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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 ABSTRAKT 

Předmětem této diplomové práce je optimalizace proudění výfukových plynů ve filtru 

pevných částic s použitím CFD simulací.  

První část práce je zaměřena na problematiku emisí vznětových motorů a systémy 

snižování emisí se zaměřením na filtry pevných částic. V další části práce je provedena 

analýza současného stavu zadaného filtru pevných částic pomocí CFD simulací a jejich 

vyhodnocení. Následuje nový konstrukční návrh pro usměrnění proudění, jeho analýza a 

konečné vyhodnocení.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

Výfukové plyny, DPF, filtr pevných částic, proudění 

ABSTRACT 

The subject of this thesis is to optimize the flow of exhaust gases in the particle filter 

using CFD simulations. 

The first part is focused on the emissions of diesel engines and emissions reduction 

systems with a focus on particulate filters. The next section is an analysis of the current 

state of the specified particle filter using CFD simulation and evaluation following with a 

proposal of new construction for better flow distribution. At last, the final evaluation is 

presented. 
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ÚVOD 

 ÚVOD 
Výfukové plyny jsou velmi významným činitelem, který ovlivňuje životní prostředí a 

lidský organismus. Emise výfukových plynů jsou tedy velmi pečlivě sledovány a 

kontrolovány legislativou. V průběhu let jsou určovány emisní limity, které musí nově 

vyvíjená vozidla dodržovat, aby mohla být uvedena na trh. Jelikož jsou různé druhy 

vozidel, musely být i limity určeny pro jednotlivé kategorie vozidel. Maximální hodnoty 

emisí se s novějšími limity cíleně snižují a výrobci jsou tak nuceni neustále pracovat na 

zvýšení účinnosti spalovacích motorů, aby tyto limity splnili. 

Prostředky pro snižování emisí spalovacích motorů jsou dva. První z nich je optimalizace 

spalovacího procesu motoru, díky níž dochází ke snížení emisí při samotném spalování.  

Druhým prostředkem je úprava a ošetřování výfukových plynů po spalování. Prostředky 

snižování emisí jsou rozebrány v rešeršní části práce. Nejvíce však byla zaměřena na 

filtry pevných částic, jejich typy a způsoby regenerace.    

Cílem této práce je optimalizace proudění ve výfukovém potrubí, přesněji usměrnění toku 

spalin do filtru pevných částic, aby nedocházelo k nerovnoměrnému zanášení. V prvním 

kroku byla provedena analýza současného konstrukčního řešení, které se vyskytuje na 

traktorech. V dalším kroku byla provedena samotná modifikace potrubí. Modifikace 

nebyla provedena v jednom kroku, nýbrž jich byla provedena celá řada. Po vyhodnocení 

všech modifikací byla vybrána ta nejvhodnější.  

Pro analýzu byl využíván CFD program Star – ccm+. CFD simulační programy jsou 

poměrně významným a silným nástrojem u automobilového průmyslu. Díky těmto 

programům dochází ke zkracování času při vývoji vozidla, což znamená i významné 

snížení finančních nákladů. CFD simulace jsou využívány při řešení aerodynamiky, 

návrhu sacího, či výfukového systému. Dále to můžou být chladící soustavy apod.    
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1 EMISE 
Neexistuje dokonalé spalování paliva ve válcích motoru, a to ani tehdy, pokud je přebytek 

vzdušného kyslíku. Čím je spalování nedokonalejší, tím větší je obsah škodlivých látek ve 

výfukových plynech motoru. Aby se snížilo zatížení životního prostředí, je nutno snížit 

obsah škodlivých látek ve výfukových plynech. Všechna opatření k redukci emisí 

škodlivých látek podle různých zákonných norem směřují k tomu, aby s co možná 

nejmenší spotřebou paliva bylo dosaženo vysokých jízdních výkonů, příznivých jízdních 

vlastností a minimum emisí škodlivých látek. Výfukové plyny spalovacích motorů 

obsahují kromě vysokého procentuálního podílu neškodlivých hlavních složek také 

vedlejší složky, které zejména ve vyšších koncentracích škodí životnímu prostředí. Tyto 

vedlejší složky jsou tvořeny především oxidem uhelnatým CO, oxidy dusíku NOx, 

uhlovodíky HC a pevnými částicemi PM. Další snahou je snižování úrovně emisí oxidu 

uhličitého CO2, který je nejdůležitější ze skleníkových plynů. Protože CO2 je 

neodstranitelným produktem spalování uhlovodíků, je jedinou cestou k jeho snížení snížit 

spotřebu paliva. [2] [3] 

1.1 SLOŽKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ 

Spalováním paliva ve spalovacím prostoru motoru dochází ke vzniku výfukových plynů, 

které obsahují škodlivé látky. Spalované palivo, které je v současnosti převážně fosilního 

původu, je složeno z uhlovodíkových řetězců s různou strukturou a délkou. Hoření paliva 

je chemická reakce látek obsažených v palivu s kyslíkem, který je obsažený v nasátém 

vzduchu. Při této chemické reakci vzniká hlavně energie ve formě tepla a světla a potom 

také produkty reakcí jako je oxid uhličitý CO2 a vodní pára H2O. Pro dokonalé spálení 

paliva je nutné, aby proběhla oxidační reakce u všech atomů uhlíku a vodíku. [1] 

           (1)  

             (2)  

Jelikož spalování není nikdy dokonalé, jsou ve výfukových plynech obsaženy i 

meziprodukty oxidace paliva. Jsou to oxid uhelnatý CO, uhlovodíky HC a částice sazí, 

tvořené převážně uhlíkem jako výsledek nedokonale spáleného paliva. K nedokonalému 

spalování dochází z důvodu nehomogenity směsi a tedy výskytu míst s nedostatkem 

kyslíku ve spalovacím prostoru. Tyto látky je možné dodatečně spálit. Za vysokých 

spalovacích teplot a tlaků ovšem dochází ještě k dalším reakcím. Vzdušný dusík reaguje 

s kyslíkem za vzniku oxidu dusnatého NO a dusičitého NO2. Vznik a množství emisí 

škodlivých látek ve spalinách závisí na průběhu spalování a fyzikálně-chemických 

vlastnostech paliva. [1] 

             (3)  

               (4)  

             (5)  

              (6)  
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1.1.1 OXID UHELNATÝ – CO 

Oxid uhelnatý je výbušný plyn, je bezbarvý, bez chuti a zápachu. Vzniká nedokonalým 

spalováním bohatých směsí při nedostatku kyslíku potřebného pro oxidaci uhlíku ve 

spalované směsi a je považován za nejškodlivější složku výfukových plynů. Při vdechnutí 

se váže v plicích na hemoglobin (krevní barvivo) a zabraňuje okysličování krve. Už malé 

koncentrace můžou být při delším vdechování smrtelné. Je těžší než vzduch a 

shromažduje se dole u podlahy. [1] [2] [6] 

1.1.2 UHLOVODÍKY – HC  

Vznikají nedokonalým spalováním jako výsledek předčasně zastavených reakcí v místech 

s nízkou teplotou hoření (u stěn válce) a vysokým součinitelem přebytku vzduchu, nebo 

také jako produkt tepelných krakovacích a dalších reakcí. Výfukové plyny obsahují různé 

druhy uhlovodíků. Pro člověka jsou nejnebezpečnější polycyklické aromatické 

uhlovodíky – PAH, které působí v lidském organismu karcinogenně. Dráždivými účinky 

se projevují aldehydy a ketony, které dráždí oči a sliznice. Uhlovodíky také přispívají ke 

tvorbě kyselých dešťů. Některé uhlovodíky reagují s ultrafialovým zářením a podílejí se 

na tvorbě fotochemického smogu. [1] [2] [6] 

1.1.3 OXIDY DUSÍKU – NOX 

Oxidy dusíku vznikají oxidací dusíku dopraveného do spalovacího prostoru v nasávaném 

vzduchu společně s kyslíkem určeným pro oxidaci paliva nebo kyslíkem obsaženým 

v palivu. Oxidy dusíku vznikají při vysokých teplotách a tlacích ve spalovacím prostoru a 

jejich tvorba je závislá na bohatosti směsi a koncentraci kyslíku.  Oxidy dusíku jsou 

tvořeny oxidem dusnatým NO, oxidem dusným N2O a oxidem dusičitým NO2. Tyto plyny 

se společně vyskytují ve výfukových plynech a také se posuzují společně. Proto se pro ně 

používá souhrnné označení NOx. Oxid dusnatý NO je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. 

