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1 Úvod 
Motokrosové motorky se vyráb�jí v r�zných kubaturách od 50ccm do 650ccm. Moto-

ry 50ccm se vyráb�jí p�evážn� s automatickou p�evodovkou, zatímco motory o zdvihovém 
objemu 65ccm a vyšším mají p�evodovku manuální. V Tab.1.1 - P�ehled motokrosových 
kubatur je uveden p�ehled používaných motor� a v�k jezdc� v jednotlivých kubaturách. 

Tab.1.1 - P�ehled motokrosových kubatur 

Kubatura Zdvihový objem 2T 
[cm3] 

Zdvihový objem 4T 
[cm3] 

V�k 

50 do 50 nevyrábí se 7-9 
65 od 50 do 65 nevyrábí se 7-13 
85 od 66 do 85 od 75 do 150 11-15 

MX2 od 100 do 125 od 175 do 250 od 15 
MX1 od 175 do 250 od 290 do 450 od 16 
MX3 od 175 do 500 od 290 do 650 od 16 

Tato diplomová práce se zabývá motory t�ídy MX1. MX1 je t�ída, ve které startují ti 
nejlepší motokrosoví jezdci a je nejpopulárn�jší t�ídou. 

Historie se znovu opakuje. V této t�íd� se již v 60. letech odehrál souboj mezi dvou-
dobými a �ty�dobými motory. Tenkrát dvoudobé motory vytla�ily �ty�dobé. Kolem roku 
1996 Yamaha za�ala vyvíjet YZ400. 

Postupn� dvoutaktní motory byly vytla�ovány motory �ty�dobými. Ze za�átku použí-
vání �ty�dobých motor� nebyly tyto motory dosti spolehlivé. Velkou výhodou �ty�dobých 
motor� je jejich plynulejší pr�b�h výkonu a krouticího momentu. Dvoudobé motory dosahují 
požadovaného výkonu až p�i vysokých otá�kách. Díky vývoji nových technologií a kvalitn�j-
ších materiál� se �ty�dobé motory zdokonalily a dnes už, až na pár výjimek, skoro vytla�ily 
motory dvoudobé. Trendem posledních n�kolika let je nep�ímé vst�ikování paliva, které ješt�
více zlepšuje výkon a krouticí moment v celém spektru otá�ek motoru a ješt� k tomu dosahu-
je p�ízniv�jších hodnot emisních plyn�. 

�ty�dobé motory za posledních pár let prošly dramatickým vývojem, za to dvoudobý 
motor skoro žádným. Problémem jsou finance. Na vývoj dvoudobých motor� nezbývají pení-
ze. Každá firma rad�ji investuje do vývoje �ty�dobých motor�, protože poznatky mohou 
uplatnit i jinde než jen v terénu. 

U dvoudobého motoru se ješt� po�ádn� neza�alo pracovat s elektronikou. Až se bude 
ve dvoudobých motorech používat vst�ikování paliva, mohl by se tento typ motoru vrátit zp�t 
do pop�edí. 
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2 Pravidla MX1 
Informace a obrázky v této kapitole byly �erpány z [1]. 

2.1 Všeobecné specifikace 

Motocykly t�ídy  MX1 pat�í do kategorie I., skupiny A. Tyto motocykly mohou mít 
dvoudobé motory o zdvihovém objemu od 175 cm3do 250 cm3a �ty�dobé motory o zdviho-
vém objemu od 290 cm3do 450 cm3. T�ída MX1 je nejuznávan�jší t�ídou motokrosových 
závod�. Tato t�ída se od roku 2014 p�ejmenuje na MXGP. V této t�íd� mohou startovat jezdci 
od 16 ti let. 

2.2 Hmotnost 

Minimální hmotnost pro dvoudobé motory je 98 kg a pro �ty�dobé motory 99 kg. 
S hmotností je úzce spojené pravidlo zákazu používání titanových slitin na výrobu rámu 
p�ední vidlice, kyvné vidlice, osy kyvné vidlice a os kol. Povolen je pouze na šrouby a mati-
ce. 

2.3 Konstrukce 

Jestliže motocykl vyhovuje požadavk�m p�edpis� FIM (International Motorcycling 
Federation), zvláštním ustanovením, jakož i ur�itým specifikovaným podmínkám, které m�že 
FIM požadovat pro ur�ité podniky, neexistují žádná omezení, pokud jde o zna�ku, konstrukci 
nebo druh motocyklu, používaného p�i mezinárodních podnicích. Všechny motocykly skupi-
ny A musí být konstruovány takovým zp�sobem, aby byly pln� ovladatelné jezdcem. 

2.3.1 Rám  

Rám je struktura nebo struktury použité pro spojení mechanismu �ízení, umíst�ného v 
p�ední �ásti motocyklu, s blokem motoru a p�evodovky a se všemi �ástmi tvo�ícími zadní 
pérování. 

2.3.2 Stupa�ky 

Stupa�ky mohou být sklopné, ale musí být opat�ené za�ízením, které je samo�inn�
vrátí do normální polohy. Jestliže stupa�ky nejsou sklopné, musí být na konci stupa�ky inte-
grální kryt zaoblený polom�rem nejmén� 8 mm (viz Obr. 2.1). 
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Obr. 2.1 - Limity konstrukce 

2.3.3 Blatníky 

P�ední blatník musí krýt p�ední kolo v dostate�ném úhlu, aby zajistil dostate�nou 
ochranu jezdce p�ed odletujícím blátem (viz Obr. 2.2).  

Zadní blatník nesmí p�ekro�it sm�rem dop�edu 130 mm od svislé �áry vedené verti-
káln� s koncem zadního kola a to v jakémkoli míst� pro pružení zadního kola (viz Obr. 2.2). 

Obr. 2.2 - P�esah zadního kola 
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2.3.4 �ídítka 

Ší�ka �ídítek (sólo a sajdkáry) je min. 600 mm a max. 850 mm. P�í�né spojení �ídítek 
(hrazdi�ka) musí být pokryto ochranným návlekem. Pokud není p�í�né spojení �ídítek, musí 
být zakryty i st�edové svorky, které p�ipev�ují �ídítka. 

2.4 Kontrola hluku 

B�hem testu by nem�l okolní hluk p�esáhnout 116 dB/A v okruhu 2 metr� od mikro-
fonu hlukom�ru, hladina akustického tlaku pro motory s více než jedním tlumi�em se bude 
m��it na každém výfuku. B�hem hlukové zkoušky m�že jezdec zaujmout normální pozici 
jako p�i jízd�. Nikdo další nem�že ovliv�ovat m��ení. Motocykl, který není v souladu se sta-
novenými limity, m�že být kontrolován opakovan�. Tyto tlumi�e budou po kontrole ozna�e-
ny a není dovoleno je m�nit s výjimkou jakéhokoliv náhradního tlumi�e, který byl zkontrolo-
ván a ozna�en. Tlumi�e jsou ozna�eny, jakmile projdou úsp�šn� hlukovou zkouškou. Konec 
(otev�ení)tlumi�e musí z�stat v takovém stavu, v jakém prošel kontrolou a byl ozna�en. Tlu-
mi�e vybavené adaptéry, jejichž cílem je snížení hladiny hluku, musí být trvale namontová-
ny.  

2.4.1 Metoda 2m max. 

Hlukom�r je umíst�n od motocyklu 2m (viz Obr. 2.4). 

Limit hluku pro všechny typy motor� je p�ed závodem 116 dB a po závod� 117dB  
s tolerancí +1dB. 

Obr. 2.4 - Schéma metody 2m max. 

Obr. 2.3 - Ší�ka �ídítek
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3.1 Suzuki RM-Z 450 
Tab.3.1 - Technické parametry RM-Z 450 (2014) 

Typ motoru 449cc, kapalinou chlazeny 

Vrtání 96mm 

Zdvih 62,1mm 

Kompresní pom�r 12,5:1 

Rozvod DOHC 

Po�et ventil� 4 

Po�et p�evodových stup�� 5 

Pohotovostní hmotnost motorky 113 Kg 

Cena 171 000 K�

Suzuki používá dv� va�kové h�ídele, které jsou uložené na jednom kuli�kovém a dru-
hém kluzném ložisku. Va�kové h�ídele ovládají ventily p�es hrní�ková zdvihátka. Spojení 
s klikovou h�ídelí je �ešeno pomocí zubového �et�zu. �et�z je napínán automatickým napína-
cím mechanismem. 

 Motor nemá vyvažovací h�ídel.  

 Kliková h�ídel je rozebíratelná na všech motorech tohoto typu. Ojnice je jednodílná a 
uložena na jehli�kovém ložisku. Sou�ástí levé poloviny klikové h�ídele je �et�zové kolo pro 
rozvod, které není vym�nitelné. 

Obr. 3.1 - Suzuki RM-Z 450 (2014) zprava [2] 

Mazání zajiš�ují dv� �erpadla spojená a pohán�ná p�es vložené kolo. První �erpadlo 
�erpá olej z p�evodové sk�ín� do olejového filtru. Poté je rozvád�n do klikové h�ídele pro 
mazání ojni�ního ložiska, dále do trysky na ost�ik dna pístu a také nahoru do hlavy válce pro 
mazání va�kových h�ídel�, atd. Olej se op�t shromaž	uje ve spodní levé �ásti motoru, odkud 
je druhým �erpadlem �erpán a veden k mazání p�evodovky. 
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Obr. 3.2 - Motor Suzuki RM-Z 450 (2014) [2] 

Obr. 3.2 ukazuje náhled na jednotlivé komponenty motoru a odlišnosti od modelu 
2013, které jsou znázorn�ny žlutou barvou. Suzuki modifikovala 2. až 4. p�evodový stupe� a 
�adící strome�ek pro plynulejší pr�b�h �azení. Dále ud�lala nové síto olejového �erpadla a 
p�idala do tohoto síta magnet pro zachycování feromagnetických �ástic v oleji. Odleh�ili píst 
a pístní �ep a p�ed�lali ojnici, aby snížili setrva�né hmoty. Zm�nili také tvar va�kové h�ídele 
sacích ventil�, pro lepší pr�b�h výkonu motoru.  

Motor dosahuje nejv�tšího krouticího momentu v porovnání s konkuren�ními motory. 

