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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ČENÍ  

 

a zrychlení  [m.s-2] 

b šířka [mm] 

c vůle v ložisku [mm] 

c0 měrné teplo  [J.K.s-1] 

D průměr ložiska [mm] 

F zatížení [N] 

Fo objemová síla [N] 

Fp tlaková síla [N] 

Fs setrvačná síla [N] 

F1k síla 1 kapsy [N] 

h tloušťka mezery [mm] 

H hydrostatická vodivost [m3.Pa-1.s-1] 

i měrný tlakový spád [Pa.m-1] 

k  tlumení [N.s.m-1] 

kc koeficient [1] 

kp počet kapes [1] 

kQ koeficient [1] 

kt koeficient [1] 

K0, K1 integrační konstanta [1] 

l délka [mm] 

L délka ložiska [mm] 

n otáčky [min-1] 

p tlak [Pa,bar] 

p1 vstupní tlak [Pa] 

p2 výstupní tlak [Pa] 

Q množství oleje [dm3.min-1] 

Re Reynoldsovo číslo [1] 

r1 poloměr hřídele [mm] 

r2 vnitřní poloměr ložiska [mm] 

s  tloušťka mezery [mm] 

SL plocha ložiska [m2] 
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S1,S2 plocha [m2] 

S1k plocha jedné kapsy [m2] 

t teplota kapaliny [°C] 

Ta Taylorovo číslo [1] 

Ts statická tuhost [N.m-1] 

v rychlost [m.s-1] 

V objem kapaliny [m3] 

vx,vy,vz složky rychlosti [m.s-1] 

x,y,z souřadnice v souřadném systému [1] 

δ poměr šířka k průměru [1] 

∆ Laplaceův operátor [1] 

κ1,κ2 poměr kapsy [1] 

λ1,λ2 obrácená hodnota poměru [1] 

π Ludolfovo číslo [1] 

η dynamická viskozita [Pa.s] 

ν kinematická viskozita [mm2.s-1] 

ρ hustota kapaliny [kg.m-3] 

τ tečné napětí [MPa] 

ω úhlová rychlost [rad.s-1] 

indexy: 

i sčítací index [1] 
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1 ÚVOD 

 

Historie ložisek se vyvíjí již od vynálezu kola a je tedy součástí technického 

zařízení, které umožňuje přenos síly při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu 

jeho dílů. 

 Kuličkové ložisko, technický pojem, se odvolává na typ odvalujícího se prvku, 

který používá kuličky jako hlavní prvek k oddělení mezi dvěmi pohybujícími se částmi 

ložiska. Jeho historie se traduje od roku 40 n.l., kde nacházelo využití na římských 

lodích nesoucí název Nemi. Moderní design kuličkového ložiska začal vznikat ke konci 

18. století, kdy jej představil Philip Vaughan k tomu, aby zajišťovalo uložení osy 

nápravy na kočárech. V 19. století se patent kuličkového ložiska objevil ve Francii na 

jízdním kole. Mezi průkopníky nejmodernějších kuličkových ložisek lze zařadit 

výrobce ložisek SKF, tedy konkrétně v roce 1907 Sven Wingquist, zakladatel SKF, 

představil naklápěcí kuličkové ložisko, čímž odstartoval prudký vývoj tohoto odvětví ve 

strojírenství. 

 Kluzné ložisko sahá daleko více do historie. Jakékoliv dvě součásti, které se vůči 

sobě pohybují a jsou-li jejich plochy odděleny jakoukoliv vrstvou jakéhokoliv maziva, 

lze považovat za kluzná ložiska. Kluzná ložiska se po staletí vyvíjela empirickými 

metodami, než se přišlo na povahu fyzikálních jevů, které tvoří hydrodynamický mazací 

film. Vytváření tlaku v olejovém filmu bylo pozorováno Beauchamp Towerem již v r. 

1883. O tři roky později vysvětlil Osborne Reynolds vytváření tlaku působením 

viskózních sil v konvergentní mezeře. Pochopení podstaty tohoto jevu pomohlo 

konstruktérům při volbě přívodních a odpadních drážek v ložisku. Použití Reynoldsovy 

teorie vedlo k přímo revolučnímu vývoji axiálních ložisek s vynálezem ložiska s 

naklápěcími segmenty, se kterým nezávisle na sobě přišli Kingsbury a Mitchell. 

Progresivní vývoj rotačních strojů od r. 1880 vedl opakovaně k požadavkům na zvýšení 

obvodové rychlosti a zatížení radiálních ložisek. V současné době je vývoj kluzných 

ložisek v takovém stádiu, že lze tohoto typu použít téměř u všech možných aplikací. 

[17], [18] 
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Základní rozdělení ložisek je následující: 

- Valivá ložiska 

• Podle sil, které zachycují 

♦ Radiální 

♦ Axiální 

• Podle tvaru valivých těles 

♦ Kuličková 

♦ Válečková  

♦ Jehlová 

♦ Soudečková 

♦ Kuželíková  

- Kluzná ložiska 

• Podle směru zátěžné síly 

� Radiální  

� Axiální 

 

Do kluzných ložisek patří mimo jiné i ložiska s hydrostatickým mazáním, nebo-

li hydrostatická ložiska. Využívají nosného média (oleje) přiváděného do ložiska pod 

tlakem. Schéma hydrostatického ložiska v řezu je zobrazeno na obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1 Hydrostatické ložisko 
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2 POPIS A VÝZNAM HYDROSTATICKÝCH LOŽISEK 

 

Kluzné plochy ložisek představují dvě rovinné nebo válcové plochy, které jsou ve 

vzájemném pohybu. Kapalinné tření mezi těmito plochami vznikne jen tehdy, když 

množství maziva postačí k vytvoření souvislé vrstvy. V této vrstvě může  vzniknout 

hydrostatický nebo hydrodynamický tlak. Vznik hydrodynamického tlaku se vysvětluje 

tím, že mazadlo je pohybující se plochou vytlačováno do zužující (klínovité) mezery a 

kluzná rychlost třecích ploch musí být větší jak 0,5 m.s-1. Jinak dochází k přímému 

styku třecích ploch a nastává zpravidla polosuché tření. 

Je-li kluzná rychlost ložiska příliš malá a zatížení naopak poměrně velké, nelze 

spolehlivě docílit hydrodynamického tlaku, který by zaručoval provoz ložiska v oblasti 

kapalinného tření. Tyto provozní poměry nastávají vždy při doběhu a rozběhu strojů. 

Abychom docílili kapalinného tření i za těchto podmínek musíme použít 

hydrostatického mazání. [1]  

 

Nosná olejová vrstva se u hydrostatických ložisek vytváří přiváděním oleje pod 

požadovaným tlakem z vnějšího tlakového zdroje do jedné nebo několika drážek či 

kapes. Z tohoto důvodu jsou hydrostatická ložiska plně zatížitelná i při nulových 

otáčkách a mají malé tření při rozběhu.  

 

Protože u hydrostatických ložisek nedochází k žádnému kontaktu hřídele a pouzdra, 

vykazují nulové opotřebení. Další výhodou těchto ložisek je tichý chod, který zajišťuje 

olejová vrstva tlumící kmitání. Volbou vyhovujících parametrů hydrostatického ložiska 

lze dosáhnout vysoké energetické účinnosti. Při provozu nezáleží na smyslu otáčení 

hřídele (nebo čepu), nejsou závislá na kluzné rychlosti a ložiska jsou vhodná pro častý 

rozběh a doběh. 

Naproti tomu potřeba hydraulického obvodu zvyšuje pořizovací náklady, 

hydrostatická ložiska jsou konstrukčně složitá, jejich údržba je komplikovaná a vykazují 

poměrně vysokou poruchovost. [7] 
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3 ROZDĚLENÍ HYDROSTATICKÝCH LOŽISEK 

3.1 Radiální hydrostatická ložiska 

 

Radiální hydrostatická ložiska jsou buď částečná (parciální) nebo úplná (dělená i 

nedělená). [1] 

 

A) Hydrostatické radiální ložisko částečné (parciální) 

 

Obr. 3.1 Částečné radiální hydrostatické ložisko s osovou mazací drážkou 

F  - zatěžovací síla 

R - vnitřní poloměr ložiska 

r - vnější poloměr hřídele 

e - excentricita 

c - vůle mezi ložiskem a hřídelí 

hd - hloubka mazací drážky 

bd - šířka mazací drážky 

bk - délka mazací drážky 

p1 - vstupní tlak 
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 U toho typu hydrostatického ložiska je středový úhel kluzné plochy nejvýše 

180°. Parciální ložisko lze použít, když zátěžná síla dotlačuje čep stále do pánve. 

Mazací drážka je buď obvodová nebo osová (obr. 3.1). Obvodová drážka se užívá při 

větších zatíženích. Zvětšením plochy mazací kapsy (drážky) se zvýší nosnost ložiska, 

ale vzroste průtok oleje.  

 Průběh tlaku na obr. 3.1 je od nuly na okraji ložiska po maximum v mazací 

drážce. Přechod mezi touto oblastí je lineární.  Maximum vzniká v mazací drážce, 

protože v ní je instalován přívod tlakové kapaliny.  

 

B) Hydrostatické radiální ložisko úplné 

 

Obr. 3.2 Úplné radiální hydrostatické ložisko s olejovou instalací 

1 -  olejová nádrž 

2 -  vysokotlaké čerpadlo 

3 -  olejový filtr 

4 -  regulační přepouštěcí ventil 

5, 6 – manometry 

7, 8 – jímky na olej 

I až IV – reduktory tlaku oleje 
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Úplná radiální hydrostatická ložiska mívají 4 i více mazacích kapes a splňují 

požadavek velké tuhosti uložení a přesnosti chodu s malou excentricitou čepu. Ložisko 

se čtyřmi kapsami a s olejovou instalací je schématicky znázorněno na obr. 3.2. 

Důležitou částí mazacího obvodu jsou reduktory tlaku I až IV v blízkosti vstupu oleje 

do kapes ložiska. Vhodným škrcením průtoku regulují tlaky (p1, p2, p3, p4) v kapsách 

tak, že udržují konstantní tloušťku olejových vrstev dílčích nosných ploch a tím stálou 

polohu čepu. [1] 

 

3.2 Axiální hydrostatická ložiska 

 

Obr. 3.3 Typy axiálních hydrostatických ložisek 

 

 Tento typ ložiska umožňuje přenášet zatížení za rotace, tedy zachycuje síly 

působící ve směru osy ložiska. Na obr. 3.3 jsou axiální ložiska rozděleny na 2 typy, 

podle směru působení zatěžující síly. [19] 

 První typ ložiska je ložisko s více mazacími kapsami umístěnými na soustředné 

kružnici. Zatížení u tohoto typu hydrostatického ložiska nemusí působit přímo v ose 

ložiska. Počet mazacích kapes je 4 a více. 