Na vzduchu oxiduje na oxid dusičitý NO2. Oxid dusičitý NO2 je jedovatý, červenohnědý 

plyn s ostrým zápachem. Dráždí plíce a pokožku a leptá tkáň. Společně s vodou vytváří 

kyselinu dusičnou, čímž se podílí na kyselých deštích. Oxidy dusíku se také výrazně 

podílejí na tvorbě smogu. [1] [2] [6] 

1.1.4 OXID UHLIČITÝ – CO2 

Oxid uhličitý je bezbarvý, nejedovatý plyn bez chuti a zápachu. Volně se vyskytuje 

v atmosféře a je produktem dokonalého spálení uhlíku obsaženého v palivu. Jeho 

nebezpečí spočívá v tvorbě tzv. skleníkového efektu.  [1][6] 

1.1.5 OXID SIŘIČITÝ – SO2 

Vzniká spalováním paliva obsahujícího síru. Je to bezbarvý jedovatý plyn se štiplavým 

zápachem. Ve vzduchu postupně oxiduje a reaguje s vodou za vzniku kyselin a tím se 

významně podílí na vzniku kyselých dešťů. Obsah oxidu siřičitého je nepřímo omezován 

normami EU o obsahu síry v motorové naftě. [1] [2] 

1.1.6 PEVNÉ ČÁSTICE – PM 

Jsou produkovány u zážehových i vznětových motorů, ale u vznětového motoru je 

produkce pevných částic až 200x vyšší. Vyskytují se v kapalném i pevném stavu např. 

saze, karbon, popel, zbytky motorového oleje a paliva, otěrové částice atd. Podle definice 

organizace EPA (Environmental Protection Agency) se rozumí pod pojmem pevné částice 

všechny, které jsou při teplotě 51,7 °C v naředěném plynu v pevné nebo kapalné formě a 
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jsou zachyceny na filtru. Největší podíl z pevných částic mají saze. Saze vznikají 

z uhlovodíků při nedokonalém hoření. U vznětových motorů je to především dáno 

nehomogenní směsí vzniklou vstřikováním kapalného paliva. Rozměr sazí se pohybuje 

v rozmezí 10 – 300 nm a na jejich povrchu se usazují těžko odpařitelné skupiny 

nespálených uhlovodíků PAH (polycyklické aromatické uhlovodíky), které patří 

k hygienicky nejškodlivějším složkám. Dále se na ně nabaluje voda, kovový otěr, sulfidy, 

oxidy kovů. Takto vytvořená částice plná karcinogenních látek, která je současně 

poměrně malých rozměrů, je velmi nebezpečná. Díky malým rozměrům je schopna se 

dýcháním dostat až hluboko do plic a tím představují zdravotní riziko především pro děti 

a osoby s oslabenou imunitou. [1][5][6][23] 

1.2 EMISNÍ LIMITY NAFTOVÝCH MOTORŮ 

V důsledku výše vyjmenovaných negativních vlivů provozu spalovacího motoru na 

okolní prostředí byly smluveny emisní limity, které musí každý spalovací motor splňovat 

při zavádění na trh. Emisní limity jsou stanoveny vládami, které je obvykle přejímají od 

organizací, jejíchž sou členy. Emisní limity jsou tedy vydávány Evropskou hospodářskou 

komisí – EHK a Evropskou Unií – EU, které mají největší vliv na tvorbu legislativy v této 

oblasti průmyslu. Emisní normy jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie vozidel, které 

jsou určeny hmotností vozidel a dále jsou rozděleny podle druhu paliva. Pro osobní 

automobily jsou normy značeny Euro 1-6, pro nákladní a užitková vozidla Euro I-VI.  [6] 

Tab. 1 Hodnoty emisních limitů EURO vznětových motorů osobních automobilů[8] 

Název Rok CO  

[g/km] 

NOx     

[g/km] 

HC + NOx 

[g/km] 

PM  

[g/km] 

Euro 1 1992 3,16 - 1,13 0,14 

Euro 2 1996 1 - 0,7 0,08 

Euro 3 2000 0,64 0,5 0,56 0,05 

Euro 4 2005 0,5 0,25 0,3 0,025 

Euro 5 2010 0,5 0,18 0,23 0,005 

Euro 6 2014 0,5 0,08 0,17 0,005 

 

Pro zemědělské traktory se emisní limity vyjadřují pro stanovený rozsah výkonu motoru a 

v jednotce g/kW.h. V EU se pro emisní limity využívá výraz Stage, Stufe, Etapa a v USA 

Tier. 

Tab. 2 Hodnoty emisních limitů STAGE I [6] 

Netto výkon 

P[kW] 

CO 

[g/kW.h] 

HC  

[g/kW.h] 

NOx  

[g/kW.h] 

PM  

[g/kW.h] 

Platnost 

130 ≤P≤560 5 1,3 9,2 0,54 1999 

75 ≤P≤130 5 1,3 9,2 0,7 1999 

37 ≤P≤75 6,5 1,3 9,2 0,85 1999 
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Tab. 3 Hodnoty emisních limitů STAGE II [6] 

Netto výkon 

P[kW] 

CO  

[g/kW.h] 

HC  

[g/kW.h] 

NOx   

[g/kW.h] 

PM 

[g/kW.h] 

Platnost 

130 ≤P≤560 3,5 1 6 0,2 2001 

75 ≤P≤130 5 1 6 0,3 2002 

37 ≤P≤75 5 1,3 7 0,4 2003 

18 ≤P≤37 5,5 1,5 8 0,8 2000 

 

Tab. 4 Hodnoty emisních limitů STAGE III A [6] 

Netto výkon 

P[kW] 

CO  

 [g/kW.h] 

HC + NOx  

[g/kW.h] 

PM  

 [g/kW.h] 

Platnost 

130 ≤P≤560 3,5 4 0,2 2006 

75 ≤P≤130 5 4 0,3 2006 

37 ≤P≤75 5 4,7 0,4 2007 

19 ≤P≤37 5,5 7,5 0,6 2006 

 

Tab. 5 Hodnoty emisních limitů STAGE III B [6] 

Netto výkon 

P[kW] 

CO 

[g/kW.h] 

HC  

[g/kW.h] 

NOx  

[g/kW.h] 

PM  

[g/kW.h] 

Platnost 

130 ≤P≤560 3,5 0,19 2 0,025 2011 

75 ≤P≤130 5 0,19 3,3 0,025 2012 

56 ≤P≤75 5 0,19 3,3 0,025 2012 

37 ≤P≤56 5 4,7 0,025 2013 

 

