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Anotace 

Disertační práce se zabývá experimentálními a numerickými metodami stanovení 

vlastností hydraulického vedení a hydraulického oleje a jejich vlivem na dynamiku 

hydraulického obvodu. Dále je zaměřena na modelování interakce tekuté a pevné sloţky tj. 

Fluid-Structure Interaction (FSI) analýzy. V úvodní části jsou uvedeny cíle práce a přehled 

současného stavu problematiky FSI analýzy a zkoumání vlastností hydraulického oleje 

a hydraulického vedení. Je zde rozebrána problematika modulu pruţnosti hydraulického 

vedení a hydraulického oleje včetně nerozpuštěného vzduchu. Následně jsou vytvořeny 

matematické modely pro jednorozměrné (1D) a trojrozměrné (3D) simulace proudění. 

V experimentální části je uvedena metodika měření a vyhodnocení modulu pruţnosti 

hydraulického oleje a hydraulických hadic. Výsledky jsou pouţity v matematických 1D 

modelech jako okrajové podmínky. Tyto modely jsou pak verifikovány pomocí experimentů 

zaměřených zejména na zkoumání dynamiky hydraulického obvodu.  V závěrečné kapitole je 

popsána metodika 3D modelování FSI analýzy pomocí programu Ansys APDL a Ansys 

Fluent. Závěrem je shrnutí dosaţených výsledků a poznatků získaných v rámci této disertační 

práce. 
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Annotation 

This thesis deals with the experimental and numerical methods for determining the 

properties of hydraulic lines and hydraulic oil and their influence on the dynamics of the 

hydraulic circuit. Further it is aimed at modeling the interaction of liquid and solid 

components i.e. Fluid-Structure Interaction (FSI) analysis. The introductory section provides 

the aims of the thesis and overview of the current state of analysis of the FSI problem and 

research of hydraulic oil and hydraulic lines properties. There is a problem analysis of 

modulus of elasticity of the hydraulic lines, hydraulic oil including undissolved air. Then 

mathematical models for one-dimensional (1D) and three-dimensional (3D) flow simulations 

are created. The experimental section describes the measuring methodology and the 

evaluation of modulus of elasticity of the hydraulic oil and the hydraulic hoses. The results 

are used in the 1D mathematical models as boundary conditions. These models are then 

verified by experiments focused mainly on examining the dynamics of the hydraulic circuit. 

The final chapter describes the methodology of 3D modeling FSI analysis using Ansys APDL 

and Ansys Fluent programmes. In conclusion of this dissertation a summary of the 

achievements and lessons learned is provided. 
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1 Úvod 

V disertační práci se zabývám interakcí kapaliny a stěny potrubí při nestacionárním 

proudění a dynamikou hydraulického systému. Nestacionární proudění se vyznačuje tím, ţe se 

charakteristické veličiny proudění např. tlak a rychlost mohou měnit nejenom s dráhou, ale 

i s časem. Při velmi rychlých změnách rychlosti proudění můţe nastat tak velké zvýšení tlaku 

(např. při hydraulickém rázu), ţe je nutné uvaţovat stlačitelnost kapaliny a pruţnost 

hydraulického vedení (potrubí, hadice). Dochází zde ke vzájemnému působení tekuté 

(hydraulický olej) a pevné (hydraulické vedení) sloţky. Tento jev se řeší metodou Fluid-

Structural Interaction (dále jen FSI).  

Dále se zabývám numerickými metodami řešení FSI analýzy, pomocí které mohu výše 

uvedenou problematiku simulovat na PC ve trojrozměrném prostoru (3D). Pro numerické 

modelování FSI jsem zvolil pro Computational Fluid Dynamics (dále jen CFD) programy 

CFX a Fluent a pro Finite Element Method (dále jen FEM) program Ansys (APDL).  

V rámci disertační práce jsem navrhl a realizoval dva experimenty. Pomocí prvního 

experimentu budu zjišťovat modul pruţnosti hydraulického oleje a hydraulických hadic. 

Druhým experimentem je hydraulický obvod s přímočarým hydromotorem, hmotnou zátěţí 

a hydraulickým vedením, na kterém je moţné provádět dynamické děje. 

Pro modelování hydraulického systému jako celku je vhodný program Matlab 

SimHydraulics. Je nástroj, který slouţí k modelování a simulaci hydraulických systémů 

v programu Matlab. Proudění lze řešit pouze v jednorozměrném prostoru (1D). 

Výsledkem této práce bude experimentální zjištění modulu pruţnosti hydraulického 

oleje a hydraulických hadic, které budou slouţit jako vstupní pro matematické modely. 

Následně bude popsáno stanovení obsahu vzduchu v hydraulickém oleji a ověření modulu 

pruţnosti hydraulických hadic. Dále bude uveden experiment, na kterém lze simulovat 

dynamické děje hydraulického systému. Jako vstupní parametry do numerického modelu 

tohoto hydraulického systému budou vyuţity parametry a znalosti z předchozích experimentů 

a matematických modelů. Nakonec je popsána metodika tvorby modelu v programu Ansys. 

Simulace provedené pomocí tohoto softwaru jsou ověřeny experimentem.  

2 Přehled současného stavu 

Potrubí a potrubní systémy mají velký význam v mnoha průmyslových odvětvích. 

Zajišťují dopravu širokého spektra látek (v potravinářství, průmyslu), u hydraulických 

systémů slouţí k dopravě tlakové kapaliny, zastávají také bezpečnostní funkce - např. 
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chlazení v jaderných elektrárnách. U potrubních systémů mají vliv na výkon a bezpečnost 

hlavně tlakové pulsace a mechanické vibrace. Porucha potrubí můţe mít katastrofální dopad, 

který můţe vést například ke zranění osob nebo znečištění ţivotního prostředí.  

Interakce kapaliny a stěny potrubí je určena třemi vazbami. Třecí vazba je dána 

smykovým napětím mezi kapalinou a stěnou potrubí, při axiálním pohybu kapaliny. Toto 

napětí působí na rozhraní mezi kapalinou a stěnou potrubí. Poissonova vazba je dána 

normálovým napětím, které na rozhraní působí. Například při zvýšení tlaku kapaliny dojde ke 

zvýšení napětí na stěnu potrubí. Uzlová vazba je místo na konci potrubí, které se můţe 

pohybovat vlivem změny tlaku kapaliny nebo vnějším buzením [50], [51], [52], [53], [54]. 

Poissonova vazba u potrubí vyplývá z transformace obvodového napětí, způsobeného 

vnitřním tlakem, na axiální napětí a je přímo úměrná Poissonovu číslu. Skalak (1956) [56] byl 

jedním z prvních vědců, který rozšířil Zhukovského metodu tak, aby zahrnovala Poissonovu 

vazbu. Williams (1977) [50] provedl podobnou studii a zjistil, ţe strukturální tlumení, 

způsobené podélným a ohybovým pohybem potrubí, je vyšší neţ viskózní tlumení v kapalině. 

Tyto výzkumy však nezahrnovaly radiální setrvačnost kapaliny ani stěny potrubí. Lin 

a Morgan (1956) [50] zahrnuli do svých pohybových rovnic setrvačnost potrubí a příčný 

posuv. Jejich studie byla omezena na vlny, které jsou osově symetrické a mají sinusový 

průběh podél osy. Walker a Phillips (1977) [50] rozšířili studii Lina a Morgana tak, ţe 

zahrnuje radiální setrvačnost stěny potrubí a zároveň pohybové rovnice v axiálním směru. 