 Jako druhý typ je axiální hydrostatické ložisko s jednou mazací drážkou, která je 

vyrobena po celém obvodu ložiska. Pro tento typ musí být zajištěno, aby zatížení 

působilo přímo v ose ložiska. 
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3.3 Přímočaré ložiska 

 

 Hydrostatické vedení, nebo-li přímočaré ložisko se používá především pro 

vysoce přesné obráběcí stroje, kde díky minimálnímu třecímu odporu vzniká možnost 

přesného najetí do cílové polohy. Není pochyb, že tento druh lineárního vedení má 

nejlepší charakteristiku tlumení pro vysokou dynamickou tuhost a vysoké nároky na 

preciznost jak konstrukce, tak výroby. V minulosti byla hydrostatická vedení 

zavrhována zejména kvůli svým ekonomickým nevýhodám. 

Přímočará hydrostatická ložiska jsou jediná vhodná pro vysoká zatížení při 

vysokých rychlostech pohybu. Často se používají u přesných a číslicově řízených 

obráběcích strojů (CNC). Podobně jako hydrostatická ložiska je lze dělit na vedení 

přímočará a kruhová, podle smyslu působícího zatížení na vedení jednosměrná a 

obousměrná. [16] 

 

Obr. 3.4 Přímočaré ložisko – přímočaré vedení [8] 

 

Obr. 3.5 Přímočaré ložisko  – kruhové vedení 

1  - lože 

2  - pracovní deska 
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3  - vnější hydrostatická kruhová dráha 

4  - vnější hydrostatické kruhové dráhy 

5  - hydrostatické kruhové ložisko 

  

3.4 Hydrostatická matice 

 

Jedná se o pohybový šroub s hydrostatickou maticí. Šroub je tvořen závitem 

s lichoběžníkovým profilem. V závitu matice jsou olejové kapsy, které zabezpečují 

hydrostatický styk matice se šroubem. Příznivé kapalinné tření, bezvůlový převod, 

"nulové" opotřebení jsou výhody získané na úkor potřeby hydraulického obvodu i např. 

komplikací se zachycením z matice prosakujícího oleje. [12] 

 

 

Obr. 3.6 Hydrostatická matice 

40  - hydrostatická matice 

41 - vodící šroub 

80 - vrstva nakonzervovaného polymeru 

86, 88 - šroubovité kanálky 

90, 92 - přívodní potrubí 
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3.5 Další typy hydrostatických ložisek z hydraulického hlediska 

 

S jedním čerpadlem a škrcením 

 

Tlaková kapalina je dodávána jedním čerpadlem do všech kapes přes škrticí 

ventily. Vzhledem ke konstantnímu škrcení každé z kapes se se změnou vnějšího 

zatížení mění velikost dodávaného množství kapaliny podle velikosti vůle mezi 

pouzdrem a čepem. Tudíž dochází k jisté excentricitě čepu. 

 

S více čerpadly 

 

Plnicí čerpadlo dodává celkové množství tekutiny, zatímco odměrná čerpadla 

dodávají pro každou kapsu konstantní množství tlakové kapaliny. Tento princip 

vykazuje přibližně dvojnásobnou tuhost uložení oproti předchozímu. Nevýhodou je 

vyšší cena. 

 

Systém se škrcením závislým na zatížení 

 

Jedno čerpadlo dodává tlakovou tekutinu do kapes s předřazenými škrticími 

ventily. Ty regulují průtok v závislosti na vnějším zatížení tak, že zvýšením tlaku v 

kapse účinkem vnějšího zatížení je způsobena deformace membrány - tím je docíleno 

většího průtoku Q dodávané tekutiny. Tento systém vykazuje oproti předešlým nejvyšší 

tuhost. Je ovšem značně složitý, a tím i více poruchový. [7] 
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4 PRAKTICKÉ POUŽITÍ RADIÁLNÍHO  

HYDROSTATICKÉHO LOŽISKA 

 

 Tato diplomová práce pojednává o radiálním hydrostatickém ložisku, které je 

požíváno v soustruhu S125 Le Progress, který je instalován ve firmě Vítkovice, a.s. 

Hydraulický agregát (obr. 4.1) představuje zdroj tlakové energie pro hydrostatické 

ložisko soustruhu S 125 Le Progress. Tento typ hydrostatického ložiska ke své správné 

činnosti potřebuje stálý zdroj tlaku dodávaného pomocí hydraulického agregátu. 

 Hydrostatické ložisko je umístěno ve vřeteníku soustruhu (obr. 4.2),  které se 

otáčí na olejovém filmu, a ten je v ložisku pod tlakem kapaliny. Olej je do šesti 

mazacích drážek (kapes) hydrostatického ložiska veden přes rozdělovací blok, na 

kterém jsou umístěny škrtící ventily se stabilizací tlakového spádu. Škrtící ventily se 

stabilizací tlakového spádu udržují konstantní tlak v jednotlivých kapsách a tím i 

v celém ložisku nezávisle na působení zatěžujících sil, a následně ložisko udržuje 

konstantní polohu osy vřeteníku nezávisle na jeho zatížení. Hydraulický agregát 

zabezpečuje konstantní tlak pro jednotlivé kapsy ložiska. [19] 

 

 

Obr. 4.1 Hydraulický agregát pro hydrostatické ložisko 
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Technické údaje 

Celkový instalovaný příkon 22 kW 

Pracovní tlak v hydraulickém systému 10 MPa 

Max. průtok kapaliny z hydrogenerátoru 120 dm3.min-1 

Pracovní kapalina – minerální olej HLP VG 46 

- objem kapaliny v nádrži 1000 dm3 

- objem kapaliny v celém systému 1200 dm3 

Sací filtrace 50 µm 

Tlaková filtrace 10 µm 

Odpadní filtrace 10 µm 

Rozsah teploty kapaliny v nádrži 5 – 50 °C 

Napětí elektrické soustavy 400 V/ 50 Hz 

 

 

Obr. 4.2 Soustruh S 125 Le Progress 

umístění 
hydraulického 
agregátu 

ventilová 
nástavba 
hydrostatiky 

umístění 
hydrostatického 

ložiska 
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4.1 Výpočet a charakteristika radiálního hydrostatického ložiska 

 

Zadané parametry: 

Průměr ložiska mmD 483=  

Délka ložiska mmL 475=  

Otáčky hřídele 1min70 −=n   

Tlak oleje v ložisku barp 70=  

Hustota kapaliny 3890 −⋅= mkgρ  

Pracovní teplota oleje Ct °= 40  

Měrné teplo oleje 1
0 1800 −⋅⋅= sKJc  

Zatížení ložiska NtF 19620020 ==  

Vůle v ložisku na průměr mmc 24,0=  

Kinematická viskozita 1246 −⋅= smmν  

 

Mazací drážka (kapsa) 

Délka mml 337=  

Šířka mmb 110=  

Počet kapes 6=pk  

 

Obr. 4.3 Schéma pro výpočet radiálního hydrostatického ložiska 
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Vypočtené parametry: 

 

Dynamická viskozita 

ρνη ⋅=  (4.1) 

sPa⋅=⋅⋅= − 04094,08901046 6η  

 

Poměr délky ložiska k průměru ložiska 

D

L
=δ  (4.2) 

9834,0
483

475
==δ  

 

Poměr kapsy 

D

bk

⋅
⋅

=
π

χ1  (4.3) 

435,0
483,0

11,06
1 =

⋅
⋅

=
π

χ  

   

1
1

1

χ
λ =  (4.4) 

299,2
435,0

1
1 ==λ  

 

Poměr délky kapsy k délce ložiska 

L

l
=2χ  (4.5) 

7095,0
475

337
2 ==χ   

 

2
2

1

χ
λ =  (4.6) 

409,1
7095,0

1
2 ==λ  
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Plocha ložiska 

LDSL ⋅⋅= π  (4.7) 

2721,0475,0483,0 mSL =⋅⋅= π  

 

Hydrostatická vodivost 

η⋅
=

12

3c
H  (4.8) 

( ) 11312

33

10281,0
04094,012

1024,0 −−−
−

⋅⋅⋅=
⋅

⋅
= sPamH  

 Jedná se o schopnost kapaliny vést hydrostatický tlak. Je funkcí podílu vůle 

v ložisku a dynamické viskozity. 

 

koeficient  17=Qk  

koeficient 22,0=ck  

koeficient 025,0=tk  

 Tyto koeficienty jsou vybrány z technické dokumentace firmy Interfluid, spol. 

s r. o . Hodnoty byly stanoveny konkrétním měřením na hydrostatických ložiscích. 

Upravují hodnoty množství oleje na 1 kapsu, statickou tuhost a tlumení. 

  

Plocha 1 kapsy 

blS K ⋅=1  (4.9) 

2
1 0371,011,0337,0 mS K =⋅=  

 

Síla na 1 kapsu 

pSF KK ⋅= 11  (4.10) 

NF K 2597001070371,0 6
1 =⋅⋅=  

 

Množství oleje 

pkHQ Q ⋅⋅=  (4.11) 

135612 10344,31071710281,0 −−− ⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= smQ  

13 min2 −⋅= dmQ  
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Statická tuhost 

c

pkS
T cL

S

⋅⋅⋅
=

12
 (4.12) 

110
3

6

10552,5
1024,0

10722,0721,012 −
−

⋅⋅=
⋅

⋅⋅⋅⋅
= mNTS  

 Statická tuhost bývá významným faktorem z hlediska vibrací stroje. Dosažení 

vysoké statické tuhosti vřetene je základem pro jeho optimální dynamické vlastnosti, 

přičemž v provozu mohou působit další vlivy, snižující kvalitu opracování jako jsou 

kvalita dynamického vyvážení a schopnost tlumení či vlastní brusivo. 

 

Tlumení 

H

kS
k tL ⋅

=
2

 (4.13) 

110
12

2

10625,4
10281,0

025,0721,0 −
−

⋅⋅⋅=
⋅
⋅

= msNk  

 Pro požadavky na tlumení platí, že čím je konstrukce pevnější, tím menší 

tlumení je třeba. S tlumením je spojena i hlučnost. Čím větší je tlumení, tím je také nižší 

hlučnost systému.  