Tab. 6 Hodnoty emisních limitů STAGE IV [6] 

Netto výkon 

P[kW] 

CO  

[g/kW.h] 

HC  

[g/kW.h] 

Nox  

[g/kW.h] 

PM  

[g/kW.h] 

Platnost 

130 ≤P≤560 3,5 0,19 0,4 0,025 2014 

56 ≤P≤130 5 0,19 0,4 0,025 Říjen 2014 

 

1.3 ZPŮSOBY SNIŽOVÁNÍ EMISÍ VZNĚTOVÝCH MOTORŮ 

Emisní chování motoru lze ovlivnit na třech místech a dělí se na aktivní a pasivní. První 

možností je vytváření směsi před motorem. Druhá možnost se týká motoru, např. 

optimalizovaný spalovací prostor, tvorba směsi, vstřikování paliva, víření směsi a 

přeplňování. U těchto částí se jedná o aktivní prostředky. Třetí možností je úprava 

výfukových plynů na výstupu z motoru, která je vykonávána pasivními prostředky, mezi 

které patří oxidační katalyzátor, SCR, NOx absorpční katalyzátor, EGR a filtry pevných 

částic. Filtry pevných částic budou podrobněji popsány v samostatné kapitole. [2] 
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1.3.1 AKTIVNÍ 

TVORBA SMĚSI 

Vzhledem k nižší odpařivosti nafty nelze pro vytvoření směsi paliva se vzduchem použít 

vstřikování paliva do proudu nasávaného vzduchu. Proto se využívá přímého vstřiku 

paliva na konci kompresního zdvihu pístu. V důsledku vysoké teploty stlačeného 

vzduchu, 800 °C až 900 °C, se jemně rozprášené palivo rychle odpaří a vytvoří hořlavou 

směs, která se následně vznítí. U naftového motoru je užitečný výkon řízen kvalitativně, 

tedy přes obsah paliva ve směsi. To se děje řízením vstřikované dávky paliva ve 

vstřikovacím zařízení. Proto naftové motory pracují zpravidla s přebytkem vzduchu. 

Stechiometrický směšovací poměr činí u naftových motorů přibližně 14,5 kg vzduchu na 

1 kg paliva, což odpovídá λ = 1. Mez kouření je však pro λ = 1,4. Důvodem je 

nerovnoměrné tvoření směsi, které u naftového motoru probíhá teprve ve válci. Směs 

proto není homogenní, což znamená, že při spalování existuje částečně nedostatek 

vzduchu a částečně nedostatek paliva. Moderní naftové motory pracují při chodu na 

prázdno s mimořádně chudou směsí a při maximálním zatížení je směs obohacena až na 

mez kouření. Při nižším přebytku vzduchu stoupají také emise HC, CO a spotřeba paliva. 

[33] 

Podstatnou roli při přípravě směsi mají následující prvky: 

 Začátek vstřiku 

 Doba a průběh vstřiku 

 Vstřikovací tlak 

 Rozvíření vzduchu 

 Množství vstříknutého paliva 

 Přebytek vzduchu 

VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA 

Počátek vstřiku, průběh vstřiku a rozprášení paliva ovlivňuje rovněž spotřebu paliva a 

škodlivé emise. Pozdní vstřikování snižuje emise NOX následkem nižší teploty cyklu. 

Příliš pozdní vstřik zvyšuje emise HC a spotřebu paliva stejně jako při vyšším zatížení 

také kouřivost. Odchylka počátku vstřiku od požadované hodnoty jen o 1° natočení 

klikové hřídele může zvýšit emise NOX o 5%. O dva stupně dřívější počátek vstřiku může 

vést ke zvýšení špičkového tlaku ve válci, pozdní přesunutí o 2° zvyšuje teplotu 

výfukových plynů o 20 °C. [33] 

Průběh vstřiku se rozumí během vstřikovacího cyklu měnící se tok paliva. K tomu také 

navíc ovlivňuje rozdělení paliva ve spalovacím prostoru a tím využití vzduchu. Průběh 

vstřiku musí pomalu stoupat, tím je při průtahu vznícení vstříknuto málo paliva. Na 

začátku hoření shoří toto palivo prudce, což má nepříznivý vliv na emise NOX. Na konci 

musí průběh vstřiku ostře odpadnout, aby se zamezilo, že špatně rozprášené palivo 

v koncové fázi povede k vysokým emisím HC a sazí. [33] 

Jemné rozprášení paliva dovoluje dobré promíchání paliva a vzduchu. Přispívá k snížení 

emisí HC a kouřivosti. Vyšší vstřikovací tlak a optimální geometrie vstřikovacích otvorů 

vede k jemnému rozprášení. Aby motor viditelně nekouřil, musí být množství paliva 

omezeno odpovídajícím množstvím nasávaného vzduchu. To vyžaduje přebytek vzduchu 

minimálně 10 až 40 % (λ = 1,1 až 1,4). Po zavření jehly trysky se může palivo odpařovat 

z výstřikových otvorů, proto jsou tyto škodlivé objemy tak malé, jak je to možné. [33] 
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VÍŘENÍ NÁPLNĚ 

Víření ve válci napomáhá tvorbě směsi a urychluje její prohořívání. V důsledku víření 

dochází k lepšímu promísení paliva se vzduchem a víření také napomáhá 

k stejnoměrnému rozložení teplot po stěnách spalovacího prostoru. K víření náplně 

dochází buď to uspořádáním sacích kanálů, nebo tvarováním spalovacího prostoru. Pro 

vytvoření tangenciálního „swirl" víru se využívají spirálovité kanály, které ovšem 

potřebují vyšší stavební výšku. Příčného „tumble“ víru lze dosáhnou vhodným 

nasměrováním sacího ventilu, případně klapkou v sacím kanálu. Vhodným tvarováním 

spalovacího prostoru v pístu je také možné dosáhnout víření směsi. [2] [33] 

PŘEPLŇOVÁNÍ 

Účelem přeplňování spalovacích motorů je dopravit do válců více vzduchu a tím umožnit 

i vyšší dodávku paliva. Přeplňovaný vznětový motor má řadu výhod oproti motoru bez 

přeplňování o stejném výkonu. Je lehčí, menší, má menší měrnou spotřebu a nižší emise. 

S rostoucím plnícím tlakem roste i teplota spalování což působí kladně na snižování emisí 

HC a CO, naopak dochází k tvorbě NOx. Výkon motoru lze přeplňováním navýšit o 20 - 

90%. Naftové motory se přeplňují výhradně turbodmychadly, která jsou poháněná 

výfukovými plyny, které by jinak bez užitku unikly výfukem.  [2] 

1.3.2 PASIVNÍ 

DVOUCESTNÝ OXIDAČNÍ KATALYZÁTOR 

Naftové motory pracují s kvantitativní regulací směsi paliva a vzduchu a jejich spaliny 

tedy obsahují hodně kyslíku. Oxidační katalyzátor pracuje na principu oxidace 

jednotlivých složek spalin. Pomocí oxidace oxidu uhelnatého CO vzniká oxid uhličitý 

CO2 a uhlovodíků HC vzniká voda a oxid uhličitý CO2. [27] 

              (7)  

                   (8)  

Přestože není tento typ katalyzátoru určen pro filtraci pevných částic, je schopen 

odfiltrovat až 30% pevných částic obsažených ve spalinách. [27] 

SELEKTIVNÍ KATALYTICKÁ REDUKCE - SCR 

Je to metoda přeměny škodlivých emisí oxidů dusíku NOx katalytickou reakcí na 

neškodný dusík N2 a vodu. Pomocí technologie SCR můžeme dosáhnout téměř nulových 

emisí NOx. Jako reakční činidlo se nejčastěji využívá amoniak, ale existuje i SCR systém 

využívající uhlovodíky jako redukční činidlo. [27] 
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Nejčastěji používaným systémem SCR je redukce NOx za pomocí močoviny (NH2)2CO, 

která se dnes označuje AdBlue. Celý systém SCR se skládá z nádrže s močovinou, 

systému dopravy a vstřikování do výfukového potrubí a katalytického konvertoru. 

