
TĚSNĚNÍ HLAV VÁLCŮ

Těsnění zabezpečuje spolehlivé a dlouhodobé utěsnění rozdílných médií mezi sebou navzájem a vůči okolí 
 plynů vznikajících spalováním ve válci motoru
 mazacího oleje 
 chladící kapaliny
Působí jako interakční člen přenosu sil mezi blokem a hlavou a má značný vliv na rozdělení měrného tlaku a  
deformací, které se zjišťuje experimentálně nebo strukturální analýzou spojení blok- těsnění- hlava

Hlavové těsnění se rozděluje na:
1. CELOKOVOVÉ VÍCEVRSTVÉ
2. KOVOVÉ KOMBINOVANÉ S ELASTOMEREM
3. MĚKKÉ BEZASBESTOVÉ 

Vložený  film mezi dva 
povrchy, které jsou v 
kontaktu, poskytuje  
po vyhodnocení  ve 
snímacím zařízení  
analýzu rozložení a 
velikosti tlaku.
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1. CELOKOVOVÉ VÍCEVRSTVÉ TĚSNĚNÍ
Nejpoužívanější standard u motorů pro osobní automobily, vytváří proměnný průběh tlaků pomocí prolisů a 
zadržovače.

PRUŽNÁ CHARAKTERISTIKA  PROLISU 1 A  ZADRŽOVAČE 2

PROLIS ZADRŽOVAČ

Při zástavbě zcela nového těsnění a utažením hlavových šroubů plný 
prolis pruží podél křivky 1´ do hraniční hodnoty A´ (dále by probíhala 
deformace až do narovnání prolisu.
Ideální ochranou prolisu proti nedovolené deformaci je tuhá 
charakteristika zadržovače, křivka 2 v bodě  B´.
Po  přizpůsobení (pružně –plastické deformace) výšky prolisu  
podmínkám zástavby vznikne  konečná křivka 1, která představuje 
funkční charakteristiku při provozu motoru mezi body A –A´.
Při nárůstu tlaku ve válci těsnění (prolis a zadržovač) odpružuje  z 
A´,B´do A, B. 
Pracovní  vztah je mezi Δs a ΔF.
Δs je výchozí veličinou pro dimenzování plného prolisu.

Pohonné jednotky II - Scholz, Brabec 2



POLOPROLIS těsní podél otvorů pro průtok chladící kapaliny a mazacího oleje, pro šrouby

PLNÝ PROLIS vytváří kolem spalovacího prostoru dva vrcholy tlaku

NOSNÁ VRSTVA SE ZADRŽOVAČEM

Průběh tlaků

Material:  
• funkční vrstva  s prolisy z pružinové oceli
• nosná vrstva se zadržovačem za studena válcovaný plech z nerez oceli. Zadržovač tvoří převýšení od 

nosné vrstvy
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PŘÍKLADY CELOKOVOVÉHO VÍCEVRSTVÉHO TĚSNĚNÍ

Pro zážehové motory 

Jednovrstvé 0,30-0,37mm s navařeným zadržovačem

Dvouvrstvé 0,4 -0,5mm s funkční a zadržovací vrstvou

Třívrstvé 0,6 -0,75 mm se dvěna funkčními a jednou 
zadržovací vrstvou

Třívrstvé 1,0 -1,6mm se dvěma funkčními vrstvami a 
jednou nosnou vrstvou s vytvarovaným zadržovačem
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PŘÍKLADY CELOKOVOVÉHO VÍCEVRSTVÉHO TĚSNĚNÍ

Pro zážehové  a vznětové motory 

třívrstvé  od 0,70 mm s navařeným zadržovačem na 
zalomené nosné vrstvě a dvě funkční vrstvy

čtyřvrstvé  od 0,8mm s dvěma vnějšími funkčními 
vrstvy, zadržovací vrstvou a zalomenou nosnou vrstvou

čtyřvrstvé od 0,9 mm s dodatečnou krycí vrstvou  pro 
vyrovnání povrchových vad (lunkrů, pórů)
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PŘÍKLADY CELOKOVOVÉHO VÍCEVRSTVÉHO TĚSNĚNÍ

Pro zážehové motory

dvouvrstvé bez zadržovače
Dvě funkční vrstvy, deformace prolisů není 
omezena zadržovačem, absorbuje dynamické 
pohyby v těsnící mezeře.  Pro nižší spalovací 
tlaky se sníženou deformací válce.