Graf 3.1 - Pr�b�h krouticího momentu a výkonu Suzuki RM-Z 450 (2014) [3] 
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3.2 Honda CRF 450R 
Tab. 3.2 - Technické parametry Honda CRF 450R (2014) 

Typ motoru 449cc, kapalinou chlazeny 

Vrtání 96mm 

Zdvih 62,1mm 

Kompresní pom�r 12,5:1 

Rozvod SOHC 

Po�et ventil� 4 

Po�et p�evodových stup�� 5 

Pohotovostní hmotnost motorky 110,3 Kg 

Cena 189 000 K�

Honda využívá odd�lenou olejovou sk�í�. Má odd�lený olej pro motor a spojku 
s p�evodovkou. Typ oleje se používá pro ob� nápln� stejný. Výhodou odd�leného oleje je, že 
olej pro spojku nedosahuje tak vysokých teplot jako olej pro motor a to zajiš�uje lepší funkci 
spojky. P�evodovka je mazána ost�ikem a motor je mazán tlakovým olejem, který je �erpán 
olejovým �erpadlem z levé strany motoru a následn� rozvád�n kanálky na mazací místa. Osa 
válce je mírn� sklon�ná dop�edu. 

Motocykl pro ovládání ventil� využívá rozvod pouze s jednou va�kovou h�ídelí, která 
p�ímo p�es hrní�ková zdvihátka ovládá sací ventily a p�es vahadlo zajištuje ovládání 
výfukových ventil�. Va�ková h�ídel je uložena na kuli�kových ložiscích a je pohán�na 
zubovým �et�zem z levé poloviny klikové h�ídele. 

Vyvažovací h�ídel je umíst�na p�ed klikovou h�ídelí a je pohán�na pravou stranou kli-
kové h�ídele. Je uložena na dvou ložiscích. Jedno ložisko je kuli�kové a druhé vále�kové. 

Vodní �erpadlo je pohán�no od vyvažovací h�ídele a je umíst�no v pravém spojkovém 
víku motoru. Voda proudí z chladi�e do �erpadla. Z �erpadla je voda vedena hadicí do válce. 
Toto �ešení není p�íliš výhodné, jelikož jakékoliv nátrubek pro nasazení hadice je potencio-
nální problém. P�i závod� na kamenité trati m�že odlet�t kamen a zmi�ovaný nátrubek urazit. 
Z válce voda proudí do hlavy válce a dále je vedena do druhého chladi�e. 

Obr. 3.3 - Honda CRF 450R (2014) zprava [20] 
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Obr.3.4 - �ez motorem Honda CRF 450R(2010) [4] 

Obr.3.4 znázor�uje �ez motoru, kde je možno vid�t konstruk�ní �ešení jednotlivých 
�ástí motoru a �ešení kanál�. Oba kanály, jak výfukový, tak sací, jsou p�ed výstupem z hlavy 
spojeny do jednoho kanálu.  

Výkon ani krouticí moment nedosahuje nejvyšších hodnot v porovnání s konkurencí, 
ale dosahuje p�íznivých hodnot již p�i nižších otá�kách motoru než konkurence. 

Graf 3.2 - Pr�b�h krouticího momentu a výkonu Honda CRF 450R(2014) [3] 
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3.3 Kawasaki KX 450F 
Tab.3.3 - Technické parametry KX 450F (2014) 

Typ motoru 449cc, kapalinou chlazeny 

Vrtání 96mm 

Zdvih 62,1mm 

Kompresní pom�r 12,5:1 

Rozvod DOHC 

Po�et ventil� 4 

Po�et p�evodových stup�� 5 

Pohotovostní hmotnost motorky 112,7 Kg 

Cena 170 111 K�

Kawasaki má osu válce sklon�nou dop�edu. Jako v�tšina motor� této t�ídy využívá 
nep�ímé vst�ikování paliva, které zaru�uje mnohem citliv�jší regulování výkonu než vytvá�e-
ní sm�si karburátorem. Motor má vyvažovací h�ídel umíst�nou v p�ední �ásti motoru. Vyva-
žovací h�ídel je pohán�na ozubeným kolem z levé poloviny klikové h�ídele. Kliková h�ídel je 
uložena na dvou kuli�kových ložiskách. Využívá klasický rozvod DOHC. K pohonu va�ko-
vých h�ídelí využívá zubový �et�z stejn� jako v�tšina motor� této t�ídy. �et�zové kolo je 
p�ímo obrobené na levé stran� klikového h�ídele. 

  
Obr.3.5 - Kawasaki KX 450F (2014) zprava [5]

Pro mazání motoru a p�evodovky využívá Kawasaki dv� olejová �erpadla. Tyto �er-
padla jsou umíst�na na jedné h�ídeli stejn� jako u Suzuki, ale tato h�ídel je pohán�na od pravé 
poloviny klikové h�ídele pomocí vloženého ozubeného p�evodu a ne od spojky, jako tomu je 
u motoru Suzuki. První �erpadlo �erpá olej p�es sací koš z p�evodové sk�ín� a vede olej do 
papírového filtru umíst�ného v pravé polovin� motoru nad klikovým h�ídelem. Dále je z filtru 
olej veden do klikové h�ídele pro mazání ojni�ního ložiska, dále do trysky na ost�ik dna pístu 
a také do hlavy válce pro mazání va�kových h�ídel�, kluzných ložisek a hrní�kových zdvihá-
tek atd. Olej se op�t shromaž	uje ve spodní levé �ásti motoru. Odtud je druhým �erpadlem 
�erpán a veden k mazání p�evodovky. 



Západo�eská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.                             Diplomová práce, akad. rok 2013/14 
Katedra konstruování stroj�                                                                                        Bc. Filip Vasile�ko

14 

Kawasaki nedosahuje nejvyšších krouticích moment� ani maximálního výkonu v po-
rovnání s konkurencí. P�edností kawasaki je velice plynulý pr�b�h zmi�ovaných veli�in. 

Všechny tyto grafy jsou od firmy akrapovi�, která se zabývá výrobou výfuk� pro zvý-
šení výkonu motor� a to nejen motorek.  

V grafech jsou vždy zobrazeny dv� barvy modrá, které ukazuje charakteristiky motoru 
s originálním výfukem. �ervená barva znázor�uje charakteristiky s výfukem akrapovi�. 

Graf 3.3 - Pr�b�h kroutícího momentu a výkonu Kawasaki KX 450F (2014) [3] 
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3.4 Yamaha YZ 450F 
Tab.3.4 - Technické parametry YZ 450F (2014) 

Typ motoru 449,7cc, kapalinou chlazeny 

Vrtání 97mm 

Zdvih 60,8mm 

Kompresní pom�r 12,5:1 

Rozvod DOHC 

Po�et ventil� 4 

Po�et p�evodových stup�� 5 

Pohotovostní hmotnost motorky 111,4 Kg 

Cena 203 000 K�

Yamaha vyvinula sou�asn� nejvýkonn�jší motor na trhu. Tento motor má maximální 
otá�ky až 10800 ot/min. Motor má sklon�nou osu válce sm�rem dozadu. Jako jediný motor 
v této t�íd� má sání umíst�no v p�ední �ásti a výfuk v zadní �ásti hlavy válce. Jak je možno 
vid�t na Obr.3.6, výfuk je veden okolo celé hlavy válce. V prvním modelu, s oto�eným sáním 
a výfukem, byl �ešen výfuk sm�rem dozadu a pod seda�kou bylo výfukové potrubí namotáno 
do spirály, aby byla dosažena požadovaná délka výfukového potrubí. 

Obr.3.6 - Yamaha YZ 450F (2014) zprava [6] 

Sání je umíst�no vep�edu tam, kde u všech ostatních motorek je umíst�na nádrž, má 
Yamaha umíst�ný vzduchový filtr. Nádrž je umíst�na uprost�ed pod seda�kou. Tento motor 
op�t pracuje s vyvažovací h�ídelí, která je pohán�na od levé poloviny klikové h�ídele. 

Mazání motoru op�t zajiš�ují dv� olejová �erpadla. Motor pracuje se suchou klikovou 
sk�íní. To znamená, že olej je �erpán do externí nádrže, která je umíst�na v oblasti vyvažova-
cí h�ídele. Z této nádrže je poté olej �erpán druhým �erpadlem pro mazání motoru. 
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Obr.3.7 - �ez motorem Yamaha YZ 450F (2013) [7] 

Z porovnání charakteristik motor� je vid�t jasná nadvláda YZ 450F nad konkurencí 
z hlediska maximálního výkonu.  

Graf 3.4 - Pr�b�h krouticího momentu a výkonu Yamaha YZ 450F (2014) [3] 
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3.5 KTM 450 SX-F 
Tab.3.5 - Technické parametry SX-F 450 (2014) 

Typ motoru 449,3cc, kapalinou chlazeny 

Vrtání 95mm 

Zdvih 63,4mm 

Kompresní pom�r 12,6:1 

Rozvod SOHC 

Po�et ventil� 4 

Po�et p�evodových stup�� 5 

Pohotovostní hmotnost motorky 107,3 Kg 

Cena 235 597 K�

KTM pro rok 2013kompletn� p�estavila sv�j motor a za�ala využívat rozvod s jednou 
krátkou va�kovou h�ídelí, která ovládá ventily p�es tvarovaná vahadla. Jedná se o podobný 
princip, který využívá Honda na výfukové ventily, ale KTM využívá toto �ešení na výfukové 
i na sací ventily. Jako všechny p�edchozí motory i KTM využívá nep�ímé vst�ikování paliva. 