Močovina je vstřikována do výfukového potrubí, ve kterém se promíchá s výfukovými 

plyny a kde dojde k jejímu rozkladu na oxid uhličitý CO2 a amoniak NH3 potřebný pro 

reakce [27]: 

                            (9)  

                           (10)  

                           (11)  

K těmto reakcím dochází v katalytickém konvertoru. Pro správný průběh těchto reakcí je 

potřebná určitá teplota výfukových plynů, která je určena použitým typem katalyzátoru. 

Neméně důležité je správné rozprášení roztoku močoviny pomocí např. tlakového 

vstřikování močoviny.  [27] 

SCR využívající uhlovodíky pro redukci NOx má menší účinnost než systémy 

s močovinou. Jeho výhoda ovšem spočívá v přirozeném výskytu uhlovodíků HC ve 

spalinách. Díky jeho přirozenému výskytu není potřebné jeho dodávka z externích zdrojů 

ze speciálních nádrží. Reakce je závislá na podobě vyskytujících se uhlovodíků, ale 

celková reakce se dá popsat pomocí této rovnice [27]: 

                            (12)  

NOX ABSORPČNÍ KATALYZÁTOR 

Tento systém určený pro redukci oxidu dusíku NOx pracuje pouze při chudých směsích, 

tedy přebytku kyslíku ve výfukových plynech. Princip spočívá v oxidaci oxidu dusíku 

NOx na oxid dusičitý NO2 a jeho následné uložení v absorbéru. Přeměna NOx probíhá za 

působení drahých kovů a uložení je zajištěno navázáním NO2 pomocí oxidů kovů 

alkalických zemin. [29] 

Obr. 1 Systém SCR [28] 
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Po naplnění kapacity zásobníku by už dále nedocházelo k ukládání oxidů dusíku a 

výfukové plny by procházely bez změn. Proto je v tomto okamžiku zapotřebí chemicky 

vyprázdnit zásobník pro navrácení jeho prvotních vlastností. Je to provedeno ve 2 

krocích. Nejdříve dojde k obohacení směsi, které způsobí uvolnění NOx z chemické pasti 

a v dalším kroku dojde k redukci NOx na N2 a CO2. [29] 

 

RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ EGR 

Recirkulace výfukových plynů u vznětového motoru je jedním ze způsobů snižování 

emisí NOx. Část výfukových plynů je zpětně přiváděna do sání, kde se mísí s nasávaným 

vzduchem. Tím se zmenšuje koncentrace kyslíku ve směsi, rychlost hoření a snižuje se i 

nejvyšší teplota na čele plamene, což způsobuje významný pokles produkce oxidů dusíku 

ve výfukových plynech. Množství NOx roste se spalovací teplotou exponenciálně, takže 

již malé snížení nejvyšší spalovací teploty výrazně redukuje emise NOx. Tento postup 

vede sice k redukci obsahu NOx, ale na druhou stranu zase roste obsah pevných částic a 

Obr. 2 Princip absorpce NOx [27] 

Obr. 3 Princip regenerace [27] 
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proto ještě bývají výfukové plyny filtrovány přes filtry pevných částic. Další nevýhodu 

EGR systému je zhoršení účinnosti spalování a tím i zvýšení spotřeby paliva. [1][2] 

Obr. 4 Schéma recirkulace výfukových plynů [30] 
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2 FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 
Vznětový motor vyniká mnoha dobrými vlastnostmi, ale má samozřejmě i nedostatky. 

Mezi tyto nedostatky patří samozřejmě poměrně vysoké emise pevných částic. Emise 

pevných částic lez poměrně efektivně snižovat pomocí filtru umístěného ve výfukovém 

potrubí. Jelikož není pro toto filtrační zařízení zaveden v českém jazyce jednotný název, 

označuje se většinou jako filtr pevných částic. Toto označení vychází z německého Diesel 

Particulate Filter, zkráceně DPF, nebo také z francouzského Filtre A Particules, zkráceně 

FAP. Jako první přišel se sériovou produkcí vozů s instalovaným filtrem pevných částic 

koncern PSA a to v roce 2000. [9] [10] 

 

Princip funkce filtru pevných částic spočívá v průchodu výfukových plynů porézním 

materiálem. Pevné částice se v tomto materiálu zachytávají a hromadí. Postupem času se 

díky nahromaděným částicím snižuje průchodnost filtru a roste jeho negativní vliv na 

výkon motoru. Při dosažení určitého limitu nahromaděných částic je nutná regenerace 

porézního materiálu pro navrácení jeho původních vlastností. Regenerace probíhá 

navýšením teploty výfukových plynů potřebných pro spálení zachycených částic. Dalším 

problémem je hromadění zbytkového popela, které omezuje celkovou životnost filtru. 

Účinnost filtrace může dosahovat více jak 90%, podle některých zdrojů dokonce až 99%. 

Účinnost filtrace závisí především na typu a provedení filtru a také na provozních 

podmínkách. [9] [10] 

2.1 ZPŮSOBY ZACHYCENÍ PEVNÝCH ČÁSTIC 

Mechanismus filtrace pevných částic může být prováděn třemi základními způsoby, které 

jen minimálně narušují průtok výfukových spalin. Jsou to zaklínění, zachycení a difúze. 

Obr. 5 DPF značky IVECO 
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2.1.1 ZAKLÍNĚNÍ 

Velké částice obsažené v proudu výfukových plynů se zakliňují na povrchu drátů kovové 

drátěné vložky a usazují se tam. Další částice se o ně zachytávají a hromadí se na nich. 

Větší částice se zachycují ve vrchní vrstvě filtračního materiálu. Menší částice, které 

prošly skrze vrchní vrstvu, se zachytávají ve vrstvách dalších. Filtrační vložky jsou 

tvořeny síťovaným pletivem ze žáruvzdorné oceli, které je srolované v mnoha vrstvách 

do tvaru válce.  Toto progresivní uspořádání zaručuje, že se částice různých velikostí 

zachytí v různých vrstvách a nedojde k jejich hromadění pouze na vrchní vrstvě 

filtračního materiálu. Při určitém množství nahromaděných částic musí proběhnout 

regenerace filtračního materiálu. Tento typ filtru se v současné době nepoužívá. [1] 

 

2.1.2 ZACHYCENÍ 

Středně velké částice unášené výfukovými plyny se zachytávají na vstupech do 

jednotlivých kanálků. Postupně dochází k zachytávání většího množství částic a 

blokování vstupů do kanálků, přičemž se generuje teplo. Zachytávání pokračuje tak 

dlouho, dokud generované teplo není dostatečně velké pro vypálení, tedy regeneraci, 

filtru. [1] 

 

Obr. 6 Princip zaklínění částic[1] 

Obr. 7 Princip zachycení částic[1] 
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2.1.3 DIFÚZE 

