE SACÍM A VÝFUKOVÝM TRAKTEM 
Obr. 176 

 
 Přes filtr vzduchu motor nasává čerstvý vzduch, který prochází měřičem množství 
vzduchu MV. Informace o jeho množství jsou předávány EŘJ. Následuje vstřikovač, kde je 
za pomoci údajů z řídící jednotky o množství nasátého vzduchu, nastavena velikost 
vstřikované dávky paliva. Tvořící se směs prostupuje přes škrtící klapku ŠK. Ta je ovládána 
přes řídící jednotku EŘJ jako odezva na sešlápnutí plynu. EŘJ přijímá zpětně informace       
o jejím natočení a dle toho upraví např. dávku vstřikovaného paliva atd. Co možná nejlépe 
promíchaná směs vzduchu a paliva vstupuje do motoru. Zde EŘJ ovládá zapalování, tzn. jeho 
variabilitu (např. k zamezení detonačního hoření).  

Z motoru jsou dále EŘJ předávány informace o úhlu natočení klikového hřídele ϕ, 
aby byla známa poloha jednotlivých pístů, tedy i vačky (např. aby na svíčce docházelo 
k zápalu ve vhodný okamžik, nebo pro vhodné tvarování charakteristiky vstřiku). 
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Dalším parametrem jsou otáčky n a teplota motoru tm. Podle nich EŘJ upravuje 
bohatost směsi. Bohatost směsi v závislosti na tm je dána destilační křivkou paliva (benzínu). 
V závislosti např. na otáčkách a teplotě motoru je také upravován předstih zážehu PZ. 

U moderních motorů bývá nedílnou součástí také snímač zrychlení a. Tím jsou do 
EŘJ předávány informace o klepání jakožto následku detonačního hoření. 

U benzínových motorů jdou z motoru výfukové plyny do 3složkového katalyzátoru   
s λ sondou. Podle obsahu O2 ve výfukových plynech vzniká el. napětí a informace o něm jde 
opět to EŘJ, která upraví směs na cca λ=1 pro správnou a efektivní funkci katalyzátoru. 

Výfukový trakt je zakončen tlumičem hluku výfukových plynů. 
 
POZN. Ze schématu je zřejmé,že EŘJ toto vše řídí pomocí změny předstihu zážehu PZ a 
bohatosti směsi λ. 

PRUŽNOST MOTORU: 

a) otáčková 
max)(
max)(

Mn
Pne =  

b) momentová 
max)(
max)(

PM
MMem =  

c) celková mn eee .=  
Obr. 177  Charakteristika hydromotoru 
 

 
+: -ideální charakteristika  
 -plynulá změna otáček 
 -pomocné brždění pomocí 
 hydrauliky 
-: -vyšší cena 
 -vyšší hmotnost 
 -nižší účinnost využití 

energie 
 
 

U vozidel se vesměs nepoužívají.  
2.1 ENERGETICKÁ BILANČNÍ ROVNICE 

 
tedy qviiw +−= 21      
2.2 VÝKONOVÁ BILANCE  

.
.mwP =  

uvádí se, že cca: 1/3P=Pe (pro předpokládanou celkovou účinnost 33%) 
   1/3P-odchází nevyužitá ve výfukových plynech 
   1/3P-odchází chlazením 
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POZN.: Běžné pístové vozidlové motory OA mají provozní otáčky cca v rozmezí 2000-6500 
ot/min pro zážehové, cca od 1500-4500 ot/min pro vznětové. Wankelův motor má horní 
hranici až kolem 8000 ot/min. Motory pro NA mají otáčky cca do 2000 ot/min, motocyklové 
až do 18 000 ot/min. Souhrnně jim říkáme rychloběžné motory. Průmyslové a lodní motory 
mají provozní otáčky cca 95 ot/min a proto jim říkáme pomaluběžné. Nejvyšší otáčky mají 
motory s nejmenším spalovacím objemem (např.pro spalovací motory RC modelů) a to až 
20000-40000 1/min. Vysoké otáčky značí kratší čas na dobu hoření. Proto vyšší n u malých 
objemů motoru, kde malý objem palivové směsi rychleji shoří. 
POZN.: Lze zjednodušeně předpokládat izochorický přívod tepla u ZM a izobarický u VM. 

 
pe-střední efektivní tlak oběhu-plocha té 
vysokotlaké horní části, mínus plocha té dolní 
nízkotlaké a tento rozdíl převeden na obdélník 
v rozmezí zdvihového objemu. Maximální 
vertikální hodnota pak představuje pe. Vykoná 
stejnou práci jako před tím převedením. 
 
pi-střední indikovaný tlak oběhu-je to plocha 
již zaoblené horní vysokotlaké části převedená 
na obdélník. 
 
pt-střední teoretický tlak oběhu-je to plocha 
nezaoblené horní vysokotlaké části oběhu 
převedená na obdélník. 

We=pe.Vz 
Wi=pi.Vz 
Wt=pt.Vz 

mpipe η.=  

mCHTPLmiCe .η.η.ηη.ηηηη === ….ηC je cca 25-35% pro ZM a 30-40% pro VM (až 45% 
pro přeplňované) 

PRIV

ODVPRIV

PRIV
T Q

QQ
Q
Woη

−
==  

Wt=pt.Sp.Zp=F.Zp=pt.Vz…kde Sp-plocha pístu a Zp-zdvih pístu 
Pi=ηi.P  (platí i obdobně pro ty další) 
Jedním ze základních parametrů spalovacích motorů je tzv. kompresní poměr: 

1
)1(1

−
=⇒=−⇒+=

+
==

ε
εεε VzVcVzVk

Vk
Vz

Vk
VkVz

Vk
Vc  

U ZM lze uvažovat ε=9-12, u VM ε= až 20. 

POZN.: Mohou vystupovat i další poměry (
3,2

4

V
V

=β …stupeň izobarického spalování, 

2

3

p
p

=υ …stupeň při izochorickém spalování, 
4

5

V
V

=δ …stupeň expanze) 

2.3 IDEÁLNÍ OBĚHY 
předpoklady: 

1) pracovní látkou je ideální plyn (cp,cv=konst., pracovní látkou je po celou dobu 
dvouatomový plyn (χ=1,4), který nelze zkapalnit v celém rozsahu, je dokonale 
stlačitelný a nevazký). 

2)  změny v oběhu jsou vratné-izoentropy (děj probíhá nekonečně pomalu) 
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3) pracovní látka je dokonale tepelně izolována a celý systém je těsný (nejsou úniky) 
4) komprese začíná v DÚ a končí v HÚ atd.-neuvažujeme časování 
5) oběh je uzavřený (beze změny pracovní látky) 
6) přívod tepla je za konstantního tlaku, objemu případně oba najednou 

POZN.: Teplota samozapálení (zapálení bez vnějšího přičinění) je u nafty nižší než u benzínu. 
 
2.4 SKUTEČNÉ OBĚHY  
Plyn je reálný, z počátku je 2 atomový, po spálení 3 atomový. Jinak jsou zde opačné 
předpoklady jak u ideálních oběhů. U skutečných oběhů je také ztráta tepelnou disociací, 
která vzniká při teplotách nad 2000°C vlivem chemických reakcí (obr. 178). 
Obr. 178  Ztráta tepelnou disociací 

 
ZÁKLADNÍ VÝPOČTOVÉ VZTAHY: 

.Hump

Pmηη .Ce == …. empHuPmPe η..
.

==  

množství vzduchu: DOPRAVNIV

.

V .η.ρ
2.60

nVc.m = ;  Vv.iVc = , kde Vc=celkový objem, 

Vv=objem 1válce, i=počet válců 
Vz.pe.nMt.ωPe ==  

úpravami:   
60.

...
60.

2.
ττ

π inpeVznMtPe == ;  τ=2 pro 4-dobý motor, 1 pro 2-dobý motor 

2.5 MECHANICKÁ ÚČINNOST 
Zahrnuje ztráty třením (zejména přímočarý pohyb pístu ve válci), čepové tření, tření kliky 
(ložiska), pohon rozvodového ústrojí, vstřikovacího čerpadla, vodního a olejového čerpadla 
atd. Rovněž zahrnuje ztráty hydraulické a aerodynamické. Představuje práci na výměnu 
obsahu válce. 

pi
p

1
pi
pe

pi
ppi

ηm ZTRZTR −==
−

= ….dost závisí na tom, zda se jedná o motor pomaluběžný 

nebo rychloběžný. 
STANOVENÍ ηm:  1) indikací nízkotlaké části p-V diagramu (např. v programu 

Indimeter)-u ZM je ale vysoká variabilita cyklu, tedy tato metoda je 
vhodnější pro VM. 

 2) protáčení brzdou-v závislosti na otáčkách se mění sice zatížení (-), 
ale můžeme přímo odečítat ztrátový moment (+). 

 3) decelerační metoda-čas do zastavení z určitých n (1/min) odpovídá 
mechanickým ztrátám. 

POZN.: U přeplňovaného motoru může p-v diagram vypadat takto (ηD=0,7-0,9). 
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tedy snižují se mechanické ztráty (lepší účinnost)-může být dopravní účinnost vyšší jak 1. 

 
a) dodáváme tolik vzduchu, že v nasátém objemu zůstanou ještě spaliny 
b) dodáme tolik vzduchu, že dojde přesně k dokonalému propláchnutí válce 
c) dmychadlem dodáme motoru tolik vzduchu, že část uteče do VP (ηD>1, φPR>1). 

POZN.: U starších motorů se mohlo stát, že při sešlápnutím plynového pedálu bez zatížení (na 
volnoběh), píst narazil na ventil, který se nestihl vrátit do sedla. 
2.6 CHARAKTERISTIKY SPALOVACÍHO MOTORU 

a) otáčková-vychází z P=M.ω=M. ⎡ ⎤kWnMn
9554

.
1000.60

2
=

π  

pi
p

1
pi
pe

pi
ppi

ηm ZTRZTR −==
−

=  
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Teoreticky by šel výkon do 0, ale ve skutečnosti PSM pracuje až od určitých 
volnoběžných otáček, proto je vhodné začít kreslit charakteristiku až od těchto otáček. 
U otáčkové charakteristiky se mění jako proměnná otáčky motoru a tomu odpovídá 
zatížení (Mt, pe), (vnější otáčková char.-100% zatížení, nebo jmenovité, částečné-
např.50% atd.). 
b) zatěžovací-dělá se závislost pro různá zatížení (pro určité n=konst.). Výsledkem je 

pak závislost různých parametrů (např. mpe) na zatížení. 

 
c) celková (úplná, vrstevnicová) 

 
Tedy jak je z obrázku patrné, variátor posune bod po P=konst.(sníží se otáčky, ale vzroste Mt) 
 
2.7 CHARAKTERISTIKA ELEKTROMOTORU 

 
2.8 POJMY 
DIFŮZNÍ JEVY: Dochází k nim mezi hořící směsí a nespálenou-uplatňují se u oběhů PSM 
ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI:   a) vnitřní    
     b) vnější 
TYP PALIVA: a) lehce odpařitelné  a) homogenní 
   b) těžce odpařitelné  b) heterogenní 
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2.8.1 HOMOGENNÍ SMĚS: Je u většiny ZM. Palivo je dokonale promícháno se vzduchem. 
Teoreticky má ve všech místech a směrech stejné vlastnosti, 
palivo je odpařené a připravené k zapálení a hoření. 

2.8.2 HETEROGENNÍ SMĚS:  a) objemová   – nestejnoměrnost   vlastností   v   objemu. 
    Typické pro   VM, ve vzduchu je jemně rozprášená 

nafta. 
b) vrstvená-zážehové motory GDI, FSI, které mají přímý 
vstřik palivové směsi přímo do válce motoru. V určitých 
režimech (nízkém zatížení) pracují s touto heterogenní 
vrstvenou směsí (λ≠konst.-bohatší právě v oblasti 
svíčky). Ale stále používají zážeh od svíčky (není vznět 
jako u dieslových motorů). 

VZNÍCENÍ: Je typické tím, že k tomu dochází samovolně (bez cizího budiče-svíčky) vlivem 
vysoké teploty zkomprimované směsi paliva ve válci. 
POZN.: Při výměně obsahu válce tam vždy něco zůstane, což závisí především na velikosti 
kompresního objemu (ε). To pak zřeďuje přivedenou směs, která se od tohoto zbytku v první 
fázi ohřívá. HC obsažené ve výfukových plynech mají příznivý vliv na rozběh reakcí v nové 
náplni a lépe se tak zvládne iniciace hoření. V druhé fázi je naopak teplota přivedené směsi 
tímto zbytkem snižována, protože jde o vyhořelé palivo. To nám sice snižuje dopravní 
účinnost ηD, ale využívá se toho ke snížení emisí NOx (nižší teplota hoření). Je tím tedy velmi 
ovlivňováno přivedené teplo Q=m.c.dT. To jde ale jen do určité míry, protože je protichůdné 
vůči emisím CO, HC. Je tedy vhodné toto nějakým způsobem regulovat. V současnosti se 
regulace značí EGR (exhaust gas regulator) a v moderních benzínových motorech s nízkým 
zatížením a vyšším kompresním poměrem ε se úspěšně používá. Část spalin se přivádí zpět 
do sání. 

 
POZN.: Můžeme říci, že pro stejný zdvihový objem znamená zvýšení kompresního poměru ε 
také zvýšení maximálních tlaků v oběhu, tím se zvýší pe (střední efektivní tlak oběhu v MPa) 
a podle známého vztahu pro výpočet Pe (kW)=Vz.pe.n.i se zvýší také výkon motoru. Toho lze 
dosáhnout např. snížením kompresní výšky v hlavě válců. 
 
TEPLOTA ZAPÁLENÍ: 
Teplotu zapálení můžeme u paliv seřadit chronologicky asi takto:  

Nafta (200°C) 
Benzín 
Propan-butan (700°C)-LPG 
Víme ale, že ve skutečnosti se benzín plamenem zapálí lépe než nafta a ještě lépe pak 

např. propan-butan. To je dáno schopností tvořit dobře zápalnou směs se vzduchem, kde ji 
benzín jako lehce odpařitelné palivo tvoří podstatně lépe než nafta.  
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POZN.: Nebezpečí výbuchu u LPG a s čím je nutné při konstrukci počítat je, že ρLPG>ρVZD. 
Tedy drží se při zemi, tam hrozí nebezpečí a takové prostory je třeba dobře odvětrávat. 

2.9 VARIABILITA CYKLU 
 U ZM je variabilita problémem, který nám dost vadí, ale nedaří se ji moc odstranit. 
Proměnlivost je jak mezi jednotlivými cykly, tak mezi jednotlivými válci. Nastává zejména 
vzhledem k charakteru a vytváření pracovního cyklu, kde je při zažehnutí důležitým faktorem 
turbulence, pomocí které jsou aktivované částice směsi vynášeny do nehořící. Tato turbulence 
je pokaždé trochu jiná (vynese vždy různý počet aktivovaných částic a různě daleko) a těžko 
předvídatelná v závislosti na krátkém čase, kdy probíhá. Je tedy různý postup šíření plamene a 
v závislosti na poloze klikového hřídele průběh tlaku po zážehu ve válci vzroste vždy trochu 
jinak. Optimálně by měl být pMAX 10÷15° za HU. Toto však vlivem variability kolísá, mění se 
vždy trochu doba hoření, tlaky, teploty a rychlost hoření a oběh se tak obtížně optimalizuje 
z hlediska emisí, spotřeby, účinnosti atd.  

Obr. 179  Vliv variability cyklu na průběh maximálních tlaků 

 Variabilita ZM se v praxi měří alespoň na 150 cyklech, dělá se analýza a výpočtem se 
určí. U ZM bývá 2÷4% (což je dost) a kolísání pMAX =8÷10%. 
 Variabilita u VM je téměř nulová (až neměřitelná) a je způsobena snad jen ne vždy 
zcela stejným vstřikovaným množstvím paliva. Kromě toho, že VM pracují s chudou směsí, je 
toto další příčinou toho, že VM mají obecně nižší spotřebu a vyšší účinnost oproti ZM (dáno 
také hlavně druhem oběhu). 

2.10 KONSTRUKCE 
Rozdělení motorů podle poměru Z/D: 

a) Z/D>1⇒ nadčtvercové 
b) Z/D=1⇒ čtvercové 
c) Z/D<1⇒ podčtvercové Z….zdvih motoru 

D….vrtání válce 
POZN.: VM jsou zejména nadčtvercové, ZM podčtvercové, nebo čtvercové  

Poměru Z/D pak odpovídá střední pístová rychlost:   
30
.cS
nZ

=                 

(ZM 12÷16m/s, VM 10÷13m/s, pomaluběžné <6,5m/s, rychloběžné >10m/s) 
DÉLKA OJNICE: L....vychází zejména z  velikosti zdvihu tedy poloměru zalomení klikového 

hřídele: 
2
Zr =  
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lv
d

rL čepu ++=
2

.2min ….kde lv je délka části ojnice zasahující do pístu 

 

Potom poměr λ==
L

Z
.2L

r .....dnes se volí cca 0,3 a je snaha ho zvyšovat (0,34) pro menší 

rozměry a nižší hmotnost.  
rozteč válců: Je třeba si uvědomit, zda konstruujeme motor řadový nebo vidlicový. V obou 
případech je snaha o co nejkratší motor, tedy o co nejmenší rozteč válců (jak z hlediska 
úspory materiálu, velikosti, tak velikosti namáhání). 
 U vidlicových motorů se běžně dělají 2 ojnice na jednom zalomení kliky a s tím je 
třeba počítat při jejím návrhu. Dále nesmíme zapomenout na prostor chlazení mezi válci 
pokud ho uvažujeme. 
2.11 SLOŽENÍ KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ: -pístová skupina (píst, pístní čep, pístní 

kroužky, 
 -vložený válec-vložka válců) 
-klikový hřídel 
-ložiska 
-ojnice 
-setrvačník a torsní tlumič 

2.12 PÍST 

Obr. 180   Síly na pístu 
Rozkladem síly působící 
přes ojnici vzniká síla normálová  
a setrvačná. Jako sekundární 
pohyb pístu můžeme označit jeho 
naklápění. Normálová síla pak 
vytváří moment Mk. Proto se 
někdy pístní čep ukládá mimo osu 
(cca 0,5mm) a tím lze normálovou 
sílu zmenšit opačným momentem 
(od síly od tlaku směsi nad 
pístem).  

