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Abstrakt 
 

  Diplomová práce je zaměřena na vyšetření a definování vlivů, které mají za následek 

neshodnost vytékajícího olejového paprsku s výkresovou dokumentací.  

  Práce obsahuje výpočet kinematické viskozity oleje pro potřeby simulace, výpočty 

druhů proudění a výpočty tvarů rychlostních profilů. 

  Pro potřeby numerické simulace byl vytvořen trojrozměrný model kanálku. 

Numerickou simulací je zkoumán důsledek vlivu různých činitelů na tvar mazacího paprsku. 

Z výsledků simulací jsou vyvozeny závěry a doporučení pro odstranění neshodnosti 

s výkresovou dokumentací.  

 

 

Klíčová slova: průtok, olej, tvar, paprsek, simulace, proudění, mazání 

 

 

 

 Abstract 
 

  Thesis is focused on an investigation and a definition of influences, that result in 

a difference of an oil beam in comparison to product documentation demands.  

  It contains a calculation of a kinematic viscosity in order to set input data for 

a numerical simulation, calculation of a convection type and for a calculation of a flow 

profile. 

  There was modeled a three dimensional model of an oil channel, that is used in the 

numerical simulation. The numerical simulation was made in order to describe various 

influences that may inflict a shape of the oil beam. 

  Numerical simulation results are used to define final recommendations for 

an elimination of oil beam difference in comparison to product documentation demands. 
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Seznam pouţitých veličin a jednotek 

Název Značka Jednotka 

průměr d, D m 

hydraulický průměr dh m 

síla F N 

tíhové zrychlení g m·s
-2

 

délka l m 

hmotnost  m kg 

obvod O m 

tlak p Pa 

objemový průtok Qv m
3
·s

-1
 

poloměr r m 

plošný obsah, plocha, průřez S m
2
 

Celsiova teplota t °C 

rychlost v m·s
-1

 

dynamická viskozita  η Pa·s  

kinematická viskozita ν m
2
·s

-1
 

hustota ρ kg·m
-3

 

čas τ s 

tečné napětí τ Pa 
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ÚVOD 

  Práce se zabývá prouděním oleje v mazacím kanálku dílce. Tento kanálek vzniká při 

následném opracování, které spočívá ve vyvrtání celkem dvou mazacích kanálků. Nově 

vytvořené kanálky ústí z hlavního olejového kanálu.  

  Po vyvrtání otvorů následuje inspekce vstupů do kanálků a zkouška na zkušebním 

zařízení. Tato spočívá v měření průtoků vyvrtanými otvory. Požadavky na průtok oleje 

mazacími kanálky jsou vždy splněny. Paprsek oleje z prvního kanálku musí mít navíc 

i kruhový tvar příčného průřezu. 

  Při optické kontrole vytékajícího paprsku oleje je požadován jeho kruhový tvar 

v příčném průřezu a zároveň průchod kalibrovaným otvorem použitého měřicího přípravku. 

  V případě vzniku příčného průřezu, který neodpovídá tvaru kruhu, pozorujeme vznik 

rotujících proudů v paprsku oleje, které vedou k odchýlení paprsku od požadovaného otvoru. 

  Problém se však náhodně vyskytuje i v případě, že jsou dodrženy všechny výrobní 

tolerance požadované výkresem. Příčinu problému se nepodařilo dosud určit, ale lze 

předpokládat, že se na ní budou podílet parametry vrtaného kanálku, případně i jeho 

nejbližšího okolí. 
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CÍL PRÁCE 

  Práce je zaměřena na vyšetření příčin neshodnosti olejového paprsku s požadavkem 

zadaným výkresovou dokumentací. Příčný průřez celého paprsku by měl mít tvar kruhu. 

 Cílem práce je zjištění příčin deformace požadovaného průřezu olejového paprsku. 

Z výsledku šetření budou definovány příčiny deformace paprsku a doporučena nápravná 

opatření. Tato opatření nemají být v konfliktu s používanou výkresovou dokumentací. 
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SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

  Téma diplomové práce je zaměřeno na obsáhlou problematiku proudění kapalin. 