 

4.2 Charakteristika radiálního hydrostatického ložiska 

 
 Radiální hydrostatické ložisko je instalováno v soustruhu S 125 Le Progress, jak 

již bylo zmíněno (kap. 4). Jeho únosnost je navržena na maximálně 20 t vážící obrobek. 

Místo, kde je vyvozen nosný statický tlak se nazývá mazací drážka (kapsa). Celkový 

počet těchto mazacích drážek je 6 po obvodu hydrostatického ložiska. V hydrostatickém 

ložisku je uložen hřídel vřeteníku a otáčí se obvodovou rychlostí 1,74 m.s-1. Mezera, 

která zůstává mezi hydrostatickým ložiskem a hřídelem vřeteníku je 0,12 mm. Mezera 

je vyplněna tlakovou kapalinou, která vytváří mazací film. Tlaková kapalina (olej) je 

přiváděna z hydraulického agregátu čerpadlem s regulací na konstantní tlak. Konstantní 

tlak v jednotlivých kapsách je udržován škrtícími ventily se stabilizací tlakového spádu 

(obr. 4.2), tedy ke každé kapse je přiřazen jeden tento škrtící ventil. Výstup kapaliny 

z prostoru hydrostatického ložiska je převážně v prostorech vyvíjecí drážky (obr. 4.4) 

do okolního prostředí pod atmosférickým tlakem a je provázen vysokou výstupní 
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rychlostí kapaliny z vyvíjecí drážky. Proto je k výstupu přimontován tzv. límec, od 

kterého se kapalina odráží a stéká do sběrné nádrže. 

 
 
 

 

 

Obr. 4.4 Charakteristika radiálního hydrostatického ložiska s popisem základních částí 

 

4.3 Fyzikální vlastnosti pracovní kapaliny 

 

 Jako hlavní nosný prvek v radiálním hydrostatickém ložisku je hydraulická 

kapalina, která je dopravována z hydraulického agregátu, definovaným objemovým 

průtokem 1min80 −⋅= lQv . Tato hodnota objemového průtoku bude vstupní okrajovou 

podmínkou do programu Fluent ve formě hmotnostního průtoku.  

Fyzikální vlastnosti pracovní kapaliny: 

- hustota kapaliny 3890 −⋅= mkgρ  

- dynamická viskozita sPa⋅= 04094,0η  

 

 Pro jednotlivé vstupy do mazacích drážek bude definována 1/6 hodnoty 

celkového hmotnostního průtoku ( )1
1 19778,06/18667,1 −⋅== skgQm  jako referenční 

hodnota. 
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5 TEORIE PROUDĚNÍ V MEZE ŘE MEZI ROTUJÍCÍMI 

VÁLCI 

 

5.1 Základní rovnice proudění skutečné tekutiny 

 

 Základní rovnice popisující proudění skutečné tekutiny jsou rovnice kontinuity, 

Navier-Stokesova rovnice a rovnice energie. Rovnice kontinuity je shodná pro ideální i 

skutečnou tekutinu, tedy podle zákona zachování hmotnosti (resp. hmotnostního 

průtoku) platí, že součet konvektivní a časové změny průtoku je roven nule. Lze ji 

vyjádřit v integrálním a diferenciálním tvaru. 

 

Integrální tvar: 

( )
∫∫∫∫∫ =⋅⋅⋅+

∂
∂

SV

dSnvdV
t

0
rr

ρ
ρ

 (5.1) 

 

Diferenciální tvar: 

( ) ( ) ( ) ( )
0=

∂
⋅∂

+
∂

⋅∂
+

∂

⋅∂
+

∂
z

v

y

v

x

v

dt
zyx ρρρρ

 (5.2) 

 

 Tato rovnice je obecná rovnice kontinuity pro neustálené prostorové proudění 

stlačitelné tekutiny. 

 

Při ustáleném proudění nestlačitelné kapaliny ( ).konst=ρ  je rovnice kontinuity pak 

vyjádřena vztahem v diferenciálním tvaru: 

0=
∂
∂

+
∂

∂
+

∂

∂

z

v

y

v

x

v zyx  (5.3) 
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5.2 Navier-Stokesova rovnice pro skutečnou kapalinu 

 

 Rovnováha sil při proudění skutečné tekutiny je vyjádřena Navierovými-

Stokesovými rovnicemi, vyjadřujícími vztah, kdy setrvačná síla je rovna součtu 

hmotnostní, tlakové a třecí síly: 

→→→→

++= tpS FFFF 0  (5.4) 

 

 Tedy proti Eulerově rovnici pro proudění ideální tekutiny přistupují u skutečné 

tekutiny třecí síly, které jsou způsobeny viskozitou tekutiny. Pro matematické vyjádření 

třecích sil se použije Newtonův vztah aplikovaný v souřadnicovém systému dle obr. 5.1.  

 

Obr. 5.1 Profil rychlosti v závislosti na souřadnici y 

 

Smykové napětí 

dy

dv
⋅=ητ  (5.5) 

 

Tento výraz vyjadřuje vztah mezi tečným napětím a derivací rychlosti podle souřadnice 

kolmé na směr pohybu. Třecí sílu lze vyjádřit obdobně jako sílu tlakovou: 

S
dy

dv
S

dy

dv
SFt ⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅= ρνητ  (5.6) 

kde ν  je kinematická viskozita. 

 

 Stanoví-li se rovnováha všech sil působících na elementární objem tím, že se 

Eulerova rovnice pro proudění ideální tekutiny rozšíří o změny normálových a tečných 

napětí, přesněji řečeno o jejich derivace podle souřadnic, dostane se Navierova - 

Stokesova rovnice, která pro nestlačitelnou tekutinu má tvar: 

→→→→
→

∆⋅+−=





 ⋅+

∂
∂

vpgradavgradv
t

v
ν

ρ
1

 (5.7) 
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kde 
2

2

2

2

2

2

zyx ∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

=∆  (5.8) 

je tzv. Laplaceův operátor aplikovaný na tři souřadnice rychlosti. Tato rovnice se od 

Eulerovy rovnice pro ideální tekutinu liší posledním členem na pravé straně. Tento člen 

představuje sílu potřebnou k překonání viskózního tření tekutiny.  

 

 Mezi základní rovnice proudění skutečné tekutiny se řadí i rovnice energie, 

rovnice pro výpočet hmotnostních zlomků včetně definování chemických reakcí, které 

nebudou definovány ve výsledném matematickém modelu s ohledem na charakteristiku 

proudění. [5] 

 

5.3 Laminární proud ění ve válcové mezeře 

 

 Laminární proudění je podstatně jednodušší než turbulentní, v technické praxi se 

vyskytuje tam, kde jsou malé průtočné kanály, větší viskozita kapaliny a menší 

průtokové rychlosti. Jednoduché případy laminárního proudění lze řešit analyticky 

integrací Navierových - Stokesových rovnic, složitější případy proudění se řeší 

numerickými metodami. 

 

 V hydraulických strojích a zařízeních se často setkáváme s případy, kdy kapalina 

proudí válcovou mezerou (průtočný průřez je mezikruží) (obr. 5.2).  

 

Obr. 5.2 Schéma válcové mezery 

p1 …vstupní tlak 

p2 …výstupní tlak 

l …délka válcové mezery 

h …tloušťka mezery 

r1 …poloměr hřídele 

r2 …vnitřní poloměr ložiska 
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 Proudění v úzké mezeře mezi rovnoběžnými stěnami, které se mohou také 

pohybovat, je popsáno obecně rovnicí kontinuity 0=vdiv  a Navierovou – Stokesovou 

rovnicí, vyjadřující rovnováhu sil hmotnostních, tlakových, třecích a setrvačných 

→→
→

∆⋅+−= vvpgrada
Dt

vD

ρ
1

. 

 

 Předpokládá se vodorovná štěrbina, tudíž hmotnostní (tíhové) síly jsou rovny 

nule ( 0=
→

a ). Proudění je ustálené, rychlost se v čase nemění a tedy i setrvačné síly jsou 

rovny nule ( 0=

→

Dt

vD
). Rychlostní profil je vyvinutý a po délce štěrbiny se nemění. 

 

Obr. 5.3 Proudění v úzké mezeře 

 

 Uvažujeme jednorozměrné proudění, tedy vy a vz a všechny jejich změny 

(derivace) jsou nulové. Fyzikální vlastnosti jako hustota a viskozita jsou konstantní. 

Rychlostní profil (obr. 5.3) je dán pouze změnou vx po výšce štěrbiny y. Za těchto 

předpokladů se Navier – Stokesova rovnice zjednoduší na tvar: 

 










∂

∂
⋅+

∂
∂

−=
2

2

0
y

v

x

p xη  (5.9) 

Tato rovnice vyjadřuje rovnováhu sil tlakových a třecích. [4] 

 

 K odvození rychlostního profilu, průtoku Qv, střední rychlosti vs se využije 

Navier-Stokesova rovnice pro jednorozměrné proudění. 
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Výsledný tvar rychlosti v je: 

( )


















−



















⋅−−+
⋅

−
⋅

⋅
= 2

1

2

12
1

2
2

2
1

1

2

2
1

2
2

ln

ln

ln4
r

r

r
r

rrr

r

r
rri

v
ηη

 (5.10) 

 

Průtok kapaliny válcovou mezerou (vyvolaný tlakovým spádem) je 

( )

















−

−+⋅−⋅
⋅

=⋅= ∫
1

2

2
1

2
22

1
2

2
2

1
2

2

ln8
2

2

1

r

r
rr

rrrr
i

drrvQ
r

r

v η
π

π  (5.11) 

 

Střední rychlost podle průtoku ve válcové mezeře je 

( )

















−

−+⋅
⋅

=
−⋅

=

1

2

2
1

2
22

1
2

22
1

2
2 ln8

r

r
rr

rr
i

rr

Q
v v

s ηπ
 (5.12) 

 

dx

dp

l

p
i =

∆
=  (5.13) 

Veličina i ve vztahu (5.10) je označována jako měrný tlakový spád. 

 

 U válcové mezery má vliv na průtok též její výstřednost. Jestliže osy válcových 

ploch nejsou totožné, jejich vzdálenost e určuje výstřednost (excentricitu). Výstředné 

mezery mají větší průtok než soustředné. Při maximální výstřednosti 
2

12
max

dd
e

−
=  je 

průtok mezerou 2,5krát větší než při souosé válcové mezeře. [3] 
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5.4 Druhy proud ění v mezeře mezi rotujícími válci, výpočet 

Taylorova čísla  

 

Taylorovy víry 

Jde o fyzikální jev vznikající za specifických podmínek, které jsou ovlivněny 

geometrií tělesa, viskozitou tekutiny a rychlostí pohybu jedné nebo dvou stěn mezery. 