Normálová síla je dále 
závislá na délce ojnice. Dnes je 

snaha snižovat její délku na minimum, čímž se normálová síla zvyšuje. Ne však nad takovou 
mez, která by nebyla zvládnutelná. 
Fp=F-Fs Fp….celková síla pístu 
  F….síla od tlaku směsi nad pístem 
  Fs….setrvačná síla pístové skupiny+1/3 ojnice 
 Teplo se z pístu odvádí zejména pístními kroužky do vloženého válce a do vzduchu. 
Někdy se používá tzv. šejkr efekt, kdy je v pístu prostor pro částečné naplnění olejem (cca do 
1/2) do kterého se teplo předává. Teplo z vloženého válce je předáváno buď do vzduchu 
(motor musí být bohatě žebrován) nebo kapaliny podle druhu chlazení motoru.. 
 Při konstrukci je třeba počítat s tím, že vlivem různých teplot na místech pístu je také 
různá jeho deformace. 
 Výhodou ZM motorů oproti VM je, že v pístu  nejsou ty komůrky. S pístními kroužky 
můžeme pak jít více nahoru, kde je místo exponovanější. Píst je pak možno udělat také nižší a 
lehčí. Vzdálenost 1. pístního kroužku také vlastně určuje velikost tzv. škodlivého prostoru. 
Což má vliv hlavně na emise (CO, HC, PM). 
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 U VM je alespoň snahou udělat ty komůrky co nejmělčí (ale se zachováním dobrého 
rozvíření směsi), abychom s kroužky mohli jít výše. 
FUNKCE PÍSTU: 
-přenáší tlakové a setrvačné síly do klikového mechanismu (přes pístní čep) 
-odvádí část tepla do chladící soustavy 
-má těsnící funkci mezi karterem a spalovacím prostorem (aby nešel olej do spalovacího 
prostoru a ani spaliny neznečišťovaly olej). 
POZN.: Těsnivost se hodnotí spotřebou oleje. Ta je dnes již skoro neměřitelná vlivem přesné 
výroby, materiálu pístních kroužků, zvládnuté a předpokládané deformace vloženého válce 
(např. při dotažení hlavových šroubů atd.). Do předepsaného limitu výměny oleje netřeba 
dolévat. Dříve bývala spotřeba oleje 1÷2% ze spotřeby paliva. 
POZN.:Materiálem pístu jsou nejčastěji hliníkové slitiny typu LOEX(AlSi12CuMg)-obsahuje 
tedy kolem 12% Si (to je právě eutektoidní, pokud má více, což se u pístů také používá, je 
nadeutektoidní). Hliníku přes 80%.  Většinou jsou to odlitky, ale mohou být i kované.  
POZN.: Hlavové šrouby by měly být pro nízkou deformaci vloženého válce rozmístěny 
symetricky. 

POZN.: Snahou při konstrukci pístu jsou jeho minimální rozměry a tedy i hmotnost. Při jeho 
dobré konstrukci se např. nemusí použít vyvažovací hřídel. 
POZN.: Správně by měl píst sedět na pístních kroužcích a na plášti (proto někdy ta černá 
plocha na plášti pístu pro snížení tření, protože plášť znamená jinak až 50% třecích ztrát). 
Aby toto bylo co možná nejlépe splněno, není průměr pístu konstantní, ale směrem k pístním 
kroužkům se zmenšuje (obr. 181). 
POZN.: Píst sice na pístních kroužcích sedí, ale nevedou ho. Pouze se přes ně odvádí teplo. 

Obr. 181  Znázornění zmenšování průměru pístu směrem k pístním kroužkům 

 
POZN.: Při již dříve zmiňovaném naklápění pístu nesmí dojít k situaci znázorněné na obr. 
182, proto se dělá zkosená nebo zaoblená hrana pístu, aby k tomu nedošlo (obr. 183). 

Obr. 182         Obr. 183 
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POZN.: Při navrhování je třeba zvážit velikost vůlí pístu vůči vloženému válci. Pokud je 
velká, vzniklý karbon zůstává. Pokud malá, karbon se zalešťuje. Třeba taková vůle, aby se 
karbon ulamoval.  

2.13 PÍSTNÍ KROUŽKY 
 V současnosti se u spalovacích motorů používají většinou 3 pístní kroužky (PK). 2 
těsnící, které brání vzájemnému prostupu látek mezi karterem a spalovacím prostorem, a 1 
stírací, který stírá olej u vloženého válce a přes drážky v něm a v pístu ho vrací zpět do 
olejové vany. Povrch PK je broušen na Ra=0,4 (někdy až 0,1). Aby kroužek dobře těsnil, 
resp. stíral, musí být pohyblivý, nepřipečený. Potřebný přítlak na vložený válec je dosažen 
pomocí pružného efektu a díky vůli cca 0,1mm (obr. 184). 

Obr. 184         Obr. 185          Obr.186 Znázornění drážek pro těsnící a stírací PK 

 
Drážka v pístu nebývá zpravidla kolmá, ale pod určitým úhlem. To má pak za 

následek zlepšení určitých  potřebných vlastností např. stírání oleje (obr. 185). Už i z tohoto 
důvodu se PK při demontáži a následné montáži nesmí otočit (myšleno spodkem PK nahoru). 
Proto vršek PK bývá označen jako TOP. Při navrhování pístu se z hlediska PK pečlivě 
dimenzují můstky mezi jednotlivými PK. 

POZN.: Někdy může nastat případ, že se nadměrně opotřebovává 1.PK tzv. vytloukáním. To 
se stává u více namáhaných VM. Proto se tam dělá nálitek např. z NIREZISTU (obr. 188). 

Obr. 187  Průřez těsnícím kroužkem       Obr. 188  Nálitek z Nirezistu 

 
Materiál PK viz. tabulka používaných materiálů pro spalovací motory str. 105. 

Obr. 189  Možnosti nasazování PK 

 
2.14 PÍSTNÍ ČEP 
 Vlivem olejového chlazení ho není již třeba nikterak mazat. Vlivem smáčení 
klikového hřídele v olejové vaně, vysokých otáčkek dochází k "cákání" oleje po karteru, což 
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stačí pro mazání pístního čepu. Někdy se píst chladí nástřikem oleje na jeho spodek. Tím se 
pístní čep maže sice více, ale zase PK musí více stírat. Proto je pro dodatečné chlazení lepší 
využít šejkrový efekt, kdy píst není takto přimazáván. 

 Konstrukčně se volí mezi pístním čepem pevným nebo plovoucím (modernější, lepší 
zatížení, nižší opotřebení vlivem jeho otáčení). 

OVALIZACE PÍSTNÍHO ČEPU: 

 
V praxi dochází k prasknutí hlavně z důvodu ovalizace (než vlivem ohybu). 

POZN.: Pístní čep má velmi malou vůli-cca 0,003mm. To způsobuje jinak jeho velmi 
obtížnou montáž do pístu. V praxi se dělá tak, že se pístní čep dá do „ledničky“, ochladí se a 
vlivem tepelné roztažnosti (∆l=lo.α. ∆t) se vůle dočasně zvětší a pak se již dá dobře 
namontovat. Po vyrovnání teplot se vůle zase sníží. 

2.15 OJNICE 
 Namáhání je zde hlavně na tlak a vzpěr    Obr. 190   Ojnice se šikmou dělící rovinou       
(podle její délky l). Dále je namáhána 
tahem od setrvačných sil od pístové 
skupiny a cca 1/3 ojnice (v praxi se ve 
výpočtech používá, že cca 1/3 hmotnosti 
ojnice připadá k pístové skupině a 2/3 ke 
klikovému hřídeli). Jedná se tedy o 
střídavé namáhání. Oko ojnice je 
namáháno na otěr (otlačení). 

 

cosβ
FsFpFo ±

= .....viz. kinematika ojnice 

 Dříve se dělala dělicí rovina v ojničním oku pro montáž klikového hřídele pomocí tzv. 
zazubení. Na to byl kladen velký požadavek na přesnost a kvalitu povrchu. Zazubení se 
lapovalo. Tím se výroba prodražovala. Dnes se poměrně s vysokou přesností ojnice v oku půlí 
na trhačkách. U vidlicových motorů se většinou tato rovina dělá šikmá pro lepší montáž a 
dotažení ojničních šroubů (obr. 190). 

POZN.: Ojnice u tříválce 1,2 l u ŠKODY FABIE má vrtanou podélnou dírku pro mazání 
pouzdra v ojnici u pístního čepu. 
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POZN.: Ojniční šrouby musí mít takové předpětí, aby nepřenášely sílu v ojničním oku a 
nebyly namáhány na střih. 

2.16 KLIKOVÝ HŘÍDEL (KH) 
 Je namáhán zejména na krut, ohyb, otlačení v zalomení a uložení v ložiskách a            
v určitých případech na střih (smyk). Kontroluje se na torsní kmity (používá se tzv. 3 a 5ti 
momentová věta), které jsou způsobeny nerovnoměrností přiváděného Mk (ty pak dále 
vyrovnává částečně setrvačník). Pro jejich snížení se dělá tlumič torsních kmitů (obr. 191), 
který se umístí na klikový hřídel. 

Řešení: 

zkrut:   
G.Jk
Mk.L

=ϕ    tuhost: 
L

G.JkMkC ==
ϕ

  (analogie s k=F/x) 

Dělají se pohybové rovnice-tzv. metoda přenosových matic. 

Možnosti pro zmenšení torsních kmitů: 

1) provozní otáčky min. o 15% jiné než kritické 

2) kritické otáčky co nejvyšší (buď zesílením čepů⇒vyšší tuhost, nebo čepy vylehčíme-dělají 

se duté). Tedy dle 
m
kfKRIT =  . 

3) volba správné hvězdice zapalování (pořadí) 

4) použít torsní tlumič  

a) Třecí-pomocí tření (cca f=0,1) se zabraňuje kmitům (útlum) 

b) Rezonanční-protirezonance (protikmity), levnější než ty třecí 

Obr. 191  Rezonanční tlumiče kmitů 
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Obr. 192  Nebezpečné průřezy KH 

 
ZÁSADY: 

1) Za každým zalomením je podpora. Zamezí se tak ohybovému kmitání. 

2) Tuhost v krutu a ohybu co nejmenší (z hlediska pevnosti ale dostatečná). Tím je  zvýšen 
útlum.  

3) Co nejmenší rozteče válců (kratší klikový hřídel-nižší průhyb) 

4) Dostatečné překrytí čepů (obr. 192). Při kladném překrytí se tak zamezí podélnému 
kmitání-zkracování, prodlužování, které by při záporném mohlo vznikat. 

5) Použití přechodových rádiusů nebo zápichů 

6) Použití vývažků 

 

POZN.: Pro např. 3 válcový motor se zdá být obtížná výroba KH (otázka, jak udělat dutiny 
pro kování, aby pak šel výkovek vůbec vyndat). Dělá se tak, že se vykove v jedné rovině a 
pak se natočí. Hloubka zakalení je cca 1,2 až 2 mm. KH je běžně uložen v kluzných 
ložiskách, které jsou tlakově od olejového čerpadla mazány olejem. Je třeba si uvědomit že 
kluzná ložiska se nejvíce opotřebí právě, než se vytvoří tzv. olejový film (obr. 193). Ta doba 
pak závisí např. na teplotě oleje (dle toho pak jeho viskozita), zatížení ložisek, místě přívodu 
oleje, tlaku oleje, průměru KH, jeho otáčkách, na použití druhu kluzných ložisek-s axiálními, 
radiálními drážkami atd. Dnes se používají výhradně tenkostěnná ložiska (cca 0,2÷0,5mm 
kluzného materiálu+1,5÷3mm pásu, na kterém je kluzný materiál naválcován). 

POZN.: Pánvičky musí pružit pro dobré uložení. V ojničním oku se musí samy udržet a 
nespadnout. Tak se při montáži testují. 

Obr. 193 

 
Otázka: Kdy použít kluzná a kdy valivá ložiska? Pro situaci častého rozjezdu a zastavování 
KH je třeba zvážit vhodnost použití kluzných ložisek a jejich případné nahrazení valivými 
(obr. 193). Dále pro velké průměry platí, že vlivem vyšší obvodové rychlosti se kluzná 
ložiska více zahřívají a proto se např. u nákladních vozidel opět nahrazují valivými.               
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U nákladních automobilů nám pak většinou nevadí vyšší hluk, který je použitím valivých 
ložisek způsoben. 

POZN.: Polotovarem pro KH je výkovek, odlitek a nebo se velké KH montují z jednotlivých 
částí.  

2.17 BLOK VÁLCŮ x KLIKOVÁ SKŘÍŇ 
Kliková skříň se říká spodní části motoru, kde jsou uložena ložiska, KH, u rozvodu 

OHV i vačka. 

Blok válců je vrchní díl, který tvoří obal pro vložené válce (heterogenní provedení-
suché nebo mokré-obr. 194) nebo přímo pro válce u monolitického provedení. Vložený válec 
se odlévá za rotace odstředivým litím, a to buď s horizontální nebo vertikální osou rotace. 

Obr. 194   Mokrá a suchá vložka 

 
POZN.: Suchou vložku lze obrábět až po nalisování do bloku válců, mokrá se musí obrobit 
mimo blok válců.  

Materiálem je litina nebo hliníkové slitiny. Potřebná tuhost bloku válců a klikové 
skříně se v praxi řeší pomocí simulace metodou konečných prvků. Rozlišuje se pojem suchá a 
mokrá kliková skříň, kdy mokrá slouží jako olejová nádrž, suchá nikoliv. 

ULOŽENÍ KH V KLIKOVÉ SKŘÍNI: 
1) dělící rovina je v ose KH-u většiny vozidlových motorů  

2) dělící rovina je pod osou KH 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) tunelová skříň-řešeno tak, že dělící rovina není a KH se zasune do tzv. tunelu. Tato 
možnost se používá u valivého uložení KH. 
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2.18 HLAVA VÁLCŮ 
Tvoří víko válce a část spalovacího prostoru. Protože ve spalovacím prostoru je určitý 

tlak, je s ním třeba počítat a proto hlavové šrouby mají potřebné předpětí, aby nedošlo             
k odlehnutí obou částí (hlavy a bloku) a únikům ze spalovacího prostoru. V hlavě válců jsou 
kanálky pro chladící kapalinu, které mají zabezpečit nízké tepelné namáhání dna hlavy válců. 
Teplota chladící kapaliny je 30°C÷90°C. Při překročení horní hranice dochází pomocí 
teplotního čidla např. k zapnutí ventilátoru vzduchu, který zajistí dodatečné ochlazení chladící 
kapaliny protékající chladičem (viz. chlazení motoru). Je třeba chladit zejména okolí              
u výfukového ventilu, kde jsou vysoké teploty a místo nejexponovanější. Chladící kapalina 
musí protékat určitou rychlostí. Ne moc malou, aby se nevytvářel vodní kámen, hůře by se 
chladilo a usazovaly se nečistoty, a ani ne moc velkou, kdy by byly velké ztráty prouděním 
(místní a třecí ztráty rostou z druhou mocninou rychlosti proudění-viz. mechanika tekutin). 
Rychlost proudění může být např. 1 m/s (cca stejná je i v běžném vodovodním kohoutku).     
V nejvyšším místě chladícího obvodu je odvzdušnění, aby nevnikaly vzduchové kapsy. 

Pokud je motor chlazen vzduchem a ne chladící kapalinou, je také hlava válců bohatě 
žebrována za účelem zvýšení plochy. 

Polotovarem hlavy válců je odlitek. 

Protože v hlavě válců je řada součástí, které potřebují být mazány, je zde také olejový 
okruh. Určitou zásadou je, pokud to jde, nevést okruh kolem výfukového ventilu, kde by olej 
sice napomáhal chladícímu efektu, ale zase by docházelo k jeho rychlému stárnutí a degradaci 
vlastností. 

V hlavě válců jsou také uloženy ventily. Dosedají do tzv. sedla ventilů, která jsou 
zalisovaná do hlavy válců. Sedla jsou totiž z kvalitnějšího materiálu než hlava válců, který má 
vyšší životnost a parametry pro zvýšené namáhání (mechanické i tepelné). Montáž lisování se 
dělá opět jejich zmražením a následnou dilatací. 

Ventily jsou vedeny v tzv. vodítkách ventilů. Zde pro snížení tření je třeba mazání. 
Musí se dbát na tolerance, aby tento mazací olej byl v dostatečném množství, ale zase 
neprošel do spalovacího prostoru. 

2.19 MAZÁNÍ 
Jako zdroj tlaku pro mazací olej slouží olejové čerpadlo. To je poháněno od KH. 

Mazací olej je třeba čistý a to zejména při použití přeplňování TD. Jsou zde vysoké otáčky 
(jako příklad můžeme uvést motor LIAZu, kde nM=2000 /min, potom nTURBÍNY=63 000 /min). 
Spotřebu oleje lze uvádět cca 10 l/min na 1 l objemu motoru. Teplota oleje pak max. 140°C. 
Olejová nádrž, tzv. olejová vana je zpravidla umístěná v nejnižším místě motoru, aby bylo 
snadné jeho vypouštění a výměna. Odtud jde přes sací koš (je dimenzován pro určité náklony 
vozidla, a tedy i motoru, za účelem zamezení přisátí vzduchu-dělají se přepážky pro udržení 
min. hladiny oleje a vhodný tvar sání z olejové nádrže-obr. 195) a několik filtrů dále do 
motoru. Zubové olejové čerpadlo mívá přímé zuby. 

Obr. 195 Přepážka pro udržení min. hladiny oleje Vhodný tvar sání z olejové nádrže 
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2.20 VENTILY 
Určitou specialitou může být, že  se někdy ventily dělaly s dutinou naplněnou 

dusíkem, což zajišťovalo jejich lepší chlazení. 

2.21 TĚSNĚNÍ 
Dříve bývalo těsnění mezi hlavou válců a blokem válců z azbestu. Postupem času a 

zjištění jeho škodlivosti se hledala náhrada. Dnes se dělá z vícevrstvých profilů (obr. 196). Je 
třeba si uvědomit, že těsnění musí mít svou funkci pro VZDUCH x OLEJ x CHLAZENÍ x 
SPALOVACÍ PROSTOR s hořící směsí. Toto vše se musí utěsnit a těsnění nesmí odlehnout 
ani při pMAX (MPa), což musí zajistit předpětí a rozmístění hlavových šroubů. 

Obr. 196  Ukázky tvaru profilů těsnění mezi hlavou válců a blokem válců 

 
2.22 VÍŘENÍ 
2.22.1 TYPY KANÁLKŮ (obr. 197): 

1) přímý- nejkratší, tedy nízké hydraulické odpory, ale zase nízké rozvíření (promísení 
směsi). Používá se třeba v kombinaci s následujícím radiálním vírem. Hodí se pro 
přeplňované motory.  