Výfukové plyny obsahující pevné částice procházejí vložkou s paralelními kanálky, které 

jsou střídavě zaslepeny na jedné, či druhé straně. Samotná filtrace probíhá prostupem 

spalin porézní strukturou. Nejdříve vstoupí výfukové plyny do kanálků, které jsou 

zaslepeny ve směru výfukového potrubí a přes porézní strukturu projdou do kanálku, 

který je zaslepený ve směru od motoru. Velikost póru je tak malá, že umožní průchod 

pouze plynným složkám a pevné částice zůstanou zachycené na povrchu. [1] 

 

2.2 TYPY FILTRŮ 

2.2.1 FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC TYP FTF 

Tento typ filtrů pevných částic FTF z anglického Flow-throught filtr, nebo také 

označovaný jako PFF z anglického Partial flow filtr, je poměrně novou metodou pro 

redukci pevných částic. FTF filtry využívají konstrukce pro změnu směru proudu 

výfukových plynů namísto laminárního průtoku. Díky změnám směru proudění dochází 

k častějšímu kontaktu s filtračním materiálem a také k delšímu setrvání plynů ve filtru. 

FTF filtry jsou bezúdržbové a účinnost redukce pevných částic se pohybuje v rozmezí 30 

-75 procent v závislosti na vlastnostech motoru. [16][18][19][20] 

 

Obr. 8 Princip difúze [1] 

Obr. 9 FTF filtr [18] 
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V tomto typu filtru se může filtrační prvek skládat z různých materiálů, jako jsou spékané 

kovy, kovové pletivo, nebo keramický materiál s pěnovou strukturou. Na tyto filtrační 

materiály se také nanášejí ušlechtilé kovy, které usnadňují regeneraci filtru. 

Filtrační vložka se skládá ze střídajících se vrstev vlnité kovové folie a porézního 

kovového rouna ze spékaných kovů. Konstrukce kovové folie je udělána tak, aby 

odkláněla tok spalin z jednoho kanálku přes kovové rouno do kanálků jiných. Odklon 

toku spalin je způsoben směrovými lopatkami. Část toku je tedy odkloněna přes filtrační 

materiál a část pokračuje v průchodu kanálkem dokud, není odkloněna na jiném místě ve 

filtru. Jakmile dojde k zanesení slinutého kovu pevnými částicemi a poklesu průtoku, 

může tok spalin pokračovat kanálkem ven bez další filtrace. Tento typ filtru navíc nemusí 

být pravidelně regenerován, protože průběžně dochází ke spalování usazovaných částic. 

Dojde-li k velmi vysokému průtoku pevných částic filtrem, budou částice postupovat 

podélnými kanálky a jen částečně procházet filtrační vrstvou. Díky tomu nedojde 

k ucpání filtračních vrstev, což je další výhodou této konstrukce. Nemůže tedy dojít 

k ucpání filtru a následnému poškození motoru. Další možnou konstrukcí je tvarování 

kanálků přímo ze spékaných kovů. [16][18][19][20] 

 

Obr. 11 PM Metalit® od firmy Emitec [19] 

Obr. 10 Princip funkce filtru ze spékaných kovů [13] 
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2.2.2 FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC TYP WALL-FLOW 

U tohoto typu filtru pevných částic jsou pevné částice odstraněny z výfukových plynů 

fyzickou filtrací pomocí voštiny podobné jako u katalyzátorů. Ale na rozdíl od 

katalyzátorů jsou konce kanálků ve voštině střídavě zaslepeny. Vstupní jsou otevřeny ve 

směru proudění od motoru a uzavřené do výfukového traktu. Výstupní jsou zaslepeny 

naopak. Proud výfukových plynů tedy nemůže volně projít kanálkem a je nucen projít 

přes pórovitou filtrační stěnu, přičemž dojde k zachycení pevných částic. Póry v této 

stěně mají velikost 10 – 15 µm a nemusí být nutně menší než pevné částice. Díky tvorbě 

vrstvy usazených pevných částic jsou tyto póry schopné zachytit i částice, které jsou 

menší než samotné póry. [1][13][15][17][20]  

 

 

Nejčastější používané keramické materiály pro voštiny jsou cordierit a karbid křemíku. 

Dále se začínají používat spékané kovy.  

CORDIERIT 

Nejběžnější automobilové filtry jsou vyráběny z cordieritu, který se už dříve používal pro 

výrobu katalyzátorů. Cordieritové filtry poskytují velmi dobrou filtraci, jsou relativně 

levné a cordierit jako materiál má nízkou teplenou roztažnost. Hlavní nevýhodu cordieritu 

je to, že má poměrně nízkou teplotu tání, asi 1200 °C, a může se stát, že se roztaví při 

regeneraci. Tento problém nastává tehdy, byl-li filtr přetížen a je vybaven pouze pasivní 

regenerací, nebo nastala porucha v systému aktivní regenerace. Cordieritové filtrační 

vložky jsou velmi citlivé na vibrace a může se stát, že prasknou, dojde-li k nárazu na 

plechové pouzdro filtru.[15] 

KARBID KŘEMÍKU 

Druhým nejoblíbenějším materiálem je karbid křemíku (SiC). Má vyšší bod tání, 

přibližně 2700 °C ale má vyšší tepelnou roztažnost. Malé filtrační vložky jsou vyráběny 

z jednotlivých kusů, zatímco větší jsou vyráběny v segmentech. Jednotlivé segmenty jsou 

odděleny speciálním pojivem, které pohlcuje změnu velikosti danou tepelnou roztažnosti. 

Obr. 12 Princip funkce Wall-Flow filtru [4] 
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Filtrační vložky z karbidu křemíku jsou dražší než z cordieritu, ale vyrábějí se ve stejných 

rozměrech a tak je možné je zaměnit. [15] 

SPÉKANÉ KOVY 

Některé jádra jsou vyrobeny z kovových vláken, které jsou „tkané“, jiné jsou vytvořené 

spékáním. Největší výhoda filtrů z kovu je jejich poměrně snadná regenerace. Stačí 

přivést proud do filtračního materiálu a tím dojde k jeho ohřevu. Takto je možné 

regenerovat filtr i za nízkých teplot výfukových plynů. [15] 

KERAMICKÁ VLÁKNA 

Vláknité keramické filtry jsou vyrobeny z několika různých typů keramických vláken, 

která jsou smíchány pro vytvoření porézního media. Tyto média mohou být tvarovány do 

téměř jakéhokoliv tvaru a mohou být přizpůsobeny pro různé aplikace. Pórovitost lze při 

výrobě nastavit např. pro vysoký průtok a nižší účinnost filtrace nebo naopak. Filtry 

z keramických vláken mají výhodu, že produkují menší protitlak spalinám. [15] 

 

Obr. 13 Princip funkce filtru ze spékaných kovů [13] 

Obr. 14 Keramická vlákna [12] 



BRNO 2013 

 

 

 

27 
 

FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC 

 

 

2.3 REGENERACE FILTRŮ 

Každý částicový filtr má svou kapacitu a musí být regenerován. Proces označovaný jako 

regenerace je děj, při kterém se odstraňují zachycené úsady v jeho vložce a parametry 

filtru se vracejí k počátečnímu stavu. Při tomto procesu dochází k vypalování usazených 

nečistot, což může probíhat díky převažujícímu podílu sazí u úsad. Určitým problémem je 

však to, že ke spalování sazí může dojít až při dosažení jejich zápalné teploty, která je 

minimálně 600 °C. Tato hodnota je vyšší než teplota výfukových plynů vznětového 

motoru. Pokud by nedošlo k regeneraci, mohlo by dojít k ucpání filtru a následnému 

poškození motoru. Regenerace je vyvolána automaticky v závislosti na množství 

usazených částic a probíhá v intervalech po ujetí 300 až 1000 km. Regenerace je řízena 