čtyřvrstvé pro absorpci velké amplitudy 
kmitání v těsnící mezeře.
Ve spojení s navřeným zadržovačem se dají 
utěsnit větší spalovací tlaky s malou 
zástavbovou výškou.

Skládá se jen z funkčních vrstev, bez nosných 
vrstev
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PŘÍKLADY CELOKOVOVÉHO VÍCEVRSTVÉHO TĚSNĚNÍ

Třívrstvé s přizpůsobivostí a s plasticky neformovatelným zadržovačem a prolisem v nosné vrstvě k 
homogenizaci zadržovacího a pracovního tlaku 

Pro zážehové i vznětové motory s přímým vstřikem s přeplňováním (vyšší teploty i tlaky), kde není zaručeno 
rovnoměrné rozložení přítlačného tlaku podél spalovacího prostoru (obzvláště pak u hlav se 4-5 ventily 
na válec) a je nebezpečí výskytu míst bez tlaku

Rozdělení tlaku kolem spalovacího prostoru při:
klasickém tuhém zadržovači plasticky přizpůsobivém zadržovači
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PŘÍKLADY CELOKOVOVÉHO VÍCEVRSTVÉHO TĚSNĚNÍ

B - B

C - C
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2. KOVOVÉ KOMBINOVANÉ  TĚSNĚNÍ S 
ELASTOMEREM

Je určené zejména pro motory nákladních 
automobilů a pracovních strojů a zařízení , 
přeplňovaných turbodmychadlem s 
mezichlazením plnícího vzduchu. Je 
spolehlivé až do spalovacích tlaků 180 bar, 
výkonu 2000 kW a životnosti 1,5 mil. km

Základem je specifické rozdělení těsnícího tlaku v 
oblasti hlava - blok:

• Vysoký těsnící tlak v okolí spalovacího 
prostoru - 90%

• Nízký těsnící tlak v oblastech těsnění kapalin      
- 10%

elastomer –
navulkanizova
ný plast (pryž)

kovový 
prolis

chladivo, 
olej

podložka

spalovací 
prostor

blok 
válců
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PŘÍKLADY KOVOVÉHO KOMBINOVANÉHO  TĚSNĚNÍ S ELASTOMEREM

ELASTOMER               KOVOVÝ PROLIS

PŘESAH

CHLADIVO, OLEJ            VLOŽKA VÁLCE      SPAL. PROSTOR

ELASTOMER      KOV. PROLIS    PODLOŽKA

CHLADIVO, OLEJ      BLOK VÁLCŮ        SPAL. PROSTOR
KOV. NOSIČ

KOV. PROLIS
ELASTOMER                                PODLOŽKA

CHLADIVO, OLEJ      BLOK VÁLCŮ        SPAL. PROSTOR

Motor s mokrými vložkami.
Přesah vloženého válce vůči bloku nahrazuje 
podložku, která spolu s prolisem řídí tlak

Průchodka z elastomeru je přímo 
navulkanizována na kovové těsnění

Motor s monolitickým blokem válců.
Tlak je řízen prolisem a podložkou (nahrazuje 
přesah vložky válce)

Provedení pro motor s hliníkovou hlavou 
válců.
Nutné podepření okrajů mezi blokem a 
hlavou pro eliminaci deformace hlavy a 
ochrany přetížení průchodek z elastomerů
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3. MĚKKÉ BEZAZBESTOVÉ TĚSNĚNÍ
Technologie bez asbestového těsnění známá od roku 1992 (zákaz azbestu), lemování okraje 
spalovacího prostoru se převzalo z původních těsnění azbestových.  Lemovka zvyšuje přítlak
a chrání měkký materiál před horkými plyny.  Existuje mnoho provedení lemovek:

a) Normální provedení
b) Vnější plocha jemně rýhována

c) Nastříknutý kovový kroužek 
d) Nastříknutý kovový kroužek  s deformovatelným okrajem

e) Přeložený okraj
f) Dvoudílná falcovaná lemovka

g) Lemovka s prohlubní
h) Olemování spojené s kovovým kroužkem

i) Jednodílná  falcovaná obruba

k) l) m) Kovová, nebo umělohmotná vložka v různých 
provedeních

Těsnění má dnes využití jen v opravnách pro starší motory. Nové motory mají výhradně kovová těsnění
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Ukázka – Těsnění
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CELOKOVOVÉ VÍCEVRSTVÉ
- Vícevrstvá kovová těsnění (MLC)
- Většinou třívrstvá a vícevrstvá
- Sestávají se ze dvou funkčních vrstev (tloušťka 0,1 až 