2) tangenciální- má dobré průtokové vlastnosti. Sice vyšší hydraulický odpor oproti 
přímému, ale lepší vířivé vlastnosti. 

3) šroubový- má vysoký hydraulický odpor, průtok je horší, ale nejlepší rozvíření. Také jeho 
výroba je obtížnější. 

Obr. 197  Typy kanálků 

 
ν....vírové číslo hodnotící rozvíření směsi ve válci 

Parametry:  Průtokový součinitel:  µ=α.ϕ  (α-součinitel kontrakce, ϕ-rychlostní 
součinitel-str. 40). 

  Hydraulický odpor: Je charakterizován jako tlaková ztráta 

   a) místní: ∆p= ρ.
2

ξ.
2w  
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   b) třecí: ∆p= ρλ .
2

..
2w

d
l  

  Vírové číslo: Hodnotí rozvíření náplně ve válci  
n
njν =  

kde:   nj....otáčky rotačního anemometru (zjistí se z měření) 

n....otáčky motoru, kdy se střední pístová rychlost rovná axiální rychlosti průtoku 
vzdušiny válcem (cca lze říci, že relativní rychlost vzdušiny protékající válcem oproti pístu je 
nulová). 

 Vektor cirkulace rychlosti a vírový koeficient-stanoví se z experimentálních 
zkoušek. 

MĚŘENÍ VÍŘIVOSTI: lze měřit laserem nebo barvou vloženou do proudícího media. Dále 
také tenzometry, které jsou sice levné, ale bývá problém s určením směru rychlosti. 

 Používá se také tlaková metoda, kdy vložená planžeta (ve formě terčíku) do 
proudícího média určuje svým posunutím v závislosti na dynamickém tlaku velikost rychlosti 
(obdoba průřezových průtokoměrů). 

2.22.2 DRUHY VÍRŮ VE VÁLCI 

1) tangenciální vír-SWIRL 
2) příčný vír-TOMBLE-vzniká zejména u motorů se spalovacím prostorem v hlavě válce 
(ZM) 

POZN.:ad 1,2 vznikají v průběhu plnění (sacím zdvihu) 

3) radiální vír-SQUISH-vzniká při kompresi a je výhodný pro homogenizaci směsi 

4) koutový vír-vzniká u stěn vlivem odporu 

5) vtokový proud-jedná se o víření u vtokového ventilu. Toto víření je malé a brzy se 
rozpadá. 

Obr. 198  Druhy vírů ve válci 

 
2.23 TVORBA SMĚSI 

2.23.1 ZM- může být tvorba směsi vnitřní (přímý vstřik paliva do válce u motorů GDI 
a FSI), ale převážně se jedná o vstřik do sacího potrubí, dnes nejčastěji vícebodový vstřik do 
sacích kanálků (MPI) a jedná se tedy o vnější tvorbu směsi. Je třeba určitý čas, aby se palivo 
odpařilo a dokonale promísilo se vzduchem a vznikla homogenní směs paliva. Toto utváření 
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směsi probíhá ihned po vstříknutí do kanálků, po celou 
dobu sacího zdvihu a dokonce i část kompresního 
zdvihu. Při přeskoku jiskry už musí být homogenní. 
Toto intenzivní promísení se vzduchem má na svědomí 
intenzivní turbulence, která vzniká vlivem slabého 
vstřikovacího paprsku do prostoru kanálku a 
spalovacího prostoru, který je vhodně tvarovaný, se 
sacím ventilem. Dále hodně pomáhá to rozprášení a 
využití vícebodového vstřikování. U vstřiku bývají 2 
fáze, kdy se v první části vstříkne část paliva směrem ke kanálkům, které jsou poměrně dost 
ohřáté, a dojde tak k odpaření paliva. V druhé části se vstřikuje během sacího zdvihu.  Při 
kompresi se pak při zahřátém motoru téměř vše odpaří (toto popisuje destilační křivka). Poté 
následuje zážeh směsi vysokonapěťovým výbojem. Ten má 2 fáze: 

 
1) KAPACITNÍ-je nejteplejší. Teplota mezi elektrodami se zvýší na okamžik až na 10000K 
(velmi krátká doba cca 1-2 milisekundy). Tento ohromný tepelný spád se začne okamžitě 
šířit, šíří se teplo přestupem, ale i turbulencí, rozšiřuje se do okolí a snižuje se tak teplota. 
Kolem jiskřiště vzniká jakési ohniště. Tam ale ještě není otevřený plamen. Ten vznikne, až 
když se v okolí svíčky vytvoří potřebná koncentrace aktivovaných částic. Objeví se zárodky 
otevřeného plamene, ty živí další, rozrůstá se. To už není kapacitní výboj, ale: 
 
2) ENERGETICKÝ-rychlost šíření plamene se běžně udává 2-3m/s (např. zapálení pruhu 
střelného prachu). To by ale zde nestačilo. Zde jsou vlivem turbulence vynášeny hořící 
elementy do nehořící směsi a ta rychlost je cca 30-40m/s. Můžeme tedy rozlišit také 2 fáze 
hoření, kdy je 1. šíření tepla do nespálené směsi (2-3m/s) a 2. vynášení pomocí té turbulence 
(až 40m/s). 
Energie zážehu je 10mJ. Výkon je sice ohromně veliký, ale trvá jen velmi krátce, proto je  
energie takto nízká.  
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2.23.1.1 PORUCHY: 1) DETONAČNÍ SPALOVÁNÍ-tento jev nastává koncem kompresního 

zdvihu, kdy  nespálená část dále od 
ohniska hoření, chytne naráz. Nastává 
výbuch, který se navenek projevuje 
jako zvonivý zvuk chodu motoru. 
Hořením se zvyšuje tlak na nehořící 
směs, více se zvyšuje teplota až zbylá 
nehořící směs paliva chytne naráz. 

Rychlost hoření toho zbytku není 30-40 m/s, ale až 1000m/s. Základním zamezením je 
snížení předstihu zážehu a tím se sníží tlak při hoření. To si dnes sama EŘJ reguluje. Dalšími 
možnostmi je použít palivo s vyšším Oktanovým číslem (vyjadřuje odolnost paliva proti 
detonacím), volit vhodnější konstrukci spalovacího prostoru (aby nebyla ta dále vzdálená 
místa od svíčky a tedy jiskřiště), volit např. 2 zapalovací svíčky atd. V praxi detonační 
spalování identifikujeme pomocí snímače klepání (ten napojen na EŘJ a ta reguluje předstih), 
který snímá zrychlení a dnes umí dokonce vyhodnotit v kterém válci je detonace. Důsledkem 
tohoto spalování je erozivní poškození spalovacího prostoru (vypadávání částeček materiálu), 
hluk o frekvenci cca 6-12kHz a snížená tepelná účinnost. 
 
  2) PŘEDČASNÝ ZÁŽEH-směs se může předčasně zažehnout od rozpálených 
částí spalovacího prostoru (vlastně se zvýší předstih zážehu), což vede k detonačnímu 
spalování. 
 
2.23.1.2 ŘÍZENÍ BENZÍNOVÝCH MOTORŮ: 

Požadavky obecně: -určité rozmezí otáček motoru 

    -průběh Mk v závislosti na otáčkách motoru 

   -nízká spotřeba, emise a hluk 

    -rovnoměrný chod motoru bez detonačního spalování  

1) SPOUŠTĚNÍ A OHŘEV STUDENÉHO MOTORU: 
Nízké otáčky mají za následek malé rozvíření náplně válce. 

Nízká teplota má za následek nedokonalé odpaření paliva-destilační křivka benzínu 
(smáčení stěn sacího potrubí). 

 Velký odporový Mt. 

 PROSTŘEDKY: předstih zážehu (PZ) blízko horní úvratě (HU), λ=0,2÷0,3 
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2) VOLNOBĚH: 
Požadavky: -rovnoměrný chod motoru 

  -určité rozmezí otáček motoru (vliv teploty motoru) 

  -nízká spotřeba paliva a emise 

 PROSTŘEDKY: množství palivové směsi (Msm), bohatost směsi λ, PZ 

3) ČÁSTEČNÁ ZATÍŽENÍ: 
Požadavky:  -nízká spotřeba paliva a emise 

  -rovnoměrný chod bez detonačního spalování  

 PROSTŘEDKY: Msm, λ, PZ 

4) PLNÉ ZATÍŽENÍ: 
Požadavky: -vysoký výkon 

  -přijatelná spotřeba 

  -nízké emise 

  -chod bez detonačního spalování 

 PROSTŘEDKY: obohacení na λ=0,85÷0,9 

5) DECELERACE: 
Požadavky: -plynulý chod 

  -nízké emise 

 PROSTŘEDKY: přerušení dávky paliva, pokud ne, tak PZ až za HU 

___________________________________________________________________________ 
 2.23.2 VM- tvorba směsi tzv. vnitřní, tedy uvnitř válce. Je to proto, protože se palivo 
vstřikuje přímo do válce-přímý vstřik, nebo někdy do komůrky-nepřímý vstřik (spíš dříve). 
Na rozdíl od ZM není směs homogenní, ale heterogenní. Nafta patří mezi těžko odpařitelná 
paliva. Kvalita rozprášení je dána vysokým vstřikovacím tlakem, vysokým protitlakem, 
vysokou vstřikovací rychlostí a tvarem spalovacího prostoru. Výsledkem je pak intenzivní 
turbulence a dobré rozprášení směsi (tedy kapičky nafty jsou velmi malé). Nepoužívají se zde 

zapalovací svíčky, ale 
pouze někdy svíčky 
žhavící pro spouštění 
studeného motoru (nebo 
jsou motory 
s předehřevem). Když 
vyjde palivo ze 
vstřikovací trysky, je 
náhle výstupní plocha 
moc veliká (odpor 
náhlým rozšířením). 
Vlivem té vysoké 
vstřikovací rychlosti 

(300-400m/s-ale 
podzvukově) a díky 

vstřikovacímu tlaku (dnes až 200MPa) a protitlaku se čelo paprsku rozpadá a tříští se na 
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kapičky. Vzniká tzv. palivová mlha a vlivem již zmíněné turbulence dojde k jejímu 
promísení. Dnes se tedy jejich průměr zmenšil z původních 40µm na Ød32=10 až 15 µm. Tyto 
kapky začnou vyplňovat spalovací prostor a mísit se se stlačeným vzduchem, který má teplotu 
cca 900°C. Teplo se předává těm kapičkám a ty se ohřívají, až dosáhnou kritické teploty. 
Vznikne velmi mnoho ohnisek hoření a při této kritické teplotě se vznítí celý objem téměř 
naráz. Oproti ZM je zde strmý nárůst tlaku (charakteristický tvrdý klepavý zvuk naftového 
motoru). Dnes snaha o měkčí chod. U VM jsou také obvykle vyšší  maximální i efektivní 
tlaky, teploty a proto se musí někdy používat jiné materiály a proto se dá říci, že VM jsou 
obecně dražší než ZM.   
2.23.2.1 ŘÍZENÍ VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 
1) SPOUŠTĚNÍ MOTORU: Skutečností je, že při spouštění motoru je třeba počítat s tím, 
že motor je studený a je od spouštěče roztočen na poměrně malé otáčky. Proto je požadavek 
na vysokou dávku (to musí zajistit regulátor). Cca vyšší než 200mm3/zdvih. Spouštění motoru 
bude lepší při vyšších teplotách nasávaného vzduchu (i přes to, že dle Stavové rovnice je 
nasávané množství (hustota) při vyšších teplotách nižší. Vliv zhoršení dopravní účinnosti zde 
není tak veliký, jako zlepšení celkové). 
2) VOLNOBĚH: Zde ihned po spuštění je stále nízká teplota motoru. Dochází 
k prohřívání motoru. Sníží se dávka paliva na cca 20mm3/zdvih s požadavkem, aby byla 
dávka paliva rovnoměrná pro všechny válce (stejně veliká). 
3) STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ZATÍŽENÍ: Z hlediska regulace nás zajímá průběh Mt. Pro 
potřebnou křivku nám do toho zasahuje regulátor. Dávka paliva je cca 130mm3/zdvih. 
Regulátor u VM musí zajistit: 
a) dobré spouštění motoru a volnoběh 
b) vhodný průběh Mt 
c) omezení nMAX 
d) aby spalovací tlaky nerostly příliš rychle (tvrdý chod motoru a klepavý zvuk-typický pro 
VM) 
e) aby výfukové teploty nebyly moc veliké, protože by docházelo k poškození výfukových 
ventilů (VV) a potrubí 
f) příznivé emise 
 
Při každém režimu motoru by měla být nastavena:  

1) velikost dávky paliva 
2) vstřikovací tlak 
3) předvstřik 
4) časový průběh dávky vstřiku a 
5) vstřik do správného místa spalovacího prostoru 

 
POZN.: Průměr vstřikovacích trysek je cca 0,2mm (i méně). Vyrábí se tzv. vyjiskřováním 
vstřiků. Dírek je cca 2-5. 
 
2.24 REGULACE VÝKONU PSM 
Pe=Mt.ω-tedy výkon se dá regulovat a zvyšovat zvýšením otáček (spíše jen u závodních 
automobilů-vylehčováním) a hlavně změnou točivého momentu resp. středního efektivního 
tlaku (Mt=konstanta .pe). Měníme tedy energetický obsah válce. 

a) kvantitativní-obvyklá pro ZM a ŠK. Je zde řízená dávka směsi. 
b) kvalitativní-typická pro VM. Je zde řízená dávka paliva.   
c) smíšená 
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Obr. 199  Regulace výkonu PSM 

 

 
Obdobně je to se zvyšováním výkonu, který je nejefektivnější zvyšovat zvýšením pe(MPa). 

τ.60
pe.Vm.nM.ωP ==   Dělá se: 

2.25 PŘEPLŇOVÁNÍ 
Přeplňování motoru za pomocí turbodmychadla (na výfukové plyny) nebo kompresoru 

(str. 45). Toho se využívá zejména u VM. Zvýší se tak účinnost, výkon, mohou se snížit 
emise (g/kWh), spotřeba. Přeplňování se dělá u více válců. Tzn. u 3 a více. Dosahuje se pe=3-
4MPa. 
TURBÍNA:  
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 Výfukové plyny mají energii 
tepelnou a rychlostní a ty se na 
turbíně využívají. Při expanzi 
dochází ke:  
 
1) zvýšení kinetické energie plynů 
2) expanzi výfukových plynů 
 
Vlivem toho se tedy turbína roztáčí 
a snižuje se tlak, teplota a rychlost 
VP. 
POZN.: Pokud VV otevírá dříve 

než v DÚ, lze VP využít na turbíně. 
 
DMYCHADLO: 

 
Všechny přeměny se dějí vysokou rychlostí cca 400 m/s (ale podzvukově).  

( )qvi2i1.mm.wmPt P

.

V

.

TVP

.
−−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +==  

( )i2i1.m.wmPd V

.

DV

.
−== …..zde můžeme výměnu tepla s okolím zanedbat 

Pt
Pdηη mTD ==  

POZN.: Většinou dmychadlo nasává axiálně a radiálně vytlačuje, na turbínu naopak radiálně 
dopadají VP a axiálně odchází. Turbína je vyrobena ze žáruvzdorné oceli, dmychadlo 
z kvalitní litiny. 
POZN.: Otáčky TD jsou až cca 60000 1/min. 
POZN.: Dnes jsou již téměř všechny přeplňované motory vybaveny mezichladičem (obr. 200) 
stlačeného vzduchu, který je umístěn před vstupem do motoru za dmychadlem.Ten zchladí 
vzduch, čímž se zvýší jeho hustota. Je lepší účinnost vlivem většího dopraveného 
hmotnostního množství a je také možno použít vyšší kompresní tlaky a zvýšit tak Mk a P 
motoru. 
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Obr. 200  Schématické zobrazení motoru s TD a MCH stlačeného vzduchu 

 
 
POZN.: 
Pmax :  benzínové motory: 4-6 MPa (pro nepřeplňované)  

6-8 MPa (pro přeplňované) 
  vznětové motory: 9 MPa (nepřeplňované) 
     10-14 MPa(přeplňované) 
     18 MPa (vysoce přeplňované) 
Přeplněním motoru se zvýší pe (MPa). Může rovněž dojít ke snížení emisí i hluku. Nejlepší 
účinnosti se dosahuje u velkých dieslových pomaluběžných stacionárních motorů (lodních). 
 
DALŠÍ ZPŮSOBY PŘEPLŇOVÁNÍ: SYSTÉM COMPREX (tlakový výměník) 
Válec rotuje, jsou v něm umístěny např. 2 válcové otvory. Z jedné strany válce jsou přiváděny 
a odváděny spaliny z motoru a z druhé strany je přiváděn a odváděn čerstvý vzduch do sání 
motoru. Vlivem rotace a správného načasování, např. spaliny z VP nejprve vlivem pohybu 
z levé části do pravé vytlačí čerstvý vzduch do sání motoru a tím ho přeplní. Následně je úhel 
natočení rotujícího válce již takový, že je otvor odvodu čerstvého vzduchu zakryt, spaliny se 
odráží a vrací se zpět. V tu chvíli se vlivem rotace otevírá otvor pro přívod čerstvého 
vzduchu, který je pohybem spalin v podstatě nasáván (podtlak). Spaliny odchází po odrazu 
výfukem ven do ovzduší. Takovýto systém dává lepší výsledky než turbo-systém.  
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Obr. 201  Systém Comprex 

 
2.26 PROBLÉMY A MOŽNÁ ZLEPŠENÍ U ZM  

Škrtící klapka (ŠK) zde představuje 
odpor (místní ztráty)-snaha se jí nějak 
zbavit-pomocí časování ventilů lze 
také ovlivnit kvantitativní naplnění 
válce (bez ŠK): 
 
 

MILLERizace-předčasné uzavření sacího ventilu (o tolik kolik je pro daný režim potřeba). 
Po uzavření ventilu se píst dále pohybuje, vzniká podtlak a jde zpět po kompresní křivce 
(polytropa). 
ATKINSON-sací ventil zavírá dále za DÚ a část se vytlačí zpět do sání (opět zavře dle 
režimu). 
Těmito řešeními se záporná nízkotlaká část oběhu o dost sníží a účinnost se zlepší. Ale řešení 
se neuplatnila, protože v tak krátkém čase se nedosáhlo potřebného kompresního poměru. 
Tedy případné použití jen pro pomaluběžné motory.    
 