řídící jednotkou na základě vyhodnocení rozdílu tlaků před a za filtrem. [5][21][23] 

 

Zachycený materiál ve filtru je tvořen především uhlíkem C a existují 2 základní techniky 

pro jeho odstranění. [21] 

1. Spalování s kyslíkem O2 

            (13)  

2. Spalování s oxidem dusičitým NO2 

 

                 (14)  

Hlavní nevýhodou metody spalování částic kyslíkem je potřebná vysoká teplota kolem 

600  °C. U metody spalovaní oxidem dusičitým je reakční teplota mnohem nižší, a to 250 

°C, díky níž může regenerace probíhat nepřetržitě. Pro tuto metodu ovšem musí být 

dodatečně generován oxid dusičitý. Tento problém se řeší přidáním oxidačního 

katalyzátoru před filtr pevných částic. [20][21] 

Obr. 15 Zanesený DPF [32] 
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2.3.1 PASIVNÍ REGENERACE 

DPF systémy, které jsou schopny regenerovat se pouze pomocí proudu výfukových plynu 

bez dalších energetických vstupů, jsou systémy s pasivní regenerací. Filtrační materiál je 

pokrytý oxidačními katalyzátory jako je platina Pt a palladium Pd. Pomocí těchto 

katalyzátorů dojde ke snížení teploty vznícení usazenin o několik set stupňů, což 

umožňuje pasivní regeneraci. Jelikož pasivní regenerace potřebuje pro své spuštění 

určitou hodnotu teploty výfukových plynů, nední vhodná pro všechny typy motorů a 

vozidel. [20][21][22] 

Pro pasivní regeneraci se více hodí spalování sazí pomocí oxidu dusičitého NO2, protože 

je mnohem silnější okysličovadlo než kyslík a umožňuje regeneraci při nižších teplotách. 

Většinou se jedná o tzv. kontinuální regenerační systém, zkráceně CRT. Součástí tohoto 

systému je oxidační katalyzátor s povlakem ze vzácných kovů, který snižuje teplotu 

hoření sazí. V katalyzátoru dochází k přeměně NO na NO2, který katalyticky spaluje saze 

ve filtru a umožňuje průběžnou regeneraci. [20][21][22] 

2.3.2 AKTIVNÍ REGENERACE 

U systémů filtrace, u kterých nemůžou být zaručeny podmínky pro pasivní regeneraci, se 

využívají systémy s aktivní regenerací filtru. Systémy aktivní regenerace můžou být 

aplikovány na mnohem větší rozsah využití než systémy pasivní, ale jsou mnohem dražší. 

Téměř každá technologie aktivní regenerace funguje na principu zvýšení teploty filtru na 

teplotu kolem 600 °C, cože je teplota oxidace sazí. Technologie pro zvýšení teploty jsou 

např. hořáky, vstřikování nafty do proudu výfukových plynů nebo topné spirály. 

[5][20][21] 

Nejčastěji používanou metodou aktivní regenerace je dočasná změna v provozu motoru. 

První ze změn provozu je škrcení sání vzduchu. Přiškrcení sání vzduchu na jeden nebo 

více válců motoru může zvýšit teplotu výfukových plynů, čímž se usnadní regenerace 

filtru. Další je dodatečné vstřikování paliva do válce motoru na konci expanzního zdvihu, 

které neshoří a odchází společně se spalinami a oxiduje v katalyzátoru. Svou oxidací 

navyšuje teplotu potřebnou pro regeneraci. Vstřikování paliva do proudu spalin ve 

výfukovém potrubí pracuje na stejném principu. I přes dodatečné vstřikování paliva do 

filtru nedochází ke znatelnému navýšení spotřeby a to hlavně z důvodu dlouhých 

intervalů mezi regeneracemi. [5][20][21] 

SYSTÉM VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA DO VÝFUKOVÉHO POTRUBÍ 

Vstřikování paliva probíhá prostřednictvím modulu umístěného před katalyzátorem ve 

výfukovém potrubí. Při aktivní regeneraci je nafta přiváděna do modulu, který vstřikuje 

naftu do proudu výfukových plynů. Obohacené spaliny po vstupu do oxidačního 

katalyzátoru vzplanou vlivem katalytických složek snižující aktivační energii. Vzniklý 

plamen navýší teplotu výfukových plynů na potřebnou teplotu a tím dochází k regeneraci 

filtru. Tento systém aktivní regenerace je možné využit i při nenáročných provozních 

podmínkách, ve kterých je teplota výfukových plynů poměrně nízká. Vstřikování nafty do 

výfukového potrubí, na rozdíl od dodatečného vstřikování paliva do válce motoru, tepelně 

nenamáhá jednotlivé součásti motoru, jako jsou ventily, turbodmychadlo apod. 

SYSTÉM S HOŘÁKEM 

Tento systém aktivní regeneracemi výhodu v tom, že je schopen pracovat při velmi 

nízkých teplotách výfukových plynů. Bez vnějších zásahů systém automaticky detekuje 
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zatížení filtru. Jakmile je dosažena mezní hodnota zanesení, systém přivede palivo do 

hořáku, ve kterém je spalováno. Tento vytvořený plamen ohřívá proud výfukových plynů 

na teplotu potřebnou pro regeneraci. Systém pracuje automaticky bez vnějších dodávek 

energie v průběhu provozu vozidla. [24] 

 

SYSTÉM S TOPNOU SPIRÁLOU 

Jako u předchozího systému je hlavní výhodou systému s topnou spirálou jeho využití při 

velmi nízkých teplotách výfukových plynů. Systém detekuje zatížení filtru a při dosažení 

mezních hodnot zanesení filtru spouští regeneraci. Do topné spirály je přiveden proud a ta 

ohřívá proud výfukových plynů na potřebnou tepotu pro proběhnutí regenerace. Energie 

je dodávána od stroje a regenerace probíhá v průběhu provozu vozidla. [25] 

 

Obr. 16 Baumot BA-F systém [24] 

Obr. 17 Baumot BA-H systém [25] 
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Regenerační systém s topnou spirálou se také využívá u strojů, které jsou pravidelně 

parkovány na stejném místě, jako jsou například autobusy. Proces regenerace filtru 

probíhá při vypnutém motoru s externí dodávkou elektrické energie na určeném 

stanovišti. [26]  

SYSTÉM S PŘIDÁVANÝM ADITIVEM 

Použitím aditiva přimíchaného do nafty se docílí snížení teploty vzplanutí sazí zhruba na 

500 °C, a tím se usnadní proces regenerace. Aditiva jsou kapalné látky na bázi koloidních 

disperzí oxidů obecných kovů nebo organických sloučenin obsahující ionty drahých nebo 

základních kovů jako je platina, cerium nebo železo. Tato aditiva jsou přidávány do 

motorové nafty před spalovacím procesem. Řídící jednotka vyhodnocuje potřebné 

množství aditiva na základě každého tankování paliva. Po vyhodnocení natankovaného 

množství nafty je potřebné množství aditiva dopraveno do nádrže. Aditivum s naftou 

vytváří v nádrži homogenní směs. Při spalování se katalyzátory obsažené v aditivu 

navazují na saze a putují dále do filtru pevných částic, kde dochází k jejich usazování. Při 

vyšších zatíženích motoru dochází k navýšení teplot výfukových plynů a díky snížení 

zápalné teploty sazí je možné, aby proběhla pasivní regenerace. Nedojde-li k navození 

správných podmínek pro pasivní regeneraci, využije řídicí systém aktivních systémů 

regenerace pro navýšení teploty výfukových plynů. [20]     
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 3 SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 
Jelikož jsou neustále požadovány přísnější emisní limity, bylo nutné těmto limitům 

přizpůsobit motory Zetor. Pro plnění emisních limitů Stage III B byly u motorů Zetor 

zavedeny filtry pevných částic ke stávajícímu systému recirkulace výfukových plynů. 