Obr.3.8 - KTM SX-F 450 (2014) zprava [8] 

KTM využívá elektrický startér ke startování motoru. Nožní startovací páka úpln�
zmizela. Elektrický startér je velká výhoda pro jezdce, ale nevýhoda je, že pot�ebuje zvláštní 
zdroj elektrické energie (akumulátor), který je samoz�ejm� váhovou zát�ží. Výhoda spo�ívá 
v tom, když jezdec p�i závodech zastaví motor p�i lehkém pádu v zatá�ce, tak startérem oka-
mžit� nastartuje a m�že pokra�ovat v závod� bez velkých �asových ztrát. Další kladný d�vod 
je opravdu lehké startování. Se startovací pákou startování nebylo v�bec jednoduché, protože 
tyto motory mají velký kompresní pom�r a tím i velký odpor proti proto�ení motoru. Tento 
problém �áste�n� �eší dekompresor umíst�ný na výfukové va�kové h�ídeli, která p�i opravdu 
malých otá�kách drží výfukové ventily mírn� otev�ené. Hned po nastartování se vy�adí 
z funkce. Funguje na principu odst�edivé síly.  
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 Na Obr.3.9 je možné vid�t motor KTM. Tento motor je dosti odlišný od konkuren�-
ních motor�. D�vodem m�že být fakt, že p�edchozí motory pocházejí od japonských výrob-
c�. Zatímco KTM je rakouská firma. 

Obr.3.9 - Motor KTM SX-F 450 (2014)   [8] 
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3.6 Husqvarna FC 450 
Tab.3.6 - Technické parametry FC 450 (2014) 

Typ motoru 449,3cc, kapalinou chlazeny 

Vrtání 95mm 

Zdvih 63,4mm 

Kompresní pom�r 12,6:1 

Rozvod SOHC 

Po�et ventil� 4 

Po�et p�evodových stup�� 5 

Pohotovostní hmotnost motorky 107,6 Kg 

Cena 226 125 K�

Husqvarna využívá stejný motor jako KTM pouze mají odlišné barvy kryt� hlavy 
válce, krytu zapalování a krytu spojkového koše.  

Obr.3.10 - HusqvarnaFC 450 (2014) zprava [9] 

Porovnáním obrázk� KTM a Huqvarny je z�ejmé, že oba motocykly jsou si velice 
podobné až skoro stejné. Bohužel fakta o spolupráci KTM a Husqarny nejsou známa. 

Obr.3.11 - motor Husqvarna FC 450 (2014) [9] 



Západo�eská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.                             Diplomová práce, akad. rok 2013/14 
Katedra konstruování stroj�                                                                                        Bc. Filip Vasile�ko

20 

3.7 VM MX 450 
Tab.3.7 - Technické parametry MX 450 (2014) 

Typ motoru 450cc, kapalinou chlazeny 

Vrtání 98mm 

Zdvih 59,8mm 

Kompresní pom�r 12,9:1 

Rozvod DOHC 

Po�et ventil� 4 

Po�et p�evodových stup�� 6 

Pohotovostní hmotnost motorky 107 Kg 

Cena 170 000 K�

Tento motocykl vyrobil pod svou zna�kou automobilový a motokárový závodník 
Vladimír Vácha. Motocykl je �eské výroby. Motor má podobné parametry jako konkuren�ní 
motory továrních zna�ek. Má také nep�ímé vst�ikování paliva, které je programovatelné p�es 
USB port. Spekuluje se o tom, že se bude prodávat jen motor s rámem a budou volitelné 
komponenty, které si bude jezdec moci sám vybrat podle svých pot�eb. Toto doposud žádný 
jiný prodejce nenabízí. 

Obr.3.12 - VM MX 450 (2013) zprava [10] 

Na obrázcích je vid�t motor �eské produkce. Motorka je novinkou, takže na ohlasy 
jezdc� a zkušenosti mechanik� s motorem je ješt� brzy.    
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3.8 Beneli 450 
Tab.3.8 - Technické parametry Beneli 450  

Typ motoru 449cc, kapalinou chlazeny 

Vrtání 98 mm 

Zdvih 59,5 mm 

Kompresní pom�r 12,5:1 

Rozvod DOHC 

Po�et ventil� 4 

Po�et p�evodových stup�� 5 

Pohotovostní hmotnost motorky 108 Kg 

Motorka italské výroby se p�edstavila roku 2007, ale v dnešní dob� už o této motorce 
není žádná informace. Na svou dobu byla konstrukce docela povedená. Jen startovací páka na 
levé stran� motocyklu není obvyklá a ani praktická. Velice m� zaujal design a odlišnost �eše-
ní od továrních motocykl�. Odlišností je i použití dvou výfukových potrubí a dvou tlumi��
hluku 

Obr.3.13 - Beneli 450 (2007) zprava a zleva [11]

Motor je op�t �ešen s dv�mi va�kovími h�ídeli. Motor má vyvažovací h�ídel vp�edu 
p�ed klikovou h�ídelí. 
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3.9 Aprilia MXV 450 
Tab.3.9 - Technické parametry MXV 450 (2014) 

Typ motoru 449cc, kapalinou chlazeny 

Vrtání 76mm 

Zdvih 49,5mm 

Kompresní pom�r 13:1 

Rozvod OHC/SOHC 

Po�et ventil� 8 

Po�et p�evodových stup�� 4 

Pohotovostní hmotnost motorky 104 Kg 

Aprilia je jediným zástupcem víceválcového motoru v této t�íd�. Tyto motorky se 
ú�astnily závod� mistrovství sv�ta pouze pár let. Poté tyto závody opustily a v dnešní dob�
jsou využívány pouze jednoválcové motory. Kdo ví, co plánují výrobci do budoucna. T�eba 
se ješt� víceválcového motoru v MX1 do�káme. 

Obr.3.14 - Aprilia MXV 450 (2009) zprava [12],motor Aprilia (2011) zprava [13]

Uvedení výrobci motocykl� nejsou jedinými zástupci na trhu, avšak se jedná o ty nej-
znám�jší. Jako další výrobce bych uvedl nap�íklad Beta 450, Cannondale 450, GasGas 450, 
Husaberg, TerraModena 450 a i �eská Jawa typ 870.  
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4 P�edb�žný výpo�et 

4.1 Stanovení hlavních rozm�r� motoru 

Dáno:  Celkový zdvihový objem  �� � ������	 
 �����
   Taktnost motoru  �� � ����
   St�ední efektivní tlak  �� � ���� 
 �������
   Mechanická ú�innost  �� � ���		
   Po�et válc�   �� � ��

Zdvihový objem jednoho válce 

�� � ��� � �����	 
 ����

Jmenovité otá�ky  

�������� � ���������� 
Efektivní výkon 

�� � �� 
 �� 
 � 
 � 
 � � ��	�����! � ��"	#!
Indikovaný tlak 

�$ � ���� � ����% 
 �����
Litrový výkon 

�& � �� 
 ������ 
 � � ��#!'
Vrtání válce 

Zvoleno ( � �	���
Zdvih 

� � )��%���
Zdvihový pom�r 

# � �( � ��)�)%
St�ední pístová rychlost 

*+ � � 
 � 
 � � �����,��-
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4.2 Kompresní pom�r 

. � �/ 0 ���/

. � ,��	� 0 ���,��"�,��	�. � ����
4.3 Návrh pr�m�ru závrtných šroub�

Materiál 8.8 mez kluzu=640Mpa 

1234 � )��5 � )���"� � ��)�6��
Velikost maximální síly od tlaku plyn� stanovím ze vztahu: 

78"�9: � ��9: 
 ; 
 (<
�

78"�9: � 	�% 
 ; 
 �	<� � �	)���=
Síla v jednom závrtném šroubu: 

7 � �	)��� � ������=
1>?@ � AB � 1234
A

C
DEF
� 1234

G � H � 
 7; 
 1234
G � H� 
 �����; 
 ��)
G � %"���

Volím pr�m�r 10mm  
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5 �����������������

Konstruk�ní návrh za�al namodelováním rámu motocyklu, pro který byl následn� na-
vržen spalovací motor. Rám motocyklu striktn� definuje rozm�ry, do kterých se konstruktér 
s návrhem motoru musí dostat. 

Obr. 5.1 - Navržený motor v rámu motocyklu pohled zprava 

V dalších podkapitolách bude postupn� popsána konstrukce jednotlivých komponent�
motoru. 

Obr. 5.2 - Navržený motor v rámu motocyklu pohled zprava  
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5.1 Klikový mechanismu 

Obr. 5.3 - Klikový mechanismus 

5.1.1 Píst 

Píst byl navrhnut jako výkovek z hliníkové slitiny 2618A_T6 specifikace viz [14]. 
Z výkovku je následn� obroben finální tvar pístu. Trendem dnešní doby je vyráb�t písty co 
nejleh�í, ale samoz�ejm� dostate�n� odolné, aby vydržely namáhání, kterému jsou vystaveny. 
Výšky pístu se oproti d�ív�jším dobám o mnoho snížily. D�vod je ten, že �ím nižší píst, tím 
se samoz�ejm� zmenšují jeho rozm�ry i hmotnost, což je velice žádoucí. D�vod, pro� m�že 
být snížena výška pístu, je použití kvalitních materiál� s velice malou tepelnou roztažností a 
následn� využít p�esn�jší výroby s menšími v�lemi než u píst� s dlouhým plášt�m. 

Píst byl navržen s výstužnými p�í�nými žebry, které zvyšují tuhost pístu v oblasti 
pístního �epu.  První plocha, která je na výkovku obrobena, je ozna�ena zelenými šipkami. Za 
tuto obrobenou plochu se následn� píst upne a obrobí se horní plocha pístu. Poté se vyrobí 
díra pro pístní �ep na hrubo, následuje hrubování plášt�. Jako další se vyrobí kapsy pro venti-
ly, které jsou na pístu vytvo�eny, aby nemohlo dojít ke kontaktu pístu s ventily. Následuje 
odfrézování vnit�ních žeber a jsou vyvrtány mazací díry o pr�m�ru 1,5mm. Další operací je 
tepelné zpracování pístu. Jako p�edposlední se obrobí díra pro pístní �ep na �isto a mazací 
drážky pro mazání pístního �epu, které jsou ozna�eny �ervenými šipkami na Obr. 5.4, kde je 
vid�t pouze jedna, ale k ní je symetricky i druhá na druhé stran�. Nakonec se obrobí drážky 
pro pístní kroužky a finální tvar plášt�.  
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Obr. 5.4 - Píst pohled ze spodu 

Mezi t�snícím a stíracím kroužkem je vyrobena expanzní drážka, která slouží ke zvý-
šení funk�nosti stíracího kroužku. Plyny, které procházejí p�es t�snící kroužek v této drážce, 
expandují a snižují sv�j tlak. Na stírací kroužek nep�sobí tak velký tlak, �ímž se zlepšuje 
jeho funkce.  