Vědecký přístup ke studiu kapalin lze sledovat od 17. století, kdy byla roku 1628 publikována 

Benedettem Castellim kniha Della Misura dell'Acque Correnti (O měření tekoucí vody), 

kterou lze považovat za základ moderní hydrodynamiky. Ke studiu hydrodynamiky výrazně 

přispěli světově známí vědci jako Blaise Pascal, Isaac Newton, Daniel Bernoulli, 

George Gabriel Stokes a český profesor Čeněk Strouhal. 

  Výrazné úsilí je v současnosti věnováno snaze o matematický popis turbulentního 

proudění. Přesný popis tohoto jevu umožní předcházení vzniku turbulence při proudění 

kapaliny. V praxi to bude mít za následek výrazné snížení energetických ztrát při transportu 

kapalin na dlouhé vzdálenosti. Na toto téma byla publikována například studie The Onset of 

Turbulence in Pipe Flow, která se zabývá kritickými podmínkami vzniku turbulentního 

proudění v potrubí. Výzkum na poli turbulentního proudění je prováděn kupříkladu v Centre 

for Turbulence Research, v němž spolupracuje kosmická agentura NASA a Standfordská 

univerzita. 

  Při řešení složitých fyzikálních problémů, do nichž patří i turbulence, je v současnosti 

běžnou praxí numerická simulace, vycházející z dat získaných měřením. Pro řešení lze použít 

množství komerčních i nekomerčních programů. Při řešení je nejvhodnější vybrat program 

přímo určený pro řešení konkrétní problematiky. Tento postup dnes nachází uplatnění 

například v technických aplikacích a meteorologii. Hlavní výhodou numerických simulací je 

nízká časová i finanční náročnost a z toho plynoucí výrazné urychlení řešeného úkolu. Díky 

řešení problému na výpočetním zařízení můžeme získat data z průběhu simulace 

v elektronické podobě nezatížené chybou měření. 

  Pro numerickou simulaci je základem fyzikální model se správně nastavenými 

okrajovými podmínkami. Zatímco okrajové podmínky lze získat praktickým měřením, model 

je třeba vytvořit. Tvorba modelu se provádí v CAD systémech, jejichž výstupy lze dále 

využívat v dalších specializovaných programech nebo je použít jako vstupní data pro výrobní 

zařízení. Značného rozšíření dosáhly programy firem COMSOL, AUTODESK, Dassault 

Systèmes a PTC. Oporu při výuce v CAD systémech lze hledat ve specializované literatuře. 

Příkladem může být učebnice Autodesk Inventor: Tvorba digitálních prototypů [1]. 

  Obsahem práce jsou kromě numerické simulace také inženýrské výpočty definující 

proudění v dílci. Výpočty vycházejí z informací uvedených ve skriptech Sdílení tepla 

a proudění [2]. Skriptum obsahuje základní výpočty pro popis proudění kapaliny a jejího 

chování. Pro podrobnější popis je využit spis Hydraulika 1. [3], který důkladně a názorně 

popisuje fyzikální vlastnosti, statiku, kinematiku a dynamiku kapalin. Popis proudění 

kapaliny lze najít ve skriptech Potenciální proudění [4]. 

  Zkoumaná kapalina protéká kanálem, který je odlit z titanové slitiny. Informace 

o titanových slitinách lze čerpat z obsáhlé publikace Physical Metallurgy and Advanced 

Materials [5]. Pro studium chování hliníku ve slitině lze vycházet z publikace Aluminum 

Casting Technology [6]. Informace o tvorbě formy pro odlitek lze čerpat z publikací Teorie 

slévárenství [7] a Metallurgy and Processing of High-Integrity Light Metal Pressure 

Castings [8]. Pomoc při hodnocení případných vad a nedokonalostí na povrchu odlitku lze 

hledat v publikaci International Atlas Of Casting Defects [9], který slovně i graficky popisuje 
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vady vyskytující se v odlitcích. Přehled moderních způsobů obrábění nabízí skriptum 

Nekonvenční metody obrábění I [10]. 

  Zkoumanou kapalinou je motorový olej společnosti BP. Pro získávání informací 

o mazivech lze využít veřejně dostupné informace v technických listech. Údaje v technických 

listech se liší podle konkrétního typu maziva. V případě motorových olejů dohledáme údaje 

o viskozitě za určitých teplot, hustotě, bodu čerpatelnosti, pěnivosti, alkalické zásobě aj. 