Taylorovy víry se mohou tvořit v ložiscích, v uložení hřídelů a podobných zařízeních. 

Taylorovy víry jsou významnou koherentní strukturou při přechodu do 

turbulence. Jsou příkladem nestability, která nemusí nutně vést k turbulenci, ale pouze 

vede ke změně charakteru laminárního proudění. Kritériem stability je zde Taylorovo 

číslo. Vývoj struktur proudu, které se vyvíjejí od základního laminárního proudění s 

trajektoriemi koncentrických kružnic, přes nestability ve formě toroidních vírů závisí na 

kritické hodnotě Taylorova čísla, které je funkcí úhlové rychlosti vnitřního rotujícího 

válce. Se zvyšováním otáček se na toroidní víry superponuje vlnový pohyb. Další fází 

jsou modulované víry a pak přechází toto proudění do turbulentního, 

charakterizovaného dalšími strukturami. Posledním stadiem je vyvinutá turbulence tzv. 

chaos. 

 

Obr. 5.4 Parametry Taylorových vírů 

R1 …vnější poloměr rotujícího válce 

R2 …vnitřní poloměr nepohybujícího se válce 

kc …vlnové číslo 

ω …úhlová rychlost (smysl otáčení) 

L …výška válce 
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Popis vývoje Taylorova víru 

 

 Vlnová délka je nejtypičtějším parametrem Taylorových vírů a lze ji  pozorovat 

prostým okem. Taylorovy víry se začnou tvořit v mezeře mezi válci při určité rychlosti 

otáčení koncentrických válců. Víry se vyvíjejí od konců, střední oblast zůstává 

nezměněna. Jestliže se rychlost dále zvyšuje, lze pozorovat náhlé vytvoření páru buněk 

v stagnující oblasti nebo náhlé zmenšení této oblasti úplně. Tedy bude zde existovat 

úplný soubor vírů podél celé délky válců. Tento postupný vývoj vírů je schématicky 

znázorněn na obr. 5.5. 

 

Obr. 5.5 Postupný vývoj Taylorových vírů (Ψ – proudová funkce, Ω – úhlová rychlost) 

 

Vzorec pro výpočet kritického Taylorova čísla: 

3,41=⋅
⋅⋅

=
r

ssr
Ta

ν
ω

 (5.14) 

kde: 

r …poloměr rotujícího tělesa (hřídel)  [mm] 

ω  …úhlová rychlost na obvodu rotujícího tělesa [rad.s-1] 

s …tloušťka mezery, kde se nachází mazací film [mm] 

ν  …kinematická viskozita  [mm2.s-1] 
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5.5 Charakteristika vírových struktur 

 
 Taylorovy víry se začnou tvořit v mezeře mezi válci při určité rychlosti otáčení 

koncentrických válců. Při postupném zvyšování otáček vnitřního válce dochází 

k vytváření následných charakteristických struktur: 

 

a) Taylorovo vířivé proudění: 

 Vznik periodických nestabilit ve formě prstencových osově souměrných  

Taylorových vírů stabilního charakteru je dán kritickou hodnotou Tc1. Pokud platí 

podmínka 3,411 ≥≥ cTTa  všechny osově souměrné rozruchy dané intervalem vlnových 

čísel neutrální křivky rostou exponenciálně s časem. 

 

b) Vlnové vířivé proudění 

 Toto proudění se začíná objevovat po dalším zvýšení otáček vnitřního válce tedy 

i Ta a vede při 
12 cc TT ≥  ke vzniku vlnových pohybů vírů v obvodovém směru. Kritické  

číslo Tc2 je přibližně v rozmezí ( ) 12 1001,1 cc TT ⋅−≈  a je závislé jak na geometrii 

mezery, tak i na vlastnostech kapaliny. Vlnové vířivé proudění je charakteristické 

jednou vlastní frekvencí. 

  

c) Modulované vlnové vířivé proudění 

 Při tomto stavu se objevuje modulace vlnového pohybu vírů. Jako u předchozího 

stavu se vytváří podélné vlny po obvodu válce. Navíc dochází postupně k zužování a 

rozšiřování vlnitých toroidních vírů v obvodovém směru. Modulované vlnové vířivé 

proudění je charakteristické dvěmi vlastními frekvencemi. 

 

d) Chaotické 

 Chaotické vírové proudění je ohraničené v dolním konci laminárním zvlněným 

vírovým tokem a laminárním modulovaným zvlněným vírovým tokem, který má 

pravidelnou časovou závislost. Chaotický tok je ohraničený u vrchního konce 

turbulentním Taylorovým vírovým tokem, je vysoce uspořádaný, a proto název 

chaotický je nevhodný. Chaotický tok se pohybuje v rozmezí ( ) 12 1000100 cc TT ⋅−≈ . Je 
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velmi závislý na  poměru poloměrů 
2

1
R

R . Další nárůst Taylorova čísla vede ke vzniku 

turbulentních efektů, které rozrušují víry. [6] 

 

5.6 Výpočet Taylorova čísla při proudění v radiálním hydrostatickém 

ložisku 

 

Zadané hodnoty: 

- vnitřní průměr statorového kroužku mmD 475=  

- průměr hřídele (vřetena) mmd 76,474=  

- otáčky hřídele (vřetena) 1min70 −=n  

- kinematická viskozita 1246 −⋅= smmν  

- hustota oleje 3890 −⋅= mkgρ  

 

Úhlové zrychlení 

n⋅= πω 2  (5.15) 

133,7
60

70
2 −⋅=⋅= sradπω  

 

Obvodová rychlost na hřídeli 

ω⋅= Rv  (5.16) 

174,133,723738,0 −⋅=⋅= smv  

 

Reynoldsovo číslo 

( )
ν

dDv −⋅
=Re  (5.17) 

( )
078,9

1046

47476,0475,074,1
Re

6
=

⋅

−⋅
=

−
 

 Podle vypočteného Reynoldsova čísla můžeme určit, že se jedná o laminární 

proudění. Kritérium pro posouzení laminárního proudění je 2320Re≤ . 
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Výsledné Taylorovo číslo po dosazení do vzorce (5.14): 

102,0
23744,0

00012,0

1046

00012,033,723744,0
6

=⋅
⋅

⋅⋅
=

−
Ta  

3,41102,0 ≤  → nedochází k vytváření Taylorových vírů 

 

 Výsledné Taylorovo číslo v porovnání s Taylorovým číslem kritickým je nižší, 

tudíž nedochází ke vzniku Taylorových vírů a výsledné proudění v hydrostatickém 

ložisku je laminární.  

 

6 CHARAKTERISTIKA MATEMATICKÉHO 

MODELOVÁNÍ A TVORBA VÝPO ČETNÍ SÍTĚ  

 

 Numerické modelování mnoha fyzikálních jevů je úzce spojeno s modelováním 

určité formy pohybu matematickými prostředky. Pohyb kapaliny souvisí s řešením 

nejrůznějších problémů, daných fyzikálním modelem: 

- laminární a turbulentní proudění v jednoduchých i složitých geometriích 

- stlačitelné a nestlačitelné proudění 

- stacionární proudění, nestacionární a přechodové proudění 

- přenos tepla, přirozená a smíšená konvekce, radiace 

- přenos chemické příměsi včetně chemických reakcí 

- vícefázové proudění, proudění s volnou hladinou, proudění s pevnými částicemi, 

bublinami, resp. kapkami 

- hoření a chemická reakce 

- proudění porézním prostředí, atd. 

 

 Matematický model spočívá v definici rovnic výše uvedené děje popisujících. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o děje rovinné dvourozměrné, osově symetrické nebo 

obecně trojrozměrné a časově závislé, jsou popsány soustavou parciálních 

diferenciálních rovnic, kterou je nutné řešit numerickými metodami. Jejich využívání je 

podmíněno znalostí z oblasti proudění, turbulence, numerických metod, výpočetní 

techniky. 
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 K řešení proudění je využito komerčního software, který využívá VŠB-TU, tedy 

programový systém Fluent. Úkolem je sestavní správného výpočtového modelu, což 

obsahuje některé matematické, fyzikální a technické principy. Pro řešení zvoleného 

modelu je dále nutnost zadání odpovídajících vstupních dat. Výpočet v systému Fluent 

je náročný z hlediska hardwarového vybavení počítače a časového zpracování. 

 

 Síť představuje systém rozdělení výpočtové oblasti na dílčí na sebe navazující 

2D buňky ve dvoudimenzionálním prostoru nebo 3D buňky ve třídimenzionálním 

prostoru. Lze říci, že výpočtová oblast pokrytá sítí je základem matematického 

modelování. Neboť samostatný matematický model je pouze „pasivním“ nástrojem, 

který nabývá smyslu až ve chvíli, kdy je aplikován na konkrétní problém (výpočtovou 

oblast pokrytou sítí). 

 Pokud se hovoří o matematických modelech, které jsou založeny na numerickém 

řešení systému parciálních diferenciálních rovnic a vyžadují takto i zadání okrajových 

podmínek, lze konstatovat, že možnosti realizování úlohy jsou silně limitovány 

výkonem počítačové techniky. Platí zde několik zásad: 

- výpočet je o to náročnější, čím více rovnic je v rámci matematického modelu do 

výpočtu zahrnuto; 

- výpočet je o to náročnější, čím více má výpočtová oblast buněk 

- výpočet je o to náročnější, čím méně kvalitní je síť výpočtové oblasti 

 

 Počet buněk patří k hlavním limitujícím faktorům současného matematického 

modelování. A to z důvodu potřeby počítat v každé buňce mnoho různých veličin. Proto 

cílem by mělo být snižování počtu buněk na nutné minimum s ohledem na čas výpočtu. 

Minimalizování počtu buněk by však nemělo být prováděno na úkor kvality sítě. 

Kvalitní síť je taková, která se skládá z na sebe navazujících geometricky pravidelných 

přibližně stejně velikých a pravidelně po celé výpočtové oblasti rozložených elementů 

(buněk).  

 Mezi hlavní nástroj pro tvoření, popř. upravování geometrie a vytváření sítě patří 

program Gambit. 

 

 GAMBIT je prostředí, které spojuje tvorbu geometrie se síťováním, definováním 

oblasti proudění, pevných vodivých oblastí a okrajových oblastí výpočetní sítě 

(dvourozměrná oblast – obecné křivky, trojrozměrná oblast – obecné plochy). Kromě 
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tvorby geometrie pomocí ucelených a výkonných nástrojů pro modelování geometrie 

GAMBIT může jednoduše importovat geometrii z jakéhokoli CAD software. 