Obr. 5.5 - Píst pohled z boku 

Na plášti pístu je nanesen tenký grafitový povlak pro snížení t�ení. Tlouš�ka povlaku 
0,008-0,015 mm. Tento povlak se nanáší sítotiskem. Výška plášt� byla zvolena 34mm. 
Tlouš�ka dna pístu je 5mm. Ší�ka nálitku pro pístní �ep je 19mm. Drážka pro t�snící kroužek 
má výšku 1,2mm a vnit�ní pr�m�r 88mm.  
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Obr.5.6 - �ez podsestavou pístu 

5.1.2 Pístní �ep 

Funkcí pístního �epu je p�enášet síly z pístu na ojnici. Pístní �ep byl navržen 
o pr�m�ru 19mm. Délka pístního �epu byla navržena 50mm.�ez pístním �epem je znázorn�n 
na Obr.5.6. Pístní �ep je dutý pro snížení jeho hmotnosti. Zajišt�ní polohy pístního �epu 
v pístu je realizováno pojistnými kroužky. Pr�m�r drátu pojistného kroužku je 1,5mm. 

5.1.3 T�snící pístní kroužek 

T�snící kroužek byl navržen o tlouš�ce 1,2mm. Tento kroužek slouží k t�sn�ní plyn�
ve spalovacím prostoru.  D�ležitou funkcí pístního kroužku je také p�enos velké �ásti 
tepla pohlcovaného pístem do st�ny válce, která je ochlazována. 

5.1.4 Stírací kroužek 

Stírací kroužek je složen ze t�í díl� viz Obr. 5.5. Jeho celková výška je 2mm 

5.1.5 Ojnice 

Ojnice je vyráb�na kováním a následn� obráb�ním. Obráb�né plochy jsou znázorn�ny 
sv�tlou barvou. Do oka ojnice jsou vyvrtány dv� mazací díry o pr�m�ru 3mm. Po obvod� oka 
pro klikový �ep jsou vyrobeny 4 mazací drážky.  

 Ojni�ní pom�r IJ � KLM �  NFN"F � ,"��
 Délka ojnice je 104mm. Pr�m�r dosedací plochy pro ložisko klikového �epu je 
42mm, ší�ka ojnice 20mm.  

Do oka pro pístní �ep je nalisováno bronzové pouzdro, které má tlouš�ku st�ny 
1,25mm a vnit�ní pr�m�r 19mm. 

Zkosení oka pro pístní �ep se provádí z d�vodu odleh�ení ojnice. Tato úprava m�že 
být provedena, jelikož horní polovina oka není tak namáhána jako spodní polovina. 
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Obr.5.7 - Ojnice 

5.1.6 Ojni�ní ložisko 

Ojni�ní ložisko bylo vybráno z katalogu ojni�ních ložisek firmy NTN. Velikost ložis-
ka je 34x42x19,8mm. Další hodnoty jsou zobrazeny v Tab.5.1 

Tab.5.1 - Ojni�ní ložiska NTN 
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5.1.7 Klikový �ep 

�ep má vn�jší pr�m�r 34mm a délku 62mm. Vnit�ní pr�m�r je 15,8mm. V levém bo-
ku je vyvrtána díra o pr�m�ru 4mm a hloubce 8mm, která slouží pro ustavení �epu p�i lisová-
ní do klikové h�ídele. Dále je v �epu vyvrtána díra o pr�m�ru 4mm pro p�ívod tlakového ole-
je a další díra o pr�m�ru 3mm pro p�ívod tlakového oleje k ojni�nímu ložisku. 

Díru v klikovém �epu ucpávají zátky z obou stran, aby bylo možné p�ivád�t olej 
k ojni�nímu ložisku. 

Obr.5.8 - Klikový �ep 

5.1.8 Klikový h�ídel 

Klikový h�ídel je vyráb�n kováním. Finální stav je zhotoven obráb�ním. Klikový h�í-
del musí být rozebíratelný, protože ojnice byla navržena jednodílná.  

 Klikový h�ídel musí být vyvážen. Vyvažování bude popsáno dále. 

Pom�r 
OLPQRS
�DO$T �

UV
�N"W � �") Pokud je tento pom�r v�tší než 1, jedná se o krátkozdvihový motor.  

Obr. 5.9 - Kliková h�ídel 
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5.2 Rozvodový mechanismus 

Byl navržen rozvod s dv�ma va�kovými h�ídeli. První va�ková h�ídel ovládá sací venti-
ly a druhá ovládá výfukové ventily. Va�kové h�ídele jsou pohán�ny p�es vložené ozubené 
kolo. Toto ozubené kolo je uloženo na dvou jehli�kových ložiskách a pohán�no zubovým 
�et�zem od levé poloviny klikové h�ídele. Zubový �et�z je dopínán pomocí automatického 
napínáku. 

Vložené kolo je uloženo na dvou jehli�kových ložiskách. Mazání je zajišt�no olejovou 
mlhou. 

Hnací ozubené kolo �et�zového p�evodu je nalisováno na klikové h�ídeli.  

Obr.5.10 - Rozvodový mechanismus 
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5.2.1 Va�kové h�ídele 

Va�kové h�ídele byly navrženy s uložením na dvou kluzných ložiskách. Proti axiál-
nímu posunutí jsou pojišt�ny zvýšenými okraji vzdálen�jšího kluzného ložiska od rozvodo-
vého �et�zu. Tyto zvýšené okraje se opírají o víka va�kových h�ídel� a tím brání axiálnímu 
posunutí.  

Va�kové h�ídele byly navrženy duté pro snížení hmotnosti. Kluzná ložiska jsou mazá-
na tlakovým olejem. Na jednom konci je ozubené kolo, které je pohán�no od vloženého roz-
vodového kola. Z hlediska rozsáhlosti a �asové náro�nosti práce, byl tvar vlastních va�ek 
p�evzat z motocyklu RMZ 450, 2009. Ve vlastních va�kách jsou vyvrtány otvory, které slouží 
k ustavení p�i jejich výrob�. Dále tyto otvory slouží k dalšímu odleh�ení a také �áste�n�
k vyvážení. 

Styková plocha mezi va�kou a ventilovým zdvihátkem je mazána tlakovým olejem, 
který je p�ivád�n pouze p�i stla�ení zdvihátka vyvrtaným otvorem ve st�n� jeho vedení. 

Délky va�kových h�ídel� jsou odvozeny od uložení výfukových a sacích ventil�. 

Ozubená kola jsou na va�kové h�ídele p�išroubovány t�emi šrouby M5. 

Obr. 5.11 - Sací va�ková h�ídel 

Obr. 5.12 - Výfuková va�ková h�ídel 
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5.2.2 Ventily 

Sací ventily jsou voleny v�tší než výfukové, jelikož je p�es n� nasáván vzduchu pod 
atmosférickým tlakem. Výfukovými kanály odcházejí spaliny pod v�tším tlakem, proto mo-
hou být použity menší pr�m�ry talí�k� výfukových ventil�. 

Navržená délka ventil� je shodná jak pro sací, tak pro výfukové ventily. Tato délka 
�iní 96mm. 

Pr�m�r talí�ku sacího ventilu je 38mm. Pr�m�r talí�ku výfukového ventilu je 30mm. 
Náb�žná hrana talí�ku sacího ventilu je rozdílná od náb�žné hrany výfukového. Sací ventil 
má nižší talí�ek a menší rádius náb�hu. Tím zajistí rovnom�rné rozví�ení sm�si.  

Naopak výfukový ventil odvádí plyny pry�, proto má talí�ek vyšší a v�tší rádius, aby 
sm�roval plyny do výfukových kanál�. 

Obr.5.13 - Ventily 

5.2.3 Zámky ventil�

Zámky ventil� byly vybrány z katalogu výrobce TRW. Byl vybrán rozm�r pro pr�m�r 
d�íku 5.5mm. 

Tab.5.2 - Zámky ventil�
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5.2.4 Sedla ventil�

Sedlo sacích ventil� má výšku 6.5mm a tlouš�ku st�ny 2,75mm. Strana pro dosednutí 
ventilu má kuželový tvar. První náb�žná hrana má vrcholový 120X a druhá dosedací plocha 
ventilu má vrcholový úhel kužele 90X

Sedlo výfukových ventil� má výšku 7mm tlouš�ku st�ny 3mm. Náb�žné a dosedací 
kuželové plochy mají stejné vrcholové úhly jako sedla sacích ventil�. 

 Tvar ventil� a sedel ventil� ovliv�uje pr�tokové sou�initele. 

Obr.5.14 - Sedla ventil�

5.2.5 Vodítka ventil�

Vodítka byla vybrána z katalogu [15]. Slouží k vedení ventilu v hlav� válce. Do odlit-
ku hlavy válce jsou nalisovány. 

5.2.6 P�enos síly z ventilové pružiny na ventil 

Ventil je uložen v zámcích, které jsou znázorn�ny zelenou barvou. P�enos síly mezi 
ventilovou pružinou a zámky zajiš�uje miska ventilových pružin ozna�ena �ervenou barvou. 
Tato miska také slouží k ustavení polohy vymezovací podložky, která slouží k nastavení ven-
tilové v�le. U t�chto závodních motor� se ventilová v�le sacích ventil� pohybuje v rozmezí 
0,16 ± 0,03mm a u výfukových ventil� 0,28 ± 0,03mm. 

Obr. 5.16 - Uložení ventilu 

Obr. 5.15 - Vodítko ventilu
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5.2.7 �et�zová kola 

Hnací pastorek je nalisován na levé polovin� klikové h�ídele. Poloha p�i lisování je 
zajišt�na pomocí lisovacího p�ípravku. Rozm�ry kola jsou uvedeny ve výpo�tu. 

Obr. 5.17 - Hnací kolo �et�zového p�evodu 

V�tší pohán�né kolo tvo�í jednu sou�ást spole�n� s vloženým pastorkem, který pohání 
va�kové h�ídele. Tento celek je uložen na jehli�kových ložiskách. Axiálnímu posuvu zabra-
�ují nálitky vytvo�ené na hlav� a upravené bo�ní plochy. Rozm�ry jsou uvedeny ve výpo�tu. 
Pro mazání není zapot�ebí tlakový olej. K mazání jsou na bo�ních stranách vytvo�eny mazací 
drážky a uprost�ed vyvrtány 4 otvory o pr�m�ru 3mm pro lepší p�ívod maziva k ložisku. 