Obr. 202  Miller a Atkinson a zlepšení cyklu ZM 
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2.27 HYBRIDNÍ POHON 
Obr. 203  Hybridní pohon PSM / elektropohon 

 
POZN.: Obecně pro zvýšení výkonu P zvýšíme objem motoru. Je ale vhodnější pro daný 
objem motoru volit více méněobjemových válců, než méně víceobjemových. Cca platí, že 
čím více válců, tím lépe vyváženo a je rovnoměrnější chod motoru. 
2.28 PARAMETRY MOTORU 

ττ .
..

.60
..

Z
cpeVmnpeVmPe S== ….kde τ je 2 pro čtyřdobé motory a 1 pro motory dvoudobé 

(obdobně se spočte pro indikovaný a teoretický výkon). 

 
KLIKOVÉ ÚSTROJÍ: 
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2.29 KINEMATIKA PÍSTU 
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⎢⎣
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βα sin.sin. lr =
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Obr. 204  Kinematika pístu 

 
2.30 POHYB OJNICE 

( )αλαβ

αβ

sin.arcsin)sinsin(.

sin.sin.

==

=

l
rarc

rl
 

dt
dβω = ………….. ωMAX=0°,180°  atd.(tedy v DÚ a HÚ) 

   ωMIN=90°,270° atd. 
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dt
dωε = ………….. εMAX=90°,270° atd. 

   εMIN=0°,180° atd. 
2.31 SÍLY V KLIKOVÉM ÚSTROJÍ 

a) způsobené tlakem nad pístem (primární) 
b) setrvačné síly-dány pohybem částí klikového mechanismu (sekundární) 

některé z nich se navenek neprojeví-vnitřní (motor by např.nebyl v pohybu, ale síly tam jsou) 
některé z nich se navenek projeví-vnější (ty se přenášejí dále na vozidlo) 
 
A) PRIMÁRNÍ SÍLY OD TLAKU (obr. 205)- vytváří točivý (1) a klopný moment (2) 

 
 

  
 

 
 

 
nebo 2. způsob: )sin(.. βα +=⇒= FopFtprFtpMtp  

)cos(. βα +=⇒ FopFrp  

aRpMkp
MtplrtgFptgFpbbFnpMkp

.
)cos.cos.(....)2

=
−=+=== βαββ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)sin(.
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)sin(...)1

)sin(.;
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Obr. 205  Síly od tlaku plynu 

 
POZN.: Reakce Rp jsou zachycovány a částečně tlumeny v silentblocích. 
 
B) SÍLY SEKUNDÁRNÍ OD SETRVAČNÝCH SIL 
a) rotační 
b) posuvné 
c) obecný pohyb ojnice 
ad a)   vyváží se zcela vývažkem , který způsobí sílu Fv=Fc 
Obr. 206  Rotační síly od setrvačných  sil a jejich vyvážení 

 tedy  

V
V

VV

r
rmm

rmrm

=

= 22 .... ωω
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Do hmotnosti m při výpočtu nevyvážené síly se počítá hmotnost zalomení klikového hřídele, 
2/3 hmotnosti ojnice a hmotnost nevývažků. Vývažek je přímo na klikovém hřídeli jako na 
obr. 206.    
ad b)  
Obr. 207  Posuvné síly od setrvačných sil 

 
Fm=m.ap…..zde se do hmotnosti m počítá hmotnost pístové skupiny (píst, pístní čep, 
kroužky+1/3 hmotnosti ojnice). 

)2cos.(cos. 2 αλαω += rap  

)sin(..
cos

)sin(.
cos

βα
β

βα
β

+−=

+=

=

rFmMtm

rh

FmFmo

 

nebo lze opět přes Fmt, Fmr 
MtmlrtgFmbFmnMkm −=+== )cos.cos..(.. βαβ  
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ad c) βcos..lNM =∆        

 
POZN.: čím je ojnice delší, tím je větší síla N. 
VÝSLEDNĚ JE PAK URČITÉ ∆M, kde se to ad c) zpravidla zanedbává-tedy je to 

FmFpM ±≈∆  
ZATÍŽENÍ LOŽISEK:     

a-ojniční oko…..řešíme pro sílu 
→→→

+= FmFpF  
b-ojniční hlava...zde je určení síly složitější a proto se dělá pro určitou střední 
hodnotu 
c-v uložení 
 
 
 

2.32 VYVAŽOVÁNÍ  
Je to odstraňování a zmírňování setrvačných účinků od rotačních i posuvných sil a 

jimi způsobenými momenty. Zpravidla máme na mysli vyvažování vnějších sil a momentů. 
Příčina nevyváženosti plyne z geometrie mechanismu (snaha odstranit při konstrukci),  
výrobní nepřesnosti, nehomogenita materiálu, deformace (odstraňuje se až při výrobě). 
Vyvažujeme:  
1) SÍLY: a) rotační-100% vyváženy vývažkem na klice (obr. 206) 

b) posuvné -úplné vyvážení pomocí 2 rotujících hřídelů, kde jejich otáčky 
závisí na tom, kolikátou harmonickou chceme vyvažovat 
(1,2,4,8…sudé) 
-částečné-částečně se vyváží vývažkem pro vyvážení rotačních 
sil (obr. 206) 
 

2) MOMENTY:        a) od rotačních sil -vyváží se vždy (ty vnější)        
Obr. 208          vývažkem v podélné ose KH (obr. 208)-podélný 

moment 
 

b
a

rv
rmmv

brvmvarm
bFvaFc

.

......
..

22

=

=

=

ωω     

b) od posuvných sil -zpravidla nevyvažujeme  
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2.32.1 VYVAŽOVÁNÍ JEDNOVÁLCE: 
a) od rotačních sil (obr. 206) 
b) od posuvných sil-jak jsme již uvedli, částečně se vyváží vývažkem pro rotační síly: 

Obr. 209  Částečné vyvážení od posuvných sil 

 
Obr. 210  Úplné vyvážení 1. harmonické posouvajících sil pomocí 2 rotujících hřídelů 

 
 
 
 
 
 

rv
rmpmv

rvmvrmp
FyFm

.
2

cos...2cos...
21

22

=

=

=

αωαω  

tedy takováto hmota na vyvažovacích hřídelích na 
určitém poloměru. 
 
 
 
 

Pro vyvážení 2. harmonické αλω 2cos...2 2rmFm =  je třeba použít dalších dvou rotujících 
hřídelů a jak již popis 2. harmonické napovídá, musí mít dvojnásobné otáčky (poloviční 
poloměr než zalomení KH) a vývažky jsou pod úhlem 2α. 
V praxi se přenos na vyvažující hřídele řeší pomocí ozubených řemenů nebo řetězů. 
2.32.2 DALŠÍ PŘÍKLADY: 
Př: 2-válec 

 
1) ΣFc=0 

Fc.a=Mc…..vyváží se 
2) ΣFm=0 

Fm.a=MM…nevyvažuje se 
3) nevyvážené síly vyšších řádů-

ΣFm2=2Fm2 
4) Mt (točivý) 
5) Mkl (klopný) 
6) ∆M (od ojnice) 
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Př: 3-válec     

 

rovnováha: 
armMyMY

armMxMMX

....866,030cos.3:

....5,130sin.31:
2

2

ω

ω

==°

==°+
→

→

 

armarmMyMxM ....732,1....3 2222 ωω ==+=  

b
a

rv
rmmv

armbrvmvMv

...732,1

732,1....... 22

=

== ωω
 

Př: 4-válec 
 

1) ΣFc=0 
Mc=0 

2) ΣFm=0 
Mm=0 

3) ΣFm2=4Fm2….až na tu 2. harmonickou 
je dobře vyvážen 

 
 
 

Ta vyvažovací síla pro 2. harmonickou bude: Fy=mv.rv.4ω2.cos2α (4=22), tedy: 

 2cos.....42cos.4...2
42

22 mvrmprvmv
FmFy

⇒=

=

αλωαω
 

Př: 6-válec 
Řadový šestiválcový motor je přirozeně vyvážený (což je jejich výhoda) jak od rotačních 
hmot, od posuvných hmot, tak i druhá harmonická. Z hlediska nízkého torsního kmitání je 
vhodné postupné zapalování ve válcích 135642. Jinak moc vhodné není. 
POZN.: Schématické znázornění rozdílu mezi hnacím a hnaným hřídelem: 
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ξη −= 1  účinnost=1-ztráty 

Ztráty v převodech (u ozubených kol cca 0,01-0,02%) jsou způsobeny třením, broděním 
v mazací lázni, třením v ložiskách, aerodynamické ztráty. 
 
2.33 KLASIFIKACE PŘEVODOVEK 

 
 
2-2-2 

 …..je typické pro vozidla s motorem vpředu a předním pohonem. Je 
třeba si uvědomit, že se mění smysl otáčení. 
2-3-2 

  ….je typické pro vozidla s klasickým uspořádáním. 
Neotáčí se zde smysl otáček. Přímé propojení vstupu a výstupu je nazýváno direkt a takový 
převod se vyznačuje nízkou hlučností, ztrátami, vibracemi a proto je vhodné použít jej pro 
nejvíce používaný převodový stupeň (poslední). Při klasifikaci 2-3-2 je vidět, že je zde oproti 
typu 2-2-2 také o jeden záběr ozubených kol více. 
2.33.1 ŘAZENÍ ZPÁTEČKY: 
Vloženým ozubeným kolem se změní smysl otáčení. Toto kolo má přímé zuby, které mají 
oproti šikmým nižší součinitel délky trvání záběru ε, více se ohýbají a znatelně více tak hlučí. 
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2.34 ZTRÁTY 

 

dopravní účinnost: 
TEOR

SKUT
D

m

m
.

.

=η ;   inVzm VZDTEOR ..
60.

.
.

ρ
τ

=  

teoretická účinnost: 
PŘ

ODVPŘ

Q
QQ

t
−

=−= −1

11 χε
η ….kde χ=1,4 pro dvouatomový plyn 

mtmice CHPL ηηηηηηηη .... ===  

eHumPe P η..
.

=  
___________________________________________________________________________ 
2.35 OBĚHY U MOTORŮ mohou být jak: 

a) otevřený-klasický PSM (nasává čerstvou směs a vyfukuje spaliny) 
b) uzavřený-Stirlingův motor (pracuje na základě tepelné roztažnosti plynu) 

PSM:  +: dobře těsní (cca do 20MPa), je nenáročný na údržbu a obsluhu, lze jej snadno 
použít s turbínou, poměrně solidní účinnost (ηC=0,35). 

 -: poměrně komplikovaný klikový mechanismus, který není vyvážen, PSM je třeba 
spouštět cizím spouštěcím zdrojem-spouštěčem (startérem), je třeba spojka pro rozjezd 
vozidla, je třeba použít převodovku, protože nezvládne celý rozsah na jeden 
převodový stupeň, kromě horní hranice otáček, je také spodní, pod ní motor není 
schopen sám běžet, oproti elektromotoru nevýhodná charakteristika Mt (výhodná je 
hyperbola) 

Další druhy výkonu: 

a) plošný [ ]2/
.

dmkW
iSp

PePs = ....tedy výkon na plochu jednoho pístu 

b) litrový [ ]3/
.

dmkW
Vm
Pe

iVz
PePL == ....výkon vzhledem k objemu motoru (porovnávací) 

c) hmotnostní (měrný)-str. 119 
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2.36 SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 
a) pasivní-pomocí katalytických reaktorů (str. 227) a filtrů (pro PM a umístěn za kat.) 

POZN.: Obecně platí, že použitím katalytického reaktoru snížíme výkon motoru. 
b) aktivní 

1) nízká variabilita spalovacího procesu 
2) určitá teplota spalování pro optimální (NOx s teplotou rostou, klesá HC,CO) 
3) vhodný kompresní poměr ε 
4) vhodné časování ventilů a použití víceotvorového (vícebodového) vstřiku pro lepší 

rozvíření 
5) použití vrstvené směsi (bohatší v oblasti elektrod svíčky) 
6) konstrukce celého motoru a automobilu (nízká hmotnost a dobrá aerodynamika atd.) 
7) šetrný způsob jízdy 
8) použití přeplňování 

2.37 PALIVA 
požadavky 1) vysoká výhřevnost na jednotku hmotnosti 
  2) chemická stálost při dopravě a čerpání 
  3) dobrá schopnost tvořit zápalnou směs se vzduchem (nízké emise) 
  4) nízká cena 
požadavky u ZM: 

1) nízký rozptyl hustoty, tedy homogenní směs 
2) odpařitelnost (viz. destilační křivka) 
3) vysoká antidetonační schopnost 
4) nízký obsah S (daří se cca 30ppm)-má vliv na obsah PM (pevné částice) 

požadavky u VM: 
1) nízký rozptyl hustoty (u vrstvené směsi řízený rozptyl) 
2) určitá vazkost (viskozita)-ani malá (špatné mazací schopnosti), ani velká (větší průměr 

kapek d32) 
3) bod tuhnutí (používá se letní a zimní nafta) 
4) odpařitelnost (těžce odpařitelné palivo-sleduje se začátek a konec destilační křivky) 
5) vysoká schopnost vznícení popsaná Cethanovým číslem 
6) nízký obsah síry (u VM se tolik nedaří, je cca 300-350ppm a proto VM vysoké PM 

vůči ZM) 
Vazby paliv jsou řetězové: 1) přímé   

    2) rozvětvené   

    3) kruhové   
Jedná se o vazby s uhlíkem. 
ad 1)  

a) ALKANY-např. methan CH4, ethan C2H6 atd.    
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b) ALKENY-dvojná vazba uhlíku (např. ethen C2H4) 

 
c) ALKINY-trojná vazba (např. ethin C2H2 nebo propin C3H4) 

 
ad 2) např. IZOALKANY (C6H14) 

 
ad 3) např. BENZEN (C6H6) 

 
POZN.: vzorec benzínu lze uvažovat C6H14-hlavní složkou je hexan (obecně CXH1.8X ) a nafty 
obecně CXH1.9X.  
POZN.:ALKOHOLOVÁ PALIVA-je zde skupina OH, ve které je vázán kyslík. O to méně je 
ho pak potřeba v přiváděném vzduchu pro potřebnou směs paliva a motor na takové palivo je 
chemicky přeplňován. Je to např. Methylalkohol CH3OH (methanol).  

 
 U benzínů se posuzuje jejich odolnost proti tzv. detonačnímu spalování. Míru této 
odolnosti nám označuje tzv. OKTANOVÉ ČÍSLO (OČ). Porovnává zkoušený benzín              
s IZOOKTANem (OČ=100) a HEPTANem (OČ=0). Zkouška se provádí na zkušebním 
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jednoválci s proměnným kompresním poměrem 
Vk
Vcε = . Jeho zvyšováním se zhoršují 

detonace a tak se posuzuje OČ zkoušeného benzínu. Pro zvýšení OČ se do benzínů přidávají 
tzv. antidetonátory. Běžně Natural 95 (OČ=95), Natural 98 (OČ 98). Závodní auta mají 
mnohdy speciální paliva s vysokým OČ a mohou tak mít vyšší kompresní poměr, tedy vyšší 
spalovací tlaky (pe), vyšší Mk a tedy i výkon motoru. 
 U nafty se požaduje schopnost samovznícení paliva. To popisuje Cethanové číslo 
(CČ), kdy se zkoušená nafta porovnává s CETHANem (CČ=100) a 
METHYLNAFTALENem (CČ=0), nově izocethanem (CČ=15 a dělá se přepočet). Nafty mají 
CČ cca 45-55. Čím vyšší (tím lepší) CČ tím nárůst tlaku není tak strmý-aby nebyl tak strmý, 
lze dosáhnout i vhodnou charakteristikou vstřiku (předvstřik, dvouvstřik). CČ se opět zkouší 
na zkušebním jednoválci s proměnným kompresním poměrem. 
POZN.: Mezi OČ a CČ existuje určitý vztah, ale nejsou svým opakem a detonační spalování 
není obdobou vznícení nafty. 
MEŘO-methylester řepkový olej. Je to ekologické palivo, charakteristické nízkou závadností 
při vylití v přírodě, je agresivní vůči pryži. V praxi se používá jako BIONAFTA, která 
obsahuje 5-30% MEŘA. 
2.38 IDENTIFIKACE ZÁVADY PODLE DRUHU KOUŘE VP 

1) černý kouř-zůstává uhlík vlivem neshořelého paliva (saze) 
2) bílý kouř-vlivem nedostatečné teploty pro hoření, např. nízký kompresní tlak 

(poškozené těsnění, pístní kroužky atd.) nebo při studených startech. 
3) modrý kouř-při spalování oleje (např. poškozené pístní kroužky) 

POZN.: Spalováním paliva se ze složitějších vazeb paliva stávají vazby jednodušší. 
2.39 STECHIOMETRICKÉ ROVNICE (určíme z nich např. spotřebu kyslíku a vzduchu) 

1) teploQCOOC
kmol

kgkmol +→+ 22 4432121 .......pro uhlík 

 
123

11
3
81 22

QkgCOkgOkgC +→+  

2) QOHOH +→+ 222 18.2322.2 .......................pro vodík 
 
 

 
4

981 222
QOkgHkgOkgH +→+  

3) QSOOS +→+ 22 643232 ...........................pro síru  

 
32

211 22
QkgSOkgOkgS +→+  

Lvtm

m

P

V

.
.

.

=λ  

POZN.: meze, kdy směs ještě hoří benzín  5,145,0 ≤≤ λ  
NG  8,13,0 ≤≤ λ  
H2  1015,0 ≤≤ λ  

 Máme výhřevnost paliva Hu (MJ/kg), ale spalujeme směs paliva. Tedy jaká je jeho 
výhřevnost? (zředěné vzduchem dle λ) 

Lvt
Hu

Hs CH

.1
.
λ
η

+
= ; chemická účinnost 

HumpQ
Q

TEOR

SKUT
CH .

dodané teplo
==η     (ηCH≈0,94) 
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   dopravní účinnost 
TEOR

SKUT
D

m

m
.

.

=η ; inVzmTEOR .
.60

..
.

τ
ρ=  

u přeplňovaných motorů se udává přímo Vm, ρ....hustota vzduchu pro VM (směsi pro ZM),   
τ je 1 pro dvoudobé motory, 2 pro čtyřdobé motory.  

 
2.40 ČASOVÁNÍ VENTILŮ U ČTYŘDOBÉHO MOTORU 

1) překrytí ventilů-určuje velikost propláchnutí směsi. Pokud je překrytí malé, je také 
nízké propláchnutí (tedy i součinitel proplachu φPR). Zbylá část z předchozího cyklu 
(shořelá) nejdříve čerstvou směs ohřívá a později chladí (už totiž nehoří). Toho se 
někdy využívá při přepouštění VP zpět do sání motoru (tzv. regulace výfukových 
plynů pro chod motoru-EGR exhaust gas regulator). Pokud je naopak propláchnutí 
moc veliké, jde čerstvá směs až do výfuku, což je neekonomické a neekologické 
(poškození katalyzátoru). Je třeba kompromis určitého překrytí ventilů. 

