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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka zvýšenia účinnosti štvortaktného spaľovacieho motora využitím tlakov plynov
na konci pracovného taktu.
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V súčasnosti štvortaktné spaľovacie motory pracujú tak, že ich valce majú štyri takty. Takt sania, takt
stlačenia, pracovný takt – expanzia a takt výfukový. Z týchto štyroch taktov je len jeden pracovný a v ostatných troch taktoch je motor činnosťou valca prakticky brzdený.
Pre takty sania a stlačenia sa využíva energia z predchádzajúceho pracovného taktu, či už samotného valca, alebo iného valca v rámci motora. To znižuje celkovú účinnosť motora. Len v pracovnom takte sa využíva energia získaná z tlaku plynov po jeho spálení.
V poslednej fáze pracovného taktu, keď sa piest nachádza tesne pred dolnou úvraťou, krútiaci moment
pôsobiacej sily piestu na kľukovú hriadeľ sa natoľko zmenší, že sila plynov spáleného paliva sa už účinne
neprenáša na kľukovú hriadeľ. To znamená, že sa nezvyšuje výkon motora odpovedajúcemu tlaku spalín.
V ďalšej fáze výfuku je motor brzdený, nakoľko sila výfukových spalín prostredníctvom piesta valca pôsobí na kľukovú hriadeľ krútiacim momentom v opačnom smere ako sa krúti kľuková hria deľ motora. Spaliny odchádzajú cez otvorený výfukový ventil do výfuku.
V súčasnosti sa tlak výfukových plynov využíva len čiastočne formou zapojenia turbomiešadla, ktorého
účinnosť využitia tlaku spalín je obmedzená.
Podstata technického riešenia
Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje dvojtaktný pasívny valec štvortaktného spaľovacieho
motora – schéma znázornená na obr. 1.
Podstata technického riešenia pasívneho valca štvortaktného spaľovacieho motora obr. 1 spočíva v tom,
že medzi dva pracovné valce 1 a 3 klasického štvortaktného motora, ktoré medzi sebou majú posun o dva
takty, čiže 360° na kľukovej hriadeli, je cez prechod 6 z pracovného do pasívneho valca napojený ďalší – pasívny valce 2.
Pracovné valce 1 a 3 v taktoch sanie a stlačenie pracujú ako klasické valce. Rozdiel je na konci pracovného taktu a na začiatku fázy výfuku.
Pasívny valec 2 pracuje v dvoch taktoch – pracovný takt pasívneho valca a výfuk. Pracovný takt pasívneho valca pracuje bez prísunu paliva do valca, preto ho nazývam pasív ny valec. Pasívny valec 2 je striedavo
napĺňaný v pracovnom takte stlačenými plynmi počas záverečnej pracovnej fázy príslušného pracovného valca 1 alebo 3.
Je dôležité základné nastavenie pracovných valcov 1, 3 a pasívneho valca 2 na kľukovej hriadeli 10, ako
aj nastavenia otvorenia a zatvorenia ventilu 5 prechodu z pracovného do pasívneho valca. Dôležité je aj nastavenie otvorenia a zatvorenia výfukového ventilu 7 z pasívneho valca.
V základom nastavení je medzi pracovným valcom 1 a pracovným valcom 3 posu n o 360°– pracovný valec 1 bude mať 135° a pracovný valec 3 bude mať 495° na kľukovej hriadeli 10 prislúchajúcej k jednotlivým
pracovným valcom 1 a 3.
Základné nastavenie pasívneho valca 2 na kľukovej hriadeli 10 prislúchajúcej k pasívnemu valcu je o 90°
dozadu oproti pracovnému valcu 1, to znamená, keď pracovný valec 1 má základné nastavenie 135°, tak pasívny valec 2 má základné nastavenie 45°. Ventil 5 prechodu z pracovného do pasívneho valca sa otvára, keď
piest 8 pracovného valca 1 je pred dolnou úvraťou v hodnote 135°. Krútiaci moment sily plynov spáleného
paliva pôsobiacich na piest 8 pracovného valca na kľukovú hriadeľ 10 je malý a bude klesať k nule. Otvorenie prechodu 6 z pracovného valca 1 do pasívneho valca 2 je práve vtedy, keď piest 9 pasívneho valca 2 sa
dostáva do optimálnej polohy od 45° do 135°, čiže optimálne zvyšuje výkon motora.