Obr. 5.18 - Vložené kolo rozvodového mechanismu 

5.2.8 Vodítka rozvodového �et�zu 

Vodítka slouží k vedení �et�zu a také k jeho napínání. Na vodítko, které je uloženo 
oto�n� v nad úrovní osy klikové h�ídele tla�í napínací mechanismus a tím automaticky napíná 
�et�z. Profil této lišty je velký rádius kopírující dráhu nového �et�zu a v horní �ásti p�echází 
na menší rádius, aby bylo možné správné napínání rozvodového �et�zu. 

Druhé vodítko je uloženo pevn�. Ve válci je vyfrézovaná drážka, do které se zasune 
p�ipravený úchyt a po namontování hlavy válce se tato drážka uzav�e. Druhý konec je vsazen 
do nálitku v levé polovin� klikové sk�ín�.  



Západo�eská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.                             Diplomová práce, akad. rok 2013/14 
Katedra konstruování stroj�                                                                                        Bc. Filip Vasile�ko

36 

Obr. 5.19 - Vodítka �et�zu 

5.2.9 Vyvažovací h�ídel 

Ú�elem vyvažovací h�ídele je vyvážit setrva�né síly vznikající od posuvných hmot. Je 
uložen na jednom kuli�kovém ložisku 6302, které zajiš�uje zachycení i malých axiálních sil. 
Jeho poloha je zajišt�na rozp�rným kroužkem. Druhé ložisko je vále�kové RNU202ECP. 
Vyvažovací h�ídel je vkládána do motoru z jeho levé strany p�es vále�kové ložisko. Následn�
je z druhé strany vloženo ozubené kolo ozna�ené zelen�. Sou�ástí tohoto ozubeného kola je 
závaží. P�enos krouticího momentu je zajišt�n pomocí drážkování. Proti axiálnímu posunu je 
kolo zajišt�no maticí. H�ídel je ut�sn�na h�ídelovým t�sn�ním tak, aby bylo zamezeno mí-
chání oleje pro motor a oleje pro p�evodovku se spojkou. 

Obr. 5.20 - Vyvažovací h�ídel
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5.3 Válec 

Válec je odlitek z hliníkové slitiny, který je následn� obroben do finální podoby. Na 
válci je nutné vyrobit n�kolik konstruk�ních prvk�. Musí být vyroben prostor pro chladicí 
kapalinu. Tento prostor je vyráb�n pomocí jádra. Jádro vodního prostoru válce bude popsáno 
v následující kapitole. 

Další prvek, který je pot�eba na válci vytvo�it je drážka pro uložení vodítka rozvodo-
vého �et�zu.  

Obr. 5.21 - Válec 

D�ležitým prvkem na válci je místo, kam se vkládá automatický napínák rozvodového 
�et�zu. Tento napínák je na válec p�išroubovaný dv�ma šrouby M6. 

Funk�ní plocha válce je dispersn� niklována. Jedná se o galvanické nanášení niklové 
vrstvy na povrch válce spolu s �ásticemi inertního nevodivého materiálu v�tšinou karbidu 
k�emíku SiC, vyzna�ující se vysokou tvrdostí. P�i nanášení se SiC zakotvuje ve vrstv� niklu a 
na st�n� válce tak vzniká pot�ebná kluznost. Tato vrstva také zlepšuje odvod tepla. [16] 

V neposlední �ad� musí být zajišt�na v�le mezi motorovou sk�íní a válcem. Proto je 
ve spodní �ásti válce odebrán materiál.  

Na válci byly vytvo�eny výstužná žebra, která neslouží jen k zvýšení tuhosti v této ob-
lasti, ale také k lepšímu odvodu tepla. 

Obr. 5.22 - Podélný �ez válcem 
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5.3.1 Jádro vodního prostoru válce 

Jádro bylo navrženo jako pískové. Pro chlazení válce není pot�eba, aby byl po celé 
délce zdvihu chlazen chladicí kapalinou. Výška byla navržena 34mm tedy 56% zdvihu. Na 
jád�e jsou známky, které jsou stejné se známkami na jád�e vodního prostoru hlavy válce. Tyto 
známky slouží k odvodu kapaliny z válce do hlavy. Velikost se navrhuje jen p�ibližn� a ná-
sledn� je pr�tok mezi válcem a hlavou motoru regulován pomocí velikosti otvor� v t�sn�ní 
mezi nimi. Známky také slouží k ustavení jádra p�i odlévání.  

Obr. 5.23 - Jádro vodního prostoru válce 

Na jád�e jsou 4 místa, kde je jádro zúženo, aby bylo možno dosáhnout konstantní 
tlouš�ky nálitk� pro závrtné šrouby, pomocí kterých se upev�uje hlava válce a válec k moto-
rové sk�íni. 

5.4 Hlava válce 

Hlava válce je nejsložit�jší �ástí motoru. Její konstrukce má velký vliv na výkon mo-
toru. 

5.4.1 Jádro spalovacího prostoru 

Jádro je vyrobeno jako ocelové. Jeho nejv�tší rozm�r je dán pr�m�rem válce. Je zde 
také malý výb�žek ur�ující polohu díry pro sví�ku.  

Spalovací prostor není kulatý jako válec, protože zmenšením plochy spalovacího pro-
storu zvýšíme kompresní pom�r. Je odebrán materiál v místech, kde není pot�ebný. Tvar spa-
lovacího prostoru také ovliv�uje rychlost pln�ní a výplachu válce. Dále tvar spalovacího pro-
storu ovliv�uje odolnost proti detona�nímu spalování  
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Obr. 5.24 - Jádro spalovacího prostoru 

Po odlití jádro v odlitku vytvo�í spalovací prostor.  Válcové plochy znázor�ují obro-
bené plochy pro sedla ventil�. Tyto plochy ve skute�nosti na jád�e nejsou. Zde jen dávají 
p�edstavu o tom, kde jsou umíst�na sedla ventil�. 

Obr. 5.25 - Pohled do spalovacího prostoru 

5.4.2 Jádro vodního prostoru hlavy 

Toto jádro je mnohem složit�jší než jádro vodního prostoru válce. Musí být zachová-
na tlouš�ka tzv. oh�ové st�ny, tedy tlouš�ka st�ny nad spalovacím prostorem (12mm). Jádro 
musí obklopovat sací a výfukové kanály tak, aby byla zachována konstantní tlouš�ka st�ny 
kanál� 4mm. Také musí byt zajišt�n prostor pro zapalovací sví�ku. 

Na spodní hran� jsou shodné známky jako na jádru pro válec. Ješt� se na jádro p�idává 
další známka, která má válcový tvar a zde slouží k ustavení polohy p�i odlévání. Tato válcová 
známka vytvo�í na odlitku hlavy válce díru. Tato díra se musí uzav�ít pomocí ocelové zátky 
nebo šroubem. 

Odvod vody z hlavy bude zajišt�n vyvrtaným otvorem v nejvyšším míst� hlavy, kam 
sahá chladicí kapalina. V nejvyšším míst� proto, že teplá chladicí kapalina má tendenci stou-
pat nahoru. Tím napomáhá správnému proud�ní.  V nejvyšším míst� také pro dobré odvzduš-
n�ní motoru. 
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Obr. 5.26 - Jádro vodního prostoru hlavy válce pohled shora 

Jádro obepíná sací kanály jen v malé mí�e, protože sm�s p�icházející t�mito kanály do 
spalovacího prostoru má v�tšinou teplotu okolí.  

V�tší problém je s výfukovými kanály, které odvád�jí spaliny o vysoké teplot�. To je 
d�vod, pro� vodní prostor obepíná výfukové kanály v celé mí�e. 

V jád�e je vytvo�ena dutina pro odvod vody z prostoru sví�ky. 

Obr. 5.27 - Jádro vodního prostoru �ez 

Na jád�e musí být vytvo�en prostor pro nálitky vodítek ventil�. V tomto p�ípad� pouze 
u výfukových ventil�, protože vodní prostor u sacích ventil� nesahá do úrovn�, kde jsou ná-
litky pro vodítka sacích ventil�



Západo�eská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.                             Diplomová práce, akad. rok 2013/14 
Katedra konstruování stroj�                                                                                        Bc. Filip Vasile�ko

41 

Obr. 5.28 - Jádro vodního prostoru hlavy válce pohled zdola 

5.4.3 Sací a výfukové kanály 

Funkce sacích kanálu je p�ivád�t sm�s vzduchu s benzínem do spalovacího prostoru. 
Výfukové kanály odvád�jí spaliny ze spalovacího prostoru do výfukového potrubí.  

Vyrábí se pomocí pískového jádra. Vybrání na sacích i výfukových kanálech se pro-
vádí z d�vodu nálitku pro ventilová vodítka. 

U sacích kanál� je výhodné, je navrhovat co nejp�ím�jší z d�vodu lepšího proud�ní 
sm�si do spalovacího prostoru. Není možné sací kanály ud�lat úpln� p�ímé, protože �ím jsou 
p�ím�jší, tím nar�stá délka d�íku ventilu. To má nep�íznivý vliv na hmotnost ventilu. Proto se 
hledá ur�itý kompromis. 

Pr��ez a tvar sacího kanálu má velký význam p�i pln�ní válce. P�i pln�ní válce je sna-
ha p�ivézt co nejv�tší hmotnost vzduchu. Vhodnou volbou tvaru sacího kanálu dosahujeme 
zlepšení pln�ní a tvorby ví�ivých proud�, které pomáhají k dokonalému mísení benzínu se 
vzduchem a zlepšují pln�ní. 

Obr. 5.29 - Sací a výfukové kanály 
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5.4.4 Víka va�kových h�ídel�

Pro navržený motor byly použity dv� rozd�lené víka va�kových h�ídel�. Jejich funkcí 
je zajistit polohu va�kových h�ídel�. Jsou na nich vytvo�eny nálitky pro plochu kluzných 
ložisek. Z d�vodu zvoleného rozvodu nemusí být va�kové h�ídele na stran� rozvodového 
�et�zu uloženy na kuli�kových ložiscích, jak je tomu u konkuren�ních motor�.  