0,3 mm, často z austenitické pérové oceli) a jedné 
nebo více středních (vnitřních) vrstev

- Těsnící funkci mají prolisy (plné prolisy se používají u 
spal. Prostorů, částečné prolisy u chlad. kapaliny a 
oleje)

- Střední vrstva u spal. prostoru antikorozní 
chromnikolová ocel

KOVOVÉ KOMBINOVANÉ S ELASTOMEREM
- Metalelastomerová tešnění (ME)
- Nová koncepce v těsnění
- Otvory spalovacího prostoru jsou utěsněny buď čistě 

„kovově“ s plným prolisem a lemováním (nahoře) 
nebo v kombinaci s ferrolastickým těsněním (dole)

- Přednosti: dokonalé utěsnění otvorů s chladicí 
kapalinou; žádné provozní sedání; vysoká tepelná 
odolnost

Zdroj: kniha Automobily 3 (Motory)



Ukázka – Těsnění
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MĚKKÉ BEZASBESTOVÉ 
Ferrolastické těsnění (FW)
- Sestává se z vroubkovaného plechu, který je na obou 

stranách opatřen vrstvou z měkké hmoty (Ferrolastic)
- Okraje spalovacích prostorů jsou opatřeny kovovým 

lemem
- Dokáže utěsnit i větší tolerance, po montáži dochází k 

jejich určitému „sedání“, tedy trvalé deformaci
- Bylo konstruováno jako náhražka za azbestové těsnění

Metaloplastické (azbeztové) těsnění
- Skládá se z kovového pletiva nebo vroubkovaného 

nosného plechu z nelegované oceli, zaválcovaného do 
hmoty z azbestových vláken

- Na povrchu je opatřeno ochrannou vrstvičkou z 
plastické hmoty

Zdroj: kniha Automobily 3 (Motory)



UTAHOVÁNÍ HLAVOVÝCH ŠROUBŮ

Ekonomická potřeba vyloučit následné dotahování hlavových šroubů po záběhu motoru vedly v 80 letech minulého 
století, spolu s vývojem těsnění, ke změně metody utahování.  Dosavadní způsob (pružné utahování na moment) 
mělo za následek velké kolísání síly ve šroubech ±30% z důvodů proměnného součinitele tření pod hlavou šroubu.

Nový způsob (plastické utahování na úhel) snížil toto kolísání na ± 10%. Po prvotním utažení šroubu na moment 

následuje utažení na  úhel, kdy je překročena mez kluzu materiálu, šroub se plasticky natahuje bez změny síly. 

Rozdíly tření mají podřadnou roli. Šrouby zůstanou plasticky přetvořeny a po demontáži jsou delší.

UTAŽENÍ
UTAŽENÍ POVOLENÍ

DEFORMACE

POVOLENÍ

DEFORMACE

SÍ
LA

 

SÍ
LA

 

PRUŽNÉ  UTAHOVÁNÍ PLASTICKÉ  UTAHOVÁNÍ 
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UTAHOVÁNÍ HLAVOVÝCH ŠROUBŮ

Dodatečné trvalé prodloužení šroubů se uskuteční při prvním zahřátí motoru. Platí to především u Al, nebo 
bimetalickém  motoru (blok z litiny, hlava AL) v důsledku rozdílné tepelné roztažnosti materiálů.