Importovaná geometrie může být následně upravována dle požadavku řešitele. [5], [2] 

 

6.1 Programový systém Fluent 

 

 Nástroj Fluent je založen na metodě konečných objemů. Metoda konečných 

objemů spočívá ve třech základních bodech: 

- dělení oblasti na diskrétní objemy užitím obecné křivočaré sítě 

- bilancování neznámých veličin v individuálních konečných objemech 

s diskretizace 

- numerické řešení diskretizovaných rovnic 

 

 Fluent definuje diskrétní konečné objemy užitím non-staggered schématu, kdy 

všechny proměnné jsou uchovávány ve středech konečných objemů. 

 

( )∑ ∑ +=−
i i

CiiPiP SASA ζζ  (6.1) 

kde součet se provede přes sousední buňky BFWESNi ,,,,,= . iA  jsou koeficienty, 

které obsahují příspěvky od konvektivních, difúzních a zdrojových členů CS  a PS  jsou 

složky linearizovaných zdrojových členů a 
PPC SSS ζζ ,+= . Rozdělením oblasti na 

konečné objemy Fluent definuje všechny možné proměnné ve středech konečných 

objemů, což je na obr. 6.1 znázorněno velkými písmeny v objemech.  

 

Obr. 6.1 Použité označení u metody konečných objemů 
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N … sever (North) 

S  … jih (South) 

E … východ (East) 

W … západ (West) 

F … vpřed (Front) 

B … vzad (Back) 

  

 Program FLUENT řeší stacionární i nestacionární Navier-Stokesovy rovnice 

metodou konečných objemů. Řešení takto získaných rovnic je prováděno adaptivními 

multigridními metodami. [2] 

 

6.1.1 Integrace metodou konečných objemů 

 

 Integrace diferenciálních rovnic je jednoduše vysvětlena při užití kartézských 

souřadnic a pro jednoduchost na rovnicích o jedné prostorové nezávisle proměnné, které 

si lze představit jako proudění v trojrozměrném prostoru, kde všechny derivace 

proměnných ve směru y a z jsou nulové. Proudění je navíc stacionární (nezávislé na 

čase). 

 

Rovnice kontinuity pro nestlačitelné a časově ustálené proudění je definována takto: 

0=
∂
∂
x

u
 (6.2) 

 

Rovnice zachování hybnosti: 

( ) S
x

u
v

xx

p
uu

x
+





∂
∂

⋅
∂
∂

+
∂
∂

⋅−=
∂
∂

ρ
1

 (6.3) 

 

Rovnice pro přenos skalární veličiny: 

( ) ζ
ζ

ζζ S
x

a
x

u
x

+





∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

 (6.4) 
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 Integrací těchto rovnic přes konečné objemy se převedou výchozí diferenciální 

rovnice na objemový a plošný integrál a diskretizací na výsledný algebraický tvar 

následujícím způsobem: 

( ) ( ) ( )∫ ∫ ∫ =−==
∂
∂

=
∂
∂

V V S

we uSuSdSudxdydz
x

u
dV

x

u
0  (6.5) 

 

Fyzikálně výraz označuje rozdíl hmotnostních průtoků: 

0=− we QQ  (6.6) 

 

 Malá písmena e,w označují hranice, které ohraničují konečný objem a velké 

písmena označují středy konečných objemů jak je patrné z obr. 6.2. 

 

Obr. 6.2 Souřadnicové schéma 

 

 Podobným způsobem lze provést integrací rovnice zachování hmotnosti a 

rovnice pro přenos skalární veličiny. Nevýhodou této metody je, že používané veličiny 

jsou definovány jak na stěně, tak ve středech konečných objemů. Proto je nezbytné 

použít interpolační schémata pro interpolaci této veličiny do středu buňky. 

Nejjednodušší schéma je aritmetický průměr. Pro 3D jsou samozřejmě rovnice 

rozšířeny na třídimenzionální souřadný systém. Každá iterace se skládá z několika 

kroků. [20] 
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7 DEFINOVÁNÍ MATEMATICKÉHO MODELU, 

OKRAJOVÝCH PODMÍNEK A VÝPO ČETNÍ 

OBLASTI 

 

7.1 Definování matematického modelu 

 

 Na základě výpočtu Reynoldsova čísla (5.17) byl definován laminární model 

proudění oleje ve válcové mezeře hydrostatického radiálního ložiska. Vlastní 

kompozice ložiska je pevná, v ložisku rotuje vřeteno soustruhu. Velký důraz je kladen 

na pracovní teplotu kapaliny, tedy 40 °C, která musí být udržována na konstantní 

hodnotě, maximální odchylka od této hodnoty je ±2 °C. Na základě tohoto předpokladu 

bylo uvažováno izotermní proudění, bez přestupu tepla. V první fázi byl definován 

dvourozměrný matematický model s ohledem na ověření laminárního modelu. V druhé 

fázi byl použit trojrozměrný matematický model ložiska s použitím periodických 

okrajových podmínek, následně byl použit trojrozměrný matematický model ložiska s 

excentricky uloženým hřídelem vřeteníku.  

 

Proudění kapaliny v hydrostatickém ložisku je spojeno s řešením problému 

definovaném jako: 

- dvourozměrné proudění 

- trojrozměrné proudění s použitím periodických okrajových podmínek 

- laminární proudění 

- časově ustálené spojité proudění 

- nestlačitelné proudění ( ).konst=ρ  

- izotermické proudění ( ).konstT =  

- proudění bez uvažování příměsí 

 

 V případě trojrozměrného proudění byly řešeny dvě varianty konstrukčních 

úprav ve srovnání se základní konstrukcí. S ohledem na geometrii ložiska a okrajové 

podmínky byly použity periodické okrajové podmínky. Další variantou byl výpočet 
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ložiska s excentricky uloženým hřídelem vřeteníku a vyhodnocení tlakových sil pro 

různé provozní podmínky.  

 

7.2 Definování okrajových podmínek 
 

7.2.1 Dvourozměrné proudění v úzké mezeře hydrostatického ložiska 
 

 Touto variantou byl definován laminární matematický model proudění v úzké 

mezeře jak je patrné z obr. 7.1. Následně byly definovány dva typy okrajových 

podmínek na vstupu do oblasti proudění. 

 

Obr. 7.1 Schéma modelu pro dvourozměrné proudění a definice typů okrajových 

podmínek 

 

Definované typy okrajových podmínek pro 2D model: 

- WALL (pevná stěna) 

- INLET1…INLET6 (vstup pracovní kapaliny) 

- OUTLET1…OUTLET6 (výstup pracovní kapaliny) 

- ROTATIONAL WALL (rotující stěna) 

- FLUID (oblast proudění) 
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 Definované okrajové podmínky jsou různého druhu. Jedná se o okrajové 

podmínky specifikující fyzikální pracovní prostředí jako hraniční oblast. Hodnoty 

vstupních veličin byly definovány na základě provozních podmínek (objemový průtok 

hydrogenerátoru 80 l/min, který je rozdělen na 6 hodnot hmotnostních průtoků 

1
1 19778,0 −⋅= skgQm  pro definování v programu Fluent 6.3.26), pro jednotlivé vstupy 

(INLET1…INLET6). Hodnota hmotnostního průtoku by měla odpovídat vstupnímu 

statickému tlaku barp 70=  ve všech kapsách. Zadané hodnoty pro nestlačitelné 

proudění tlakové kapaliny na vstupu do mazací drážky jsou následující: 

- vstup - pressure inlet (relativní statický tlak barp 701 = ) 

 - mass flow rate (hmotnostní průtok 1
1 19778,0 −⋅= skgQm ) 

 

 Tyto podmínky byly definovány na vstupu  do mazací drážky (obr. 7.1). Výstup 

kapaliny je definován v oblasti vyvíjecí drážky jak je patrné z obr. 7.1 hodnotou 

nulového přetlaku (výtok do okolí o atmosférickém tlaku): 

- výstup - pressure outlet (relativní tlak barpv 0= ) 

  

Pro rotující stěnu hřídele (ROTATIONAL WALL) byla zadána podmínka rotace 

pomocí úhlové rychlosti 133,7 −⋅= sradω .  

 

 Řešená 2D úloha neodpovídala skutečnému 3D modelu proudění, protože 

skutečný výstup kapaliny je axiální v čelní a zadní ploše hydrostatického ložiska, nikoli 

radiální v prostoru vyvíjecí drážky, jak je tomu u 2D proudění. Na základě tohoto 

závěru bude následné řešení definováno jako trojrozměrné proudění. Řešení 

dvourozměrného proudění v úzké mezeře bylo provedeno z důvodu ověření laminárního 

matematického modelu a otestování různých druhů okrajových podmínek na vstupu.  

 

7.2.2 Trojrozm ěrné proudění v úzké mezeře hydrostatického ložiska s použitím 

periodických okrajových podmínek 

 
 Proudění v úzké mezeře hydrostatického ložiska s použitím periodických 

okrajových podmínek je charakterizováno rozměrem mezery, tedy nejužšího místa mezi 

ložiskem a hřídelí (0,12 mm), viz. obr. 7.2. Je definován laminární matematický model, 
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po jeho ověření v předchozí úloze. Periodická podmínka je definována s ohledem na 

symetrické rozměry mazacích a vyvíjecích drážek a jejich pravidelným rozmístěním po 

obvodu hydrostatického ložiska (60°, obr. 7.3). Výpočet v případě trojrozměrného 

proudění v úzké mezeře slouží k vyhodnocení rychlostního a tlakového pole 

v jednotlivých částech hydrostatického ložiska za provozních okrajových podmínek 

definovaných na jednotlivých hranicích (obr. 7.2). 

 

 

Obr. 7.2 Funkční části hydrostatického ložiska 

 

Na obr. 7.2 jsou znázorněny hlavní funkční části hydrostatického ložiska 

v radiálním řezu vedeném v polovině hydrostatického ložiska pro snadnější zobrazení 

daných částí. Z funkčních částí hydrostatického ložiska (obr. 7.2) je patrná vyvíjecí 

drážka, mazací drážka (kapsa) a oblast proudění oleje. 
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Obr. 7.3 Schéma modelu pro trojrozměrné proudění včetně skutečné modelované části 

hydrostatického ložiska 

 

 Na obr. 7.3 je zobrazena modelovaná část hydrostatického ložiska s použitím 

periodických okrajových podmínek pro snadnější numerickou simulaci v programu 

Fluent. 