Zajímali se o krátkodobé přechodné děje a sestavili jednorozměrný osově symetrický systém 

šesti rovnic. Vardy a Fan (1986) [50], [58], [60] provádí pokusy s rovnou uzavřenou trubkou 

naplněnou kapalinou a tlakové pulzy vytváří pomocí beranidla, které naráţí do jednoho konce 

trubky. Jejich výsledky ukázaly dobrou shodu s analytickým modelem Wilkinsona a Curtise 

(1980) [50]. Wiggert a Otwell (1985) [50] ve svých studiích zanedbali radiální zrychlení, 

které pouţívali Walker a Phillips. Tímto zjednodušením dostali matematický model o čtyřech 

rovnicích. Budny (1988) [50], [58] také zredukoval šestirovnicový model, ale viskózní 

tlumení a smykové napětí kapaliny zahrnul do disipace strukturální a kapalinové energie. 

Experimentálními testy ověřili, ţe tento model úspěšně předpovídá rychlost vlny a tlak 

kapaliny [14].  

Uzlová vazba je výsledkem působení nevyváţených tlakových sil a změny hybnosti 

kapaliny v místech potrubí jako jsou ohyby, kolena, ventily a clony. Blade, Lewis 

a Goodykoontz [50] vymysleli náhradu za potrubí s několika ohyby. Provedli experimentální 

testy, pomocí kterých analyzovali reakci trubky tvaru L na harmonické buzení. Došli 

k závěru, ţe nespojená analýza nepřináší přesný odhad vlastních frekvencí a ţe koleno, ve 
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kterém je spojen pohyb kapaliny a pohyb potrubí, nezpůsobuje ţádný odraz, útlum nebo 

fázový posun ve vlnách. Wiggert, Hatfield, Lesmez a Stuckenbruck (1990) [50], [58] pouţili 

jednorozměrné vyjádření vlny obou oblastí kapaliny a potrubí, a to vede k pěti sloţkám vlny 

a k čtrnácti proměnným. Pro řešení čtrnácti proměnných a vyjádření rychlosti vlny byla 

pouţita metoda charakteristik. Joung a Shin [50] vytvořili model, zohledňující příčné 

a ohybové vlny na elastickou symetrickou trubici. Jejich výsledky jsou velmi blízko 

výsledkům Walkera a Phillipse pro relativně malé deformace potrubí [14]. 

Wood [50] studoval strukturu potrubí zatíţenou harmonickým buzením. Zjistil, ţe 

vlastní frekvence kapaliny byla posunuta, obzvláště kdyţ je frekvence harmonického zatíţení 

blízko jedné z vlastních frekvencí nosné konstrukce. Ellis [50] redukoval strukturu potrubí na 

ekvivalentní pruţiny a hmotnosti, pomocí hmotnosti a tuhosti na fitincích a pomocí uvolnění 

specifických sloţek síly v ohybech, ventilech a tvarovkách. Jeho formulace axiální reakce 

spočívala ve změně metody charakteristik a v zahrnutí namáhání potrubí a rychlosti. 

U metody konečných prvků bral kaţdý prvek potrubí jako nosník [14].  

V současné době ve světě se FSI analýze aplikované na potrubí nejvíce věnuje A. S. 

Tijsseling, který v roce 1993 obhájil doktorskou práci na téma FSI v případě hydraulického 

rázu s kavitací [50]. Další publikací od tohoto autora, kterou je potřeba zmínit je FSI - 

působení hydraulického rázu na tlustostěnnou trubku (2007) [55]. L. Zhang a A. E. Vardy 

jsou autoři věnující se podobné problematice např. FSI analýza v kapalinovém potrubí (1999) 

[60]. V roce 2009 vyšel článek K. Inaby a J. E. Shepherda, zabývající se impulsivním 

namáháním trubek s kompozitních materiálů [22]. Tato analýza je také hojně vyuţívána 

v biomedicíně. S její pomocí lze simulovat vzájemné působení stěny aorty a proudící krve. Na 

toto téma v roce 2002 vypracoval studii J. de Hart s názvem FSI aortální srdeční chlopně [10].  

V hydraulice řešíme interakci kapaliny a pevné látky zejména u hydraulických hadic. 

Jejich pruţná stěna podléhá největší deformaci při působení tlaku kapaliny. Tato stěna je 

tvořena vnitřní duší, ocelovými oplety a vnější vrstvou. Důleţitým parametrem hydraulických 

hadic je modul pruţnosti v tahu. Běţně se modul pruţnosti v tahu určuje pomocí 

experimentální statické tahové zkoušky. Jedná se o časově náročnou a destruktivní zkoušku. 

Výsledkem této zkoušky je závislost tahového napětí   a deformace  , tento jev je popsán 

Hookovým zákonem. Dalším způsobem, jak je moţné určit modul pruţnosti hydraulických 

hadic, je jeho stanovení v závislosti na tlaku kapaliny. Tato metoda skýtá výhody v tom, ţe je 

nedestruktivní a měřená hadice můţe být dále pouţita v hydraulickém obvodu. Vyhodnocení 

modulu pruţnosti hydraulických hadic pomocí této experimentální metody se věnoval 

J. Kopáček (1980) [63] a také L. Hruţík (2008) [17]. 
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3 Cíl disertační práce 

Cílem této disertační práce je specifikovat vlastnosti hydraulického vedení 

a hydraulické kapaliny a zabývat se jejich vlivem na dynamiku hydraulického systému 

experimentálními a matematickými metodami. V práci budou vytvořeny a popsány 

matematické modely, které budou řešeny pomocí programů Ansys Fluent, CFX a Matlab 

SimHydraulics. V prvním zmíněném (Ansys Fluent, CFX) bude řešena FSI analýza ve 3D, 

která bude zaměřena na numerickou simulaci části hydraulického vedení (trubky, hadice) 

s hydraulickou kapalinou. V druhém zmíněném programu (Matlab SimHydraulics), bude 

provedena 1D simulace dynamiky komplexního hydraulického obvodu.    

1) Experimentální a numerické stanovení statických a dynamických vlastností 

hydraulického vedení – hadic, potrubí a hydraulické kapaliny.  

Bude provedeno experimentální vyhodnocení materiálových vlastností hydraulického 

vedení, zejména modul pruţnosti hydraulických hadic, protoţe výrobci hydraulických hadic 

v katalogu často uvádějí pouze jejich rozměr a maximální pracovní tlak. Dále bude 

vyhodnocen modul pruţnosti hydraulického oleje a také obsah nerozpuštěného vzduchu 

v oleji, který má na něj významný vliv. Zjištěné parametry budou slouţit jako vstupní data pro 

matematickou simulaci, která poté bude ověřena na experimentálním zařízení.   

2) Experimentální a numerické vyhodnocení vlivu statických a dynamických 

parametrů vedení na komplexní hydraulický systém. 

Ověřené materiálové vlastnosti budou vyuţity u matematické simulace dynamických 

vlastností hydraulického obvodu s hydraulickým vedením, přímočarým hydromotorem 

a hmotnou zátěţí. Jako hydraulické vedení je pouţito ocelové potrubí, různé typy 

hydraulických hadic nebo jejich kombinace. Při porovnání odezvy u různých typů 

hydraulického vedení můţeme vyhodnotit vliv materiálových vlastností na dynamický děj.  

Na tomto obvodu se bude simulovat rychlé zastavení při spouštění hmotné zátěţe. Budou se 

zde snímat tlakové pulzace a kmitaní pístu hydromotoru. Výsledky simulace budou ověřeny 

experimentem. 

4 Modul pružnosti 

4.1 Objemový modul pružnosti hydraulického oleje 

Významnou vlastností hydraulického oleje je jeho stlačitelnost, jejíţ obrácenou 

hodnotou je objemový modul pruţnosti. Modul pruţnosti hydraulického oleje vstupuje jako 
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významný člen do výpočtových modelů, kde ovlivňuje zejména dynamiku hydraulického 

systému [19], [26], [59], [63]. 