SÍ
LA

 

DEFORMACE

DODATEČNÉ TEPELNÉ PRODLOUŽENÍ

UTAŽENÍ

OBLAST  PRO 
PRODLOUŽENÍ

OBLAST  PRO 
PRODLOUŽENÍ

OBLAST  PRO 
ZAŠROUBOVÁNÍ

OBLAST  PRO 
ZAŠROUBOVÁNÍ

Provedení pro OA 
Provedení pro NA 
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Ukázka – Šrouby hlavy válců
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Zdroj: dokumenty fy ElringKlinger AG

• Pro současné generace motorů je při profesionální opravě systému těsnění hlavy válců nutná výměna obou 
komponentů, tedy těsnění hlavy válců a šrouby hlavy válců, za nové díly.

• U moderní konstrukce motorů je standardem, že šrouby hlavy válců není nutné dotahovat. Pro tuto 
skutečnost jsou technické a ekonomické důvody jak při výrobě, tak při opravách motorů: • rovnoměrně 
vysoká upínací síla u všech šroubů; • spolehlivý, funkční systém těsnění; • úspora nákladů. 

• Moderní lehká konstrukce motorů má náročné požadavky, jako: • vysoký tlak při zážehu (až 220 barů); 
•zvýšený relativní pohyb komponentů motoru; • snížení tuhosti motoru a vyšší teplotní roztažnost 
komponentů v důsledku konstrukce v materiálu hliník/hořčík; • snížení deformace otvorů v bloku válců

• a v hlavě válců.
• Aby bylo možné vyhovět těmto požadavkům, muselo u šroubů hlavy válců dojít k podstatným změnám v 

posledním období vývoje motoru. Kromě použití lepších materiálů a zlepšení výrobního procesu šroubů byly 
provedeny hlavní modifikace v oblasti: • konstrukce šroubů; • v postupu utahování.

• Teplotní roztažnost lehkých motoru konstruovaných jako: • hliníková hlava válců a kliková skříň ze šedé 
litiny; • hlava válců a kliková skříň z hliníku se liší od teplotní roztažnosti ocelových šroubů hlavy válců. 
Teplotní roztažnost hliníkových komponentů motoru je přibližně dvakrát tak velká jako u šroubů hlavy válců.



Ukázka – Šrouby hlavy válců
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Zdroj: dokumenty fy ElringKlinger AG

Utahování šroubů utahovacím momentem
Šrouby hlavy válců pro utahování přesně definovaným utahovacím momentem v různém stavu rozsahu 
elastického prodloužení materiálu šroubu.
Nevýhody utahování řízeného utahovacím momentem:
1. Když se použije utahovací moment MA, činí odchylky svěrací síly FV ± 20% v důsledku různého třecího 
momentu pro hlavu (MK) a závit (MG) – viz obrázek vpravo dole. Použitím tohoto postupu není možné 
dosáhnout rovnoměrného rozložení tlaku v rámci celého systému utěsnění.
2. Jako výsledek procesu stlačení měkkého materiálu těsnění ve studeném stavu po montáži (= ztráta uzavírací 
síly) a další ztráty síly při uvedení motoru do provozu, je nutné šrouby utahovat, když motor ujede určený počet 
kilometrů. Tímto utažením šroubů hlavy válců se však nevyloučí rozptyl sil u jednotlivých šroubů.



Ukázka – Šrouby hlavy válců

Pohonné jednotky II - Scholz, Brabec 18

Zdroj: dokumenty fy ElringKlinger AG

Utahování s využitím utahovacího momentu a úhlu rotace u nové generace motorů
V tomto postupu se u šroubů hlavy válců vyvolá nejen elastické, ale také plastické prodloužení. Tím se vytvoří 
podstatné výhody ve srovnání s utahováním šroubů pouze utahovacím momentem. 
Popis kombinovaného postupu: Při procesu utahování s řízeným utahovacím momentem/úhlem se šroub 
utáhne v první fázi definovaným nízkým utahovacím momentem v elastickém rozsahu křivky charakteristiky
šroubu (níže uvedený diagram). Na konci utahování řízeného utahovacím momentem se šroub dále utáhne o 
určenou hodnotu úhlu rotace. Tím se materiál šroubu plasticky deformuje za mez kluzu (tento bod je 
přechodem z elastické do plastické oblasti).