Zatvorenie ventilu 5 prechodu z pracovného do pasívneho valca nastane, keď piest 8 pracovného valca 1
bude v polohe 225°. Medzi 135° a 225° pracovného valca 1 je zdvih valca minimálny, to znamená, že objem
stlačených plynov počas konca pracovného taktu a začiatku klasického taktu výfuku sa v samotnom valci 1
mení len minimálne, čo na druhej strane umožňuje zvýšiť účinnosť celého motora prostredníctvom pohybu
piestu 9 pasívneho valca – 45° až 135°. Pasívny valec 2 naďalej pracuje až po 180°, aj keď v tomto záverečnom rozsahu s menšou účinnosťou.
Po dosiahnutí 180° sa v pasívnom valci 2 otvorí výfukový ventil 7 pasívneho valca.
Zhrnuté to znamená, že pracovná fáza tradičného valca sa predĺži o pracovnú fázu pasívneho valca 2 bez
zvýšenia spotreby paliva v motore.
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Výfukový ventil 7 pasívneho valca je otvorený v úseku 17 v rozmedzí uhla 180° až 315° na kľukovej
hriadeli prislúchajúcej k pasívnemu valcu.
Dôležité je, aby výfukový ventil 7 pasívneho valca bol uzatvorený pri dosiahnutí 315°, aby sa v pasívnom
valci 2 od 315° do 405° zachoval určitý pretlak. Hodnota uhla 405° v kontexte s pracovným valcom 1 znamená 45° v kontexte s pracovným valcom 3. Popísaný pretlak podstatn e neovplyvní účinnosť motora, ale
v nasledujúcom pracovnom takte pasívneho valca 2 sa pri otvorení prechodu 6 z pracovného valca 3 do pasívneho valca 2 tlaky plynov zbytočne neznížia, ako by sa stalo, keby tam určitý pretlak nezostal.
Určité korekcie v základnom nastavení valcov a ventilov sa môžu uskutočniť na základe meraní dynamiky tlakov a experimentálnom skúšaní, pričom základná filozofia činnosti motora musí byť zachovaná.
Piest pasívneho valca 9, ako aj pasívny valec 2 vzhľadom k tomu, že sú vystaven é menším tlakom, ako sú
tlaky v pracovnom valci, môžu byť vyľahčené, t. j. dimenzované na nižšie tlaky.
Jeden pasívny valec môže byť súčasťou motora s jedným, dvomi ale aj zosynchronizovaním viacerých
pracovných valcov. Zdvihový objem pasívneho valca bude dimenzovaný v závislosti na objem a tlakové pomery pracovných valcov zapojených v jednom takte pracovného valca, s prihliadnutím na objem prechodu 6
z pracovného do pasívneho valca. Prechod 6 z pracovné do pasívneho valca má byť čo najkratší, s najmenším
objemom, ktorý vie ešte účinne previesť tlak z pracovného valca 1 do pasívneho valca 2.
Konštrukcia ventilu 5 prechodu z pracovného do pasívneho valca musí byť navrhnutá na tlak z oboch
strán, to znamená tlaku z pracovného valca ale aj následne tlaku z pasívneho valca, keď je otvorený ventil 5
prechodu z opačného valca.
Technické riešenie neprekáža využitiu tlaku výfukových plynov, ktoré opúšťajú motor z pracovného a
z pasívneho valca tak, ako je to pri klasickom spaľovacom motore. Môžu byť využité v turbomiešadle, účinnosť bude ale nižšia a bude odpovedať nižším hodnotám tlaku výfukových plynov.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Technické riešenie je bližšie objasnené na obr. 1, ktorý predstavuje schému činnosti pasívneho valca
štvortaktného spaľovacieho motora. Schéma znázorňuje zvislý rez dvoch upravených klasických štvortaktných valcov, medzi ktoré je situovaný pasívny valec na spoločnej kľukovej hriadeli.
V spodnej časti výkresu činnosť motora predstavuje zobrazenie rozhodujúcej fázy činnosti jednotliv ých
valcov motora, s vyznačením časových úsekov v závislosti na pohyb kľukovej hriadele jednotlivých valcov.
Príklady uskutočnenia
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Príklad č. 1
Dva klasické valce štvortaktného spaľovacieho motora 1 a 3 budú upravené tak, ako je to na obr. 1. To
znamená, že ich klasická výbava 4 pracovného valca, bude doplnená ventilom 5 prechodu a prechodom 6
z pracovného do pasívneho valca 2. Pasívny valec 2 bude situovaný medzi upravené pracovné valce 1 a 3 na
spoločnú hriadeľ 10 tak, že pracovný valec 1 bude mať nastavenie 135°. Pracovný valec 3 bude zvierať ten
istý uhol, ale s posunutím o dva takty, čiže 495°. Pri tomto nastavení pracovných valcov bude základné nastavenie pasívneho valca 2 na hodnote 45°.