 
2) sání zavírá-tím, že SZ až za DÚ, se využívá setrvačnosti paliva (plnící látky) a 

dochází tak k určitému přeplnění. Je také třeba určitý kompromis.  
3) výfuk otevírá-vybarvená část v grafu představuje nevyužitou práci, ale vlivem 

expanze ve výfuku  jde lépe ven. Tedy opět kompromis. 
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Nízkotlaká  část, tedy výfuk se uskutečňuje pomocí: 
a) pístu 
b) laděním-špička tlaku a expanze vytlačí objem 
c) turbodmychadlo 
d) u dvoudobých motorů spodní část pístu vytlačuje spaliny přes karter 
 

2.41 SPALOVACÍ PROSTORY  
Konstrukce zejména taková, aby nebyla místa daleko vzdálená od svíčky a bylo dobré 
rozvíření směsi. 

a) vanový-pomalé hoření vlivem špatné polohy svíčky (moc se tedy nepoužívá, jen 
někdy pro dvouventily). Nižší NOx, ale vyšší HC, CO, mpe. SŠTĚRBINY=20% 

 
b) klínový-zde je svíčka téměř v ideální poloze, hodně se používá a to u dvouventilových 

provedení. Oproti vanovému provedení jsou zde vyšší NOx, nižší CO, HC i mpe.  
SŠ=25% 

 
c) střechovitý-má ideální umístění svíčky. Používá se zejména pro čtyřventilové 

provedení (ale i dvouventilové). Oproti vanovému, ale i klínovému jsou zde vyšší 
NOx, nižší HC, CO, mpe. SŠ=0% 

 
d) stupňovitý (schodový)-SŠ=47%  

 
POZN.: Sací ventil má větší plochu než výfukový (u víceventilových provedení součet 
ploch sacích je vyšší než výfukových). Cca 1,1-1,3 krát.  
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POZN.: Výhodou víceventilových provedení (4V oproti 2V) je, že mají obvykle při 
vyšších otáčkách vyšší P (kW) a Mk (Nm). 
POZN.: „Rozvody“ jsou dnes již téměř výhradně OHC, někdy značeno SOHC-single 
(jedna vačka-většinou pro 2V provedení) a DOHC-double(2 vačky-obvykle pro 4 
ventilová provedení). U obou provedení jsou vačky umístěny v motorové hlavě nebo nad 
ní v dělící rovině hlavy a víka, či v samotném víku. Občas se objeví  rozvod typu OHV 
(vačka je pod úrovní KH a ventily jsou ovládány pomocí vahadlového mechanismu). 
Dříve se používaly také rozvody typu SV (tzv. spodové motory)-ventily byly umístěné 
talířkem vzhůru, což se projevilo jako nevýhodné i co se týká spalovacího prostoru. 
 

2.42 DALŠÍ TYPY MOTORŮ 
DVOUDOBÉ MOTORY: 

Mohou být jak vznětové, tak zážehové. Jejich funkce je zřejmá. 
+: vysoký výkon, nízká cena, jednoduchost, nízká hmotnost 
-: vysoké emise, vyšší spotřeba, musí se mazat pomocí oleje v palivu (ještě zvýší emise) 
 
WANKELŮV MOTOR: Je to motor s rotačním excentrickým pístem. V současnosti používá 
MAZDA RX8 v provedení 2 rotačních pístů (dvourotorový). Oběh v p-V diagramu je 
podobný jako u ZM. 

 
+: jsou v podstatě 3 spalovací prostory pro jeden píst (počítá se jako dvoudobý motor a 

z toho plynou jeho výhody), nízké vibrace, malý a lehký motor. 
-: utěsnění, není rozšířeno a proto obecná nedůvěra 
 
STIRLINGŮV MOTOR: zde je cizím zdrojem ohříván uzavřený oběh např. vzduchu. 
Vlivem tepelné roztažnosti plynu, přepouštěním a zchlazením pracuje. Vhodnější je místo 
vzduchu použít Helium, které je lehčí a jsou tak nižší ztráty. 

 
+: není zde hoření (lze ohřát např. elektricky). Tedy není třeba kyslík pro hoření. 

Alternativní použití v kosmických strojích nebo v ponorkách. 
-: vysoké náklady 
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PLYNOVÁ TURBÍNA: podobně jako u PSM je třeba startér pro dosažení provozního stavu. 
Jsou ale třeba vysoké otáčky. Volnoběh např. kolem 20000 ot/min, provozní otáčky např. 
40000 ot/min. 
+: vysoký výkon na jednotku hmotnosti 
-: hlučné, vysoká cena a spotřeba paliva 
POZN.:    
ELEKTROMOTORY: a) SYNCHRONNÍ-rotor se točí stejnými otáčkami jako 

magnetické pole statoru. 
b) ASYNCHRONNÍ-je zde skluz, rotor se točí pomaleji než 
magnetické pole statoru. 
 

2.43 KARBURÁTORY 
Obr. 211   Charakteristika karburátoru 

 
POZN.: ∆pd=100%... po je dvojnásobně veliké oproti pd 
∆pd…to je ten podtlak co nasává 
∆pd=(po-pd) 
Obr. 212   Schéma karburátoru 

 
pt=(ho+x).ρp.g+pd=po+ho. ρp.g 
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POZN.: Tvorba paliva benzínového motoru může být v karburátorech (dříve)-obr., nebo se 
vstřikem přímo do válce motoru (GDi,FSi), nebo do sacího potrubí či sacího kanálku. Při 
vstřiku do sacího potrubí je delší čas (vlivem delší dráhy) na homogenizování směsi než při 
vstřiku do sacích kanálků v hlavě motoru. To se řeší nahrazením jednobodového vstřikování 
vícebodovým. Umístění jednobodového vstřiku v sacím potrubí je asi v tom místě, kde by byl 
umístěn karburátor.  
 
Vstřikování z hlediska synchronizace vstřiku: 

 
Vstřik může být pulsní (MPi, GDi) nebo kontinuální (průběžný-delší doba na utvoření směsi, 
ale méně víří)-dnes už se moc nepoužívá. 
Vstřikování oproti karburátoru: 
+: -lepší rozdělení směsi do všech míst spalovacího prostoru 
 -kvalitnější palivová směs 
 -technicky snadnější pro přeplňování 
 -při vstřiku paliva nevzniká film na stěnách 
-: -vyšší nároky na přesnost výroby součástí 
 -jsou používány snímače a akční členy a je tak celkově dražší 
 -složitější odstraňování závad 

Tryska pro vstřikování benzínu může být čepová  nebo 

otvorová . 
POZN.: jehla v trysce vstřikovače je lapována a má přesný tvar aby těsnilo. 
 
2.44 SOUČINITEL PŘEBYTKU VZDUCHU 
Poměr vzduchu a benzínu v palivové směsi vyjadřuje součinitel přebytku vzduchu 

[ ]−=
.LvtMp

Mvλ .

.

, kde Lvt je součinitel pro stechiometrické množství vzduchu-množství 

vzduchu potřebné ke spálení 1 kg paliva ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

P

VZ

kg
kg

 a pro : 

benzín-14,7 
nafta-14,5 
vodík-34 
Pro vytvoření homogenní směsi, která se dobře zažehne, musí být dostatek odpařeného 
množství paliva. To nám určuje tzv.  
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2.45 DESTILAČNÍ KŘIVKA (obr. 213) 
Je zde popsán vztah mezi teplotou a předestilovaným množstvím paliva. Význam zde má: 
10%-význam při spouštění studeného motoru a nízkých teplot. Je zde nedostatek 
předestilovaného množství. Aby se toto zlepšilo, EŘJ nastaví λ=0,2-0,3 (tedy 3 násobný 
přebytek benzínu než je obvyklé a tedy krátkodobě i 3x vyšší spotřeba) a tím je dostatek 
předestilovaného množství. Při  vyšší teplotě jak 65°C se zhoršují studené starty, pod cca 50° 
se tvoří parní polštáře. 
50%-charakterizuje ohřev motoru. Tato teplota rozhoduje o rychlosti ohřevu motoru ze 
studeného startu na provozní teplotu. Pokud bude teplota vysoká, bude spotřeba s λ=0,2-0,3 
trvat déle. Dříve tato teplota bývala 140°, dnes cca 80°.     
90%-odpaření paliva již před vstupem do válců. Má vliv na vyhoření paliva ve válci (nikdy se 
totiž nespálí úplně-proto jsou nespálené uhlovodíky obsaženy ve VP). Přípustná je teplota do 
180°C (snaha o 160-170°C). 
Obr. 213  Destilační křivka benzínu 

 
POZN.: U nafty se nesleduje destilační křivka, ale pouze začátek a konec destilace. 
POZN.:  1) plně otevřená klapka-bohatá směs pro max. výkon λ<1 
  2) částečně otevřená klapka-mírně chudá směs λ>1 
 3) volnoběh-stechiometrická směs λ=1 až mírně bohatá λ=0,97 (ŠK je na 

dorazovém šroubu) 
  4) spouštění motoru-velmi bohatá směs λ=0,2 
U všech těchto režimů je homogenní směs. 
  
POŽADAVKY NA BENZÍN: Hlavním požadavkem je, aby dobře tvořil zápalnou směs se 
vzduchem, dobrá odolnost proti detonačnímu spalování. 
 
2.46 AKUMULÁTOR ELEKTRICKÉ ENERGIE 

1) alkalické akumulátory (Nikl-Cadmium,NiCd)-mají vysokou životnost, ale i vysokou 
cenu. Použití např. v mobilních telefonech. 

2) stříbro-zinkové-vysoká cena 
3) olověný-vysoká hmotnost. Použití u automobilů. V roztoku SO4 jsou umístěny 2 

olověné desky (elektrody +-) na nichž vzniká síran olovnatý a reakcí pak mezi nimi 
napětí. Při dobíjení těchto akumulátorů se zvyšuje hustota roztoku (elektrolytu) a 
pokud je jeho kapacita naplněna, více nepojme a vychází z něj jen bublinky (tak 

poznáme, že je nabito).  



FAKULTA STROJNÍ 

 - 214 - 

KAPACITA (běžně 1F-farad, zde Ah). Např. 40 Ah (C40) znamená, že vybíjecím proudem 
2A bude daný akumulátor vybíjen 20 hodin (nebo v jiné kombinaci). Kapacita akumulátoru 
závisí na konstrukci, stáří (roste vnitřní odpor), teplotě elektrolytu, počtu cyklů nabití/vybití. 
VNITŘNÍ ODPOR (odpor hmoty-časem se ucpávají póry a akumulátor stárne): 

 
 

I1I2
U2U1Ri

−
−

=  

 
 
 

SPOUŠTĚČE (startéry): musí dodat vysoký startovací proud z akumulátoru. Dělají: 
1) překonávají všechny odpory, aby se motor mohl vůbec roztočit 
2) roztáčí motor na otáčky, kdy motor „chytne“ (je schopen sám běžet) 

Jsou elektrické, tlakovzdušné, hydraulické, setrvačníkové atd. 
Požadavky: -v klidu musí být zajištěn 
 -dokud není v záběru, nesmí být plný točivý moment (došlo by k poškození 

zubů) 
  -má volnoběžku 
 

DYNAMO- je to zdroj stejnosměrného elektrického proudu 
charakteristika:  

 
ALTERNÁTOR-generátor střídavého proudu   
Výhody oproti dynamu: -umožňuje dobíjet i při nízkých otáčkách (třeba volnoběh) 
    -vysoká životnost akumulátoru (lepší zacházení s proudy) 
    -nízká úroveň údržby, vyšší spolehlivost, menší rozměry,nejiskří 
    -lze použít oba smysly otáčení 

 
POZN.: U jízdního kola není v podstatě dynamo, jak se běžně nazývá, ale jednofázový 
alternátor (je tam totiž střídavý proud). 
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2.47 ZAPALOVACÍ SVÍČKY 
parametry: 1) přeskokové napětí-závisí na teplotě, tlaku, λ,vlhkosti,hustotě,ale zejména na: 

  2) vzdálenost elektrod svíčky 
  3) napětí bez přeskoku jiskry (maximální, kdy nedojde ještě k přeskoku jiskry) 

Výboj má kapacitní složku (mezi elektrodami) a indukční složku (jak se výboj rozrůstá). Ta 
kapacitní složka se dá zvýšit vyšší vzdáleností elektrod, která je 0,9-1mm. Teploty na svíčce 
jsou až 2700°(mezi elektrodami v kapacitním výboji až 10000K po dobu 1-2 ms). Materiálem 
svíček bývá porcelán nebo dnes keramika. Při konstrukci svíček by se měly volit materiály 
takové, aby měly všechny cca stejnou tepelnou roztažnost. Někdy se uvádí pojem teplá           
(s nízkým odvodem tepla) a studená (s vysokým odvodem tepla) svíčka. 
POZN.: SAMOZÁPALNÁ TEPLOTA-je to teplota, kdy by docházelo k samozápalu palivové 
směsi. Je to neřízené zapálení směsi. Aby k tomu nedocházelo, měla by maximální teplota na 
špičce svíčky být 800°C. Aby se elektrody svíčky nezanášely, měla by teplota být zase vyšší 
jak tzv. samočisticí, která je cca 500°C. Tedy t=500-800°C. 
 
2.48 CHLAZENÍ PSM 
funkce: 1) odvádí teplo (vzhledem k používaným materiálům se musí odvádět teplo, 

jinak by došlo k zadření motoru, poškození) 
 2) musí zajistit vhodné podmínky po celý spalovací cyklus (aby nebylo 

detonační spalování a zároveň byl, co možná nejlepší, Mt,P) 
Teplota chladícího media (FRIDEX) se při prohřátém motoru pohybuje kolem 85°C. 

Při nízkých teplotách motorů, studených startech apod., je nejdříve otevřen tzv. malý chladící 
okruh (nejde přes chladič)-nakrátko propojen přívod a odvod chladící kapaliny přes termostat 
z motoru. To proto, aby se motor, co nejdříve ohřál na provozní teplotu, klesla spotřeba, 
stoupl výkon atd. Při stoupnutí teploty nad cca 90° termostat sepne a otevře tzv. velký okruh, 
chladící kapalina jde do chladiče, kterým protéká, chladí se a zchlazená jde opět do motoru. 
Pokud ani to nestačí (např. v dopravní zácpě je chladič nedostatečně obtékán čerstvým 
vzduchem), zapíná se větrák (obyčejně za mřížkou chladiče), který vytváří nucené proudění 
čerstvého vzduchu mřížovým chladiče. V chladícím systému je umístěna také tzv. expanzní 
nádobka, kde se jednak dolévá chladící kapalina, a pak slouží pro odvzdušnění systému-musí 
být v nejvyšším místě systému. 
 Ventilátory mohou být radiální nebo axiální. Lopatky ventilátoru se dělají jak rovné, 
tak natočené do šroubovice a jsou z plechu nebo plastu. Při konstrukci je třeba dbát na to, aby 
byl různý úhel mezi jednotlivými lopatkami větráku, protože při vyšších otáčkách by tak mohl 
vznikat tzv. sirénový efekt.  
Obr. 214   Chladič s prostřídanými trubkami 

 
POZN.:Průtok mřížkou chladiče klade aerodynamický 
odpor (tzv. vnitřní aerodynamika) a je započítáván do 
celkového aerodynamického odporu vozidla. Chladiče 
mohou být např. trubkové se vzduchovými lamelami 
(obr. 214), trubky mohou být i v několika řadách a 
prostřídány, čímž se sice zvýší jejich aerodynamický 
odpor, ale chlazení je účinnější zejména vlivem větší 
turbulence.  
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Část Pe(kW) se musí použít na pohon vodního čerpadla a ventilátoru (cca 5%). Kromě 
chlazení chladící kapalinou je možné také motor chladit vzduchem. Odpadá pak pohon toho 
čerpadla. Je ale třeba mít bohatě žebrováno, aby byla maximální plocha pro sdílení tepla. 

Potřebný chladící výkon: )(. 21

.

KKKKCH ttcmP −= ….kde cK je měrná tepelná kapacita chladící 
kapaliny a pro vodu je cca 4,186 kJ/kg.K. 
POZN.: Je třeba si uvědomit, že vlivem chlazení se také podmínky v jednotlivých válcích 
mohou lišit. Od 1. se chladící kapalina ohřeje a další válce není schopná tolik zchladit. 
V praxi však toto nehraje velkou roli. 
2.49 HLUK 

 
POZN.: Při měření vnitřního hluku ve vozidle je mikrofon v úrovni hlav cestujících. 
TLUMIČE VÝFUKU: Je třeba, aby tlumič splňoval následující požadavky: 
-vysoký útlum hluku 
-nízká tlaková ztráta (aby nepříznivě neovlivňoval parametry motoru) 
-vyhovující rozměry 
Tlumící účinek je dán a zkoušen porovnáním hluku před a za tlumičem. 
Využívá se následujících možností:  

1) odraz- v místě náhlého rozšíření  
 
 
2) rezonance 

 
3) absorbce-většinou jako poslední možnost (např. obalenou vatou) 

 
4) rozptyl tření-změna akustické energie na teplo 

 
V praxi se používá kombinace všech bodů. 
 
2.50 TRENDY ROZVOJE 
Je třeba stálý rozvoj vozidel a to z důvodů: 

a) ekologické-plynné a hlukové emise 
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b) ekonomické-náklady na provoz a údržbu 
c) bezpečnosti 

 
2.51 ALTERNATIVNÍ PALIVA 
Základní paliva benzín a nafta jsou získávány z fosilních paliv-rafinací a krakováním z ropy, 
jejíž zásoby jsou neobnovitelné a postupně se vyčerpávají. Hledají se proto alternativní paliva. 