 
Definované typy okrajových podmínek pro 3D model (dle obr. 7.3): 

- WALL (pevná stěna) – poz. 2 

- INLET1…INLET6 (vstup pracovní kapaliny) – poz. 1 

- OUTLET1, OUTLET2 (výstup pracovní kapaliny) – poz. 5 

- ROTATIONAL WALL (rotující stěna) – poz. 3 

- FLUID (oblast proudění, obr. 7.2) 

- PERIODIC Boundary Conditions (rotační okrajová periodická podmínka) – poz. 

4 

 

 V případě trojrozměrného proudění jsou řešeny celkem 4 varianty. 3 varianty 

jsou řešeny pomocí periodických okrajových podmínek: 

- Varianta 1 – původní rozměry ložiska definované v kap. 7.2.2 s použitím 

periodické okrajové podmínky vymodelované části hydrostatického ložiska, viz 

obr. 7.3 
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- Varianta 2 – s použitím periodické okrajové podmínky (obr. 7.3) provedena 

konstrukční úprava vyvíjecí drážky (zmenšení zaoblení z R10 na R7, obr. 7.11) 

- Varianta 3 – s použitím periodické okrajové podmínky (obr. 7.3) provedena 

konstrukční úprava mazací drážky (zvětšení dle obr. 7.12) 

 

7.2.3 Trojrozm ěrné proudění v úzké mezeře excentricky uloženého hřídele 

v hydrostatickém ložisku 

 
 Tato varianta řešení bude v následujícím textu označována jako Varianta 4. 

Jedná se o komplexně vymodelované hydrostatické ložisko s excentricky uloženým 

hřídelem vřeteníku (obr. 7.4). V první fázi byly definovány konstantní hodnoty 

hmotnostního průtoku na vstupu do všech mazacích drážek ( 1
1 19778,0 −⋅= skgQm ) dle 

kapitoly 7.2.2. Následně byla modelována situace tlakově vyváženého hydrostatického 

ložiska s excentricky uloženou hřídeli změnou hodnot hmotnostních průtoků na 

vstupních okrajových podmínkách v mazacích kapsách. 

 
Obr. 7.4 Schéma komplexně vymodelovaného hydrostatického ložiska 
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Definované typy okrajových podmínek pro 3D model (dle obr. 7.4): 

- WALL (pevná stěna) – poz. 3 

- INLET1…INLET6 (mass-flow-rate)  (vstup pracovní kapaliny) – poz. 1 

- OUTLET1, OUTLET2 (pressure-outlet) (výstup pracovní kapaliny) – poz. 4 

- ROTATIONAL WALL (rotující stěna) – poz. 2 

- FLUID (oblast proudění, obr. 7.2) 

 

7.3 Tvorba výpočetní sítě v systému Gambit 

 

 Tvorba výpočetní sítě pro numerickou simulaci v programu Fluent je rozdělena 

do 3 základních skupin. Jedná se o následující kroky: 

- tvorba geometrie 

- tvorba výpočetní sítě 

- nastavení typu okrajových podmínek 

  

 V systému Gambit lze velmi rychle vytvářet geometrické prvky ve 2D (čtverec, 

obdélník, kružnice, atd.) a ve 3D (kvádr, krychle, válec, atd.). Obecná filozofie tvorby 

finální geometrie před tvorbou výpočetní sítě je postupovat krok od kroku nebo 

používat předem definované prvky. Jiná možnost přípravy výpočetní sítě je export 

vytvořené geometrie z CAD systému (CATIA, INVENTOR, atp.). Importovaná 

geometrie může být následně upravována dle požadavku řešitele např. pomocí 

booleovských operací nebo odstraněním přebytečných entit.  

 Gambit nabízí celou řadu nástrojů pro síťování od automatizovaného až po 

možnost uživatelsky síťovat jednotlivé entity různými prvky. Po vytvoření výpočetních 

sítí je nutné zadat odpovídající typy okrajových podmínek z důvodu následného exportu 

geometrie do systém Fluent. 

 

 Pro tvorbu výpočetní sítě byl použit program Gambit 2.4.6. Celá oblast je 

rozdělena na nepřekrývající se konečné objemy ve tvaru čtyřúhelníků. Použitá síť je 

nestrukturovaná, rovnoměrně rozdělena po celé délce. Na hranici oblasti je nutné 

definovat okrajové podmínky, což jsou hodnoty, funkční závislosti nebo derivace všech 

hledaných proměnných. 
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Obr. 7.5 Řešené radiální hydrostatické ložisko v perspektivním pohledu v programu 

Inventor 

 

7.3.1 Výpočetní síť 2D modelu úzké mezery hydrostatického ložiska 

 
Vytvořená výpočetní síť 2D model úzké mezery hydrostatického ložiska 

odpovídá přesně výkresové dokumentaci od firmy Interfluid, spol. s r.o. K tvorbě 

výpočetní sítě byly použity 4-stěnné pravidelné i nepravidelné prvky. Celkový počet 

buněk výpočetní sítě je 603 789. Na výšku v úzké mezeře bylo definováno 5 buněk. 

 Na obr. 7.6 je zobrazen výsledek 2D modelu úzké mezery v  programu Gambit 

2.4. Další detailní obrázky jdou uvedeny v kap. 12.  
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Obr. 7.6 2D model úzké mezery hydrostatického ložiska v programu Gambit 2.4.6 

 

7.3.2 Výpočetní síť zjednodušeného 3D modelu radiálního hydrostatického 

ložiska 

  

 Byly vytvořeny 4 varianty výpočetních sítí hydrostatického ložiska odpovídající 

definovaným variantám řešení (kap. 7.2.2, 7.2.3). U dvou variant se jednalo o 

konstrukční úpravy původního hydrostatického ložiska. Poslední variantou byla 

výpočetní síť celého hydrostatického ložiska s excentricky uloženou hřídeli (obr. 7.7). 

Další detailní obrázky jsou umístěny v kap. 12. 
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Obr. 7.7 Hydrostatické ložisko zobrazené ve 3D v programu Gambit - vlevo umístěno 

hydrostatické ložisko pro řešenou Variantu 4, vpravo část hydrostatického ložiska pro 

řešení Varianty 1 – 3 

 

 Síť je rozdělená na nepřekrývající se konečné objemy ve tvaru pravidelných i 

nepravidelných pětistěnných a šestistěnných elementů, včetně klínovitých elementů, 

které jsou vhodně přizpůsobeny dané geometrii. 

 

Pro vytvoření sítě jsou využity buňky tvaru konstrukčních elementů ve 3D dle obr. 7.9. 

 

Obr. 7.8 Základní 3D elementy 

 

Varianta 1 – původní konstrukce radiálního hydrostatického ložiska 
 

 Výpočetní síť původního radiálního hydrostatického ložiska je vymodelována 

jako 1/6 hydrostatického ložiska, z důvodu periodicky se opakujících konstrukčních 

prvků (vyvíjecí drážka, mazací kapsa) a následného definování stejných okrajových 

podmínek pro vstup a výstup k numerické simulaci. Tato úprava je provedena z důvodu 

usnadnění numerického výpočtu v programu Fluent. Celkový počet elementů je 600 000 
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a na výšku 5 ve válcové mezeře. Počet buněk na výšku je definován s ohledem na 

celkový počet buněk v modelovaném ložisku s excentricky uloženým hřídelem 

vřeteníku. Schéma vytvořené výpočetní sítě radiálního hydrostatického ložiska 

v programu Gambit 2.4.6 je patrné z obr. 7.9, včetně detailu sítě. 

 

Obr. 7.9 Schéma hydrostatického ložiska s řešením v programu Gambit pro 1. variantu 

 

Varianta 2 –konstrukční úprava vyvíjecí drážky 

 

 Konstrukční úprava vyvíjecí drážky spočívala ve změně poloměru drážky 

z původních mmR 10=  na mmR 7= . U této varianty je nastaven stejný matematický 

model jako u Varianty 1. Byla vytvořena výpočetní síť pouze na 1/6 hydrostatického 

ložiska s definováním stejného typu okrajových podmínek. 

 

Obr. 7.10 Změna poloměru vyvíjecí drážky hydrostatického ložiska 
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Varianta 3 – konstrukční úprava mazací drážky 
 

 U této varianty je provedena změna rozměru mazací drážky. Z obr. 7.11 je 

patrná konstrukční úprava, kde dochází ke zvětšení mazací drážky. U této varianty  je 

nastaven stejný matematický model jako u Varianty 1. Byla vytvořena výpočetní síť 

pouze na 1/6 hydrostatického ložiska s definováním stejného typu okrajových 

podmínek. 

 

Obr. 7.11 Schéma znázorňující konstrukční úpravu mazací drážky 

 

Varianta 4 – excentrické uložení hřídele v radiálním hydrostatickém ložisku 

 

 U této varianty je vymodelováno radiální hydrostatické ložisko, kdy hřídel 

vřeteníku je uložen excentricky s excentricitou 0,02 mm. Posunutí hřídele je ve směru 

vertikálním, jak je zobrazeno na obr. 7.13. 

 

Obr. 7.13 Schéma excentrického uložení hřídele vřeteníku v radiálním hydrostatickém 

ložisku 



VŠB – TU Ostrava  Diplomová práce 

 47 

8 APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELU VE 2D 

 

 V úloze řešení proudění v úzké mezeře hydrostatického ložiska ve 2D byl 

definován a ověřen laminární model, kdy se jednalo o laminární proudění v úzké 

mezeře, jak je uvedeno v kap. 5.4. Zadané parametry odpovídají technickým 

parametrům podle kap. 4.1. Geometrie úzké mezery v programu Gambit 2.4.6. je 

zobrazena v kap. 12. V této kapitole jsou také uvedeny výsledky získané v programu 

Fluent 6.3.26. 

 

Definované okrajové podmínky pro 2D model jsou následující: 

- vstup barp 701 =  (statický tlak na 1 mazací kapsu) 

 1
1 19778,0 −⋅= skgQm  (hmotnostní průtok na 1 mazací kapsu) 

- výstup barp 0=  (nulový přetlak) 

 

 Pro vstupní okrajovou podmínku byly definovány dva typy okrajových 

podmínek (hodnota statického tlaku a hodnota hmotnostního průtoku). Přístup 

modelování proudění pomocí zjednodušeného 2D modelu neodpovídá skutečnému 

proudění v hydrostatickém ložisku, proto není potřeba se zabývat detailnějším 

modelováním ve 2D. Z hlediska stability a výpočetního času numerické simulace byla 

vhodnější okrajová podmínka definovaná hmotnostním průtokem. Tento typ okrajové 

podmínky byl následně použit i ve variantách 3D modelování. 