Výhody utahování s úhlem rotace:
1. Ve spojení s novou konstrukcí šroubů dokáže tato metoda 
utahování podstatně snížit rozptyl svěracích sil u šroubů. Použití 
úhlu rotace neznamená větší svěrací sílu vyvolanou plastickým 
prodloužením šroubu, ale znamená, že úroveň sil šroubů je 
rovnoměrně vysoká u všech šroubů hlavy válců. Toto je důležitým 
předpokladem pro systém utěsnění bez jakýchkoli úniků.
2. Již není nutné dotahovat šrouby hlavy válců. Toto je umožněno 
také díly těsněním s kovovou vrstvou, která sesedají pouze 
nepatrně. Zbývající rozptyl hodnot u šroubů lze zdůvodnit 
výrobními tolerancemi šroubů a tolerancí pevnosti materiálu.



Ukázka

Multi-layer Steel (MLS) Cylinder-head Gaskets – Innovative Sealing Systems for New Engine Concepts

Typické 3-vrstvé ocelové 
těsnění hlavy s horní vrstvou, 
aktivní vrstvou (zadržovač  -
Wave) a spodní vrstvou 

- vnitřní plocha s lemy
- vnější plocha s 

elastomerovým povlakem 
pro zlepšení mikrotěsnosti
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Ukázka – Těsnění pro motor Škoda 2.0 l 125kW
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VENTILOVÉ ROZVODY
ÚČEL – uskutečnění výměny obsahu válce  (spaliny nahradit čerstvou  palivovou směsí nebo vzduchem).
DRUHY – dnes výhradně u 4-dobých motorů ventily ovládané rozvodem OHC, OHV.

ČASOVÁNÍ VENTILŮ  - udává okamžiky otvírání a zavírání ventilů vůči poloze klikového hřídele. Předpis je vždy vůči 
horní poloze (H.Ú.) a dolní poloze (D.Ú.) klikového čepu př. pístu. Používají se diagramy časování:

KRUHOVÝ SPIRÁLOVÝ 
PŘEKRYTÍ

VÝFUK SÁNÍ
VZ

VO

SO

SZ

H.U.

D.U.

SO

SZ

VZ

VO

SÁNÍ

KOMPRESE
VÝFUK EXPANSE

Hodnoty předpisu časování se pohybují v širokém rozmezí 
podle  aplikací (silniční, stacionární, závodní), konstrukce 
(zážehové, vznětové, nepřeplňované, přeplňované).

Ventilový rozvod s pevným nastavením je nevýhodný, neboť 
dosažení vysoké účinnosti a ekologie vyžaduje rozdílné plnění 
válce v jednotlivých oblastech otáček a zatížení.

SO  před  H.U. 10 – 30°

SZ   za  D.U. 40 – 75°

VO  před  D.U. 40 – 75°

VZ   za H.U. 10 – 30°
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VENTILOVÉ ROZVODY – VARIABILNÍ ČASOVÁNÍ
Variabilní časování má pozitivní vliv na charakteristiku momentu a 
snižuje spotřebu paliva a emise výfukových plynů

VZ

VO

SO

SZ

32°(44°) 

Mt

37°

69°

16 - 48°(60°)

n

ZPŮSOBY: A)  Natáčením sacích vaček se realizuje natáčením 
sacího vačkového hřídele  vůči vačkovému hřídeli výfukových vaček

ČASOVACÍ PÍST
PODPORA

KONCOVÁ OPĚRA                                                                                                  LOŽISKA
VAČKOVÝ

HŘÍDEL
SONELOID

ŘÍDÍCÍ ČEP
PŘÍMÉ ZUBY

PŘÍVOD
ŠROUBOVÉ OZUBENÍ                                                                PRUŽINA             TLAKOVÉHO

OLEJE 

ŠROUBOVÉ OZUBENÍ                                                                     
NATOČENÍ VAČKY

VAČKOVÝ HŘÍDEL
ŘETĚZOVÉ
KOLO                                                     

PŘÍMÉ OZUBENÍ                                                     

POLOHA MIN. PŘEKRYTÍ 
VENTILŮ

POLOHA MAX. PŘEKRYTÍ 
VENTILŮ

PŘÍKLAD - ALFA ROMEO
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B)  Natáčením obou vaček  (variabilní časování sacích i výfukových ventilů)
PŘÍKLAD: Double VANOS

C) Koncept variabilního časování spojené s variabilním zdvihem obou ventilů 
PŘÍKLAD: Porsche 911 – VarioCam Plus

Honda i- VTEC
BMV - VALVETRONIC

Výsledkem je zvýšení točivého momentu, zlepšení spotřeby o 18% a emisí o 13%

Variabilní zdvih ventilů stabilizuje rychlost proudění během sání (změna průtočné plochy), zčásti 
nahrazuje škrtící klapku při regulaci výkonu.