1) PROPAN-BUTAN 
Oba dva jsou uhlovodíky a získávají se při zpracování ropy. Tím je jejich použití 

v budoucnu ohroženo. Označují se zkratkou LPG (liquefied petroleum gas). Používá se spíše 
jako topné palivo, ale možno i jako automobilové. Je však třeba kvalitní směs (jinak mohou 
praskat pryžové části). Propan C3H8 má oktanové číslo přes 100 a butan C4H10 přes 90. 
Propan-butanové palivo má tedy celkově vysokou antidetonační schopnost a také vysokou 
výhřevnost Hu=46MJ/kg (benzín 42,5 MJ/kg, nafta 43 MJ/kg). Propan-butanová paliva se 
udržují, jak již název napovídá v tekutém stavu s nízkým přetlakem. Množství paliva v nádrži, 
podobně jako u benzínu či nafty, signalizuje plovák (z bezpečnostních důvodů se plní pouze 
do 80% objemu). Při použití LPG v uzavřených prostorách je třeba dbát na dobré odvětrání 
zejména v nízkých oblastech výšky (u podlahy), protože  i nezkapalněný LPG má vyšší 
hustotu než okolní vzduch a „plazí“ se při zemi.Motor pracuje s cca λ=1,4. 

2) ZEMNÍ PLYN 
Má také vysokou antidetonační schopnost (OČ=120) a výhřevnost 49 MJ/kg. Tzn., že 

můžeme např. použít vyšší kompresní tlaky. Značíme ho NG (natural gas). Motor pracuje 
s cca λ=1,6-2. NG i LPG mají jednodušší molekuly a proto mají obecně nižší emise, zejména 
co se týká nespálených uhlovodíků. NG je považováno za kvalitnější palivo než LPG. Zemní 
plyn obsahuje až 98% methanu CH4 a proto lze při výpočtech uvažovat pouze methan. Zemní 
plyn je uchováván jako stlačený (20 MPa) nebo zkapalněný (-160°C). 
POZN.: Kolikrát obsahuje LPG, nebo NG méně C oproti naftě nebo benzínu, lze zjistit 
z jejich vzorců uhlovodíkových paliv a zastoupení (kg) C. 

3) VODÍK H2   
Produktem spalování vodíku je voda. Spaluje se ale směs vodíku se vzduchem, produktem 

je také NOx (byl by potřeba čistý kyslík). Také produkuje CO2. Emise jsou však nižší. Další 
výhodou a důvodem nižších emisí je široké rozmezí zápalnosti (λ=3-3,5). Má také velmi 
vysokou výhřevnost (kolem 100 MJ/kg). Nevýhodou je, že při kontaktu vodíku s některými 
kovy vzniká u kovů tzv. vodíková křehkost. Další nevýhodou je, že vodík při kontaktu se 
vzduchem třaská, je proto třeba speciální plnění, které je drahé a je také drahá a komplikovaná 
výroba vodíku. Výroba je z vody elektrolýzou v tzv. elektrolyzérech. Vodík má také velmi 
nízkou hustotu a proto je účinnost i přes vysokou výhřevnost nižší. Zdroje vodíku jsou ale 
nevyčerpatelné, je to obnovitelný zdroj (vodík-voda-vodík). Obr. 215  Palivové články vodíku      
Je také nejvíce zastoupeným prvkem ve vesmíru. 
Uchovává se zkapalněný (-250°C) nebo stlačený 
(30MPa). Nevýhodou je, že vodík má atomové číslo 2 
(2x1) a proto pokud není zkapalněný, za krátký čas 
projde stěnou nádrže (třeba ocelovou). Vodík lze, kromě 
vefukování a spalování, použít také ve formě palivových 
vodíkových článků (nejsou pak emise NOx). Ty pracují 
na principu obrácené funkce akumulátoru. Vodík na 
anodě reaguje s kyslíkem na katodě za vzniku vody. Uvolňují se 2e- (obr. 215).   

4) SKLÁDKOVÉ A KALOVÉ PLYNY 
Skládkové plyny vznikají z kvašení biomasy a vzniká zejména methan. Ty volně stoupají 

a vytváří skleníkový efekt. Proto je povinností skládkových pracovišť je vhodným způsobem 
spalovat. Uvažuje se o nich v budoucnu také jako o alternativních palivech. 
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 Kalové plyny vznikají v čističkách a produktem je methan a sirovodík. 
 Skládkové a kalové plyny se využívají v kogeneračních jednotkách.  

POZN.: Všechna plynná paliva mají oproti benzínu a naftě výhodu, že lépe tvoří hořlavou 
směs se vzduchem. 
 
2.52 KOGENERAČNÍ JEDNOTKA 
Sdružuje výtopny (teplárny)-výroba tepla, a elektrárny-výroba elektřiny. PSM pohání 
elektrický generátor. Energie se spotřebovává v místě umístění (pokud je přebytek energie, 
jde do elektrické sítě). 
 
2.53 PLYNOVÉ MOTORY 

 
2.54 MOTORY S PŘÍMÝM VSTŘIKEM PALIVA DO VÁLCE (GDI, FSI) 

 Vstřikovací tlaky 5÷12 MPa (běžné Mpi 3÷4 bary). Využívá se kratší doba 
vstřikování. Proto jsou takto vysoké vstřikovací tlaky potřeba, aby byla zachována potřebná 
vstřikovací dávka. Motory GDI pracují se směsi s proměnným součinitelem přebytku vzduchu 
λ, který se mění v závislosti na zatížení motoru. 

1) Nejbohatší směs je při studeném startu. λ≈0,9. Zde má běžný 3složkový 
katalyzátor nízkou účinnost. Proto se používá jeho kombinace s tzv. 
zásobníkovým katalyzátorem. NOx se váže na Barium a po nahromadění se 
zlikviduje krátkodobým obohacením paliva na λ=1. Zásobníkový katalyzátor 
má relativně vysokou účinnost při nižších teplotách (cca 300÷400°C) oproti 
3složkovému. 

2) Po prohřátí motoru a nízkém zatížení λ rovno až 3 (ale v místě svíčky λ=1). 
Používá se tedy vrstvená palivová směs. Vstřikuje se až ke konci kompresního 
zdvihu obdobně jako u vznětových motorů. Je třeba kvalitní regulace palivové 
směsi. Ta se vrství pomocí vhodného tvaru pístu a spalovacího prostoru 
v hlavě válců, které takové proudění ve válci zajistí. 

3) Po prohřátí motoru a středním zatížení se používá již homogenní chudá směs 
λ=1,1÷1,7. Vstřikuje se při sacím zdvihu pístu. 

4) Po prohřátí motoru, vyšším a vysokém zatížení se používá homogenní směs 
λ=0,9….1. Vstřikuje se na začátku nebo v průběhu sacího zdvihu pístu jako 
široký kužel vstřikovacího paprsku. 

Konstrukce: Spalovací prostor-tvar pístu a spalovacího prostoru v hlavě válců takové, aby 
podporovaly pohyb paliva směrem ke svíčce. Zapalovací svíčka v ose válce a přímý vstřik 
v blízkosti sacího ventilu. Vstřikovač je ovládán elektromagnetem. 

POZN.: Motory typu GDI mají tedy 2 režimy:  a) s vrstvenou směsí při volnoběhu a 
nízkém zatížení 

 b) s homogenní směsí při středním a 
vysokém zatížení 

+ : Oproti běžným motorům mají výrazné zlepšení účinnosti η v nižším a středním zatížení.  
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2.55 NAFTOVÉ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉMY 
Při výpočtech nelze zanedbat a je třeba uvažovat stlačitelnost paliva: 

modul stlačitelnosti 
∆V

V∆pε .
= (pro naftu 1700MPa)

ε
VpV .∆

=∆ , kde V je nestlačený objem. 

Jedná se zejména o objem nad výtlačným ventilem a ve vysokotlakém potrubí. Funkce 
výtlačného ventilu (BOSH) je asi taková:  Vlivem speciálního tvaru a rotace se reguluje dávka 
paliva. Ovládáme délku vstřiku vlivem délky hrany (max, min). Natočení pístku se dosáhne 
pomocí ovládací páky a pohyb pístku nahoru/dolu obstarává vačka. Vstup paliva je pod 

tlakem 0,1-0,15MPa. 
 
 

 
 
 

V palivu jsou pulsy (např. od vstřikování) a pro jejich eliminaci se používají tlumiče pulsů 
(obr. 216). Membrána se vlivem rozdílů tlaků prohýbá a přibližuje tlak p=konst.  
Obr. 216  Tlumič pulsů paliva 

 
Otevírací tlak na trysce: Tryska má jehlu a přítlak jehly, který je způsoben silou pružiny. Je 
seřízeno na určitý tlak (protitlak), při kterém se otevře. Otevírací tlak trysky je např. pouze 
20MPa, ale pak vzroste až na těch 180MPa pro common rail například. 
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2.56 CHARAKTERISTIKA VSTŘIKU  
Je to závislost množství vstřiku na pootočení vačky (nebo klikového hřídele-KH se točí 2x 
rychleji). Na charakteristice vstřiku závisí tvrdost chodu motoru (dána rychlostí nárůstu 
tlaku). 
  1) jednoduchý 
  2) s předstihem vstřiku-méně tvrdý chod motoru 
  3) dvojvstřik 
Obr. 217  Různé charakteristiky vstřiku 

 

 
 
2.57 TYPY VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ VM 

1) řadové vstřikovací čerpadlo-vstřikovací tlaky 20-100MPa 
2) řadové vstřikovací čerpadlo s rozdělovačem (max. 100MPa) 
3) Common Rail-má společný vysokotlaký zásobník, ze kterého elektronicky rozděluje 

na jednotlivé vstřikovače (140-190MPa). 
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4) sdružené jednotky (systém čerpadlo-tryska)-čerpadlo a vstřikovač je jeden díl. Tlaky 
až 200MPa. Výhodou je, že zde není to vysokotlaké potrubí. Nevýhodou pak vyšší 
hluk a tvrdost chodu motoru. 

Obr. 218  Vstřikovací systémy 

 

 
Zvyšování vstřikovacích tlaků má také svá negativa. Vlivem vysokých tlaků jsou i 

větší deformace a tím vznikají netěsnosti. Jsou třeba lepší materiály, silnější stěny apod. Tím 
se motor stává celkově těžším a dražším. Jinak samozřejmě vyšší tlaky jsou žádoucí, 
zmenšuje se průměr kapiček d32, směs se utváří rychleji, je lepší, je pak kratší doba hoření, 
nižší některé emise atd.  
Př: Automobil spotřebuje 5 l benzínu na 100 km. Jaká je spotřeba CO2?ρBEN=0,78kg/dm3, 
1kg benzínu obsahuje 0,86kg C (podle chemického vzorce). 
C+O2→CO2 
12+32=44 
Kolik kg je 5 l benzínu? m=ρ.V=0,78.5=3,9kg/100km 
86% z toho je C→tedy 0,86.3,9=3,354 kg C/100km 
kolik je to CO2 vyřešíme trojčlenkou: 
12………44 
3,354……x 

x= 298,12354,3.
12
44

=  CO2/100km 

 
2.58 POJMY 
AKREDITACE-je to oficiální uznání. Akreditovaná laboratoř může dělat určité zkoušky. 
Akreditace dělá Český institut pro akreditaci. 
CERTIFIKACE-je to činnost třetí strany (krom dodavatele a odběratele) prokazující dosažení 
určité důvěry, že dodávaný výrobek je ve shodě s předepsanou normou. 
POZN.: Někdy se používá pojmů čistý a hrubý výkon. Tyto pojmy chápeme jakože čistý 
výkon zahrnuje i příslušenství a hrubý výkon nikoliv. Dále je třeba si uvědomit, že při 
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různých měřeních budou různé atmosférické podmínky, proto existuje určitý přepočet (ten je 
různý u stacionárních a mobilních motorů a rovněž vznětových a zážehových motorů). 
POZN. Voda, tedy i vlhkost obsažená ve spalované směsi je obecně brána jako dobrá 
antidetonační přísada. 
2.59 MĚŘENÍ OTÁČEK MOTORU 

a) mechanické-odstředivě. Na určitý známý poloměr se umístí břemeno o známé 
hmotnosti. Podle odstředivé síly změřené siloměrem se určí odstředivá síla Fo a ze 

známého vztahu 2ωmrFo =  se určí otáčky 
π
ω
2

=n . 

b) elektrické-zde je výhodou, že lze použít jako motor i jako brzdu 
c) elektromagnetické-α=f(n). Dle obr. 219 je zde permanentní magnet jako rotor, který 

natáčí statorem a natočení toho statoru odpovídá určitým otáčkám. Spirálová pružina 
působí proti síle, kterou natáčí magnetické pole statorem. 

Obr. 219   Elektromagnetické měření otáček 

 
d) pomocí stroboskopického snímače-je to zábleskový přístroj s měnitelnou frekvencí 

záblesku. Na rotujícím kotouči je nalepena reflexivní páska, která záblesk viditelně 
odráží. Když se nám frekvenci záblesku podaří nastavit tak, že se páska opticky 
nehýbe, frekvence záblesku pak odpovídá otáčkám (f=1/n). Tedy pokud vidíme pásku 
2x naproti sobě, jsou otáčky poloviční než frekvence záblesku (obr. 220). 

Obr. 220   Měření otáček stroboskopickým snímačem 

 
2.60 DYNAMOMETRY 
Jsou to přístroje pro měření točivého momentu. U měření automobilových motorů se jim říká 
brzdy. 

a) absorbční -pohlcují energii a mění ji na jinou. 
-třecí-mění Mt na tepelnou energii 
-hydraulické-Mt na teplo v kapalině (obr. 221) 
-aerodynamické-Mt na teplo ve vzduchu 
-elektrické -stejnosměrné (dynamo)-obr. 223 
  -střídavé (komutátor) 

b) transmisní-snímají deformaci tenkého hřídele a měří natočení 2 průřezů vůči sobě (obr. 
222) 
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Obr. 221  Hydraulický dynamometr 

 
 
 
CHARAKTERISTIKA a omezení dynamometru: 

 
Obr. 222   Transmisní dynamometr 
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Obr. 223   Elektrický stejnosměrný na principu vířivých proudů 

 
 
 
CHARAKTERISTIKA: 

 
 
 

POZN.: Válcová brzda pro kompletní automobil může být jen s volnoběžnými válci, kdy 
slouží pouze pro rozběh jako akceleraci vozidla a hmota válců představuje setrvačnou 
hmotnost vozidla nebo s dynamometrem (spíše pro ustálené otáčky). Nejpřesnější výsledky 
jsou na nejnižší převodový stupeň automobilu, kdy jsou nejnižší odpory. 
 
2.61 EMISE 
PEVNÉ ČÁSTICE (PM): Rizikem pevných částic je fakt, že se na nich zachycují HC, PAH 
a při vdechování působí potíže. Usazují se v plicních sklípcích organismů a umožňují tak 
jejich dlouhodobé působení. PM vznikají a v praxi se měří zejména u VM. Mezi PM patří C 
ve formě sazí, karbonu, oxidy síry, kovové částečky z otěru apod. Měří se ve zřeďovacích 
tunelech-viz. měření emisí dle EHK. Koncentrace PM bývá zpravidla udávaná v ppm a 
výhledově by měla do 30ppm. PM jsou hlavní příčinou  tzv. zimního smogu, který je typický 
pro stav inverze počasí. Imitované částice také mohou snížit viditelnost. 

NOX-NO-škodlivost na organismus je nízká. Uznává se, že při delším pobytu NO v atmosféře 
dochází k oxidaci z NO na NO2, jehož škodlivost je vyšší dokonce než u CO. Působí vlivem 
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dezinformace regulační soustavy, která na přítomnost NO2 ve vdechovaném vzduchu reaguje 
jako na začínající hoření a automaticky přivírá přístup vzduchu do plic. Důsledkem je pocit 
dušení a nucení ke kašli. Toto nastává již při poměrně nízkých koncentracích, resp. i při 
krátkých expozičních dobách. Kromě napadání organismu, NOx také devastuje stavební díla 
v důsledku chemického napadání stavebních materiálů. Na tzv. černou listinu se NOx dostaly 
také kvůli tomu, že se významně podílí na tvorbě letního smogu. Podíl emisí NOx z umělých 
zdrojů vůči přírodním je cca 1:1. Při měření emisí se měří NO i NO2, které se pak sečtou a 
udávají se jako NOx. 

Otázka: Na čem závisí množství oxidů dusíku? 

Závisí pouze na množství dusíku ve směsi, tedy na množství nasávaného vzduchu a dusíku    
v něm obsaženém. Jeho množství ve spalinách je pak ovlivněno teplotou spalování (čím 
vyšší, tím více NOX). 

CO-člověk omdlívá a později umírá. Na krevní barvivo se váže intenzivněji než kyslík 
2CO+O2→2CO2 a takto ubírá z vdechovaného kyslíku. Tím je funkce dýchacích barviv 
(distribuce kyslíku) blokována a jednotlivé orgány jsou poškozeny vlivem nedostatku kyslíku, 
i když by tento byl obsažen v dýchaném vzduchu v dostatečném množství. CO se dále podílí 
na vzniku tzv. letního smogu. Celkové roční emise CO z umělých zdrojů jsou srovnatelné 
s emisemi ze zdrojů přírodních. 

CO2-není uveden v přímých škodlivinách a v současnosti není tato koncentrace u vozidlových 
motorů administrativně limitována. Měří se koncentrace v ovzduší, která je cca 350 ppm a 
ročně stoupá o 1,5ppm (měří se v horách 3000m.n.m. a na tichomořských ostrovech. Po 
chemické stránce se jedná o dokonalý produkt oxidace 2CO+O2→2CO2 a jeho přítomnost ve 
spalinách je důsledkem a ukazatelem  kvalitně uskutečněného spalovacího procesu. Je to látka 
vcelku stabilní a málo reaktivní. Toxicita je nezajímavá dokud koncentrace nedosáhne úrovně 
ovlivňující koncentraci kyslíku ve vdechovaném vzduchu jeho vytěsňováním a kyslíku je pak 
nedostatek. Negativně však působí na životní prostředí. Vytváří radiační clonu omezující 
sdílení tepla  ze zeměkoule sáláním. To vede k průběžnému zvyšování teploty a posunu 
klimatických podmínek a poměrů s celou řadou fatálních důsledků (tání ledovců atd.). Obecně 
je tento jev nazýván skleníkový efekt a intenzita jednotlivých vlivů na jeho vznik se 
vyhodnocuje jako příspěvek k CELKOVÉMU OHŘÍVACÍMU POTENCIÁLU. Umělá 
produkce je dnes cca o 1 řád nižší než přírodní emise této látky. Spalovací motory tvoří 10% 
z umělé tvorby CO2. 