Rozlišujeme čtyři moduly pruţnosti a to [64], [63], [65], [66]: 

1. Izotermický sečný modul pruţnosti  

2. Izotermický tečný modul pruţnosti 

3. Adiabatický sečný modul pruţnosti 

4. Adiabatický tečný modul pruţnosti 

Při stlačování hydraulického oleje dochází k termodynamickému jevu, který je určen 

rychlostí stlačování. U pomalu probíhajícího stlačování jde o jev izotermický, u rychle 

probíhajícího stlačování se jedná o jev izoentropický (adiabatický). Dále rozlišujeme sečný 

a tečný modul pruţnosti, viz Obr. 4.1, kdy sečný je vhodnější pro velké tlakové změny a tečný 

spíše pro malé dynamické změny tlaku. U nestacionárního proudění dochází k rychlým 

změnám tlaku, proto je dále uvaţován adiabatický modul pruţnosti sečný     a tečný    . 

Sečný modul pruţnosti je definován vztahem [63]: 

       
  

    
    

  
  

 (4.1) 

Tečný modul pruţnosti je definován vztahem [63]: 

       
  

  
  (4.2) 

 

Obr. 4.1 Určení sečného „Se“ a tečného „Te“ modulu pruţnosti kapaliny 

Platí, ţe poměr tečného a sečného, a také poměr adiabatického a izotropického modulu 

pruţnosti, odpovídá poměru měrných tepelných kapacit (při konstantním tlaku a objemu) 

hydraulického oleje [13], [32], [63]. 
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 (4.3) 

Vliv nerozpuštěného vzduchu v oleji na modul pružnosti 

Výskyt nerozpuštěného vzduchu v oleji ve formě bublin je nejčastěji zapříčiněn 

uvolňováním rozpuštěného vzduchu při změně tlaku, teploty a rychlosti proudění. Vzduchové 

bubliny dále vznikají různými netěsnostmi, provzdušňováním oleje, nesprávně upravenými 

výtoky apod. Takto vzniklá směs podstatně mění vlastnosti oleje.  

Z výše uvedených důvodů se olej předpokládá jako vícefázová homogenní směs oleje 

a malého mnoţství vzduchu. Uvaţování homogenní směsi je vhodné pouze při řešení 

jednorozměrného proudění tj. v hydraulických obvodech a systémech. Modul pruţnosti této 

směsi je dán vztahem (4.4) a modul pruţnosti oleje bez nerozpuštěného vzduchu vztahem 

(4.5) [38]: 

      
    .

  
    

/
  ⁄

       
    ⁄

  (    )
(   )  ⁄

 (4.4) 

 

   
     

   
 (4.5) 

4.2 Modul pružnosti v tahu 

Modul pruţnosti v tahu neboli Youngův modul vychází z Hookova zákona, 

popisujícího závislost mezi napětím v tahu   a poměrným prodlouţením  . Od počátku 

tahové zkoušky aţ do meze úměrnosti je tato závislost lineární [67].   

Hookův zákon: 

      (4.6) 

Modul pruţnosti v tahu: 

  
 

 
      (4.7) 

Tímto modulem pruţnosti v tahu je definována pruţnost materiálu hydraulického 

vedení. Například ocelová trubka má modul pruţnosti              . Pro hydraulickou 

hadici je modul pruţnosti v tahu vypočten z objemového modulu pruţnosti a vztahu pro 

tenkostěnnou trubku.  
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(
     
       

 
 
  
)  
  
  

 
(4.8) 

5 Numerické 1D modelování – Matlab SimHydraulics 

 Simulace hydraulických obvodů jsou provedeny v nadstavbě Simulink programu 

Matlab, za vyuţití prvků z knihoven Simscape jejichţ součástí je také SimHydraulics. 

Programový systém Matlab je velmi výkonný prostředek pro výpočty v různých oborech. 

Jedná se o interaktivní systém pro provádění, vizualizací a programování numerických 

výpočtů [5], [7], [30], [32], [38], [49], [57]. 

5.1 Elektrohydraulická analogie  

K řešení hydraulického systém v SimHydraulics je vyuţito elektrohydraulické 

analogie. Ta plyne z podobnosti elektrických a hydraulických obvodů včetně definice 

hydraulického odporu, indukčnosti a kapacity. Sloupec kapaliny pak odpovídá elektrickému 

vedení včetně problematiky dlouhého vedení. Hydraulické prvky se pak předpokládají jako 

funkce času a jsou nezávislé na prostorové souřadnici. Jsou jednorozměrným modelem 

a proudění sloupce kapaliny můţe být funkcí času, případně jedné prostorové souřadnice. 

Téměř výlučně se zde pouţívá analogie elektrický proud I – průtok Q a elektrické napětí U – 

tlak p. Na základě této analogie jsou definovány odpory proti pohybu, proti zrychlení a proti 

deformaci Pomocí kombinace těchto hydraulických odporů jsou pak definovány modely 

potrubí. Nejčastěji se vyskytují v kombinaci jako T-článek nebo L-článek [5], [30], [32], [38]. 

6 Numerické 3D modelování – Ansys FSI  

FSI je metoda řešení interakce mezi pevnou a kapalnou fází. K interakci například 

dojde, kdyţ proudící kapalina vyvine takový tlak na stěnu potrubí, ţe dojde k jeho deformaci, 

která zpětně ovlivní proudící kapalinu. FSI v potrubních systémech je sloţeno z přenosu 

hybnosti a síly mezi potrubím a kapalinou při nestacionárním proudění. Impulzem můţe být 

rychlá změna průtoku a tlaku kapaliny (např. hydraulický ráz) nebo mechanické namáhání 

potrubí. V kapalině se tato interakce projevuje odchylkami rychlosti a tlaku, v potrubí 

vibracemi a deformací [1], [2], [3], [6], [11], [37], [43].  

6.1 Metody FSI 

Jednocestná metoda FSI: Výsledek (tlaku, teploty či konvekce) z Ansys CFX (Fluent) 

ve Fluid-Structure rozhraní je pouţit k pevnostní analýze. Posun hranice rozhraní 

z pevnostního výpočtu se nevrací zpět do CFD výpočtu.  
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Dvoucestná metoda FSI: V této analýze jsou výsledky z CFD výpočtu aplikovány do 

pevnostního výpočtu a taktéţ výsledky z pevnostního výpočtu jsou aplikovány zpět do CFD 

výpočtu. Například tlak na rozhraní můţe být aplikován do pevnostního výpočtu 

prostřednictvím síly a výsledné posunutí, rychlost či zrychlení získané v pevnostním výpočtu 

můţe ovlivnit CFD výpočet.   

6.2 Matematický model FSI 

K interakci dochází všude tam, kde se zohledňuje proudění tekutiny způsobující 

deformací pevné struktury. Deformace pevné struktury postupně mění okrajové podmínky 

tekutiny. Spojení všech oddělených fyzikálních polí do jedné multi-fyzikální analýzy je 

provedeno automaticky výpočetním programem (Ansys). Fyzikální pole se ovlivňují skrze 

povrchové nebo objemové rozhraní. 

Rovnice interakce mezi tekutou a pevnou fází: 

,  -{ ̈}  ,  -* +  *  +  ,  -* +  (6.1) 

[  ]{ ̈}  [  ]* +  {  }    ,  -
 { ̈} (6.2) 

V rovnici  (6.1) můţeme vidět, ţe spojení mezi tekutinou a pevnou strukturou je 

zajištěno pomocí spojovací matice ,  - a vektoru tlakové síly * +. Spojení mezi pevnou 

strukturou a tekutinou je realizováno za pomocí vektoru zrychlení { ̈} (6.2). 

[
   

    
   

] { ̈
 ̈
}  [

     
   

] {
 
 
}  {

  
  
} (6.3) 

Kde ,  - a [  ] jsou matice hmotnosti, *  + a {  } jsou sloupcové vektory zatíţení, 

,  - je matice propojení, která představuje efektivní povrchovou plochu spojenou s kaţdým 

uzlem tekutinového a pevného rozhraní, ,  - a [  ] jsou matice tuhosti, * + je sloupcový 

vektor posunutí, * + je sloupcový vektor tlakové síly [1]. 