 



VŠB – TU Ostrava  Diplomová práce 

 48 

 

Obr. 8.1 Průběh residuálu pro 2D úlohu 

 

 Výpočet zkonvergoval po 43 iteracích, jak je patrné z obr. 8.1. Konvergence je 

poměrně rychlá a to z důvodu poměrně jednoduché geometrie proudění. Pro názornost 

jsou na obr. 8.2 zobrazené kontury velikosti rychlosti na vstupu v mazací drážce 

hydrostatického ložiska. Jak bylo výše poznamenáno, tak modelování pomocí 2D 

modelu neodpovídá skutečnému proudění v hydrostatickém ložisku, protože dosažené 

velikosti rychlosti jsou 1
max 47 −⋅= smv . Výstupem 2D modelu je ověření typu okrajové 

podmínky a definovaného laminárního modelu. 
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Obr. 8.2 Výsledné kontury velikosti  rychlosti v mazací drážce 

 

 

9 APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELU VE 3D 
 

 Pro testování proudění v trojrozměrné geometrii hydrostatického ložiska byly 

definovány 4 varianty, popsané v kap. 7.3.2. Pro vytvoření odpovídající výpočtové 

oblasti jednotlivých variant byl použit software Gambit 2.4.6.  

 Typy jednotlivých okrajových podmínek jsou definovány v kapitole 7.2.3 

(INLET, OUTLET, WALL, ROTATIONAL WALL). Nová okrajová podmínka, která 

byla použita, je okrajová podmínka PERIODIC (rotační okrajová periodická podmínka).  

 Typy okrajových podmínek na vstupu a výstupu (kap. 7.2.2, 7.2.3) jsou 

definovány na základě závěru z 2D modelu. Pro případ s excentricky uloženým 

hřídelem se mění poměr hmotnostního průtoku v jednotlivých mazacích kapsách.  
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9.1 Varianta 1 – původní konstrukce radiálního hydrostatického 

ložiska 

 

 Hlavní účel definování této varianty bylo ověřit, zda empiricky zvolený průtok 

( 1min80 −⋅l ) dodávaný čerpadlem odpovídá požadavku vstupního statického tlaku p1. 

Tato varianta definuje modelovanou část hydrostatického ložiska dle Obr. 7.3. Typy 

okrajových podmínek již byly popsány výše. Okrajové podmínky matematického 

modelu jsou následující: 

- vstup 1
1 19778,0 −⋅= skgQm  - původní průtok 

 1
1 175,0 −⋅=′ skgQm  - upravený průtok 

- výstup barp 0=   

  

 Požadovaná hodnota středního statického tlaku působícího v mazací kapse je 

barp 701 = ) K odladění výsledku bylo provedeno několik výpočtů s různou velikosti 

hmotnostního průtoku na vstupu do mazací kapsy. Výsledky jsou znázorněny v tab. 9.1. 

Pro zobrazení výsledků je vytvořena vyhodnocovací rovina (obr. 9.1), ve které se 

zobrazují základní proudové veličiny (tlak, rychlost) a je umístěna ve vzdálenosti 0,06 

mm od průměru hřídele a je vedena středem mazací drážky jak je patrné z obr. 9.1. 

 

Tab. 9.1 Srovnání výstupních parametrů 

 
Původní 
varianta 

Odladěná 
varianta 

Hmotnostní průtok Qm [kg.s-1] 0,19778 0,175 
Průměrná hodnota statického tlaku v mazací drážce 
p[bar] 

79,05 69,7 

Maximální velikost rychlosti proudění oleje ve 
vyhodnocovací rovině na výstupu z vyvíjecí drážky 
v1max [m.s-1] 

12,23 10,8 

 

 Z vypočtených výsledků je zajímavá hodnota hmotnostního průtoku, která je o 

11,5% nižší. To znamená, že pro dané ložisko by stačil hydrogenerátor, který disponuje 

objemovým průtokem 1min71 −⋅= lQ . Maximální velikosti rychlostí jsou poměrně 

vysoké (obr. 9.2) a to zejména v oblastech výstupu z vyvíjecí drážky, viz. obr. 9.2.  
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Obr. 9.1 Zobrazení vyhodnocovací roviny 

 

Obr. 9.2 Vektory velikosti rychlosti proudění oleje u Varianty 1 řešeného radiálního 

hydrostatického ložiska 

 

 Z obr. 9.2 je patrné jak vysokou rychlostí vytéká olej z prostoru vyvíjecí drážky 

( 1
max 8,10 −⋅= smv ). V praxi dochází k stříkání oleje z tohoto prostoru. Proto je 

instalován na okraji ložiska tzv. límec, který brání rozstříkávání oleje a zaručuje jeho 

stékání do sběrné nádrže. Podle směru vektorů velikosti rychlosti (obr. 9.2) je vidět i 

rotace hřídele, která je proti směru hodinových ručiček. 
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9.2 Varianta 2 – konstrukční úprava vyvíjecí drážky 

 

 Jako další varianta řešení se nabízí konstrukční úprava jednoho z funkčních 

prvků hydrostatického ložiska. Jako první jsem si vybral konstrukční úpravu vyvíjecí 

drážky. Původní rádius této drážky byl mmR 10=  (obr. 9.1). Navrhl jsem úpravu na 

rádius mmR 7=′ . Tato varianta byla definována pro vstupní hmotnostní průtok 

1.175,0 −= skgQm , který byl odladěn v předchozí úloze. Vyhodnocené hodnoty 

numerické simulace jsou: 

- střední hodnota statického tlaku v mazací kapse barp 03,73=  

- maximální velikost rychlosti proudícího oleje 

 ve vyhodnocovací rovině na výstupu z vyvíjecí drážky 1
max1 8,12 −⋅= smv  

 

 Výsledný tlak je zvýšený o hodnotu 3 bar a maximální velikost rychlosti ve 

vyhodnocovací rovině na výstupu z mazací drážky je o 5,85 m.s-1 vyšší obr. 9.3, 

z důvodu zmenšení velikosti plochy vyvíjecí drážky. 

 

 

Obr. 9.3 Vektory velikosti rychlosti proudění oleje pro Variantu 2 radiálního 

hydrostatického ložiska 
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9.3 Varianta 3 – konstrukční úprava mazací drážky 
 

 Další konstrukční úpravou byla změna rozměru mazací kapsy popsána v kap. 

7.3.2. Vstupní okrajová podmínka je definována na základě odladěného hmotnostního 

průtok 1175,0 −⋅= skgQm  (kap. 9.1). Vyhodnocené hodnoty numerické simulace jsou: 

- střední hodnota statického tlaku v mazací kapse   barp 04,2=  

- maximální velikost rychlosti proudícího oleje  

 ve vyhodnocovací rovině na výstupu z vyvíjecí drážky 1
max1 29,6 −⋅= smv

  

 Výsledky  této numerické simulace s konstrukční úpravou velikosti mazací 

drážky hydrostatického ložiska oproti původní konstrukci hydrostatického ložiska jsou 

výrazně odlišné. Z této konstrukční úpravy vyplývá, že zvětšením mazací drážky dojde 

k poklesu tlaku v mazací kapse, snížení únosnosti i rychlosti proudění oleje z mazací 

drážky. K dosažení definovaného tlaku 70 bar je nutné navrhnout čerpadlo s větším 

průtokem, tím se samozřejmě zvýší únosnost ložiska. 

 

 

Obr. 9.4 Kontury statického tlaku pro řešenou Variantu 3 radiálního hydrostatického 

ložiska – zobrazeno původní ložisko bez konstrukční úpravy  
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Obr. 9.5 Kontury statického tlaku pro řešenou Variantu 3 radiálního hydrostatického 

ložiska – zobrazen ložisko se zvětšenou velikostí mazací drážky  

 

 Na obr. 9.4 a 9.5 je znázorněné srovnání rozložení průběhu statického tlaku 

původního ložiska s ložiskem, které má zvětšenou mazací kapsu (vpravo). Fyzická 

realizace této úpravy by předpokládala instalaci hydrogenerátoru o vyšším průtoku. 

 

9.4 Varianta 4 – excentrické uložení hřídele v radiálním 

hydrostatickém ložisku 

 

 Poslední variantou je použití hydrostatického ložiska bez konstrukčních úprav 

dle podkladů firmy Interfluid, spol. s r. o. Navržená úprava je v excentrickém uložení 

hřídele vřeteníku. Zvolil jsem excentricitu mme 02,0=  (kap. 7.3.2). Jako vstupní 

okrajová podmínka je definován hmotnostní průtok do všech mazacích drážek. 

Kritériem pro získání porovnávacích výsledků je střední hodnota statického tlaku 

v mazacích kapsách. 

 Prvním krokem je definování stejné hodnoty hmotnostního průtoku pro každou 

mazací kapsu 119778,0 −⋅= skgQm . Tento průtok odpovídá původnímu průtoku 

čerpadla 80 l.min-1. Druhým krokem bylo docílit situace tlakové vyváženosti pomocí 

změny velikosti poměru hmotnostních průtoků v jednotlivých mazacích kapsách tak, 
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aby v každé mazací kapse byla stejná hodnota tlaku. Smysl řešení spočíval ve 

vyhledávání vhodného poměru hmotnostních průtoků v mazacích kapsách.  

 

Numerické výsledky jsou následující: 

1. Varianta s definovaným stejným hmotnostním průtokem ve všech mazacích 

kapsách (0,19778 kg.s-1) 

Tab. 9.2 Tabulka výsledných hodnot pro 1. variantu 

Číslo mazací 
kapsy 

Střední hodnota statického tlaku 
v dané kapse [bar] 

Síla působící na danou kapsu 
[N] 

1 98,4 - 433 135,48 
2 76,03 - 405 582,13 
3 47,35 109 240,01 
4 38,17 266 586,02 
5 46,66 161 537,32 
6 74,86 - 75 404 

 

 V tabulce 9.2 jsou vyhodnoceny střední hodnoty statického tlaku v daných 

mazacích kapsách a síly, působící na mazací kapsy jak je to patrné z obr. 9.6. Celá 

oblast je rozdělena na 6 segmentů k vyhodnocení výše definovaných veličin (tlak, síla). 