HC-jsou to tzv. nespálené uhlovodíky. Mají různou škodlivost podle jednotlivého zastoupení, 
těch kterých uhlovodíků. Nejmenší vliv na organismus mají nespálené uhlovodíky obsažené 
v původním palivu. Ty se ve spalinách objevují vlivem proplachu a nebo nedokonalým 
spálením v důsledku např. studeného motoru nebo nespálením v tzv. chladnějších zhášecích 
vrstvách u stěn válce. Hygienicky přípustná koncentrace těchto částic se určuje dle čichového 
prahu nebo množství výskytu (ppm, %, g/kWh), nikoli podle toxických účinků. Nenasycené 
aldehydy (např. akrolejn) a vyšší aldehydy obecně silně dráždí sliznice a oči již při relativně 
nízkých koncentracích, resp. krátkých expozičních dobách. U formaldehydu byly prokázány 
mutagenní účinky a je podezírán z karcinogennosti. Nejnebezpečnější jsou polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAH), které mají dle současných znalostí rakovinotvorný účinek. 
Některé uhlovodíky mají vliv na tvorbu letního smogu.  

POZN.: Dříve olovnaté benzíny obsahovaly olovo, jako antidetonační přísadu a zvýšilo se tak 
Oktanové číslo. Dnes se vlivem negativního působení olova používají bezolovnaté benzíny. 

___________________________________________________________________________ 
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Je vhodné si uvědomit rozdíl mezi pojmem emise a imise. Emise jsou zplodiny přímo 
z výfuku, kdežto imise jsou zplodiny rozptýlené v ovzduší. Obecně jsou pak známé jako 
emisní a imisní koncentrace. Pro jejich zachycení se pak používají různé filtry. To jsou např. 
cyklony (pomocí odstředivé síly na základě setrvačnosti) nebo to jsou filtry na principu 
magnetismu.Ty zachycují magnetické částečky. Moderní jsou tzv. mokré filtry, kdy se 
zachycuje na kapalinovém filmu. Věnujme se nyní problematice automobilových motorů. Zde 
se při sériové výrobě namátkově vybere vozidlo a to musí vyhovět. 
1)MOTORY PRO NA,BUS (vznětové) 
Měření emisí u vznětových motorů vozidel nad 3,5t se provádí dle EHK 49 (evropská 
hospodářská komise). Tento test se provádí na vyjmutém motoru mimo vozidlo a dělá se tzv. 
13-bodový test. Nejprve se změří VOCH a poté se v určitých režimech měří emise CO, HC, 
NOx a vypočítá celkově v g/kWh. Každý bod má určitý váhový faktor v %, dle toho jak se 
v praxi předpokládá, že se tento bod režimu bude používat. Součet všech váhových faktorů je 
100%. 
2)OSOBNÍ AUTOMOBILY 
Motor je při měření ve vozidle a měření je prováděno dle EHK 83. Vozidlo je na válcové 
brzdě s dynamometrem jako simulací zatížení a setrvačných hmot vozidla. Výfukové plyny se 
ředí vzduchem, čímž se simuluje výstup z výfuku do ovzduší a rovněž se tak zabraňuje 
kondenzaci vody. Část VP se pak zachycuje do vaků, kde se dělá jejich rozbor a uváděné 
jednotky jsou ppm či %. Celkový cyklus měření obsahuje jednotlivé cykly simulující 
skutečnou jízdu. Dnes se dělá 4x městský cyklus a 1 dálniční cyklus. Celkově to pak 
odpovídá ujeté vzdálenosti cca 11km. 
Obr. 224   Test dle EHK 83 

 
KOUŘIVOST: 
Kouřivost se dnes měří stále ještě pouze u VM a to dle EHK 24. Provádí se pomocí 
opacimetrů. To je přístrojové zařízení, kdy z jedné strany vstupuje světelné záření, které 
prochází trubicí s VP a na druhé straně trubice je čidlo snímající prošlé světlo. Tomu přísluší 
samozřejmě určité měřící podmínky. 
Nebo se provádí začernění filtru (obr. 225), které nastane po určitou dobu průtoku vzorku. 
Pak se filtrační papír opět prosvěcuje a princip je stejný. 
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Obr. 225   Měření kouřivosti vlivem začernění filtračního segmentu 

 
Pro měření kouřivosti se také provádí tzv. akcelerační zkouška. Prudké sešlápnutí plynového 
pedálu až zasáhne omezovač otáček. 
Měření pevných částic (rovněž pouze u VM) se provádí tak, že VP nebo jejich vzorek 
prochází vysušeným filtračním papírkem, který zvážíme před a po průchodu určitého vzorku 
VP. Rozdíl pak představuje množství pevných částic za čas, tedy např. v g/s. Pevné částice tu 
mohou představovat  uhlík z paliva (saze, karbon), sloučeniny síry, vodu (pokud po měření 
vysušíme filtr, tak nikoliv), dusičnany, uhlovodíky a jiné složky jako např. kov z otěru. 
Velikost pevných částic je asi 0,3-1µm. Maximálně až 30 µm. 
Obr. 226   Zjednodušené schéma pro měření PM 

   
 
 
2.61.1 KATALYTICKÉ REAKTORY (katalyzátory) 

Slouží k dodatečnému odstranění emisí. Odstraňují to, co se nám nepovedlo odstranit 
např. konstrukcí (konstrukce spalovacího prostoru) a při spalovacím procesu (např. časování 
ventilů). Probíhají zde oxidační (snížení CO, HC) a redukční reakce (redukce NO2). 

a)oxidační     b)redukční 

2CO+O2→2CO2    2NO2+2CO→2NO+2CO2 

CH4+2O2→CO2+2H2O   2NO2+4H2→N2+4H2O 

2H2+O2→2H2O 

 U benzínových (zážehových) motorů se používá obou-3složkový katalyzátor 
v kombinaci s λ sondou. Používá se pro λ=1, protože má zde nejvyšší účinnost. Probíhají zde 
oxidačně-redukční reakce za účelem snížení CO, HC i NOx.  
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Obr. 227   Schéma zařazení 3složkového katalyzátoru u zážehového motoru 

 
 U naftových (vznětových) motorů se používá oxidační katalyzátor. Probíhají zde 
oxidační reakce a snižuje se CO a HC.  

Obr. 228   Schéma zařazení oxidačního katalyzátoru u vznětového motoru 

 
POZN.: Šipka modrou barvou znázorňuje případ kdy λ<1 (tedy vzduchu je nedostatek-bohatá 
směs) a je tedy potřeba dodávat přídavný vzduch (potřebný kyslík pro oxidační reakce). 

Obr. 229  Znázornění emisí před a po použití katalytického reaktoru (CO má jinou stupnici-
bylo by výše-bývá cca 12,5%) 

 
 Co se konstrukce katalytických reaktorů týká je zapotřebí co největší plocha, aby 
reakce mohly probíhat v dostatečném množství. Z druhé strany jsme ale zase omezeni 
rozměry a hmotností. Z toho plynou také vlastnosti-kapacita, tepelná vodivost a tlakový spád. 
Např. pro startování studeného motoru je vhodnější použít svinutý plech než keramiku, 
protože má vyšší tepelnou vodivost a rychleji se ohřeje. Naopak keramika má vyšší plochu, 
tedy vyšší kapacitu, ale zase vyšší tlakový spád (vliv na výkon motoru). Účinnost je cca 70-
90% pro HC, 95% pro CO a až 99% pro NOx. 
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POZN.: Katalytický reaktor v každém případě má za následek snížení výkonu motoru. 

Obr. 230  Typy katalytických reaktorů        

 
POZN.: Vynechávání motoru katalyzátoru škodí. Poškodí se tím, že mu motor dodá nespálené 
palivo, které zde shoří a při vysokých teplotách dochází ke spékání až roztavení nosiče. 

2.61.2 λ SONDA-PRINCIP 
 λ sonda (někdy také kyslíková sonda), je v podstatě galvanický článek s tuhým 
elektrolytem (nejčastěji ZrO2). Vodivost tohoto elektrolytu je závislá právě na jeho materiálu 
a na teplotě. Funkce je založena na principu vzniku elektrického napětí při rozdílných 
koncentracích O2 v prostředích na jednotlivých stranách elektrod. Ty tvoří porézní povlak 
nejčastěji z platiny. Na jedné straně elektrody je běžný vzduch (tedy kyslíku je cca 21 %). Na 
druhé elektrodě jsou spaliny ve výfuku a podíl zbytkových O2 se tedy mění v závislosti na 
průběhu spalování.  
 V závislosti na změně elektrického napětí je předáván signál do řídící jednotky, která 
nastaví potřebné λ (λ=1), aby mohl co možná nejefektivněji, pracovat katalyzátor (3 
složkový). 

Obr. 231 Princip λ sondy 
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 Vodivost elektrolytu pro kyslíkové ionty je   Obr. 232   Napětí na sondě       
dostatečná až při vyšších teplotách (cca nad 350 °C). 
Proto se dnes používají téměř pouze vyhřívané sondy, 
které zajistí potřebnou funkci sondy i při nízkém 
prohřátí motoru. Použití sondy je omezeno ale také 
teplotou shora, neboť nad 900°C dochází k jejímu 
rychlému stárnutí. 
 Olovo v benzínu vyplňuje póry v Pt a tím se 
sonda poškozuje. Tento problém je řešen použitím 
bezolovnatých benzínových paliv. 
 
 
 
 
 
2.62 MOTOROVÉ OLEJE 
 Nejdůležitějším parametrem u motorových olejů je jejich viskozita (str. 27) a její 
závislost na různých parametrech zejména na tom, jak se mění v závislosti na teplotě. Olej 
musí čelit v motoru vysokým teplotám. Nejvyšší je u turbodmychadla, kde je okolo 300°C a 
může zde docházet k připékání oleje. Proto se nedoporučuje u motorů s turbodmychadly  při 
vysokém zatížení náhle motor vypnout. Pro čistotu oleje se používají olejové filtry. Jinak by 
se ucpávaly kanálky v klikovém ústrojí, přidíraly ventily, protože by nebyly ve vodítku 
ventilů mazány vlivem tvorby úsad atd. Filtry mohou být před nádrží (lepší tlakové poměry) 
nebo za nádrží (lepší z hlediska čistoty-vše špinavé končí nádrží). Pro poškození filtru jsou 
nejhorší částečky s velikostí o málo větší nebo menší než je mezera filtru. To se pak nejvíc 
poškodí. Ty o více menší projdou a nepoškodí a ty o dost větší neprojdou. Existují určité 
ukazatele znečištění filtru, které mohou motor vypnout nebo rozsvítí  varovný ukazatel atd.  
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Znečištˇující částečky mohou být: 

1) vnitřní (třením) 
2) z okolí (netěsnosti) 
3) něco už bylo v tom oleji jako takovém 

 
FILTRAČNÍ SCHOPNOST FILTRŮ: 
Obr. 233   Účinnost filtrace 

 

2 místě nečistot vpočet 
1 místě nečistot vpočet x =β ....místo x může být třeba 10, potom se týká nečistot 10µm a 

větších. 
Pokud tedy vyjde βx=100 je účinnost 99% (obr. 233). Pokud βx=2 je účinnost 50%, nebo 
βx=20 je účinnost 95%. 
 
ODBĚRY OLEJE: 

a) statické-je jednoduché, ale neobjektivní, protože ty nečistoty,co ve skutečnosti proudí 
v oleji jsou usazené na dně nádrže. Proto také záleží, zda odebíráme ze dna nádrže 
nebo z hladiny oleje v nádrži. 

b) dynamické-je objektivní, ale někdy nelze uskutečnit, je třeba příprava a obecně je 
složitější než odběr statický. 

FUNKCE OLEJE: 
1) přenáší energii (aby vůbec proudil) 
2) mazací 
3) chladící 
4) odvádí nečistoty pryč (většinou do nádrže, kde se usadí) 

POŽADAVKY NA OLEJE: 
1) aby mazal-aby se např. v kluzném ložisku nevytěsnila ta mezera a nebyl 

kontakt kov na kov-stálost viskozity. 
2) konzervace a působení proti korozi 
3) tekutost i za nízkých teplot-čerpatelnost 
4) aby neoxidoval-nevznikaly bublinky 
5) nízká odpařivost-aby byly nízké ztráty 
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6) aby nezapáchal 
7) aby nepříznivě nepůsobil na těsnění atd. 

Aby těmto a dalším požadavkům mazací olej vyhověl, dávají se do něj různé přísady. 
V zásadě dělíme oleje jako SYNTETICKÉ (má aspoň 90% syntetický základ a pak přísady) a 
S ROPNÝM ZÁKLADEM (vyráběné destilací ropy-tedy ropný základ+přísady). Hlavním 
rozdílem je cena. 
KLASIFIKACE OLEJŮ: 

1) SAE (společnost automobilových inženýrů) 
např. značení SAE10W50-za nízkých teplot má viskozitu dle 10, za vysokých teplot 50 

 
2) API 
Zde je rozdělení olejů pro určité zatížení. Zvlášť pro benzínové a naftové, celkem 10 tříd. 
 

POZN.: Ve své podstatě můžeme členit pozemní dopravní stroje jako na: 
a) vozidla (tzv. rychle jedoucí-nad 50km/h) 
b) samojízdné pracovní stroje (pomalu jedoucí)-zemědělské a lesnické stroje, 

manipulační a zdvihací prostředky (vysokozdvižné vozíky a kolové nakladače), 
stavební a zemní stroje, silniční stroje pro úpravu silnic, komunální stroje atd. 

2.63 ZAPALOVÁNÍ 

Požadavky: 
1) V určitém místě (někdy třeba 2 zapalovací svíčky) 
2) V určitou dobu (předstih zážehu-vzhledem např. k detonačnímu spalování a emisím) 
3) V určité kvalitě 

a) bateriové zapalování: 
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Obr. 234  Bateriové zapalování 

 
V obvodu je umístěn tranformátor na vysoké napětí. Spínač je ovládán vačkou, která říká, kdy 
se má primár nabíjet a kdy ne. Po sepnutí spínače stoupá velikost proudu na primáru. Po jeho 
rozepnutí (nárůst odporu) proud na primáru klesá, ale prudce stoupá na sekundáru (obr. 235). 
Tam také stoupá napětí, které by mělo dosáhnout přeskokové hodnoty, která způsobí přeskok 
jiskry na svíčce. 

Obr. 235  Průběhy na primáru a sekundáru 
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- : Dnes  se  již  moc  nepoužívá, Obr. 236 Nabíjení na požadovanou hodnotu při různých ot. 
protože se hodí spíše pro nízké 
otáčky. Doba výboje a dalšího 
nabíjení je dlouhá (cca 1ms) a při 
vyšších otáčkách se nestíhá 
nabíjet (obr. 236), klesá intenzita 
výboje pokud vůbec nějaký 
nastane. Proto je z tohoto 
pohledu lepší kondenzátorové 
zapojení.  

 

 

 

POZN.: Kondenzátor je v obvodu umístěn proto, aby spínač tolik nejiskřil, když rozepíná. 

b) kondenzátorové zapojení: 
 Kondenzátor zapojen v obvodu je nabíjen na napětí 300V. Výhodou je, že je nabíjen 
stále. To napětí 300V je zde stále k dispozici. Tedy dá-li vyznačená část obvodu signál, 
zapracuje tyristor jako spínač a obvod se propojí s kostrou. Tím se dosáhne nabití a výboje 
v mnohem kratším čase (0,3ms) než u bateriového zapalování. 

Obr. 237   Kondenzátorové zapalování 

 

 

POZN.: Rozdělovač funguje např. na principu magnetismu, který určuje a rozděluje tak 
jednotlivé impulsy na svíčky, kde má proběhnout výboj.  
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2.64 OBD a EOBD 
 Význam zkratky- OBD-on board diagnostic 

    EOBD-europe on board diagnostic 

 -slouží k ověřování chodu motoru, zjištění odchylky od běžného stavu a příčiny této 
odchylky 

ÚKOLY: 

1) kontroluje stav součástí, které mají vliv na emise (snímače, katalyzátory) 
2) výskyt závad opticky signalizovat za provozu 
3) výskyt závad ukládat do paměti, pomocí diagnostického přístroje z paměti vyčíst a mít 

normalizovaný konektor pro připojení 
kontrola: 

a) katalytický reaktor (katalyzátor)-jeho funkci  
Pro schématické uspořádání podle obr. 238 je funkce následující. Podle rovnic 
probíhajících na katalyzátoru se při správné funkci spotřebovává kyslík O2. 
Podle množství kyslíku ve spalinách reaguje také λ sonda. Nabízí se tedy 
řešení pomocí 2 λ sond. Jednou před a druhou za katalyzátorem. Při správné 
funkci katalyzátoru se signály z λ sond musí lišit, jinak je katalyzátor 
poškozen. 

POZN.: Sinusový průběh je způsoben kolísajícím množstvím O2 v závislosti na 
výfuku z motoru. Na 2. sondě je větší amplituda, protože je méně kyslíku a 
tedy vyšší napětí na λ sondě (obr. 238). 

Obr. 238 

 
b) λ sonda-její vyhřívání a reakci na změnu bohatosti směsi 

Zda je vyhřívaná a jak, zjistí měřením odporu vyhřívání. Ví tedy, zda je 
v pořádku či ne. 

Reakce na změnu bohatosti směsi se provede následovně. Řídící jednotka 
v závislosti na čase mění bohatost směsi a na tu změnu by měla sonda reagovat 
dle obr. 239. Pokud takto nereaguje je λ sonda vadná. 

POZN.: Chudší směs má za následek nižší napětí (Pro λ sondu pokud by bylo 
cca 21% O2, potom U≈0 V). 
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Obr. 239 

 
c) Odvětrávání palivové nádrže-benzínové páry jsou zachycovány na aktivním 

uhlí. Po nasycení se otevře ventil a aktivní uhlí se profoukne vzduchem, který 
se nasaje ze sání. Směs pak jde do motoru, kde se spálí. Snímač tlaku ovládá 
podtlakový ventil. 

Obr. 240 

 
d) Průběh spalování-kontroluje se snímačem otáček klikového hřídele a určí tak 

rovnoměrnost chodu motoru. 
2.65 SNÍMAČE 

Snímače průtočného množství: 

a) průřezové 
otočná klapka –v kloubu je např. spirálová pružina, která působí proti 
síle proudícího media. Úhel natočení klapky je pak úměrný průtokové 
rychlosti a podle rovnice kontinuity pro danou průtočnou plochu i 
průtočnému množství.  

kotoučová klapka –obdobný princip, ale určující proměnnou není úhel, 
ale posunutí. 

+vrtulky a rotametry (závislou proměnnou jsou otáčky nebo zdvih vrtulky) 

  
V obou případech na klapku působí síla Fp (od pružiny), F1,2 jako rozdíl 

dynamických tlaků před a za klapkou a lze také uvažovat sílu F3 jako 
představitelku třecí síly. 
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b) teplotní (tzv. termoanemometrie) 
žhavený drát –v kontrolním místě průřezu je umístěn cca 70µm silný drátek z Pt. Ten je 
vyhříván elektrickým proudem a ochlazován proudem proudícího media. Určující 
veličinou pro zjištění průtočného množství, je potřebný elektrický proud pro to, aby 
teplota drátku zůstala konstantní. POZN.:Závislost není zcela lineární. Zapojení je do 
můstku. 