7 Experimentální stanovení modulu pružnosti hydraulického oleje a 

hydraulických hadic 

V této kapitole jsou vyspecifikovány hadice různých světlostí a různého počtu opletů 

viz Tab. 7.1. Dále je experimentálně určen modul pruţnosti oleje a moduly pruţnosti 

hydraulických hadic. Tyto moduly pruţnosti jsou stanoveny pomocí dvou metod „expanze“ 

a „stlačování“. Moduly pruţnosti jsou vyhodnoceny pro    (    )   a    (   

 )  .  
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Tab. 7.1 Parametry ocelové trubky a hydraulických hadic 

Označení Název 
Vnitřní 

průměr d 

Vnější 

průměr D 
Délka l 

Tloušťka 

stěny s 

Počet 

opletů 

Maximální 

pracovní 

tlak p 

  
[mm] [mm] [mm] [mm] 

 
[bar] 

T30x4 
Ocelová 

trubka 
22 30 1600 4 

  

H10SN1 

Hadice 

Manuli - 

Tractor 

10 17,4 1654 3,7 1 180 

H10SN2 

Hadice 

Hansa-

Flex 

10 18,8 1730 4,4 2 330 

H16SN1 

Hadice 

Manuli - 

Tractor 

16 23,4 1568 3,7 1 130 

H16SN2 

Hadice 

Hansa-

Flex 

16 25,5 1573 4,75 2 250 

H19SH4 

Hadice 

Hansa-

Flex 

19 32 1650 6,5 4 420 

7.1 Stanovení modulu pružnosti pomocí metody expanze 

Metoda expanze, která je ve výpočtech, tabulkách a obrázcích označena indexem 1, 

spočívá ve vyhodnocení modulu pruţnosti oleje ze změny objemu    a ze změny tlaku   . 

Do měřené trubky respektive hadice se pomocí ventilů uzavře hydraulický olej pod určitým 

tlakem, následovně se jeden z ventilů otevře a při expanzi vyteče stlačený objem oleje 

do odměrné trubice. U této metody je modul pruţnosti stanoven od hodnoty         . Tato 

hodnota je dána konstrukčními vlastnostmi ventilu [18], [21], [23]. 

7.1.1 Postup výpočtu   

Modul pruţnosti hydraulického oleje je vypočten pomocí rovnice (7.1), která vychází 

z rozdílů kapacity oleje + trubky a trubky, čímţ je získána kapacita oleje. Stejným způsobem 

je určen modul pruţnosti hydraulické hadice (7.2).  

    
 

      
        

 
  

     

 
(7.1) 
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(
      
        

 
 
   

)  
  
  

 
(7.2) 

7.1.2 Vyhodnocení měření 

Na obrázku (Obr. 7.1) je uvedena závislost modulu pruţnosti oleje     a hadice     

na tlakovém spádu    pro hadici H10SN2 a teplotu        . 

 

Obr. 7.1 Závislost modulu pruţnosti oleje     a hadice H10SN2     na tlakovém spádu   . 

 

Obr. 7.2 Závislost modulu pruţnosti oleje hadic     na tlakovém spádu    
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Na obrázku (Obr. 7.2) je srovnání závislostí modulů pruţnosti všech měřených hadic 

na tlakovém spádu. Závislost na teplotě zde není evidentní, ale měřené hadice lze porovnat 

podle počtu opletů, kde je zřejmé, ţe hadice s vyšším počtem opletů mají vyšší modul 

pruţnosti. Dále jsou hadice porovnány z hlediska jejich světlosti, kdy je zjevné, ţe pro větší 

světlost měřených hadic je modul pruţnosti vyšší.  

7.2 Stanovení modulu pružnosti pomocí metody stlačování 

U této metody stlačování, která je ve výpočtech, tabulkách a obrázcích označena 

indexem 2, je určen modul pruţnosti oleje a hadic ze závislosti změny objemu    a tlaku    

na čase   . V tomto případě je hydraulický olej stlačován v trubce, respektive hadici. Při 

stlačování je prováděn záznam změny tlaku    na čase   . Dále je potřeba znát      

charakteristiku hydrogenerátoru, aby bylo moţné určit změnu objemu    dle rovnice (7.3). 

            (7.3) 

Na obrázku (Obr. 7.3) je záznam nárůstu tlaku   na čase   s popisem, kde „Se“ je 

sečna a „Te“ tečna. Ze změřeného záznamu jsou odečteny hodnoty změny tlaku    za čas   . 

U této metodiky měření je vyhodnocen pro olej i pro hadice sečný „Se“ i tečný „Te“ modul 

pruţnosti. Pro vyhodnocení tečného modulu pruţnosti byla stanovena tečna v oblasti tlaku 

nad 40 bar, kdy závislost tlaku    za čas    téměř lineární. 

 
Obr. 7.3 Záznam měření v programu Hydrowin 
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7.2.1 Postup výpočtu   

Postup výpočtu je obdobný jako pro metodu expanze. S tím rozdílem, ţe přírůstek 

objemu oleje v důsledku stlačitelnosti oleje a roztaţnosti trubky je dán vztahem (7.3). Modul 

pruţnosti oleje je dán vztahem (7.4) a modul pruţnosti hadice vztahem (7.5). 

    
 

    
        

 
  

     

 
(7.4) 

    
 

(
    

        
 
 
   

)  
  
  

 
(7.5) 

7.2.2 Vyhodnocení měření 

Na obrázku (Obr. 7.4) uvedena závislost sečného (označeného indexem Se) a tečného 

(označeného indexem Te) modulu pruţnosti oleje     a hadice     na tlakovém spádu    pro 

hadici H10SN2 a teplotu        . 

 

Obr. 7.4 Závislost sečného a tečného modulu pruţnosti oleje     a hadice     na tlakovém 

spádu    při teplotě         

Na obrázku (Obr. 7.5) jsou vyneseny hodnoty sečného a tečného modulu pruţnosti 

oleje     v závislosti na tlakovém spádu při teplotách oleje    (    )   a    

(    )  . Je zde vidět stoupající tendence modulu pruţnosti se stoupajícím tlakovým 

spádem. Dále můţeme pozorovat, ţe jak sečný tak tečný modul pruţnosti oleje při teplotě 

   (    )   je vyšší neţ při teplotě    (    )  . U sečného modulu pruţnosti oleje 
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      můţeme pozorovat, ţe od       bar níţe je modul pruţnosti oleje při teplotě oleje 

   (    )   menší, neţ při teplotě    (    )  . Tato skutečnost je způsobena 

větším obsahem nerozpuštěného vzduchu u oleje s niţší teplotou. Dále lze pozorovat, 

ţe s vyšším tlakem se trendy průběhů sečných a tečných modulů pruţnosti sobě přibliţují. 

 

Obr. 7.5 Závislost sečného a tečného modulu pruţnosti oleje     na tlakovém spádu    pro 

obě teploty 

 

Obr. 7.6 Závislost sečného modulu pruţnosti hadic        na tlakovém spádu    při obou 

teplotách 
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Obr. 7.7 Závislost tečného modulu pruţnosti hadic        na tlakovém spádu    při obou 

teplotách 

Na obrázcích (Obr. 7.6 a Obr. 7.7) jsou porovnány u všech měřených hadic sečné 

respektive tečné moduly pruţnosti vyhodnocené metodou stlačování. Stejně jako u metody 

expanze lze říci, ţe závislost sečného modulu pruţnosti hydraulických hadic na teplotě není 

zjevná. Tečný modul pruţnosti hadice       je při vyšší teplotě niţší. Dále je vidět, 

ţe s vyšším počtem opletů a větší světlostí měřených hadic je sečný i tečný modul pruţnosti 

vyšší. 

7.3 Shrnutí výsledků experimentálních stanovení modulů pružností hydraulického 

oleje a hydraulických hadic 

Na obrázku (Obr. 7.8) je srovnání modulů pruţností oleje stanovených pomocí obou 

metod. Pro větší přehlednost je toto srovnání uvedeno pouze pro teplotu        . 