Pasívny valec 2 okrem prechodu 6 z príslušných pracovných valcov 1 a 3, bude mať jeden výfukový ventil 7 pasívneho valca. Nastavenie ventilu 5 prechodu z pracovného do pasívneho valca bude také, aby sa otváral pri hodnote 135° a zatváral pri hodnote 225° pracovného valca 1 alebo 3. Počas tohto časového úseku
prebehne piest pasívneho valca úsek od 45° do 135° a bude v čase najvýhodnejšieho krútiaceho momentu
poháňaný stlačenými plynmi z pracovného valca. Využitie tohto pohonu pretrvá až po hodnotu 180° na kľukovej hriadeli 10 odpovedajúcej k pasívnemu valcu. To je graficky znázornené na výkone 16 pasívneho valca
2 počas pracovného cyklu pracovného valca 1. Zdvihový objem pasívneho valca 2 bude dimenzovaný vzhľadom na optimálne tlakové pomery v ňom pri zohľadnení aj objemu prechodu 6 z pracovného do pasívneho
valca.
Klasický výfukový ventil 14 príslušných pracovných valcov 1 a 3 bude nastavený, aby sa otváral počas
výfukovej fázy príslušného valca až pri hodnote 225° a zatváral pri hodnote 360°, čo je graficky znázornené
na úseku 15 otvorenia výfukového ventilu 14 z prís lušného pracovného valca.
Uhol 11 na kľukovej hriadeli predstavuje vo všeobecnosti uhol pootočenia kľukovej hriadele v zobrazenom rozsahu. Súčet 12 výkonu pracovného a pasívneho valca počas pracovného cyklu jedného pracovného
valca predstavuje plochu, ktorá graficky znázorňuje súčet výkonov pracovného a pasívneho valca, ktorý
oproti výkonu klasického valca je zvýšený o výkon pasívneho valca bez potreby zvýšenia paliva. Úsek 13
otvorenia ventilu 5 počas otvoreného prechodu 6 z pracovnej časti valca 1 do pasívnej časti valca 2 predsta-
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vuje uhol pootočenia kľukovej hriadele na pracovnom valci, v dôsledku ktorého pasívny valec pracuje – má
pracovný takt.
Zhrnutie podľa príkladu č. 1 spaľovací motor s dvomi pracovnými a jedným pasívnym valcom pracuje
nasledovne:
Fáza sania, fáza stlačenia a pracovná fáza až po hodnotu 135° pracovného valca 1 prebieha klasickým
spôsobom. Po dosiahnutí hodnoty 135° valec č. 1 piest 8 pracovného valca 1 neprenáša prostredníctvom už
malého krútiaceho momentu silu na kľukovú hriadeľ odp ovedajúcu vtedy veľkému tlaku spalín. Práve vtedy
sa otvorí prechod 6 do pasívneho valca 2, kde je piest v optimálnej polohe, aby v rozmedzí medzi 45° až
135° veľmi účinne využil tlaky z palín a zvýšil tak výkon celého motora. Práca pasívneho valca 2 od 135° do
180° dokončí svoj výkon.
Nasleduje takt výfuku v pracovnom valci 1 od 225° až po 360°. Takt výfuku v pasívnom valci 2 prebieha
od 180° až po 315°. Pri hodnote 315° sa výfukový ventil 7 pasívneho valca 2 zatvorí z dôvodu, aby sa v ňom
počas ďalších 90° určitý pretlak zachoval. Tento pretlak pri hodnotách malého krútiaceho momentu piestu 9
len minimálne zmenšujú výkon celého motora.
Pretlak z konca výfuku pasívneho valca sa viacnásobne využije pri jeho následnom pracovnom takte súvisiacom s pracovným taktom pracovného valca 3. Tlaky plynov z pracovného valca 3 sa v dôsledku pretlaku
znížia len menej, ako keby tam pretlak nebol, v dôsledku čoho bude výkon pasívneho valca 16 počas pracovných cyklov príslušných pracovných valcov mať vyššiu hodnotu. Teda, vý kon pasívneho valca 2 v každej jeho pracovnej fáze, bude v dôsledku ponechania pretlaku z predchádzajúcej výfukovej fázy vždy o niečo vyšší, ako keby sa tam pretlak na konci výfuku nezachovával.