Přesnost realizace navrženého časování ventilů a jeho závislost na zdvihu ventilu závisí na ventilové 
vůli. Z těchto důvodů se používá hydraulické vymezování ventilové vůle:

a) Odstraňuje nevýhodu staticky nastavené 
vůle za studena (její proměnnost změnou 
teploty)

b) Při studeném motoru odstraňuje hluk (diesel 
efekt), snižuje opotřebení

c) Odpadá kontrola vůle za studena

Vůle za studena

Skutečné překrytí

VZ

SO
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VENTILOVÉ ROZVODY – VARIABILNÍ ČASOVÁNÍ
Příklady: Škoda – Motor 1.6 l 74kW a 1.8 l 92kW

více v samostatné prezentaci
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VENTILOVÉ ROZVODY – VARIABILNÍ ČASOVÁNÍ
Příklady: Škoda – Motor 1.6 l 74kW a 1.8 l 92kW

více v samostatné prezentaci
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VENTILOVÉ ROZVODY – VARIABILNÍ ČASOVÁNÍ
Příklady: Honda VTEC

více v samostatné prezentaci
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VENTILOVÉ ROZVODY – Pohon vačkových hřídelů (vymezení vůle)
Příklady: Škoda – Motor 2.0 CR 125 kW
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VENTILOVÉ ROZVODY – Pohon
Příklady: Škoda – Motor 1.8l TSI 118 kW
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PŘÍKLADY VYMEZOVÁNÍ VENTILOVÉ VŮLE:

1. Hydraulickým zdvihátkem u rozvodu OHV 

Zdvihací tyčka

Přívod tlakového oleje

Zásobní prostor oleje
Píst
Zdvihátko
Pružina

Ventil

Tlaková komora

Vačkový hřídel

Odpad oleje netěsnostmi
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PŘÍKLADY VYMEZOVÁNÍ VENTILOVÉ VŮLE:

2.   Hydraulickým zdvihátkem u rozvodu OHC 

Vačkový hřídel                                                    Zásobníkový prostor                    Netěsnosti
Píst

Zdvihátko                                                   Pouzdro pístu

Kuličkový ventil

Pružina

Tlaková komora

Talíř ventilové pružiny

Klínek

Dřík ventilu

Olejový kanál 

Pohonné jednotky II - Scholz, Brabec 30



PŘÍKLADY VYMEZOVÁNÍ VENTILOVÉ VŮLE:

3.   Hydraulickým členem kulového čepu vahadla u rozvodu OHC 

Vačkový hřídel

Vahadlo
Stopka ventilu

Kulový čep vahadla                                                                          
Klínek

Píst
Zásobníkový                                                                                     Talíř ventilové pružiny

prostor                                                                                         Ventilová pružina
Pouzdro

Rotokap

Pružina                                                                                         Vodítko
Kulový ventil                                                                                           Dřík ventilu

Tlakový prostor                                                                                        Sedlo ventilu
Olejový kanál
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PŘÍKLADY VYMEZOVÁNÍ VENTILOVÉ VŮLE:

4.   Hydraulickým zdvihátkem zabudovaným ve vahadle  u rozvodu OHC 

Čep vahadla       Přívod tlakového oleje
Seřizovací víko zdvihátka

Vahadlo

Stírátko
Tlak.             Plnící komora

Kontakní      komora                  Pevný pístek
plocha                               Pružina

Klínek                             Kuličkový ventil
Vačkový hř.                                   Zdvihátko ventilu

Vačka                                     
Talíř ventilu

Pružiny ventilu

Dřík ventilu

Tlaková komora

Čepička ventilu
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NÁHONY VAČKOVÉHO HŘÍDELE

od klikového hřídele  s kterým je VH svázán úhlově (časování ventilů s polohou klikového hřídele) a převodem otáček
1:2 u 4-dobých motorů.
Používá se :
• válečkového řetězu
• řetězu s vnitřními zuby
• ozubeného pryžového řemenu
• ozubeného soukolí.