  Důležité jsou pro koncového uživatele schválení a firemní specifikace, podle kterých 

se při volbě maziva převážně řídí. Je-li splněna firemní specifikace oleje a případné další 

požadavky výrobce zařízení, pak lze mazivo použít. Neměly by nastat problémy jak 

v samotné funkci mazání, tak ani v dalších důležitých funkcích maziva. V zásadě se dají 

funkce maziva rozdělit do následujících skupin: oblast tření a opotřebení, oblast teploty 

a viskozity, čistící schopnosti, ochrana před korozí, neutralizační schopnosti aj.  

 Snaha o snížení energetické náročnosti při provozu zařízení se odráží i v oblasti maziv. 

Trend je výrazný zejména v automobilovém průmyslu, kdy dochází ke snižování 

vysokoteplotní viskozity [11] a zároveň k prodlužování servisních intervalů. Podrobnější 

informace o současných trendech lze najít v publikaci Tribotechnika v teórii a praxi [12]. 

  



13 

 

ZÁKLADY TEORIE PROUDĚNÍ KAPALIN A MAZÁNÍ 

  Pro řešení práce je nutno využít dosud známé poznatky o chování kapalin. Pozornost 

je zaměřena převážně na proudění uzavřeným profilem a tvorbu mezní vrstvy. 

 Proudění kapalin 

  Kapalinu můžeme chápat jako spojité izotropní kontinuum. Za všech okolností 

se snaží vždy zaujímat termodynamicky nejstálejší polohu, kterou je poloha s nejvyšší 

entropií. Nepůsobí-li na ni tíhová síla, uspořádá se do energeticky nejvýhodnějšího tvaru, 

kterým je koule. Samotná kapalina nemá pevný tvar a přejímá tak v zemském gravitačním 

poli tvar nádoby, která ji obklopuje. 

  Zmíněné chování kapaliny je možno matematicky popsat a využít v technické praxi. 

Pro zjednodušení výpočtů byl zaveden pojem „ideální kapalina“. Jejími vlastnostmi jsou 

nestlačitelnost a absence vnitřního tření. Z absence vnitřního tření plyne, že na rozdíl 

od reálné tekutiny nemůže být ideální tekutina namáhána smykem. Model ideální kapaliny 

by nedostačoval k mnohým výpočtům či návrhům zařízení. Proto v současné praxi dochází 

k nasazení numerických simulací, kde není nutno přistupovat k výše uvedenému zjednodušení 

vstupních údajů. 

  Počátek vědeckého studia kapalin můžeme datovat do dob Osvícenství, kdy byly 

zformulovány nejzákladnější vztahy pro definování chování kapalin. Blaise Pascal roku 1646 

publikoval zákon o hydrostatickém tlaku. Zákon definuje, že tlak vyvolaný vnější silou 

a působící na kapalinu uzavřenou v nádobě, je ve všech místech stejný. Praktické využití 

nachází kupříkladu v hydraulických systémech. 

 
d

(Pa)
d

F
p

S
  (1) 

kde F je síla působící na plochu S  (N), 

 S  - plocha  (m
2
). 

 

  Sir Isaac Newton definoval zákon obecně známý jako Newtonův zákon viskozity. 

Zákon definuje, že tečné napětí je úměrné rychlostnímu gradientu, což je vyjádřeno rovnicí 

 
d

(Pa)
d

v

y
    (2) 

kde η  je dynamická viskozita  (Pa·s). 

 

Z předchozího vztahu lze vyjádřit dynamickou viskozitu 

  = (Pa·s)
d

d

v

y


  (3) 
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V technické praxi je ale používanější kinematická viskozita 

 
2 1 = (m ·s )




 (4) 

kde η  je dynamická viskozita  (Pa·s), 

 ρ  - hustota látky  (kg·m
-3

). 