První víko musí být navrženo tak, aby bylo možné vložení sví�ky do hlavy válce. Pro-
to je uprost�ed vytvo�en kruhový nálitek. Prostor sví�ky musí být ut�sn�n od prostoru 
s olejem. Toto t�sn�ní mezi hlavou válce a víkem, i mezi víkem a ví�kem hlavy válce, je za-
jišt�no o-kroužky. 

U druhého víka se na první pohled zdá zbyte�né spojení mezi plochami pro ložiska. 
Toto spojení plní další funkci. Zajištuje uzav�ení prostoru pro p�ívod oleje k mazání výfukové 
va�kové h�ídele. 

Obr. 5.30 - Klemy va�kových h�ídel�

5.4.5 P�ipojení sacího potrubí a výfuku 

K sacímu kanálu hlavy válce je p�išroubována p�íruba sacího potrubí pomocí dvou 
šroub� M6. Na tuto p�írubu je následn� p�ipojena vst�ikovací jednotka, která vst�ikuje palivo 
do sacího potrubí. 

Místo pro p�ipojení p�íruby je na Obr. 5.31 
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Obr. 5.31 - Pohled do sacího kanálu 

Výfuk je vložen do hlavy válce a p�itažen dv�ma maticemi M8 p�es p�írubu, která je 
nasazena na výfuku. Matice se šroubují na p�edem namontované závrtné šrouby. 

Místo pro p�ipojení výfuku je znázorn�no na Obr. 5.32 

Obr. 5.32 - Pohled do výfukového kanálu 

Obrobený odlitek hlavy je na Obr. 5.33, kde je možno vid�t dosedací plochy kluzných 
ložisek a mazací kanálky k t�mto plochám. Dále jsou vid�t obrobené plochy pro vedení venti-
lových zdvihátek. Na hlav� je také vid�t místo pro p�ipojení teplotního �idla. 

Obr. 5.33 - Hlava válce pohled shora 
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5.5 Víko hlavy válce 

Víko slouží k uzav�ení prostoru hlavy, aby neunikal olej. Víko je p�išroubováno �ty�-
mi šrouby M6. T�sn�ní bylo použito pryžové. Ve víku se také nachází p�ipravený otvor pro 
zasunutí koncovky zapalovací sví�ky (fajfky). 

Obr. 5.34 - Ví�ko hlavy válc�

5.6 Mazací soustava motoru 

Mazání zajiš�uje trochoidní zubové �erpadlo. Jeho vn�jší pr�m�r je 23mm a tlouš�ka 
13mm. Motor pracuje s dv�ma olejovými nápln�mi. První nápl� slouží k mazání komponent 
nezbytných k správnému chodu motoru. Druhá nápl� slouží k mazání p�evodovky a spojky.  

Olejové �erpadlo �erpá olej z nejnižšího místa motoru, kde je olej shromaž	ován. 
Aby se olej mohl do tohoto prostoru dostat, musí projít p�es síto, které je umíst�no v levé 
�ásti motorové sk�ín�. Toto síto je použito, aby se zabránilo vniknutí ne�istot do olejového 
�erpadla. Jemný filtr je umíst�n až za olejovým �erpadlem.  

P�ímo za olejovým �erpadlem musí být umíst�n p�etlakový ventil (ozna�en zelen�). 
P�i nár�stu tlaku nad povolenou mez, p�epustí p�etlakový ventil olej do prostoru levé �ásti 
motoru. 

Olej je �erpán do prostoru filtru. Odtud je rozvád�n do klikového h�ídele z levé strany 
motoru a veden až k ojni�nímu ložisku. Dále je olej veden k trysce pro ost�ik dna pístu a dále 
do hlavy válce pro mazání ložisek va�kových h�ídel� a ventilových zdvihátek. Olej z prostoru 
klikového h�ídele je odvád�n p�es jednosm�rný ventil do prostoru kde se olej shromaž	uje. 

Mazací soustava je nazna�ena na Obr. 5.35 hn�dá barva nazna�uje olej. �erven� je 
nazna�en olejový filtr. Žlutou barvou je ozna�eno olejové �erpadlo. Modro oranžov� je ozna-
�en jednosm�rný ventil. Sv�tle šedou barvou je ozna�eno síto.  

Olej se m�ní po 7 moto hodinách. S každou vým�nou oleje se m�ní i olejový filtr.
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Obr. 5.35 - Mazací systém motoru 
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5.7 Chladicí soustava motoru 

Chlazení motoru je zajiš�ováno v nejv�tší mí�e chladící tekutinou. Tekutina je z chla-
di�e p�ivedena do pravé �ásti motoru, kde je umíst�no �erpadlo. 

�erpadlo je pohán�no p�ímo od vyvažovací h�ídele. Z �erpadla proudí chladicí kapa-
lina nálitkem v pravé motorové sk�íni do válce. Z válce proudí kapalina do hlavy válce. Tento 
p�estup kapaliny z válce do hlavy válce je regulován velikostí otvor� v t�sn�ní mezi t�mito 
�ásti motoru.  

Kapalina z hlavy válce je odvád�na z nejvyššího místa, protože oh�átá kapalina má 
tendenci vstoupat vzh�ru. Oh�átá kapalina je p�ivád�na do vrchní �ásti chladi�e. 

Prostor, kde se nachází chladicí kapalina v motoru je nazna�en mod�e na Obr. 5.36

Obr. 5.36 - Chladicí systém motoru 
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5.7.1 Vodní �erpadlo 

�erpadlo je pohán�no od vyvažovací h�ídele. Je t�sn�no dv�ma h�ídelovými t�sn�ní-
mi 12x22x5. Vrtulka je p�išroubována na levoto�ivý závit M6. 

 H�ídel vodního �erpadla je uložena na kuli�kovém ložisku 61901. 

Kapalina je p�ivád�na st�edem k vrtulce a odvád�na po obvodu. 

Obr.5.37 - Vodní �erpadlo 

5.8 Spojka 

Spojka, slouží k p�enosu krouticího momentu z klikové h�ídele na vstupní h�ídel p�e-
vodovky. Také musí zajistit rozpojení a plynulé spojení p�enosu krouticího momentu.  
V motorech této kategorie se používá výhradn� lamelová t�ecí spojka, která musí být mazána 
olejem. Výhodou této spojky jsou její relativn� malé rozm�ry oproti jiným druh�m spojek. 

Obr. 5.38 - Spojka 
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5.9 Sk�í� motoru a p�evodovky 

V tomto p�ípad� je sk�í� motoru a p�evodovky jednodílná. Motorové sk�ín� a víka by-
li navrženy jen p�ibližn� a bez šroub�, aby byli vid�t souvislosti fungování motoru. Propra-
covat celý návrh by bylo velice �asov� náro�né a p�esahuje rámec této diplomové práce. 

5.10 P�evodovka 

Úkolem této diplomové práce nebylo navrhnout p�evodovku. Bylo pouze navrženo 
umíst�ní vstupní a výstupní h�ídele p�evodovky. 

Pastorek primárního p�evodu byl zvolen 27 zub� a kolo 69 zub�. Tedy p�evodový 
pom�r 2,56.  

Obr. 5.39 - Rozložení h�ídelí motoru 

5.11 Návrh rozvodového p�evodu 

5.11.1 Varianta 1 
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V této variant� bylo navrženo 102 �lánk� �et�zu 
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 \ � ��� 
 )�,� � )�	�	��
Prodloužení b�hem provozu po�ítá se maximáln� 1% p�vodní délky. 
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P�i této koncepci mezera mezi �et�zy p�i prodloužení o 1% je pouhé 6mm, proto tato 
varianta není akceptovatelná 

5.11.2 Varianta 2 
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V této variant� bylo navrženo 104 �lánk� �et�zu 

Délka �et�zu ' � ��� 
 \ � ��� 
 )�,� � ))�����
Prodloužení b�hem provozu po�ítá se maximáln� 1% p�vodní délky. 

Délka prodlouženého �et�zu '8 � ))��� 0 �] � ))	������
P�i této koncepci mezera mezi �et�zem p�i prodloužení o 1% je 15mm. Tako hodnota 

je vyhovující. 

Druhá varianta je výhodn�jší, protože ozubené kolo na va�kových h�ídelích bude 
menší než v první variant� a tím bude menší i vn�jší povrh hlavy. Druhá varianta je výhod-
n�jší také, protože vložené �et�zové kolo bude v�tší než v první variant� a tím vznikne více 
prostoru pro napínání �et�zu. První varianta není výhodná, nýbrž p�i prodloužení �et�zu o 
jedno procento, zbyde 4 mm mezera mezi �et�zy, což není akceptovatelné.  

5.12 Rozvodový �et�z 

Byl zvolen zubový �et�z DID SCA-0409A SDH [16]. Rozm�ry jsou uvedeny v 
Tab.5.3. 