 

Obr. 9.6 Schéma pro znázornění rozmístění mazacích kapes a výslednic působících sil 
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2. Varianta s odladěnými hodnotami hmotnostních průtoků v jednotlivých kapsách 

Tab. 9.3 Tabulka výsledných hodnot pro 2. variantu 

Číslo 
mazací 
kapsy 

Zadaný 
hmotnostní 

průtok [kg.s-1] 

 
objemový průtok 

[l.min-1] 

Střední hodnota 
statického tlaku 

v dané kapse 
[bar] 

Síla 
působící 
na danou 
kapsu [N] 

1 0,11866 8 59,1 - 326 855,6 
2 0,14833 10 57,27 - 243 930,6 
3 0,2225 15 56,7 82 550,1 
4 0,3263 22 57,1 320 633,2 
5 0,2373 16 56,07 241 220,7 
6 0,14833 10 56,13 - 89 398,3 

Při porovnání hodnot z tabulek 9.2 a 9.3 jsou patrné následující výsledky: 

- Hodnoty středního statického tlaku jsou v odladěné variantě s různými 

hodnotami průtoků téměř na stejné hodnotě 57 bar.  

- Hodnoty sil na jednotlivé kapsy jsou téměř v rovnováze (např. F1 a F4). 

Celkový vstupní průtok hydrostatického ložiska je 80 l.min-1 pro obě varianty, tedy 

parametr použitého čerpadla v daném systému. Cílem změny velikosti průtoku 

v jednotlivých mazacích kapsách bylo dosažení tlakové a silové rovnováhy v mazacích 

kapsách radiálního hydrostatického ložiska. 

 

Obr. 9.7 Kontury statického tlaku u Varianty 4 radiálního hydrostatického ložiska  - 

ložisko se stejnými hodnotami okrajových podmínek 
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Obr. 9.8 Kontury statického tlaku u Varianty 4 radiálního hydrostatického ložiska –

ložisko s upravenými hodnotami okrajových podmínek 

 

 Na obr. 9.7 a 9.8 jsou znázorněny výsledky dvou variant řešeného 

hydrostatického ložiska s excentrickým uložením hřídele vřeteníku. Z důvodu 

excentrického uložení dojde k značnému narušení tlakových polí v jednotlivých 

mazacích kapsách. Vlevo je zobrazena varianta se stejnými hodnotami hmotnostních 

průtoků. Vpravo pak upravené hodnoty hmotnostních průtoků tak, aby v prostoru 

mazací drážky byly přibližně stejné hodnoty tlaku. Výstupy numerické simulace této 

varianty mohou sloužit jako podklady k řízení velikosti vstupních průtoků do 

jednotlivých kapes v situaci, kdy dojde k ustavování hřídele vřeteníku. 
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10 ZÁVĚR 

 

 Diplomová práce se zabývá problematikou matematického modelování proudění 

hydraulické kapaliny v radiálním hydrostatickém ložisku, které je používáno 

v soustruhu S 125 Le Progress v podniku Vítkovice, a.s. Radiální hydrostatické ložisko 

je navrženo podle výkresové dokumentace dodané firmou Interfluid, spol. s r.o.  

 

 V úvodní části se diplomová práce zabývá problematikou hydrostatických 

ložisek a jejich používáním ve strojírenském průmyslu s ohledem na konstrukční 

charakteristiku. Hydrostatická ložiska se obecně řadí do kategorie kluzných ložisek, kdy 

olej je do prostoru ložiska přiváděn pod stálým tlakem a dochází k udržování tohoto 

tlaku na konstantní hodnotě. Nejvíce používaným typem jsou radiální nebo axiální 

hydrostatická ložiska. Tato diplomová práce se zabývá prouděním v radiálním 

hydrostatickém ložisku.  

 

 V další části je podrobně popsána funkce radiálního hydrostatického ložiska 

společně s výpočtem základních parametrů ložiska na základě podkladů firmy 

Interfluid, spol. s r.o. Tento postup výpočtu základních parametrů hydrostatického 

ložiska je používán v závodech Škoda Plzeň.  

Další kapitolou je řešení proudění oleje v úzké mezeře radiálního hydrostatického 

ložiska metodou konečných objemů programem Fluent, verze 6.3.26. Základní filozofie 

a způsob řešení metody konečných objemů je popsána v kap. 6.1. Nejprve je definována 

problematika proudění skutečné kapaliny v úzké mezeře definováním základních 

bilančními rovnicemi (Navier – Stokesova rovnice, rovnice kontinuity) mezi dvěma 

válci. Další krok pojednává o tvorbě geometrie a výpočetní sítě k následné numerické 

simulaci pomocí software Gambit verze 2.4.6. Základní geometrie radiálního 

hydrostatického ložiska byla vytvořena v programu Inventor a následně importována do 

programu Gambit.  

Další kapitoly definují jednotlivé varianty řešení radiálního hydrostatického ložiska, 

které vychází ze zadání diplomové práce. Obecně lze řešení rozdělit na dvourozměrné a 

trojrozměrné proudění.  
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Dvourozměrné proudění v úzké mezeře radiálního hydrostatického ložiska  

Důvodem řešení 2D modelu proudění v úzké mezeře radiálního hydrostatického ložiska 

je ověření definovaného laminárního modelu. Předpoklad laminárního proudění je 

definován na základě vypočteného Reynoldsova čísla 078,9Re= . Dále byl proveden 

výpočet Taylorova čísla s ohledem na vývoj Taylorových vírů. Vypočtené Taylorovo 

číslo je 102,0=Ta  a je porovnáváno s kritickým Taylorovým číslem, jehož hodnota je 

3,41=kritTa . Následně byly definovány dva typy okrajových podmínek (tlaková a 

průtoková) na vstupu do oblasti proudění. Z průběhu výpočtu vyplývá, že je vhodnější 

nastavení průtokové okrajové podmínky a to z hlediska konvergence a stabilnějšího 

průběhu řešení. Řešená 2D úloha neodpovídala skutečnému 3D modelu proudění, 

protože skutečný výstup kapaliny je axiální v čelní a zadní ploše hydrostatického 

ložiska, nikoli radiální v prostoru vyvíjecí drážky, jak je tomu u 2D proudění. Výstupem 

2D modelu bylo ověření laminárního modelu a použití průtokové okrajové podmínky na 

vstupu. 

 

Trojrozm ěrné proudění v úzké mezeře radiálního hydrostatického ložiska 

Pro případ trojrozměrného proudění jsou zpracovány 4 varianty řešení. První varianta 

odpovídá výrobní dokumentaci firmy Interfluid, spol. s r.o. Další varianty definují různé 

konstrukční úpravy radiálního hydrostatického ložiska. Pro první tři varianty je použit 

model 1/6 radiálního hydrostatického ložiska s použitím periodických okrajových 

podmínek. Poslední varianta je aplikována na komplexně vymodelované hydrostatické 

ložisko s excentricky uloženým hřídelem vřeteníku. 

 

Varianta 1 – radiální hydrostatické ložisko definované podle výrobní výkresové 

dokumentace dodané firmou Interfluid, spol. s r.o. Prvním krokem jsem ověřoval, zda 

celkový zadaný objemový průtok 80 l.min-1 vyvodí průměrnou hodnotu statického tlaku 

v mazací kapse a to požadovaných 70 bar. Výstupem numerické simulace je při 

definovaných 80 l.min-1 je průměrná hodnota statického tlaku v mazací kapse 79,05 bar, 

tedy vyšší než je požadována. Dalším krokem bylo testování různých hodnot 

hmotnostních průtoků na vstupu do mazacích drážek s požadovaným výstupem 70 bar. 

Výsledný průtok je 71 l.min-1, který odpovídá průměrné hodnotě statického tlaku 

v mazací kapse 69,7 bar. Závěrem numerického výpočtu této varianty je doporučení 

k použití čerpadla s menším průtokem. 
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Varianta 2 – definuje úpravu poloměru vyvíjecí drážky na radiálním hydrostatickém 

ložisku. Původní poloměr zaoblení vyvíjecí drážky je mmR 10= , upravený poloměr 

mmR 7=′ . Jednou z funkcí vyvíjecí drážky je odvod oleje. Vyhodnocena je výstupní 

rychlost kapaliny v definované vyhodnocovací rovině (obr. 9.1) na výstupu z vyvíjecí 

drážky. Jako vstupní okrajová podmínka je definován objemový průtok získaný 

v předchozí variantě (Varianta 1), tedy 71 l.min-1. Výsledné hodnoty výstupní rychlosti 

v prostoru vyvíjecí drážky se změní z původní varianty (Varianta1) 10,8 m.s-1 na 12,8 

m.s-1. 

Varianta 3 – definuje konstrukční úpravu mazací drážky radiálního hydrostatického 

ložiska. Konstrukční úprava je realizována zvětšením rozměru mazací drážky, jak je 

patrné z obr. 7.11. Jako vstupní okrajová podmínka je definován objemový průtok 

z Varianty 1. (71 l.min-1). Výsledkem této konstrukční úpravy dojde k poklesu tlaku 

v mazací kapse (až na hodnotu 2,04 bar), snížení únosnosti i rychlosti proudění oleje 

z mazací drážky. K dosažení definovaného tlaku 70 bar je nutné navrhnout čerpadlo 

s větším průtokem, tím se následně zvýší únosnost ložiska. 

Varianta 4 – definuje radiální hydrostatické ložisko s excentricky uloženým hřídelem 

vřeteníku. Excentricita hřídele vřeteníku je navržena na mme 02,0= . Prvním krokem 

byly definované stejné hodnoty hmotnostního průtoku ( 119778,0 −⋅= skgQm ) do všech 

mazacích drážek pomocí okrajových podmínek. Velikost průtoku odpovídá původnímu 

objemovému průtoku čerpadla 80 l.min-1. Druhým krokem bylo docílit situace tlakové 

vyváženosti hydrostatického ložiska pomocí změny velikosti poměru hmotnostních 

průtoků v jednotlivých mazacích kapsách tak, aby v každé mazací kapse byla stejná 

hodnota tlaku. Výsledné hodnoty z numerické simulace jsou zobrazeny v tab. 9.2 a 9.3.   

 Pro vypracování této diplomové práce byl použit výpočetní program Fluent 

6.3.26 a program pro úpravu geometrie a síťování Gambit 2.4.6. Při řešení 

hydrostatického ložiska jsem použil výpočetní techniku VŠB – TU Ostrava, v místnosti 

A1032. Dané varianty řešení jsem shledal jako nejvhodnější pro tuto diplomovou. Tato 

práce může navazovat v zadávání dalších konstrukčních úprav, testování různých 

provozních stavů radiálního hydrostatického ložiska, které z hlediska časové náročnosti 

a složitosti nejsou obsahem této diplomové práce. 
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