Vnější lamela
Nalisované spojení
Čep

Vnitřní lamela
Nalisované spojení
Pouzdro

Volné uložení

Váleček

Vnější lamela      Vnitřní lamela
Čep                         Vnější lamela

Pouzdro
Vnitřní lamela

Váleček

VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ

Používají se k pohonu vačkových hřídelů 
umístěných ve větší vzdálenosti od KH 
(rozvod OHC – změna osové vzdálenosti  
vlivem tepelné roztažnosti bloku a hlavy 
válců). Společně může být poháněno i 
vstřikovací, olejové, vodní čerpadlo.
Používají se řetězová kola a napínáky.
Úhel opásání řetězových kol:
u KH – 120° min.  95°

u VH – 95° min. 85°

Doporučený počet zubů 23 (min. 19) pro 
nízkou úroveň hluku  a opotřebení.
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VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ

Použití jednoduchého, dvojitého či trojitého řetězu závisí na typu motoru a jeho objemu:
• jednoduchý – ZM do 1,6 dm3

• dvojitý – ZM – 1,6 – 5 dm3,  VM do 5 dm3

• trojitý  - VM nad 5 dm3.
Vzdálenost mezi hřídeli je optimální 30 – 50 x rozteč zubů, max. 80x. 
Účinnost přenosu je 98 – 99%, životnost 160 000 km

Kinematika řetězového převodu
Řetěz se navíjí na řetězové kolo tak, že jednotlivé rozteče  t tvoří strany pravidelného 
mnohoúhelníka  vepsaného do  kružnice kola o počtu zubů z.
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VÁLEČKOVÝ ŘETĚZ

Důsledky kinematiky:

• vymax… při začátku záběru článku řetězu vznikne ráz způsobený dosednutím pouzdra na bok zubu a dno zubové 
mezery

• periodické zdvihání řetězu způsobuje jeho kmitání a neklidný běh, zvyšuje se opotřebení a hlučnost
• periodické změny rychlosti řetězu  vx způsobuje nerovnoměrné otáčení hnaného kola  a tím i periodické změny 

jeho okamžité úhlové rychlosti ……………..

tím se mění i okamžitý převodový poměr

nerovnoměrnost otáčení…………………………

Zuby řetězového kola mají evolventní tvar boků, a jsou kalené.
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NAPÍNÁNÍ  VÁLEČKOVÝCH ŘETĚZŮ – pružinové napínače

HLAVA SMYKADLA                                                                               ZÁVĚSNÝ NAPÍVAČ
ŘETĚZ

ZÁVĚSNÉ RAMENO
ČEP

SVORNÍK                                                                                           ZÁVĚSNÉ RAMENO
PRUŽINA                                                                   ZUBATÁ LIŠTA

OZUBENÝ BLOK                                                                                                        OZUBENÝ BLOK
U       UPEVŇOVACÍ RAMENO

REAKČNÍ PODPĚRA                                                                    REAKČNÍ PODPĚRA 

UPEVŇOVACÍ RAMENO                                                                                                            PRUŽINA

ZUBATÁ LIŠTA
SVORNÍK

ROZSAH NAPNUTÍ
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PŘÍKLADY NAPÍNÁNÍ  
VÁLEČKOVÝCH 
ŘETĚZŮ
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PŘÍKLADY NAPÍNÁNÍ  
VÁLEČKOVÝCH 
ŘETĚZŮ
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ZUBOVÝ  ŘETĚZ  (řetěz s vnitřními zuby)

Roztečná vzdálenost                                     Osa rozteče

Zubová spojka

Konvexní zadržovač

Otvor
Spoje

Prac.
Pracovní plocha                                         plocha

Kontaktní bod

Půlválcový čep a kyvná podpora

Vliv tětivy se
zmenšuje

t

t

r
r 

R 2



Kontaktní bod obráceného zubového řetězu je 
mezi půlválcovým čepem a kyvnou podporou 
uloženou v otvoru s konvexním zadržovačem.
Roztečná vzdálenost článku se na řetězovém 
kole prodlužuje  a redukuje vliv tětivy  více než 
u válečkového řetězu.