Tab.5.3 - Tiché �et�zy DID 



Západo�eská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.                             Diplomová práce, akad. rok 2013/14 
Katedra konstruování stroj�                                                                                        Bc. Filip Vasile�ko

50 

5.13 Výpo�et �et�zového kola 

Obr.5.40 - Rozm�ry �et�zového kola 

5.13.1 Hnací kolo 
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Pr�m�r patní kružnice 

(̀ � ( _ � 
 � _ � 
 ��)�� 
 \ � ����� _ � 
 ��� _ � 
 ��)�� 
 )�,� � ,��)���

; kde  �  v�le pro 0 ÷ 25 zub� - 0.5mm 

       26 ÷ 40 zub�- 0.4mm  

  

Úhel zubové mezery 

a � )� _ ,)�
Y � )� _ ,)�

�� � ��X

Rozm�r p�es kontrolní vále�ky pro sudý po�et zub�

6� � ( _ � 
 �
-�� b

<
0 ��)�� 
 \

-�� b
<

0 ��)�� 
 \
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6� � ����� _ � 
 ��,�
-�� F<<

0 ��)�� 
 )�,�
-�� F<<

0 ��)�� 
 )�,� � �������
5.13.2 Hnané kolo 

Pr�m�r rozte�né kružnice   

( � \
-��  WN�

� )�,�
-��  WNN

� )��	���
Pr�m�r hlavové kružnice 

(9 � \
\^  WN�

_ ��� 
 G _ � 
 � � )�,�
\^  WNN

_ ��� 
 � _ � 
 ��� � �%�)���
Pr�m�r patní kružnice 

(̀ � ( _ � 
 � _ � 
 ��)�� 
 \ � )��	� _ � 
 ��� _ � 
 ��)�� 
 )�,� � ���%���
Úhel zubové mezery 

a � )� _ ,)�Y � )� _ ,)�,� � �%X
Rozm�r p�es kontrolní vále�ky pro sudý po�et zub�

6� � ( _ � 
 �
-�� b<

0 ��)�� 
 \
-�� b<

0 ��)�� 
 \
6� � )��	� _ � 
 ��,�

-�� FW<
0 ��)�� 
 )�,�

-�� FW<
0 ��)�� 
 )�,� � )������

5.14 Vyvážení klikového mechanismu 

Klikový mechanismus se vyvažuje, aby se odstranily nebo alespo� zmenšily vlivy se-
trva�ných sil, které vznikají p�i jeho pohybu. Vyvažováním se dosáhne klidn�jšího chodu a 
zmenší se vibrace. 

Vyvažování je možno provád�t r�znými zp�soby. Vyvažují se setrva�né síly od rotu-
jících a posuvných hmot. Posuvné hmoty generují setrva�né síly prvního až n-tého �ádu. Nej-
v�tší vliv mají síly prvního a druhého �ádu. Setrva�né síly od rota�ních hmot je možno úpln�
vyvážit závažím na rameni klikové h�ídele. 

Setrva�né síly od posuvných hmot není možno úpln� vyvážit závažím na klikové h�í-
deli. Proto se p�idávají vyvažovací h�ídele.  Setrva�né síly od posuvných hmot prvního �ádu 
je možno vyvážit na vyvažovacím h�ídeli, který se otá�í stejnou rychlostí jako klikový h�ídel, 
ale opa�ným sm�rem. Obdobn� se vyvažují i setrva�né síly druhého �ádu, ale otá�ky vyvažo-
vací h�ídele musí být dvojnásobné. 

V p�ípad� této diplomové práce bylo zvoleno vyvážení s jednou vyvažovací h�ídelí.  
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5.14.1 Vyvážení setrva�ných sil rota�ních hmot 

Nejv�tší problém je pohyb ojnice, která koná unášivý posuvný a kývavý pohyb okolo 
bodu A tedy okolo pístního �epu. 

Pro výpo�et vyvážení je pot�eba nahradit ojnici dv�ma hmotnými body. Pro realizaci 
nahrazení musí platit sou�et hmotností hmotných bod� se rovná celkové hmotnosti ojnice a 
t�žišt� musí z�stat na stejném míst�. Také musí být zachovány stejné momenty setrva�nosti 
vhledem k t�žišti.  

V praxi u rychlob�žných motor� se uvažuje 30% hmotnosti ojnice jako posuvná �ást a 
70% jako rota�ní �ást. 

Obr. 5.41 - Schéma vyvážení rota�ních hmot 

 Hmotnost ojnice 

�J � �JL 0�J+
 ; Kde  �J+ � �", 
 �J � �", 
 �"��%� � �"�		)	�#^ - m posuvné �ásti 

�JL � �"	 
 �J � �"	 
 �"��%� � �"�%���#^ - m rotující �ásti 

Hmotnost rotujících �ástí klikového mechanismu  

�L � �JL 0��/ � �"�%�� 0 �",�,� � �"���,�5^
; Kde  ��/ � �",�,��5^ - m zalomené �ásti klikové h�ídele získáno z CAD.     

P�epo�ítaná do osy klikového �epu. 

Rovnováha setrva�né síly a síly vznikající od vývažku 

���7+L � A4
�L 
 c 
 d< � �OL 
 cO 
 d<

 ; Kde  �L [Kg]  - Hmotnost rotujících hmot 

   c [mm]  - Polom�r klikové h�ídele 

   cO [mm] - Polom�r umíst�ní vývažku 

   d [rad/s] - Úhlová rychlost otá�ení klikové h�ídele  

 Hmotnost vývažku vyvažující setrva�né síly od rotujících hmot 

�OL � �L 
 c
cO � �"���, 
 ,�"�

�)"� � �"	��	�5^
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Hmotnost vývažku na jednom rameni klikové h�ídele 

�OL
� � �"	��	

� � �"%)��5^

5.14.2 Vyvážení setrva�ných sil posuvných hmot 

Zanedbáme setrva�né síly od posuvných hmot druhého a vyšších �ád�, protože jejich 
amplitudy jsou mnohem menší prvního �ádu. 

Pokud bychom vyvážili 100% setrva�né síly od posuvných hmot na klikové h�ídeli, 
bylo by vyváženo pouze v horizontální rovin�, ale síla by se p�enesla do vertikální složky. 
Proto vyvážíme 50% na klikovém h�ídeli, tím snížíme velikost síly pot�ebné k vyvážení. Zby-
lých 50% bude vyváženo na vyvažovacím h�ídeli.  

Obr. 5.42 - Schéma vyvážení posuvných hmot 

 Rovnováha setrva�né síly prvního �ádu a síly od vývažku 

7+ � 7O
ef 
 g 
 d< 
 hij k � �O8 
 cO 
 d< 
 hij k
 ; Kde   ef [Kg] - Hmotnost posuvných hmot. Získáno z CAD. 

 Hmotnost vývažku setrva�ných sil od posuvných hmot 

�O8 �
�8 
 c
cO � �"��� 
 ,�"�

�)"� � �"��	�5^

Vzhledem k zvolenému �ešení s jednou vyvažovací h�ídelí bylo navrženo vyvážení 
100% setrva�ných sil od rota�ních hmot na klikové h�ídeli a 100% setrva�ných sil prvního 
�ádu od posuvných hmot. 50% posuvných hmot bylo vyváženo vývažkem na klikové h�ídeli a 
50% vývažkem na vyvažovací h�ídeli. Jedná se o závodní motor, který byl navrhován pro 
ú�ely motokrosových závod�. Proto byla snaha vytvo�it co nejmenší motor, ale p�itom za-
chovat komfort jízdy bez velkých vibrací.  
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Velikost vývažku pro vyvážení setrva�ných sil od posuvných hmot na klikové h�ídeli 

�O8lN � �"� 
 �O8 � �"� 
 �"��	 � �"����5^
Velikost vývažku pro vyvážení setrva�ných sil posuvných hmot na vyvažovací h�ídeli 

�O8OlN � �"� 
 �8O � �", 
 �"��	 � �"����5^
Tato velikost vývažku je platná pro vzdálenost t�žišt� vývažku cO � �)"����, proto 

musí být p�epo�ítána hmotnost pro uložení vývažku na vyvažovací h�ídeli na polom�ru cOO. 

Bylo zvoleno cOO � �%���
 Rovnice pro p�epo�et hmotnosti vývažku na jiný polom�r t�žišt�. 

cO 
 �O8OlN � cOO 
 �OO
 Hmotnost vývažku na vyvažovacím h�ídeli. T�žišt� vývažku 18mm 

�OO � cO 
 �O8cOO � �)"� 
 �"����% � �",%�5^
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6 ����	��� ��!�"���������	����������

Vztahy pro výpo�et v této kapitole jsou p�evzaty z [17] a [18] 

6.1 Pevnostní výpo�et ojnice 

Stanovení nebezpe�ných mechanických stav� ojnice. 

6.1.1 P�edpoklady výpo�tu 

Konstantní rotace kliky, bez pasivních odpor�, hmota ojnice je rovnom�rn� rozložena 
mezi klikovým a pístním �epem. 

6.1.2 Schéma klikového mechanismu 

Obr. 6.1 - Síly p�sobící v klikovém mechanismu [18] 

Pro nalezení polohy a velikosti maximálního zatížení byla použita naprogramovaná 
tabulka [18]. 

Tab.6.1 - Parametry 

polom�r kliky rk  [mm] 30,4 úhlová rychlost kliky ωk  [1/s] 1047,19755

délka ojnice ro  [mm] 104 liniová hustota ojnice µ  [t/mm] 2,49E-06

plocha pístu Ap  [mm2] 7389,8 hmotnost pístu [t] mp  [t] 2,30E-04

      hmotnost �epu mc  [t] 7,52E-05
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Tab.6.2 - Výstupy 

  1 2 3 
Max. sloupce 4,25E+04 3,29E+04 5,58E+04

�as maxima 1,82E-04 1,82E-04 7,07E-03

Úhel kliky  o  [rad]    5,55E-02 5,55E-02 2,66E-01

Síla od pístu Fpy [N]   -4,24E+04 -4,24E+04 4,45E+03

Úhl. rychl. ojnice  o  [1/s] 3,01E+02 3,01E+02 1,38E+02
Úhl. zrychl. ojnice  o  [1/s2] -6,60E+04 -6,60E+04 -3,11E+05
Un. zrychl. Ojnice aux  [mm/s2] -6,32E+06 -3,00E+07

Un. zrychl. Ojnice auy [mm/s2] -3,27E+07 -3,27E+07 -1,45E+07

Okrajové podmínky 

Ložiskové plochy byly spojeny s osou pomocí rigidových r�žic. Na uzel rigidové r�-
žice byly nadefinovány okrajové podmínky. V míst� pístního �epu byla zakázána rotace oko-
lo os x a y, posuv ve všech sm�rech krom� sm�ru y, který je rovnob�žný s osou válce.  

V míst� klikového �epu byl zakázán posuv a rotace ve všech sm�rech krom� rotace 
kolem osy klikového �epu z. 

Tab.6.2 zobrazuje zatížení, které bylo aplikováno na ojnici. 