Dva štvortaktné pracovné valce 1 a 3 striedavo poháňajú pasív ny valec 2. Takto skonštruovaný nový motor má plynulejší výkon, pretože kľuková hriadeľ je poháňaná, s výnimkou od 270° do 360° u pasívneho valca. To znamená, že kľuková hriadeľ je brzdená len v rozmedzí uhla 90°. Pri obdobnom klasickom dvojvalcovom motore je kľuková hriadeľ pri každej otáčke poháňaná len od 0° do 180° a v nasledujúcej pol otáčke je
od 180° do 360° brzdená. V tomto prípade je brzdenie počas pol otáčky, teda v rozmedzí uhla 180°.
Ďalej sa dá konštatovať, že výkon takto navrhovaného nového št vortaktného spaľovacieho motora s pasívnym valcom sa v porovnaní s obdobným klasickým dvojvalcovým motorom zvýši bez potreby ďalšieho
paliva. Toto zvýšenie je takmer o celý výkon pasívneho valca.
Dosiahne sa zvýšenie účinnosti motora, čo v prevádzke motora znamená zníženie spotreby paliva pre dosiahnutie takého istého výkonu motora, ako pri klasickom motore.
Priemyselná využiteľnosť
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Pasívny valec štvortaktného spaľovacieho motora nájde uplatnenie vo všetkých sférach, kde sa doposiaľ
používajú štvortaktné spaľovacie motory. Zvýšená účinnosť motora môže spôsobiť aj nahrádzanie doposiaľ
používaných dvojtaktných motorov.
Podľa môjho názoru bude v ďalšej perspektíve účinné využitie najmä u motorov s menším počtom valcov, napríklad do počtu šesť valcových motorov.
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Zoznam vzťahových značiek
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1 pracovný valec
2 pasívny valec
3 pracovný valec, posun o dva takty - 360° oproti pracovnému valcu 1
4 klasická výbava pracovného valca - sací, výfukový ventil, zapaľovacia sviečka, žhavenie, vstrekovanie
atď.
5 ventil prechodu z pracovného do pasívneho valca
6 prechod z pracovného do pasívneho valca
7 výfukový ventil pasívneho valca
8 piest pracovného valca
9 piest pasívneho valca
10 kľuková hriadeľ
11 uhol na kľukovej hriadeli
12 súčet výkonu pracovného a pasívneho valca počas pracovného cyklu jedného pracovného valca štvortakt ného motora
13 úsek otvoreného ventilu 5 počas otvoreného prechodu 6 z pracovného valca 1 do pasívneho valca 2
14 klasický výfukový ventil pracovného valca 1
15 úsek otvorenia výfukového ventilu 14 z pracovného valca 1
16 výkon pasívneho valca 2 počas pracovného cyklu pracovného valca 1
17 úsek otvorenia výfukového ventilu 7 z pasívneho valca 2
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1. Pasívny valec bez vlastného prísunu paliva je na spoločnej kľukovej hriadeli (10) so zosynchronizovaným posunom priradený k jednému alebo viacerým klasickým štvortaktným spaľovacím pracovným valcom
(1) a (3), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že má prechod (6) z pracovného do pasívneho valca, ventil (5)
prechodu z pracovného do pasívneho valca, piest (9) pasívneho valca a výfukový ventil (7) pasívneho valca.
2. Pasívny valec podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že základné nastavenie pracovného
valca (1) na kľukovej hriadeli (10) je posunuté o 90° v smere točenia ako je nastavenie pasívneho valca (2) a
nastavenie pracovného valca (3) je posunuté o 360° ako je nastavenie pracovného valca (1) v smere otáčania
kľukovej hriadele (10) na jej časti k príslušným valcom.
3. Pasívny valec podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že úsek (13) počas otvoreného
prechodu (6) z pracovného valca (1) do pasívneho valca (2) je v rozmedzí uhla 135° až 225° na kľukovej
hriadeli (10) prislúchajúcej k pracovnému valcu (1).
4. Pasívny valec podľa nároku 1, 2 a 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že klasický výfukový ventil
(14) pracovného valca (1) má úsek (15) otvorenia výfukového ventilu (14) z pracovného valca (1) v rozmedzí
uhla 225°až 360° na kľukovej hriadeli (10) prislúchajúcej k pracovnému valcu (1).
5. Pasívny valec podľa nároku 1, 2, 3 a 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že úsek (17) otvorenia výfukového ventilu (7) z pasívneho valca (2) je v rozmedzí uhla 180°až 315° na kľukovej hriadeli (10) prislúchajúcej k pasívnemu valcu (2).
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