žhavená folie –modernější způsob a dnes v praxi více používaný. Princip je podobný jako 
u žhaveného drátu, ale vyhřívá se vrstva folie. Na jejích stranách jsou odpory, které měří 
teplotní spád, tedy rozdíl teplot na obou stranách vyhřívané části. Velikost tohoto rozdílu 
odpovídá opět průtočnému množství (tedy ∆t=0°C ⇒ průtočné množství Qm=0 kg/s). 
Zapojení je také do můstku. 

Obr. 241 Žhavená folie  

 
SNÍMAČE POLOHY: 
Potenciometry-odporové snímače. V závislosti na své poloze se mění odpor. 

Snímače s Hallovou sondou: Jsou to snímače pracující na základě Hallova jevu. Tedy 
Obr. 242   Hallův jev   protéká-li deskou elektrický proud, potom 

magnetické pole způsobí vznik napětí na 
protilehlých stranách. Toho se dá využít např.        
u rozdělovače, kde jsou clonící desky, které 
přerušují magnetický tok a tedy i napětí. 
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Indukční snímače: Jsou tzv. aktivní. To znamená, že nepotřebují vnější zdroj pro svoji 
funkci. Pracují totiž na principu indukce. Tj. v cívce se indukuje napětí změnou magnetického 
pole a toto napětí je úměrné počtu závitů cívky a rychlosti změny magnetického pole. Tím je 
ve snímači vyvoláno napětí. 

 

 
Obr. 243  Snímání přímočarého a rotačního pohybu 

Induktivní snímače: Jsou tzv.pasivní. To znamená, že potřebují cizí zdroj pro svoji funkci. 
Pracují na principu indukčnosti. Cívka je napájena střídavým napětím (∼U=5kHz) a mění se 
její impedance (odpor pro magnetický tok). To můžeme zjišťovat jako změnu napětí. 

SNÍMAČE TLAKU: 
a) piezoelektrické snímače: Využívají principu, že uvnitř některých krystalů při jejich 

deformaci vzniká elektrický náboj. Ten pak dle vztahu U=Q/C souvisí s napětím. Lze 
použít nejen jako měřič tlaku (a tedy i síly), ale i jako akcelerometr (snímač zrychlení-
zrychlení dle Newtonova zákona vyvolává sílu F=m.a). Ten snímá vibrace klepání na 
motoru (detonační spalování). 
Obr. 244   Piezoelektrický snímač síly resp. tlaku a zrychlení 

 
b) piezorezistivní snímače: Obdoba piezoelektrických snímačů, ale nepoužívá výbrus 

krystalu, který je drahý, ale keramiku (proto dnes častější). Využívá principu, že 
působením tlaku na keramický materiál se mění odpor tohoto snímače. 

TEPLOTNÍ SNÍMAČE: 
a) termočlánky: Pracují na principu vzniku termoelektrického napětí, které vzniká mezi 

tzv. teplým a studeným (porovnávacím) koncem termočlánku. Termoelektrické napětí 
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bývá udáváno vůči Pt. Dvojicemi materiálů bývá např. Cu x Ko (Konstantan), Fe x 
Ko. 
Požadavky kladené na teploměr jsou: přesnost, životnost, beze změny vlastností 
v závislosti na změně prostředí, aby vydržel i ty maximální měřené teploty. 

Studený (srovnávací) konec termočlánku musí mít konstantní teplotu, jinak se musí 
kompenzovat. 

b) odporové teploměry: Využívají faktu, že u některých kovů (vodiče v grafu) 
v závislosti na teplotě roste jejich odpor (cca z 0°C na 100°C o 40%). Používají se pro 
teploty cca –20°C÷200°C. 

 

2.65.1 NELINEARITY SNÍMAČŮ 
1) OMEZENÍ-například zdvih, maximální teplota atd. 
2) PÁSMO NECITLIVOSTI-vlivem tření 
3) VŮLE V PŘEVODECH 
4) HYSTEREZE   

Obr. 245  Nelinearity 

 

2.65.2 POJMY 
a) obrazový přenos: Děj při kterém je vstupní veličina přenášena a transformována na 

výstupní veličinu 

)(
)(

 vstupuna obraz Laplaceuv
 výstupuna obraz Laplaceuv)(

pXe
pXapF ==  

b) frekvenční přenos: Závislost poměru vektoru výstupního signálu k vektoru 
vstupního (harmonického) na frekvenci z obrazového přenosu dosazením j.ω=P 

)(
)()(

ω
ωω

jXe
jXajF =                ω∈(0,∞) 
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c)       frekvenční charakteristika:  

 
F(jω)=Re[F(jω)]+j. Im[F(jω)] ; ω∈(0,∞) 

 

 

 
 

 

d) přechodová funkce: Odezva na vzruch na vstupu, jímž je jednotkový skok. Ukazuje 
dynamické vlastnosti členu.   

)(.1)( pF
p

pH =  

 

 

 e)   přechodová charakteristika: Jedná se o průběh výstupní veličiny v čase po přivedení 
jednotkového skoku na vstup. Značí se h(t). 

2.66 REGULACE 

Základní způsoby regulace motorů (výkonů): 
1) Vynechávání cyklů -nepřivede se palivo   

-vynecháním zážehu-dodané palivo jde do výfuku a z toho 
plynou nevýhody 

2) změnou složení palivové směsi (λ)-její bohatost-kvalitativní regulace 
3) změnou množství palivové směsi (Msm)-kvantitativní regulace   

Body 2 a 3 se mohou dělat např.: 

a) změnou počtu turbín a dmychadel (vícestupňová) 
b) změnou průtoku dmychadlem a turbínou (westgate)-odpouštěním před 

turbínou zpět do sání, před dmychadlem zpět do sání nebo mimo, škrcením 
v sání nebo výtlaku dmychadla atd. 

4) kombinace ad 2,3  
5) změnou okamžiku zážehu (obecně změnou časování vůbec) 

POZN.:V současnosti se používá varianty 2, která je typická pro vznětové motory, varianty 3, 
která je typická pro zážehové motory a varianty 5. U víceválcových motorů se používá 
varianty 1 nepřivedení paliva do některých z válců (např. Jaguár V12-při nižších zatíženích 
nedodá palivo do 6 válců a pracuje pouze zbylých 6) za účelem snížení spotřeby paliva. 

Účel regulace: 
 Obecně se reguluje hlavně proto, aby u motoru nedošlo k překročení maximálních 
otáček. To by pak vyvolalo růst setrvačných sil, až by mohlo dojít k havárii a destrukci 
motoru.  

To je tzv. regulace omezovací. Druhým typem regulace je regulace výkonnostní. Ta má 
význam takový, že po najetí např. na kámen v poli, se nepatrně sníží otáčky a poměrně hodně 
vzroste Mk a Pe. Používá se např. u traktorů.  



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 
 

241 

Obr. 246  Graf pro výkonnostní regulaci 

 
Dalším důvodem je např. zhoršení pracovního cyklu, účinnosti nebo regulace pro rovnoměrný 
chod motoru při volnoběhu. 

 Překročení maximálních otáček hrozí zejména u vznětových motorů, protože zážehové 
motory mají tzv. samoregulační schopnost, tj. jejich  účinnost se s rostoucími otáčkami 
zhoršuje a navíc bez regulátoru mají s rostoucími otáčkami stále λ=1 a nedochází ke 
spalování dostatečného množství paliva. 

Obr. 247  Situace bez regulátoru 

 
Při situaci bez regulátoru je vidět, že při vzrůstajících otáčkách klesá dopravní účinnost, 
stoupá velikost dávky paliva a směs je bohatší. To má za následek také vyšší emise, kouřivost 
a motor se více zahřívá. Proto je třeba regulace. 
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Obr. 248   Znázornění potřeby regulace u VM a ZM     

 
Na obr. 248 je vidět, že po dosažení jmenovitých otáček výkon u VM bez regulace na 

rozdíl od ZM stále roste. Proto se u VM musí regulovat.      

Obr. 249  Motor bez regulátoru-z hlediska stability chodu  

POZN.: Jako zátěž si lze představit např. jízdu do kopce/z kopce. 
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2.66.1 ZÁKLADNÍ SCHÉMA REGULOVANÉHO OBVODU: 

 
 Jako regulovanou soustavu si lze představit například vodní nádrž. Regulovanou 
veličinou pak může být např. skutečná výška hladiny v nádrži. Řídící veličinou je požadovaná 
výška hladiny. Regulační odchylkou je pak jejich rozdíl. Regulátor vyšle akční veličinu, která 
upraví (např. přivře nebo více otevře přívod vody do nádrže) poruchovou veličinu tak, aby 
regulovaná veličina odpovídala řídící veličině a regulační odchylka byla nulová. 

 Takovým prvním zpětnovazebním systémem je parní stroj Jamese Watta z roku 1769. 
Byl zde vlastně odstředivý regulátor, kdy se šoupátkem při rostoucí úhlové rychlosti škrtil 
přívod páry, tím se ubíralo a zase klesala úhlová rychlost. 

1) Přechodová charakteristika-je to vlastně rozdíl na vstupu, kdy zátěž je a není a na to 
nějak reaguje výstup (obr. 250). 

Obr. 250   Přechodová charakteristika 

 
k1<k2<kmez<k3 

Z obrázku je patrné, že při zesílení k1 a k2 jsme ve stabilní části, kmez je na mezi stability 
a k3 je už nestabilní. 

POZN.: Člen 1. řádu je vždy stabilní. 

2) Frekvenční charakteristika-je to závislost proměnné na frekvenci (obr. 251) 
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Obr. 251  Frekvenční charakteristika 

 
Obr. 252  Frekvenční charakteristika v komplexní rovině-křivka zde prochází tolika 

kvadranty, kolikátého je řádu (m.
..
x je tedy např.  v 1. a 2. kvadrantu).  

 
POZN.: Laplacova transformace-snahou je upravit originál na výsledek obrazu, který 
nalezneme v tzv. Laplacově slovníku a tam dohledáme výsledek obrazu a podle toho pak 
je řešení originálu. 

Základní vztahy: 
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Obr. 253   Člen s dopravním zpožděním 

 
Efektivní je snímat regulační veličinu co nejdříve, aby rychle zareagovala ta regulace a 
změnila vstup. 

2.66.2 SERVOMOTORY : 
Obr. 254   Základní schéma servomotoru 

 
-elektrické (dobré pro údržbu, malé síly, ale mají veliké rozměry) 

  -stejnosměrné (s kartáčky) 

  -střídavé (bezkartáčkové) 

-hydraulické (menší rozměry, jsou lehké, použití tedy u mobilních prostředků, nebo lisů kde 
je k dispozici už hydraulika) 

-pneumatické (jsou nepřesné vlivem stlačitelnosti vzduchu) 

Servomotory jsou doplněny filtry, vstupní mají oka 0,1mm a těsně před servem až 0,005mm. 
Aby regulace dobře fungovala, doplňují se servomotory : 

1) 1mm širokým drátkem (nepohne servem) a jazýčkem-kulička se vychýlí, otevře se 
otvor, poklesne tlak. Osa jazýčku se vychýlí a to ta cívka zaznamená.  Servo nejde až 
na konec také vlivem síly té cívky a drátku. Nevýhodou je zde vůle, která se v  kuličce 
za čas vymezí. 

2) silová zpětná vazba (pružiny)-nevýhodou je zde vysoké tření 
3) s elektrickou zpětnou vazbou (drátek ani ty pružiny nejsou)-jeví se jako nejvýhodnější 

CHARAKTERISTIKY SERVOVENTILU: 

a) průtoková (má hysterezi)-pm=0 
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b) tlaková Q=0     

 
POZN.: Opotřebením (zakulacováním) hran válečků šoupátka se znepřesňuje regulace. Tím 
se také odlišuje charakteristika při různém krytí:  

  

 
Co je to komutátor? 

V motorech se používá např. když máme smyčku drátu ve kterém je proud-vznikne Mk, rotor 
se roztočí. Aby se nezastavil, je tu komutátor. Má více smyček. 

STATICKÉ ZESÍLENÍ:  
Xe
XaK =    
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2.66.3 REGULÁTORY: 

a) mechanický odstředivý regulátor: 
Závaží m1 jsou na daných ramenech r a při určité úhlové rychlosti ω (která je úměrná 
otáčkám motoru) se vytváří odstředivá síla F=2.m1.r. ω 2. Následkem působení této síly se 
hlavní páka začíná pohybovat a pohybuje objímkou, která přidá nebo ubere palivo. Působí zde 
spouštěcí pružina, která je pomocí ovládací páky nastavena při spouštění motoru tak, aby 
byla dodávána max. dávka (sytič paliva), která je potřebná (viz. Destilační křivka benzínu). 
Po prohřátí motoru se páka přestaví na běžnou dávku. Zátěžná pružina má určité předpětí, 
čili do určitých otáček a tedy i odstředivé síly s hlavní pákou nehýbe. Při dosažení kritických 
otáček dojde k překonání síly předpětí pružiny a hlavní páka se pohne, ta pohne objímkou a 
sníží se dávka paliva. Při výpočtech se počítá odstředivá síla a síla pružiny (přes ramena a, b, 
c) aby se určilo, při jakých otáčkách bude regulátor reagovat. 
Obr. 255   Mechanický odstředivý regulátor 

b)  pneumatický regulátor:  
        Obr. 256   Pneumatický regulátor 
Difuzorem protéká určité množství média za sekundu. 
V trubici je podtlak, který působí na membránu. Ta je na 
jedné straně posuvně uložena a přes páku je ovládáno 
množství paliva-maximální dávka je pro rovnou 
membránu a se vzrůstajícím podtlakem (více 
protékajícího média za sekundu) se membrána pohybuje 
směrem nahoru a tím se dávka paliva snižuje. 
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c) hydraulický regulátor:  Obr. 257   Hydraulický regulátor 
Zubové rotační čerpadlo má 
otáčky úměrné otáčkám 
motoru. Tedy např. zvýší-li se 
otáčky motoru, zvýší se otáčky 
zubového čerpadla, zvýší se 
dodávané množství tekutiny a 
to má za následek nárůst 
dynamického tlaku na akčním 
členu, který po stlačení pružiny 
sníží dávku paliva. Akční člen 
je propustný, tedy tekutina 
protéká a jde zpět do nádrže. 
V případě, že dynamický tlak 
před akčním členem stoupne na 
nadkritický, otevře se pojistný 
ventil a nadbytečný průtok 
pouští zpět do nádrže. 

 

POZN.: Regulátory reagující:a) na změnu regulované veličiny (pro nás např. otáčky) 

    b) na 1. nebo 2. derivaci regulované veličiny (obr. 258) 

Obr. 258   Axiální vačka 

 Část vačky číslo 1 je poháněná. Část číslo 2 je hnaná. Je 
zřejmé, že ani při velkých rychlostech resp. otáčkách vačky 
nedojde k požadovanému zdvihu, který je signálem k regulaci 
soustavy. K tomu dochází až při určitém kritickém úhlovém 
zrychlení (derivace úhlové rychlosti) dílu vačky číslo 1, kdy 
vlivem setrvačného účinku dílu vačky číslo 2 dojde 
k regulačnímu zdvihu.  

 

 

 

 

 

 

 

d) regulátory typu PID 
POZN.: Z jeho funkce lze odvodit schéma i funkci P (proporcionální), I (integrační), D 

(derivační)  regulátorů a jejich kombinace. 
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Obr. 259  PID regulátor 
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 kde: Kp-proporcionální člen, TD-derivační časová konstanta 
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POZN.: Derivační člen v regulaci brzdí, zesiluje šumy a poruchy a čím vyšší frekvence, tím 
vyšší amplituda. Integrační člen urychlí průběh, ale je více možné, že překmitne. 
Proporcionální násobí. Dobře se používá PD. 

2.66.4 KVALITA REGULACE 
 Kvalita regulace se posuzuje velikostí tzv. doby regulace (obr. 260) nebo např. pomocí 
tzv. Integrálního kritéria regulace (obr. 261). 

Obr. 260  Znázornění doby regulace  Obr. 261  Integrální kritérium regulace 

  

        ∫−=
Rt

0
R y(t)dtyo.tS  

        [ ] 100.
yo.t

%S
R

S
=  

Mohutnost regulátoru: Je to práce potřebná k přestavení regulátoru z 1 polohy do 2. 

   Tedy např.: ∫=
h

0

F.dhL           , kde h je zdvih objímky a F přestavná síla 

POZN.:Vyskytuje se tzv. nerovnoměrnost regulátorů, která je způsobena např. třením. 

ZÁSADY PRO NÁVRH MECHANISMŮ 
1) U mechanismů nepohybovat malými rychlostmi-velký poměr tření za klidu a pohybu-
bude cukat, protože je třeba velká síla pro uvedení do pohybu, pak se najednou uvolní a 
pasivní odpory jsou náhle třeba poloviční. 
2) Minimální vůle v mechanismu při změně smyslu pohybu. 
3) Vše se lépe ovládá přes tužší pružinu než přes měkčí. 
4) Přiměřené momenty setrvačnosti I. 
Tyto 4 podmínky jdou proti sobě a je třeba nalézt optimum. Např. když přitáhneme vůle, 
zvýší se pasivní odpory, nebo vyšší tuhost odpovídá větší hmotnosti. 
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PŘENOS (zesílení) SOUSTAVY G 

Př: ( )
( )( )5311321

615
ωω

ω
ii

iG
++

+
=  ω1=1/132; ω2=1/53; ω3=1/6; G=20log 5  

 
POZN.: Zvyšováním řádu soustavy roste sklon na každém mezním kmitočtu o -20dB/dek a 
fáze se posouvá o -90° (1. řád 0-90°, 2. řád 0-180° atd.). 

POZN.: Jestliže se v praxi dostaneme na vyšší řád než 5, je to zřejmě nesmysl. 

 

BLOKOVÁ ALGEBRA PŘENOSU  SOUSTAVY G 
a) sériové zapojení soustavy-celkový přenos soustavy pak bude   G=G1.G2=výstup/vstup=y/u 

b) paralelní zapojení soustavy-G=G1+G2=y/u 

c) zpětná vazba 
u
y

GG
GG ==

2.11
1

m
….v čitateli je vždy součin přenosů v přímé větvi 

 
Př:    
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