Ojnice byla zat�žována ve t�ech polohách. První sloupec tabulky jsou hodnoty pro po-
lohu, kdy vazební ú�inek mezi ojnicí a klikovým h�ídelem je maximální. Druhý sloupec je 
poloha, kdy je maximální vazební ú�inek mezi ojnicí a pístním �epem. Jelikož hodnoty zmi-
�ovaných poloh jsou velice podobné, budou ukázány výsledky z první polohy. T�etí sloupec 
ukazuje hodnoty pro polohu ojnice zatížené maximálním ohybovým momentem. 

 Polohy maximálních zatížení jsou definovány a odvozeny v [18]. 

Obr. 6.2 - Na ojnici vytvo�ena sí#



Západo�eská univerzita v Plzni. Fakulta strojní.                             Diplomová práce, akad. rok 2013/14 
Katedra konstruování stroj�                                                                                        Bc. Filip Vasile�ko

57 

6.1.3 Výsledky 

Materiál ojnice14 420, mez kluzu je 750MPa [19] 
Bezpe�nost u ojnice závodního motoru se volí  K=1,6  

mDJO � n�
5 � 	��

�") � �)��6��
mL�D � �,���� MPa 

mL�D o mDJO vyhovuje 

Poloha pro maximální vazební ú�inek mezi klikovým �epem a ojnicí 

 Maximální nap�tí dosahuje hodnot 434 MPa. Velikost maximálního posunutí je 
0,0957mm 

Poloha maximálního ohybového momentu 

 Maximální nap�tí dosahuje hodnot 42 MPa. Maximální posunutí je 0,00958mm 

Obr. 6.4 - Výsledky výpo�tu, poloha max. ohybového momentu 

Obr. 6.3 - Výsledky výpo�tu, poloha max. vazeb. ú�inku mezi klikovým �epem a ojnicí
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6.2 Pevnostní výpo�et pístu 

Píst byl navržen z hliníkové slitiny 2618A_T6 specifikace viz [14] 

6.2.1 Pevnostní výpo�et dna pístu 

Obr.6.5 - Zatížení dna pístu a jeho náhradní výpo�tový model 

Maximální síla tlaku plyn� p�sobící na kruhovou desku 

7p8�9: � ; 
 c< 
 ��9:
7p8�9: � ; 
 �����< 
 	�% 
 ��� � ���,���=

; kde  r [m]   - polom�r vetknutí (podep�ení) desky 

   pmax [N*m-1] - maximální tlak plyn� ve válci motoru 

Maximální ohybový moment – je u desky nahrazené p�ímým prutem z�ejm� ve st�edu  

nosníku 

6J�9: �
7p8�9:

� 
 � 
 c; _ 7p8�9: 
 �, 

c
; � 7p8�9: 
 qc _ �

, 
 cr

s3>?@ �
7p8�9:

; 
 c,
6J�9: � c

, 
 ��9:

6J�9: � �����
, 
 	�% 
 ��� � %�%�=�
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Moment odporu ohybu (pr��ezový modul): 

t3 � �) 
 � 
 c 
 u< � �, 
 c 
 u<
t3 � �, 
 ����� 
 �����< � ���� 
 ���V�

; kde  u [m] - tlouš�ka dna pístu 

Maximální ohybové nap�tí – vypo�tená hodnota nap�tí odpovídá použitému lineární-
mu modelu kruhové desky. 

13>?@ � 6J�9:!J � c, 
 ��9: 
 ,c 
 u< � ��9: 
 vcuw
<

13>?@ � 	�% 
 ��� 
 q����������r
< � 	���������� � 	����6��

Skute�ná hodnota nap�tí je však výrazn� ovlivn�na vetknutím nebo podep�ením desky 
na obvod�. 

Pro písty s relativn� tenkými dny pístu zážehových motor� této t�ídy je možno pova-
žovat za p�ípad desky podep�ené.  

Pro desku podep�enou je maximální ohybové nap�tí ve st�edu desky: 

m3>?@ � ���� 
 ��9: 
 vcuw
<

mJ�9: � ���� 
 	�% 
 ��� 
 q����%�����r
< � %	�	��6��

Hodnota dovoleného nap�tí pro použitý materiál je 100Mpa. Vyhovuje. 
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6.2.2 M�rný tlak mezi pístním �epem a pouzdrem oka ojnice 

Slouží pro kontrolu návrhu ší�ky ojni�ního oka a sou�asn� ur�uje navržená ší�ka oka 
ojnice i vzdálenost nálitk� pro pístní �ep v pístu b. 

Obr.6.6 - Základní rozm�ry charakterizující uložení pístního �epu 

Obr.6.7 - Prutový model pístního �epu 

M�rný tlak ve stykové ploše pístního �epu a oka ojnice je ur�en vztahem 

x3 � 7
� 
 G9

x3 � ��	%%
�� 
 �� � ����6��

; kde   a [mm] - ší�ka ojni�ního oka zmenšená o dvojnásobek  

                                                 polom�ru zaoblení, nebo ší�ky sražení hran pouzdra 

   G9 [mm] - vn�jší polom�r pístního �epu  

   F  [N] - osam�lá síla nahrazující spojité zatížení 

                                                 vyvolané tlakem plyn� a setrva�nými silami. 
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Velikost síly ur�íme ze vztahu  

7 � 78"�9: _ 7+8p7 � �	)�� _ ��%�� � ��	%%�y
; kde   78"�9: [N] - maximální síla od tlaku plyn�   

   7+8p  [N] - maximální setrva�ná síla vyvolaná zrychlováním pístu
  

Velikost maximální síly od tlaku plyn� stanovím ze vztahu: 

78"�9: � ��9: 
 ; 
 (<
�

78"�9: � 	�% 
 ; 
 �	<� � �	)���=
; kde   ��9: [MPa] - maximální tlak plyn� dosažený ve válci p�i spalování 

   ( [mm] - vrtání válce motoru 

Velikost setrva�né síly posuvných hmot pístní skupiny: 

7+8p � �8p 
 c/ 
 d�9:< 
 z� 0 IN{
7+8p � ��,��	 
 ���)�%� 
 q� 
 ; 
 �����)� r< 
 q� 0 ,������r � ��%��y

; kde   �8p  [kg] - hmotnost pístní skupiny v�etn� pístního �epu 

   c/ [mm] - polom�r zalomení klikového h�ídele 

   d�9: [-� ] - maximální úhlová rychlost otá�ení klikové h�ídele 

   IN � LM&| [-] - ojni�ní pom�r 

   �N [mm] - délka ojnice 

Dovolená hodnota je 120MPa. Vyhovuje. 
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6.2.3 M�rný tlak mezi pístním �epem a oky v pístu 

Velikost m�rného tlaku mezi pístním �epem a nálitky v pístu je ur�en vztahem: 

�} � 7p� 
 G9 
 � � �)	��� 
 �� 
 ���� � %��6��
; kde   � � &~��< � l �<<< � �������

   l [mm] - ší�ka nálitku oka pro pístní �ep 

�[ [mm] - délka pístního �epu  

b [mm] - vzdálenost mezi nálitky v pístu pro pístní �ep zv�tšen o 
dvojnásobnou ší�ku zaoblení nebo zkosení hrany otvoru pro 
pístní �ep 

Zat�žující sílu 7p ur�íme ze vztahu: 

7p � 78"�9: _ 7+8pp7p � �	)�� _ ��%�) � �)	���=
; kde setrva�nou sílu posuvných hmot pístní skupiny bez pístního �epu 7pp stanovíme 

z rovnice: 

7+8pp � �8pp 
 c/ 
 d�9:< 
 z� 0 IN{
7+8pp � ������ 
 )��%� 
 q� 
 ; 
 �����)� r< 
 q� 0 ,������r � ��%�)�=

; kde   �8pp [kg] - hmotnost pístní skupiny bez pístního �epu 

Dovolená hodnota je 90MPa. Vyhovuje. 
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6.2.4 M�rný tlak mezi pouzdrem a okem ojnice 

Bylo zvoleno bronzové pouzdro o vnit�ním pr�m�ru 19mm a vn�jším 21,5mm. P�esah 
byl zvolen 0,06mm. Za provozu se oko oh�ívá a vlivem rozdílné tepelné roztažnosti se zv�t-
šuje nap�tí. Bylo uvažováno zvýšení teploty  �\ � ���X. 

Obr. 6.8 - rozm�ry oka ojnice 

Zv�tšení p�esahu pouzdra v d�sledku oh�átí a rozdílné tepelné roztažnosti oceli a 
bronzu. 
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Dovolené nap�tí má hodnotu 150MPa. Navržený nalisovaný spoj vyhovuje. 
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7 Záv�r 
Úkolem této diplomové práce bylo vypracovat p�ehled používaných motor� pro zá-

vodní motocykly MX1 a seznámení s pravidly této t�ídy. Hlavním úkolem však bylo vytvo�it 
vlastní koncept závodního motoru, který bude spl�ovat pravidla závod� MX1. 

Nejd�íve byly vypo�teny hlavní rozm�ry základních sou�ástí.  Poté byly navrženy 
r�zné varianty uspo�ádání motoru. Z t�chto variant byla vybrána ta nejlepší koncepce, ke 
které byl zpracován konstruk�ní návrh. 

Po celou dobu zpracovávání diplomové práce probíhaly pravidelné konzultace s od-
borníkem s mnoholetými zkušenostmi v konstrukci spalovacích motor� z firmy Ricardo, kte-
rý vždy upozornil na možné problémy navrženého �ešení. 

P�i konstrukci motoru byl kladen d�raz na to, aby motor byl co nejmenší a vešel se 
bez problém� do rámu motocyklu. Výška motoru se díky zvolenému rozvodu dostala na nižší 
hodnoty než konkuren�ní motory. Ší�ka a délka se pohybují v hodnotách srovnatelnými 
s konkurencí. Rozm�ry motoru jsou uvedeny na výkresu sestavy. 

Navržené komponenty byly kontrolovány analytickým výpo�tem, vybraná komponen-
ta pak výpo�tem pomocí metody kone�ných prvk�. Z d�vodu velké rozsáhlosti práce nebylo 
možné podložit všechny navržené sou�ásti výpo�tem. 
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9 Seznam p�íloh 
P�íloha 1- Výkresy   

1. Sestava motoru dle zadání 

2. Podsestava pístu  

3. Píst 

4. Pístní �ep 

5. Pracovní výkres sestavy motoru s d�ležitými �ezy 