Z porovnání je vidět, ţe trend hodnot modulu pruţnosti stanovené metodou expanze     se 

nejvíce podobá trendu hodnot sečného modulu pruţnosti       stanoveného pomocí metody 

stlačování. 

Na obrázku (Obr. 7.9) je srovnání modulů pruţností hadice H10SN2  stanovených 

pomocí obou metod. Pro větší přehlednost je toto srovnání uvedeno pouze pro teplotu 

       . Z porovnání je vidět, ţe trend průběhu hodnot modulu pruţnosti hadice stanovené 

metodou expanze     je podobný jako trend průběhu hodnot tečného modulu pruţnosti 

hadice       stanoveného pomocí metody stlačování. 
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Obr. 7.8 Srovnání modulu pruţnosti oleje stanoveného pomocí obou metod 

 
Obr. 7.9 Srovnání modulu pruţnosti hydraulické hadice H10SN2 stanoveného pomocí obou 

metod pro teplotu         

8 Dynamika hydraulického obvodu s hydraulickou hadicí  

V této kapitole budou stanoveny parametry hydraulického oleje a hydraulických hadic 

pro numerické modelování v programu Matlab SimHydraulics. Nejprve bude určena pro 

numerický model nejvhodnější experimentálně stanovená hodnota modulu pruţnosti oleje. 

Dále bude také ověřen modul pruţnosti hydraulických hadic. 
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8.1 Simulace vlivu modulu pružnosti oleje na závislost tlaku na čase  

Na obrázku (Obr. 8.1) je vidět porovnání experimentu se simulacemi, ve kterých byly 

zadány jednotlivé experimentálně stanovené moduly pruţnosti oleje                 

a nulový obsah nerozpuštěného vzduchu  , který je dán objemovým zlomkem. Z tohoto 

obrázku je dále patrné, ţe modul pruţnosti oleje má vliv na úhel sklonu křivky. 

Je zřejmé, ţe závislost tlaku na čase, kde byl zadán tečný modul pruţnosti 

hydraulického oleje        má stejný úhel sklonu jako experimentálně změřená závislost 

tlaku na čase. Pro numerické simulace bude tedy pouţita hodnota tečného modulu pruţnosti 

hydraulického oleje       . 

 

Obr. 8.1 Porovnání simulací pro všechny experimentálně stanovené moduly pruţnosti 

hydraulického oleje a experimentu 

8.2 Simulace vlivu nerozpuštěného vzduchu na závislost tlaku na čase 

Při experimentu pomocí metody stlačování byla měřena změna tlaku    v závislosti 

na čase  . Nejdříve bylo potřeba hydraulický olej odvzdušnit. To probíhalo tak, ţe byl olej 

několikrát po sobě natlakován v trubce na tlak 200 bar. U kaţdého tlakování byla měřena 

závislost změny tlaku na čase. Na obrázku (Obr. 8.2) je vidět, ţe s kaţdým dalším tlakováním 

se mnoţství nerozpuštěného vzduchu sniţuje, coţ je způsobeno jeho rozpouštěním 

a vylučováním z oleje. To je patrné na zkracování počátečního nárůstu tlaku, který je do tlaku 

cca 40 bar nelineární. Tato nelinearita je způsobena obsahem nerozpuštěného vzduchu v oleji. 

Dále je zřejmé, ţe závislosti posledních tří tlakování (9, 10, 11) jsou téměř shodné. Z toho lze 
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usoudit, ţe dalším tlakováním uţ nelze olej dále odvzdušnit. Nad tlak 40 bar je závislost tlaku 

na čase lineární a navíc mají všechny křivky stejný úhel sklonu.  

 

Obr. 8.2 Experimentálně změřená závislost tlaku na čase při odvzdušňování oleje 

V této simulaci byly zadány experimentálně zjištěné parametry oleje a hydraulického 

obvodu. Jediným neznámým parametrem je obsah nerozpuštěného vzduchu v oleji  . Proto 

byl tento parametr zjištěn zkušebně, kdy byly do simulace dosazeny předpokládané hodnoty 

obsahu vzduchu, viz Obr. 8.3.    

 

Obr. 8.3 Simulace vlivu nerozpuštěného vzduchu v oleji na tlakovou závislost na čase 

Díky výše uvedeným poznatkům byl stanoven obsah nerozpuštěného vzduchu v oleji 

numerickou cestou u čtyř variant uvedených v tabulce (Tab. 8.1).  
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Tab. 8.1  Zjištěné hodnoty obsahu vzduchu pro zavzdušněný a odvzdušněný olej 

  ρ ν KO α 

  [kg∙m
-3

] [m
2
∙s

-1
] [Pa] [%] 

zavzdušněný olej 25 °C 859 1,02E-04 1,79E+09 0,49 

odvzdušněný olej 25 °C 859 1,02E-04 1,79E+09 0,22 

zavzdušněný olej 45 °C 847 3,81E-05 1,60E+09 0,105 

odvzdušněný olej 45 °C 847 3,81E-05 1,60E+09 0,06 

8.3 Simulace vlivu modulu pružnosti hadice na závislost tlaku na čase  

U této simulace byla v matematickém modelu nahrazena trubka hydraulickou hadicí, 

stejně jako při experimentu u metody stlačování. U pruţných hadic do matematického modelu 

vstupuje další neznámý parametr pojmenovaný v programu SimHydraulics jako koeficient 

statického tlaku   . Tento koeficient je dán rovnicí (8.1), do které vstupuje modul pruţnosti 

hydraulické hadice   .  

   
 

  
 (
     

     
   )       ,    

  - (8.1) 

Z provedených simulací pro všechny experimentálně stanovené moduly pruţnosti 

hadic                 bylo zjištěno, ţe nejpřesnější hodnotou je pro matematický model 

tečný modul pruţnosti      .  

V tabulce (Tab. 8.2) jsou pro všechny měřené hadice uvedeny tečné moduly pruţnosti 

      a koeficienty statického tlaku      . 

Tab. 8.2  Tečné moduly pruţnosti hadic a přepočtené koeficienty       

Označení Název EH2Te - 25°C EH2Te - 45°C KP2Te - 25°C KP2Te - 45°C 

    [Pa] [Pa] [m∙Pa
-1

] [m∙Pa
-1

] 

H10SN1 
Hadice Manuli 

- Tractor 
2,73E+09 2,36E+09 8,74E-12 1,01E-11 

H10SN2 
Hadice Hansa-

Flex 
3,76E+09 3,45E+09 5,82E-12 6,35E-12 

H16SN1 
Hadice Manuli 

- Tractor 
4,82E+09 4,53E+09 1,05E-11 1,12E-12 

H16SN2 
Hadice Hansa-

Flex 
5,59E+09 5,21E+09 7,72E-12 8,29E-12 

H19SH4 
Hadice Hansa-

Flex 
7,27E+09 6,79E+09 6,51E-12 6,97E-12 

 

Porovnáním simulace a experimentu pro hadice H10SN2 a H16SN2, viz Obr. 8.4 byly 

ověřeny vyšetřované parametry.  
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Obr. 8.4 Porovnání experimentu a simulace vlivu modulu pruţnosti hadice H10SN2 a 

H16SN2 na tlakovou závislost na čase 

9 Experimentální měření a modelování vlivu pružné hadice na dynamiku 

systému  

Experimentální zařízení umoţňuje realizaci dynamických dějů hydraulického obvodu. 

Součástí obvodu je přímočarý hydromotor s hmotnou zátěţí vybavený snímačem polohy 

pístu. Řízení pohybu je realizováno proporcionálním rozváděčem. Zařízení umoţňuje testovat 

vliv hydraulických hadic a jejich pruţnosti na tlakovou a polohovou odezvu na vstupech 

hydromotoru při jeho skokovém zastavení. Přímočarý motor spouští závaţí a ve střední 

poloze zdvihu je skokově zastaven pomocí elektromagneticky ovládaných sedlových ventilů 

umístěných na vstupu a výstupu motoru. 