Jedná se o systém kombinující oxidační katalyzátor a filtr pevných částic od firmy 

Baumot. Regenerace filtru probíhá změnou jízdního režimu. 

 

Podle poskytnutých informací dochází k nerovnoměrnému zanášení DPF, což má za 

následek nutnost častější regenerace filtru. Nebude-li filtr dostatečně často regenerován, 

může dojít k jeho nevratnému poškození, díky čemuž poměrně značně vzrostou náklady 

na údržbu a opravy o cenu nového filtru.  

 

3.1 ROZDĚLENÍ PROUDĚNÍ 

Při proudění stlačitelných tekutin závisí používané vztahy na velikosti Machova čísla M. 

Je-li toto číslo nulové, pak se uvažuje proudění nestlačitelných tekutin a platí vztahy 

Obr. 18 Umístění DPF na motoru Zetor 
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 z hydromechaniky. Pokud je velikost Machova čísla menší jako 1, jedná se o subsonické 

(podzvukové) proudění. Je-li hodnota Machova čísla větší jako 1, jedná se o supersonické 

(nadzvukové) proudění. Rovná-li se hodnota Machova čísla 1, jde o transsonické 

proudění. Nachází-li se Machovo číslo v oblasti 0 < M < 0,3, pak jsou změny teploty a i 

rychlosti zvuku zanedbatelné oproti změnám rychlosti pohybu a jdou tedy využít vztahy 

z hydromechaniky pro nestlačitelnou tekutinu. Mimo tuto oblast je nutné uvažovat 

stlačitelnost plynu.  Ještě je nutné poznamenat závislost rychlosti zvuku a Machova čísla 

na teplotě vzduchu. Jasně z ní vyplývá vzrůstající tendence rychlosti zvuku s rostoucí 

teplotou. [34] 

Rovnice vyjadřující závislost rychlosti zvuku a(T) a Machova čísla M na teplotě [34]: 

             (15)  

  
 

    
 (16)  

 

Pro stlačitelné kapaliny lze také využít rovnici kontinuity, která vyjadřuje vztah mezi 

rychlostí proudění a průřezem. U stlačitelných kapalin se ovšem nezachovává objemový 

průtok Qv, protože se stlačováním se mění hustota kapaliny. Co se nemění, je hmotnostní 

průtok Qm, protože je závislý na právě na hustotě kapaliny. [35] 

               (17)  

                (18)  

Obr. 19 Závislost rychlosti zvuku ve vzduchu na teplotě 
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 Další důležitou rovnicí je pohybová rovnice pro stlačitelný plyn. Tato formulace 

Bernouliho rovnice platí pro stlačitelné i nestlačitelné a platí i pro případ s výměnou, 

stejně jako bez výměny tepla mezi mediem a okolím. Vyplývá z ní především vztah mezi 

rychlostí a tlakem. Narůstá-li tlak, rychlost musí klesat a naopak. [35] 

Bernouliho rovnice v diferenciálním tvaru [35]: 

           (19)  

  

 
       (20)  
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4 CFD SIMULACE PROUDĚNÍ 

4.1 VYTVOŘENÍ MODELU PRO CFD SIMULACE 

Jelikož CFD simulace proudění pracuje pouze s vnitřním objemem, tedy objemem 

tekutiny v simulovaném objektu, bylo nutné vytvořit model vnitřního objemu části filtru 

s potrubím určených pro analýzu. Pro další úpravy modelu byl využit CAD program Creo 

Parametric 2.0. V poskytnuté sestavě byly nutné dodělat další úpravy. Jelikož součástí 

nebyl model katalyzátoru, bylo nutné jej vytvořit. Z hlediska výpočetní kapacity bylo 

nemožné vytvořit model katalyzátoru v reálném měřítku, což ovšem vede k menším 

nepřesnostem v samotné simulaci. Byl tedy vymodelován přibližný model obsahující 

kanálky, které jsou velmi důležité pro simulaci proudění. V důsledku absence 

katalyzátoru by proudící médium nebylo usměrňováno kanálky v katalyzátoru do další 

části filtru. Dále by také nevznikal protitlak, který vzniká v reálném systému výfukového 

potrubí s filtrem pevných částic.   

Samotné vytvoření vnitřního objemu bylo provedeno v CFD simulačním programu. Pro 

vytvoření vnitřního objemu bylo nutné, aby byl vnitřní objem potrubí a filtru uzavřen na 

vstupu i výstupu. Toto uzavření objemů bylo provedeno v CADu ještě před importem do 

CFD simulačního programu. Vnitřní objem byl vytvořen pomocí funkce - Split by patch. 

Pomocí této funkce byl model součásti rozdělen na vnitřní objem a vnější plášť. Vnější 

plášť byl následně smazán.   

 

 

Obr. 20 Vnitřní objem  
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4.2 VYTVOŘENÍ CFD MODELU 

Veškeré simulace proudění byly provedeny v CFD simulačním programu Star – CCM+. 

V následujících krocích je popsán postup práce pro vytvoření simulací v jednotlivých 

řešených stavech.  

4.2.1 IMPORT MODELU 

Pro import geometrie je důležité, aby se model nacházel ve formátu podporovaném CFD 

programem. Model byl tedy uložen a importován ve formátu parasolid *.x_t. V rozhraní 

importu se nastavilo, aby program bral všechny plochy jako hraniční a veškeré objemy 

zahrnul do jednoho. Importovaná geometrie byla dále upravována. Nejdříve byly 

rozděleny všechny plochy modelu a z nich následně vytvořeny skupiny ploch pro vstup a 

výstup proudění a ostatní sloučeny jako hraniční plochy objemu vzduchu. Pro 

zjednodušení práce s danými plochami byly tyto plochy popsány. Jako dalším krokem 

byla kontrola povrchu a jeho případné korekce. Pro lepší přehled grafických výstupů a 

pro případné měření, byly v modelu vytvořeny řezy. Tyto roviny usnadňují měření 

požadovaných veličin v podstatě kdekoliv, kde uživatel potřebuje, což znamená, že jejich 

umístění a počet se odvíjí od požadavků uživatele. 