tato automatická úprava rozteče článku řetězu 
zmenšuje vliv tětivy (R-r´) a tím periodické 
zdvihání řetězu způsobující pulzace, vibrace a 

hluk. 
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3. OZUBENÝ ŘEMEN

Synchronní (časově zcela souběžný) řemenový pohon s vnitřními zuby, které zapadají do identických drážek na 
řemenici, zabezpečuje bezkluzový pohyb.
Skládá se ze 4 částí se specifickými funkcemi:
• nosný kord zabezpečuje neměnnou délku řemene (velmi pružná skleněná vlákna)
• profilové zuby vyrobené v úzkých tolerancích rozteče a délky (houževnatá na střih odolná pryž)
• výztuha kordu (syntetická pryž odolná oleji a povětrnosti)
• otěruvzdorný potah pro redukci tření ve styčné ploše (impregnovaná nylonová tkanina)

NOSNÝ KORD

OZUBENÁ ŘEMENICE

VÝZTUHA   KORDU               ZUB
OZUBENÝ ŘEMEN

OTĚRUVZDORNÝ POTAH  

Rozteč přímých zubů s evolventním profilem je většinou 9,5 mm  
Šířka řemene  19mm nebo 25 mm.
Řemenice má min. 19 drážek a to 6 min.v záběru. 
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VÝHODY:
• schopnost širokého rozsahu otáček. Nízká hmotnost řemenů umožňuje rovnoměrný chod při akceleraci a deceleraci 
a provoz při vysokých otáčkách
• bezhlučný provoz z důvodů absence kontaktu kov na kov
• rovnoměrný přenos pohybu, konstantní rychlostí (absence lichoběžníkového vlivu rozteče) bez rázů a vibrací
• zanedbatelná hystereze (akumulace tepla), vysoká mechanická účinnost
• bezúdržbovost, nízká cena.
NEVÝHODY:
• nižší životnost proti řetězům 80 000 km, nová generace již 160 000 km
• při prasknutí následuje velké poškození motoru (kolize pístů s ventily).

3. OZUBENÝ ŘEMEN

Pro pohon vstřikovacích čerpadel vznětových motorů se 
úhel opásání zvětšuje. Průběh momentů se zde vyskytuje 
v úzkém rozmezí  10°KH v relativně vysokých hodnotách 
cca 40Nm (u užitkových automobilů 80 Nm) na rozdíl od 
průběhu momentu potřebného k pohonu ventilů 
vačkovým hřídelem. 

K prodloužení životnosti řemenů je  důležitá čistota od 
mastnot a olejů.

MOMENT (Nm)

POLOHA  KLIKOV ÉHO HŘÍDELE (deg)

VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO                               VENTILY
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3. OZUBENÝ ŘEMEN - PŘÍKLADY NAPÍNAČŮ

Volvo – stlačená pružina                               VW – seřízení exentrickou vložkou      Ford – stlačená pružina a kluzná deska

Toyota- tažná pružina                                           Ford – torsní pružina                             Peugeot – vačka a kluzná deska           
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3. OZUBENÝ ŘEMEN – USPOŘÁDÁNÍ KOL A NAPÍNAČŮ

VH

VH
VH                                      VH

NK

¨NK
NK

NK                                VH
VČ

VČ
VČ

NK                                        PP
KH                                                                                       KH

KH                                 KH NK                                                    PČ

OČ

KH

Napínače se umísťují na volnou větev řemene
Vodítka na tažnou větev (redukce házení při deceleraci)
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OZUBENÉ SOUKOLÍ

Vhodné pro vysoká zatížení a rychlosti u větších motorů. Nevýhodou jsou požadavky na přesnou rozteč při všech 
teplotních režimech (zubová vůle), velký počet kol pro překonání velkých osových vzdáleností (OHC rozvody).

Rolls Royce Diesel                                                             V- Cummins

VH                       Vložené kolo      PČ                                                             PČ                  Kompresor

VH

KH                                                                                        Vložené kolo
OČ

KH
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