 

  Daniel Bernoulli roku 1738 definoval v publikaci Hydrodynamica vzájemnou 

závislost mezi tlakem, hustotou a rychlostí při proudění kapaliny. Pro popsání změny energie 

kapaliny proudící v kanále byla odvozena Bernoulliho rovnice. Důležitým poznatkem je, 

že s rostoucí rychlostí proudění klesá tlak kapaliny. Obecně lze tvrdit, že zákon popisuje 

zákon zachování energie při proudění tekutiny. Působí-li na ideální kapalinu pouze tíhové 

zrychlení, je zrychlení v osách x a y nulové. Rovnice má tvar 

 

2

g d d d 0 (Pa)
2

v
y p

 
      

 
   (5) 

  Navierova – Stokesova pohybová rovnice (1845) definuje proudění skutečné tekutiny 

rovnováhou hmotnostních, tlakových, třecích a setrvačných sil. Pro jednosměrný pohyb v ose 

x je definována 

 

22 2
-2

2 2 2

1 D
(m s )

d

yx z x
x

vp v v v
a

x x y z

   
         
      

 (6) 

kde ρ  je hustota látky  (kg·m
-3

), 

 p  - tlak  (Pa), 

 ν  - kinematická viskozita  (m
2
·s

-1
),  

 
D

d

xv


 - totální diferenciál složky rychlosti  (m·s

-2
). 

 

  Roku 1851 George Gabriel Stokes v díle „O působení vnitřního tření tekutin na pohyb 

kyvadla“ poprvé definoval kritérium, které určuje druh proudění kapaliny. Kritérium je známé 

jako Reynoldsovo, protože jej roku 1883 publikoval Osborne Reynolds v díle 

„Experimentální vyšetření okolností definujících, zda je pohyb vody přímý či nepřímý 

a zákona odporu v rovnoběžných kanálech“. Kritérium je odvozeno ve tvaru 

 (1)
v x

Re





 (7) 

kde v  je  rychlost toku  (m·s
-1

), 

 x  - charakteristický rozměr  (m), 

 ν  - kinematická viskozita  (m
2
·s

-1
). 
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  Kritérium slouží k definici základních druhů proudění. Obecně lze rozdělit proudění 

na laminární a turbulentní. Mezi nimi je přechodová oblast, kde se mohou vyskytovat oba 

typy proudění. 

  Laminární proudění (viz obr. 1) probíhá ve vrstvách, které po sobě kloužou. Vektor 

rychlosti částic nemá kolmou složku na hlavní směr proudění. Pro kruhové potrubí obecně 

předpokládáme laminární proudění jako převažující pro hodnoty Reynoldsova kritéria 

menších 2300.  

 

Obr. 1.  Rychlostní profil při laminárním proudění [2] 

  Turbulentní proudění (viz obr. 2) je charakteristické neustálým pohybem částic mezi 

vrstvami. Vektor rychlosti částic má tedy kolmou složku na hlavní směr proudění. Výsledným 

chaotickým pohybem částic dochází k vyrovnání rychlostního profilu. 

 

 

Obr. 2.  Rychlostní profil při turbulentním proudění [2] 

  Při proudění reálné kapaliny v uzavřeném průřezu působí vazké tření pouze v tenké 

vrstvě v blízkosti povrchu. Tuto vrstvu, kde se rychlost v mění od nulové hodnoty 

až k hodnotě v∞, která již není ovlivněna brzdicím účinkem povrchu tělesa, nazýváme mezní 

vrstvou [2]. 

  Tloušťku mezní vrstvy je možno definovat jako kolmou vzdálenost od povrchu tělesa, 

ve které se liší rychlost vnějšího proudu od vnitřního o jedno procento. Grafické znázornění je 

na obr. 3.  Vlevo na obrázku vstupuje neovlivněný proud kapaliny, který má v celém svém 

objemu totožnou rychlost toku. Dále je zobrazen vývoj mezní vrstvy při proudění kapaliny 

v uzavřeném kanále. Mezní vrstva se rozšiřuje od vstupu a postupně zaplní celý průřez 

kanálu. Potřebná vzdálenost se nazývá počáteční dráha laminárního proudu (Lpoc). Tloušťka 

mezní vrstvy (δ) roste, až dosáhne poloměru kanálu. 
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Obr. 3.  Vývoj rychlostního profilu a mezní vrstvy při vstupu skutečné kapaliny 

do potrubí [2] 

  Pro zjištění vývoje mezní vrstvy od náběhové hrany slouží místní Reynoldsovo 

kritérium (8). Experimentálně bylo zjištěno, že výskyt laminární vrstvy lze očekávat 

do hodnot Rex,kr. ⟨10
5
; 1,4·10

6⟩ v závislosti na drsnosti povrchu a turbulentnosti toku. 