Porovnání způsobu nastavení hadice s experimentem 

Porovnání experimentu se simulací tlaku    (tlak na straně pístnice tj. ve směru 

spouštění zátěţe) hydraulického obvodu s hydraulickou hadicí H10SN1 zadanou 

v numerickém modelu jako nepruţnou (Rigid) a jako pruţnou (Flexible) je vidět na obrázku 

(Obr. 9.1). Dále je zřejmé, ţe průběh tlaku    v simulaci, kde je hadice nastavena jako pruţná 

(Flexible), se shoduje s experimentem více neţ hadice nastavená jako nepruţná (Rigid). 

Nastavení hadice jako pruţné má v tomto případě významný vliv na vlastní frekvenci sytému. 

Parametry pruţnosti hadice H10SN1 pro nastavení Flexible jsou uvedeny v kapitole 8.3, viz 

Tab. 8.2.   
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Obr. 9.1 Porovnání průběhu experimentu a simulovaných tlaků    při zastavení hydromotoru 

s hadicí H10SN1 zadanou jako nepruţnou (Rigid) a pruţnou (Flexible) 

 

Obr. 9.2 Porovnání experimentu se simulovanými polohami   při zastavení hydromotoru 

s hadicí H10SN1 zadanou jako nepruţnou (Rigid) a pruţnou (Flexible) 

Tab. 9.1 Vyhodnocení amplitud tlaku    a polohy   a frekvence   experimentů a simulací 

  Amplituda tlaku p2 Frekvence f Amplituda polohy s 

  [bar] [Hz] [mm] 

Experiment 

bez hadice 46,8 31,25 2,9 

H10SN1 27,7 20,00 3,1 

Simulace 

bez hadice 49,8 29,50 4,3 

H10SN1 - Rigid 34,2 25,00 4,3 

H10SN1 - Flexible 27,8 18,18 4,3 
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Z obrázku (Obr. 9.2) je vidět, ţe amplituda kmitání u obou simulací je přibliţně stejná, 

ale frekvence u hadice zadané jako nepruţná (Rigid) je větší. Podrobné rozdíly jsou uvedeny 

v tabulce (Tab. 9.1). 

10 3D numerické modelování pružnosti hadice 

V úvodu této kapitoly je potřeba před samotným modelováním nejprve rozebrat 

konstrukci hydraulické hadice a její chování v závislosti na tlaku hydraulického oleje. 

Součástí konstrukce hydraulických hadic jsou zpravidla oplety ať uţ textilní nebo ocelové. 

Hadice určené pro nejvyšší tlaky pak mají 4 aţ 6 spirálních ocelových opletů. Dále se hadice 

skládá z duše a vnějšího obalu. Materiálem těchto částí je syntetická pryţ. 

Z důvodu sloţité konstrukce a nehomogenity materiálu hydraulických hadic je nelze 

modelovat ve 3D. Pouţití experimentálně zjištěných modulů pruţností hadic z kapitoly 7 

u 3D numerických modelů není moţné. Pro modelování ve 3D by bylo nutné experimentálně 

zjistit moduly pruţnosti v tahu, tlaku, smyku pomocí tahových, tlakových a smykových 

zkoušek.   

Pro demonstraci rozdílů v chování hydraulické hadice (nehomogenní) a hadice 

ze silikonové pryţe (homogenní), byl proveden experiment. Ten spočíval v zatíţení hadic 

vnitřním tlakem media, kterým byl u hydraulické hadice hydraulický olej a u hadice 

ze silikonové pryţe vzduch. Rozdíl mezi těmito hadicemi je takový, ţe při působení tlaku 

uvnitř hadice dojde u prověšené hydraulické hadice k jejímu napřímení (zkrácení) 

a u napřímené hadice ze silikonové pryţe dojde k prověšení (prodlouţení). Zkrácení 

hydraulické hadice je zapříčiněno zejména její konstrukcí a ocelovými oplety, které se 

roztáhnou na průměru a tím se zkrátí na délce a hadice se napřímí. 

Z výše uvedených důvodů budou provedeny 3D simulace pro hadici ze silikonové 

pryţe, jejíţ materiál je téměř homogenní a jeho vlastnosti lze zjednodušeně vydefinovat 

z tabulek [72]. Slovo „zjednodušeně“ uvádím proto, ţe úplnému popisu materiálových 

vlastností jsou věnovány celé práce [68], [69], [70], [71] a jejich definice nebyla náplní této 

práce. Výrobcem uváděný parametr pouţité silikonové hadice byla její tvrdost Shore A 52. 

Tento parametr se nazývá tvrdost podle Shoera a je stanoven pomocí dynamicko-elastické 

zkoušky. Ta spočívá v měření výšky odskoku zkušebního tělesa od měřené plochy. Z hodnoty 

Shore A 52 byly vydefinovány parametry pro nastavení hyperelastického Mooney-Rivlin 

modelu [73], viz Tab. 10.1.    
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Pro numerické simulace byly pouţity programy pro pevnostní výpočty Ansys APDL 

a pro CFD výpočty Fluent a CFX. Oba CFD programy řeší úlohy v přibliţně stejné přesnosti. 

Při stejné síti (počtu buněk) je řešení Fluentu o něco přesnější, ale náročnější na čas výpočtu. 

Z tohoto pohledu můţeme v CFX zvolit jemnější síť. Na katedře je pro CFD výpočty 

pouţíván převáţně Fluent, proto bude pro FSI popsáno nastavení spojení programů Fluent 

a APDL. 

10.1 Experimentální měření pružnosti silikonové hadice 

V rámci experimentu bylo provedeno měření změny vnějšího průměru silikonové 

hadice v závislosti na změně tlaku vzduchu uvnitř hadice. Experimentální obvod byl sestaven 

na trenaţéru Festo, viz Obr. 10.1. Parametry silikonové hadice jsou uvedeny v tabulce (Tab. 

10.1). Na této hadici byla vyhodnocena příčná tj. rozdíl mezi vnějším průměrem v zatíţeném 

stavu a vnějším průměrem v nezatíţeném stavu a délková deformace. Deformace délky hadice 

je dána nepřímo, pomocí měření velikosti průhybu hadice, kdy se s rostoucím tlakem průhyb 

hadice zvětšuje. 

 

Obr. 10.1 Experimentální měření roztaţnosti silikonové hadice délky 500 mm 

Tab. 10.1 Parametry silikonové hadice „H“ délky 100 mm a 500 mm 

Vnitřní 

průměr 

d 

Vnější 

průměr 

D 

Délka 

l 

Youngův 

modul 

pruţnosti E 

Materiálová 

konstanta 

C10 

Materiálová 

konstanta 

C01 

Poissonovo 

číslo νP 

Hustota 

ρ 

[mm] [mm] [mm] [Pa] [Pa] [Pa] [-] [kg∙m
-3

] 

7,75 11,75 500 2,70E+06 3,33E+05 0,83E+05 0,49 2 300 

10.2 Numerická simulace pružnosti silikonové hadice 

V této kapitole bude popsána metodika a nastavení jednocestné a dvoucestné FSI 

analýzy. Dále bude provedena numerická simulace experimentu, viz Obr. 10.1, tj. zatěţování 

hadice ze silikonové pryţe tlakem vzduchu zevnitř. 
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Geometrie 

V DesignModeleru byla vytvořena geometrie hadice (Solid), jejíţ parametry jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 10.1) a geometrie proudění vzduchu (Fluid), viz Obr. 10.2.  

 

Obr. 10.2 Geometrie hadice (Solid) a proudění (Fluid) 

Výpočetní síť 

Před síťováním je potřeba nejprve v modulu Fluent potlačit geometrii hadice (Solid) 

a naopak v modulu Static Structural je potlačena geometrie proudění (Fluid). Dále byla 

vytvořena síť pro kaţdý objem zvlášť. U obou objemů bylo provedeno zhuštění sítě, viz Obr. 