Se vzrůstající drsností klesá hraniční hodnota kritéria a může dojít až k vymizení laminární 

vrstvy a existenci pouze turbulentní vrstvy.  

 (1)x

v x
Re  


 (8) 

kde  v∞ je rychlost neovlivněného proudu  (m·s
-1

), 

 x  - vzdálenost od náběhové hrany  (m), 

 ν  - kinematická viskozita  (m
2
·s

-1
). 

 

  Při obtékání překážky reálnou kapalinou dochází k tvorbě mezní vrstvy na povrchu 

obtékaného předmětu. Za předmětem vzniká oblast úplavu, v níž dochází k disipaci 

mechanické energie. Na obr. 4 je znázornění takového případu. Proud o neovlivněné rychlosti 

se dostává do kontaktu s obtékaným tělesem, což má za následek vznik mezní vrstvy, která 

má tendenci se rozšiřovat. Po obtečení tělesa mezní vrstva zvolna zaniká a ohraničuje oblast 

intenzivní disipace energie zvanou úplav. Následně dochází k zaniknutí úplavu a mezní vrstvy 

a opětovnému vyrovnání rychlosti v celé oblasti proudu. 

 

 

Obr. 4.  Vznik  mezní vrstvy s úplavem [2] 
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Problematika mazání 

  Kapalná maziva nacházejí široké uplatnění v technické praxi. Jejich vlastnosti jsou 

využívány v náročnějších aplikacích, kde obvykle musí zajistit více funkcí než pouhé 

dokonalé mazání. Svými vlastnostmi se výrazně liší od plynných, plastických a tuhých maziv.

  Pokrok v současné technické úrovni strojařských výrobků je do značné míry limitován 

i možnostmi maziv, která nemusí být vždy schopna zabezpečit ideální mazání styčných ploch. 

Účelem mazání je snížit třecí ztráty a prodloužit životnost mazaných součástí. Další kladené 

požadavky na maziva jsou odvod nadbytečného tepla, ochrana před korozí, odplavení 

vzniklých nečistot aj. 

 Při mazání má docházet k působení maziva mezi mazanými povrchy tak, aby 

nedocházelo k jejich poškození. Při mazání lze definovat tři modelové situace, které jsou 

zobrazeny na obr. 5.  

a)  Mezní tření  

V tomto stádiu dochází k naprostému selhání mazání s fatálními následky pro mazané 

povrchy. Vzniká výrazné tření, při němž se součásti nadměrně zahřívají a poškozují. Dochází 

k částečnému navařování a případně následnému vytrhávání materiálu. Vlivem vysokých 

teplot může dojít až k plastické deformaci součásti.  

b)  Smíšené tření 

Dochází k částečnému kontaktu mazaných povrchů. Dochází místy k poškození materiálu 

a vzniku otěru. 

c)  Kapalinné tření 

Je ideálním stavem, kdy nedochází ke styku mazaných povrchů. Mazivo dokonale odděluje 

mazané povrchy. 

 

Obr. 5.  Průběh součinitele tření [13] 
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  Strany 18 až 50 podléhají utajení. Jsou obsaženy v Technické zprávě - 

příloze k veřejné části diplomové práce. Tuto je možno, po předchozím 

poskytnutí písemného souhlasu právního oddělení společnosti Honeywell, 

zapůjčit k nahlédnutí.  
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ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ PRO 

PROVOZ 

  Z výsledků práce byla navržena následující doporučení pro odstranění 

nerovnoměrnosti proudění olejového paprsku. 

  Mazací kanálek je nutno vrtat do středu součásti proto, aby byl vstupující proud 

ovlivněn rovnoměrně stěnami kanálu. 

  Zahloubení okolo výstupu z kanálku by mělo být provedeno na spodní hranici 

tolerance. Tím se dosáhne maximální možné délky kanálku. Tím lze přispět k vyrovnání 

rychlostního profilu na výstupu z kanálku.  