10.3, směrem k jejich vzájemnému kontaktu (Fluid – Solid Interface). 

 

Obr. 10.3 Síť v objemech Fluid a Solid 

Okrajové podmínky 

Na obrázku (Obr. 10.4a) je vidět nastavení okrajových podmínek, kde na vstupu byla 

pro modul Fluent nastavena podmínka pressure inlet tj. vzduch o daném tlaku  . 

U dvoucestné FSI analýzy byla okrajová podmínka tlaku na vstupu (pressure inlet) 

definována pomocí uţivatelsky definované funkce UDF. Tato funkce byla stanovena na 

základě experimentálního měření. Dále je potřeba v modulu Static Structural nastavit vazby, 

viz Obr. 10.4b, kde Fixed Support je pevné vetknutí na obou stranách hadice a Imported 

Pressure je tlak na vnitřní stěnu hadice importovaný z modulu Fluent.  
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Obr. 10.4 Okrajové podmínky a) Fluent, b) Static Structural 

Porovnání výsledků jednocestné a dvoucestné FSI analýzy 

Na obrázku (Obr. 10.5) je zobrazena deformace silikonové hadice délky 500 mm při 

zatíţení vnitřním tlakem u dvoucestné FSI analýzy. Deformace je vyjádřena hodnotou 

odchylky stěny hadice od původní polohy. Dále je vidět průhyb hadice ve směru gravitačního 

zrychlení. 

 

Obr. 10.5 Deformace stěny hadice délky 500 mm u dvoucestné FSI analýzy 

Na obrázku (Obr. 10.6) je vykreslena deformace stěny hadice délky 500 mm v řezu, 

který je veden napříč v polovině její délky. Mezikruţí označené černou linkou znázorňuje 

původní průřez hadice a barevné mezikruţí znázorňuje deformovaný průřez hadice. 

V tabulce (Tab. 10.2) jsou porovnány experimentálně změřené a numericky 

simulované hodnoty změny vnějšího průměru a délky silikonové hadice (500 mm) pomocí 

jednocestné i dvoucestné FSI analýzy. Rozdíl ve výsledku změny průměru    je 

zanedbatelný. Porovnáním změny délky    lze říct, ţe hodnota získaná dvoucestnou FSI 

analýzou se více přibliţuje experimentálně změřené hodnotě. 
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Obr. 10.6 Deformace hadice délky 500 mm v příčném řezu u dvoucestné FSI analýzy 

Tab. 10.2 Porovnání experimentálně naměřených hodnot změny průměru a změny 

prodlouţení hadice délky 500 mm s hodnotami získanými pomocí jednocestné a dvoucestné 

FSI analýzy 

 

Hadice délky 500 mm 

Tlakový spád p Vnější průměr D Změna vnějšího průměru D  Prodlouţení hadice l 

[bar] [mm] [mm] [mm] 

Experiment 

2,5 14,9 3,15 13,23 

Jednocestná FSI analýza 

2,5 14,87 3,12 0,55 

Dvoucestná FSI analýza 

2,5 14,94 3,19 1,56 

 

Výsledky těchto analýz jsou porovnány s experimentem v tabulce (Tab. 10.2). 

Z výsledků vyplývá, ţe experiment (Obr. 10.1) nejvíce odpovídá simulaci pomocí dvoucestné 

FSI analýzy. 
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11 Závěr 

Disertační práce se zabývá metodikou stanovení vlastností hydraulického vedení 

a hydraulického oleje a jejich vlivem na dynamiku hydraulického obvodu. Dále je zaměřena 

na modelování interakce tekuté a pevné sloţky tj. Fluid-Structure Interaction (FSI) analýzy. 

V kapitole 4 je rozebrána problematika modulu pruţnosti hydraulického vedení 

a hydraulického oleje včetně nerozpuštěného vzduchu. Následně jsou v kapitole 5 a 6 blíţe 

popsány základní rovnice numerických modelů pro 1D a 3D simulace proudění. 

V experimentální části (kapitola 7) je uvedena metodika měření a vyhodnocení modulu 

pruţnosti hydraulického oleje a hydraulických hadic. Tyto výsledky jsou pak pouţity 

v numerickém 1D modelu. Tento model je zaměřen na dynamiku hydraulického obvodu 

s hydraulickou hadicí a je verifikován pomocí experimentů. Následně jsou vyšetřené 

vlastnosti hydraulického vedení a hydraulického oleje pouţity pro modelování dynamiky 

hydraulického obvodu s hadicí a přímočarým hydromotorem s hmotnou zátěţí, který je 

ověřen pomocí experimentů, viz kapitola 9. V závěrečné kapitole 10 je popsána metodika 

modelování 3D FSI analýzy pomocí programu Ansys APDL a Ansys Fluent. 

Cílem této práce bylo: 

1) Experimentální a numerické stanovení statických a dynamických vlastností 

hydraulického vedení – hadic, potrubí a hydraulické kapaliny. 

V kapitole 8 byly popsány dvě metody, metoda expanze a metoda stlačování pro 

stanovení modulu pruţnosti hydraulického oleje a hydraulické hadice. Pro tyto metody byly 

sestaveny dva experimentální hydraulické obvody. Následně byly změřeny a vyhodnoceny 

vlastnosti hydraulického oleje tj. jeho hustota, viskozita a modul pruţnosti a moduly pruţnosti 

hydraulických hadic. Všechny tyto parametry byly vyhodnoceny pro dvě teploty oleje 

   (    )   a    (    )  . V kapitole 7.3 byly porovnány moduly pruţnosti 

hydraulického oleje a hadic získané pomocí různých metod. Metodou expanze byly 

vyhodnoceny moduly pruţnosti oleje     a moduly pruţnosti hadic    . Metodou stlačování 

byly určeny moduly pruţnosti oleje sečné       (pomocí sečny) a tečné       (pomocí tečny) 

a hadic sečné       a tečné      .  

V kapitole 8 byl sestaven numerický model hydraulického obvodu pro vyhodnocení 

modulu pruţnosti metodou stlačování v programu Matlab SimHydraulics. V kapitole 8.1 byl 

na základě porovnání numerické simulace a experimentu zvolen vhodný experimentálně 

stanovený modul pruţnosti oleje pro definici kapaliny v numerickém modelu. Tímto 
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vhodným modulem pruţnosti oleje je tečný modul pruţnosti      , který reprezentuje modul 

pruţnosti oleje bez nerozpuštěného vzduchu. V kapitole 8.2 byla uvedena metodika pro 

stanovení obsahu nerozpuštěného vzduchu   na základě porovnání experimentálního měření 

a numerické simulace. Dále bylo v kapitole 8.3 pomocí porovnání numerické simulace 

a experimentu ověřeno, ţe nejvhodnějším experimentálně stanoveným modulem pruţnosti pro 

definici hadice v numerickém modelu je tečný modul pruţnosti hydraulické hadice      . 

2) Experimentální a numerické vyhodnocení vlivu statických a dynamických 

parametrů vedení na komplexní hydraulický systém 

Zjištěné parametry hydraulického oleje a hydraulických hadic v kapitolách 7 a 8 byly 

vyuţity u numerické simulace dynamických vlastností hydraulického obvodu s hydraulickým 

vedením, přímočarým hydromotorem a hmotnou zátěţí v kapitole 9. V této kapitole bylo 

popsáno experimentální zařízení s přímočarým hydromotorem, hmotnou zátěţí 

a hydraulickou hadicí pro realizaci dynamických dějů. V programu Matlab SimHydraulics byl 

sestaven simulační model experimentálního zařízení. Simulační model byl ověřen 

porovnáním simulace a experimentu časového průběhu tlaku a polohy pístu hydromotoru při 

jeho zastavení ve „střední“ poloze. Dále byl simulován vliv nastavení hydraulické hadice jako 

nepruţné (Rigid) a pruţné (Flexible). Nastavení hadice jako pruţné má v tomto případě 

významný vliv na vlastní frekvenci sytému, viz Tab. 9.1. 

Pomocí numerických simulací lze projektovat celé hydraulické obvody nebo jen 

definovat vhodné optimalizace. Můţeme tak ověřit chování obvodu ještě před jeho vlastní 

realizací. Takto lze ušetřit značné náklady, které jsou spojené se špatným návrhem 

hydraulického obvodu. Dynamiku hydraulického obvodu ovlivňují také parametry, které byly 

vyšetřovány v této disertační práci tj. modul pruţnosti oleje, obsah vzduchu v oleji, pruţnost 

hydraulického vedení (potrubí, hadic), či hustota nebo viskozita oleje. Tyto zmíněné 

parametry byly vyšetřovány za účelem zpřesnění numerických modelů. 

3) Metodika vytvoření jednocestné a dvoucestné FSI analýzy 

Tato problematika nebyla hlavním cílem, ale pouze rozšířením práce, neboť úzce 

souvisí s tématem. V kapitole 10 byla vypracována metodika vytvoření jednocestné 

a dvoucestné FSI analýzy. Jednalo se o simulaci zatěţování silikonové hadice tlakem vzduchu 

zevnitř (nafukování). Nejdříve byl vytvořen 3D model hadice (Solid) a proudění (Fluid) 

a jejich výpočetní síť, viz Obr. 10.2 a Obr. 10.3. Dále byly specifikovány okrajové podmínky, 
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materiálové vlastnosti silikonové pryţe a hyperelastický Mooney-Rivlin model. Následně 

byla provedena jednocestná i dvoucestná FSI analýza. Výsledky těchto analýz jsou porovnány 

s experimentem v tabulkách (Tab. 10.2). Z výsledků vyplývá, ţe experiment (Obr. 10.1) 

nejvíce odpovídá simulaci pomocí dvoucestné FSI analýzy. Odlišnost simulované změny 

délky    od experimentu můţe být způsobena několika faktory např. neúplnou definicí 

hyperelastického modelu nebo skutečností, ţe materiál mohl při daném zatíţení překročit 

oblast elasticity. Řešení FSI analýzy je v programu Ansys poměrně nové a je na něm potřeba 

dále pracovat, zejména v oblasti definice pruţnosti hydraulického vedení a konstrukce 

hydraulických hadic. 
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12 Conclusion 

This dissertation thesis deals with the methodology of determining the properties of 

hydraulic lines and hydraulic oil and their influence on the dynamics of the hydraulic circuit. 

Further it is aimed at modeling the interaction of liquid and solid components i.e. Fluid-

Structure Interaction (FSI) analysis. Chapter 4 discusses the problem of the modulus of 

elasticity of the hydraulic lines, hydraulic oil including undissolved air. Furthermore Chapter 

5 and 6 describes in more detail the basic equations of numerical models for 1D and 3D flow 

simulations. The experimental part (chapter 7) provides the measurement methodology and 

evaluation of the modulus of elasticity of hydraulic oil and hydraulic hoses. These results are 

then used in the numerical 1D model. This model is focused on the dynamics of the hydraulic 

circuit with the hydraulic hose, and is verified by experiments. Subsequently the examined 

properties of hydraulic lines and hydraulic oil are used for modeling the dynamics of the 

hydraulic circuit with a hose and linear hydraulic motor with a mass load, which is verified by 

experiments, see Chapter 9. In conclusion Chapter 10 describes the methodology of 3D 

modeling FSI analysis using ANSYS APDL and Ansys Fluent programmes. 

The objective of the thesis was: 

1) Experimental and numerical determination of static and dynamic properties of 

hydraulic lines - hoses, pipes and hydraulic fluid. 

In Chapter 8 were described two methods, an expansion method and a compression 

method for the determination of the modulus of elasticity of hydraulic oil and hydraulic hoses. 

For these methods two experimental hydraulic circuits were compiled. Subsequently the 

properties of hydraulic oil i.e. its density, viscosity and bulk modulus and modulus of 

elasticity of hydraulics hoses. All these parameters were evaluated for two oil temperatures 

   (    )   and    (    )  . Chapter 7.3 compared the modulus of elasticity of 

hydraulic oil and hoses, which were obtained using different methods. By the method of 

expansion were evaluated bulk modulus of oil     and modulus of elasticity of hydraulic 

hoses    . By the method of compression were determined secant bulk modulus of oil       

(using the secant) and tangent bulk modulus of oil       (using the tangent) and secant 

modulus of elasticity of hoses        and tangent modulus of elasticity of hoses      . 

In Chapter 8 was constructed the numerical model of the hydraulic circuit in Matlab 

SimHydraulics programme for the evaluation the modulus of elasticity using the compression 

method. In Chapter 8.1 was selected, based on a comparison of numerical simulation and 
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experiment, an appropriately chosen experimentally determined bulk modulus of oil for the 

definition of fluid in the numerical model. This appropriate bulk modulus of oil is tangent 

bulk modulus of oil      , which represents the bulk modulus of oil without undissolved air. 

In Chapter 8.2 was introduced a methodology for the determination of undissolved air α by 

comparing the experimental measurements and numerical simulations. Furthermore, in 

Chapter 8.3 by comparing the numerical simulations and experiments was verified that the 

most appropriate experimentally determined modulus of elasticity for the definition of the 

hose in the numerical model is the tangent modulus of elasticity of hydraulic hoses      . 

2) Experimental and numerical evaluation of the effects of static and dynamic 

properties of hydraulic lines to a complex hydraulic system. 

The identified parameters of hydraulic oil and hydraulic hoses in Chapters 7 and 8 

were used for numerical simulation of dynamic characteristics of the hydraulic circuit with 

hydraulic lines, with linear hydraulic motors and with a mass load in Chapter 9. This chapter 

described the experimental device with a linear hydraulic motor, a mass load, and a hydraulic 

hose for the realization of dynamic processes. In Matlab SimHydraulics programme 

a simulation model of experimental device was compiled. The simulation model was verified 

by a comparison of simulation and experiment of the time course of pressure and piston 

position when the motor stops in the "middle" position. Furthermore the effect of setting the 

hydraulic hoses as rigid and as flexible was simulated. Setting a flexible hose in this case has 

significant influence on the natural frequency of the system, see Tab. 9.1. 

By using numerical simulations it is possible to design the hydraulic circuits or just 

define the appropriate optimization. We can then verify circuit behaviour before own 

realization. This way you can save significant costs that are associated with a poor design of 

hydraulic circuit. The dynamics of the hydraulic circuit are also affected by other parameters, 

which were investigated in this thesis, i.e. bulk modulus of oil, air content in oil, modulus of 

elasticity of hydraulic lines (pipes, hoses) or density and viscosity of oil. These 

aforementioned parameters were investigated in order to refine numerical models. 

3) Methodology for creating one-way and two-way FSI analysis 

This issue was not the main objective, but merely an extension of the work, as it is 

closely related to the theme. In Chapter 10 was developed a methodology for creating one-

way and two-way FSI analysis. It was a simulation of silicone hose with inside air pressure 



36 

loading (inflation). At first a 3D model of the hose (Solid) and flow (fluid) and the 

computational network were created, see Picture 10.2 and 10.3. Furthermore, boundary 

conditions, material properties of silicone rubber and hyperelastic Mooney-Rivlin model were 

specified. Subsequently the one-way and two-way analysis of FSI was made. The results of 

these analyses are compared with experimental data in table (Tab. 10.2). The results show that 

the experiment (Pic. 10.1) is closest to the simulation using two-way FSI analysis. The 

difference between the simulation change of length    and the experiment can be caused by 

several factors for example incomplete definition of hyperelastic model or by the fact that the 

material under a given load could have exceeded the area of elasticity. The solution of FSI 

analysis in Ansys programme is a relatively new and further work is required, especially in 

the definition of elasticity of the hydraulic lines and the design of hydraulic hoses. 
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