  V případě, že by bylo možno vytvořit souosý vrt kanálkem, lze doporučit převrtání 

kanálku na horní hranici tolerance. Tímto může dojít k omezení negativních vlivů na vstupu 

do kanálku. Zároveň ale nelze vyloučit ani zhoršení nevyhovujícího stavu. Nepodaří-li se 

problém tímto vyřešit, je možná pouze oprava. 

  Podmínky pro vstup do kanálku by se měly v maximální možné míře přibližovat 

ideálním podmínkám. Mezi tyto podmínky patří také dokonale hladký povrch v oblasti vstupu 

do kanálku. Povrch odlitku je dán především povrchem stěn formy, se kterými přijde tavenina 

do styku. Z tohoto důvodu by mělo být použito jádro s nejhladším možným povrch.  

  Další možností je úprava povrchu kanálu před jeho zavařením, a to v oblasti 

budoucího vstupu do kanálku. 
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ZÁVĚR 

  Práce byla zaměřena na vyšetření proudění oleje mazacím kanálkem. Tento ústí 

z hlavního olejového kanálu, který je odlit při výrobě dílce. Při výtoku z  kanálku dochází 

u některých dílců k deformaci kruhové příčného průřezu olejového paprsku. Tato deformace 

není přípustná a musí být odstraněna. V opačném případě by mohlo dojít k poškození 

mazaných součástí motoru.  

  V práci bylo provedeno měření a následný výpočet hodnoty viskozity za účelem 

získání vstupního údaje pro numerickou simulaci. Následně byly vypočteny hodnoty 

Reynoldsových čísel a rychlostní profily proudu oleje v hlavním kanále a mazacím kanálku. 

   Z inspekce mazacího kanálku byly pořízeny fotografie. Na fotografiích byly popsány 

možné příčiny vzniku deformace toku oleje kanálkem. Těmi jsou především nerovnost 

povrchu v okolí kanálku a vznik špon na vstupu do kanálku. 

   Za účelem zkoumání toku oleje bylo využito numerické simulace. Pro zkoumání byly 

vytvořeny tři modelové případy.  

 Prvním zkoumaným modelem byl ideální kanálek, který stanovuje ideální stav 

při průtoku kapaliny. Průtok oleje kanálkem byl symetrický, což vedlo k symetricitě 

rychlostního profilu na výstupu z kanálku. 

 Druhým případem byl mazací kanálek s vadou na vstupu. V tomto případě se vyskytla 

výrazná asymetricita v rozložení rychlosti toku kanálkem. Tato asymetricita by při 

prodloužení kanálku zcela zanikla. Z toho plyne, že pro vyrovnání rychlosti toku je potřebná 

délka kanálku, která závisí na velikosti vnesené nerovnosti. 

  Lze očekávat, že povrch kanálu bude vždy do jisté míry nerovný. Rovněž vstup 

do kanálku nikdy nebude dosahovat ideálního tvaru. Pro eliminaci vnesených změn ve většině 

případů stačí délka kanálku. Vyskytne-li se neshodnost v příčném průřezu paprsku, pak tato 

délka nestačila. 

  Třetím modelovým případem je průtok oleje zátkou. Bylo zjištěno, že oprava zátkou 

vytváří nejvhodnější podmínky pro vznik paprsku kruhového průřezu. To lze přičítat rovnému 

povrchu v oblasti vstupu oleje do součásti a rovněž většímu průměru kanálku. Tímto dochází 

k výraznému potlačení vlivu úplavu. Vstupující proud do zátky je také méně ovlivněn 

hlavním proudem v kanále. 

  Z výsledků práce plyne, že dojde-li k porušení podmínek ideálního vtoku do kanálku, 

dochází poté k narušení osové souměrnosti rychlostního profilu. Toto narušení může přetrvat 

až k výstupu z mazacího kanálku. Následně se může projevit deformací příčného průřezu 

olejového paprsku   

  Autor práce usuzuje, že i jisté nerovnoměrné rozložení rychlostního profilu na výstupu 

z kanálku nemusí znamenat ovlivnění kruhového průřezu paprsku. Avšak snahou by mělo být 

dosáhnutí souměrného rychlostního profilu na výstupu z kanálku.  

  Z uvedených zjištění byla definována obecná nápravná opatření. Navíc byly navržena 

opatření, která nejsou v rozporu se stávající výkresovou dokumentací.  
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