 

4.2.2 NASTAVENÍ FYZIKÁLNÍHO MODELU 

Velmi důležitou součástí CFD simulace je nastavení fyzikálního modelu pro proudící 

medium, který určuje vlastnosti proudícího media a udává podmínky pro výpočet. Byly 

tedy nastaveny hodnoty uvedené v tabulce.  

outlet 

inlet 

2. měřící rovina 

1. měřící rovina 

Obr. 21 Roviny  
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Tab. 7 Nastavení fyzikálního modelu 

Space Tree Dimensional 

Time Steady 

Material Gas 

Flow Coupled Flow 

Eqation of State Ideal Gas 

Motion Stationary 

Eneregy Coupled Energy 

Viscous Regime Turbulent 

Turbulence Reynolds – Averaged Navier - Stokes 

Reynolds – Avaraged turbulence K-Epsilon Turbulence 

K – Epsilon Turbulence Realizable K-Epsilon Two-Layer 

K – Epsilon Wall Treatment Two-Layer All y+Wall Treatment 

 

Byl uvažován třídimenzionální fyzikální model, časově ustálený. Jelikož se složení 

výfukových plynů mění s otáčkami motoru a je tedy nestálé, bylo by hodně složité 

nastavit toto složení ve fyzikálním modelu. Z tohoto důvodu byl zvolem jako materiál 

vzduch. Jako model proudění byl uvažován Coupled flow model, protože počítá rovnice 

pro zachování hmotnosti a hybnosti současně a časová náročnost výpočtu roste lineárně 

s počtem elementů v síti. Dále bylo uvažováno turbulentní proudění plynného média. Pro 

popis proudění v potrubí se nejlépe hodil energetický model turbulentního proudění K-

Epsilon, který se právě za daných okolností nejvíce přibližuje proudění reálnému.   

4.2.3 ZADÁNÍ OKRAJOVÝCH PODMÍNEK 

Zadání okrajových podmínek bylo nutné provést ještě před síťováním modelu. Pokud by 

nebyly zadány, nedošlo by ke správnému vytvoření mezní vrstvy. Okrajové podmínky 

jasně vyplynuly z požadavků vedoucího práce. Ty byly nastaveny pro nejvyšší výkon 

motoru a nevyšší krouticí moment motoru. Z protokolu měření výkonu motoru na 

motorové zkušebně vyplynulo, že nejvyšší výkon je ve 2200 1/min a nejvyšší krouticí 

moment se nachází ve 1480 1/min. Tyto podmínky jsou neměnné a umožňují tedy 

pozorovat změny v proudění upravených konstrukcí filtrů oproti konstrukci stávající. Pro 

dané otáčky se v protokolu nacházejí i hodnoty naměřených teplot a tlaků v místě za 

turbodmychadlem, což je místo, kde začíná poskytnutý model potrubí s filtrem. Pro vstup 

proudícího vzduchu v rovině inlet byla tedy zvolena podmínka Pressure outlet, která 

definuje vstupní tlak a teplotu. Pro výstup vzduchu v rovině outlet byla definována také 

podmínka Pressure outlet. Pro ostatní plochy byla definována podmínka Wall. U stěn 

bylo ponecháno defaultní nastavení, které neuvažuje prostup ani vedení tepla. Pro lepší 

sledování výstupních hodnot simulace byly v modelu vytvořeny roviny. 

4.2.4 NASTAVENÍ A VYTVOŘENÍ SÍTĚ 

K vytvoření povrchové o objemové sítě byl využit mesher obsažený v CFD programu 

Star-CCM+. Nejdříve ovšem musel být nastaven model síťování. Pro povrchovou sít byl 

nastaven model síťování Surface remesher, pro objemovou sít Polyhedral mesher a pro 

kvalitnější sítování mezní vrstvy, Prism layer mesher. 

Jelikož se jedná o poměrně rozměrný model součásti, byla zvolena základní velikost 

elementu 15 mm. Tato hodnota byla ovšem nastavena jako relativní a v dalších 
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možnostech byla nastavena minimální velikost elementu na 20 % zadané relativní 

velikosti. Díky tomuto nastavení mesher automaticky generuje v místech s hranami a 

přechody jemnější síť s elementy o velikosti 3 mm. I přes toto zjednodušení v síťování se 

pohybuje počet buněk kolem 1,7 milionu. Vygenerování povrchové sítě bylo provedeno 

pomocí Surface remesheru. Povrchová síť je složena z trojúhelníkových elementů. Ještě 

před vygenerování objemové sítě je nutné provést kontrolu povrchové sítě, a to z důvodů 

deformací v síti, které by mohly způsobit komplikace při výpočtu. 

  

Objemová sít je generována pomocí Polyhedral mesheru. Objemová sít je generována na 

základě sítě povrchové a je tvořena polyhedrálními buňkami, jež jsou typicky tvořeny 14 

stěnami. Polyhedrální sít je poměrně jednoduché vytvořit a obsahuje až 5x méně buněk 

jako síť tetrahedrální. Díky těmto důvodům je výpočetní čas celé simulace proudění 

mnohem kratší.  

 

Obr. 22 Povrchová síť uvnitř modelu 

Obr. 23 Objemová síť 
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Mezní vrstva je generována pomocí Prism layer mesheru. Tato vrstva je důležitá pro 

zpřesnění výpočtu proudění v mezní vrstvě. Prizmatická vrstva je tvořena pravoúhlými 

prizmatickými buňkami a pro tvorbu sítě v mezní vrstvě byly definovány 3 pásy těchto 

buněk. 

 

4.2.5 VÝPOČET A VYHODNOCENÍ 

U jednotlivých simulací byly nastaveny reporty umožňující vyhodnocení číselných 

výsledků simulací. Tyto reporty jsou určeny u všech simulací totožnými předvolbami, 

jako jsou plochy a řezy, ve kterých jsou veličiny sledovány. Dále byly pomocí těchto 

reportů vytvořeny charakteristiky zobrazující sledované číselné hodnoty v závislosti na 

iteracích.  

Jako hlavní kritérium pro vyhodnocení jednotlivých simulací byl využit hmotnostní 

průtok plochou za katalyzátorem značenou outlet, která je výstupní plochou 

simulovaného modelu. Velmi důležité při tom je jeho maximální hodnota vztažená na 

plochu elementu a celkově rozložení hmotnostního průtoku plochou výstupu. Dalším 

z hodnotících kriterií byl tlak, který byl měřen ve dvou různých místech. První z nich je 

rovina před místem, ve kterém probíhaly úpravy. Druhým místem je rovina nacházející se 

v těsné blízkosti za místem úprav. Dále byly sledovány hodnoty reziduí, které v postatě 

určují přesnost probíhané simulace. Čím jsou tyto rezidua menší, tím je simulace 

přesnější a bližší skutečnému proudění. Pro ustálení hmotnostního průtoku a sledovaných 

tlaků je důležité dostatečné množství iterací simulace. Jakmile došlo k ustálení 

sledovaných veličin hmotnostního průtoku, tlaků a reziduí, byl výpočet považovaný za 

zkonvergovaný. 

Obr. 24 Mezní vrstva 



BRNO 2013 

 

 

 

39 
 

ANALÝZA SOUČASNÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

 

 

5 ANALÝZA SOUČASNÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
Při současném řešení konstrukce filtru pevných částic dochází k jeho nerovnoměrnému 

zanášení a ucpávání. Nejdříve byla tedy provedena analýza současného konstrukčního 

řešení pro podmínky odpovídající maximálnímu točivému momentu a také maximálnímu 

výkonu motoru. Vyhodnocení tohoto stavu bylo po té porovnáno s reálnými ucpanými 

filtry pevných částic. Toto porovnání slouží jako ukazatel reálnosti provedených simulací. 

5.1 CFD SIMULACE PROUDĚNÍ SPALIN PŘI MAXIMÁLNÍM MOMENTU 

Nastavení okrajových podmínek pro simulaci proudní potrubím a filtrem pevných částic 

bylo provedeno podle naměřených hodnot z motorové zkušebny. Pro vstup prouděného 

media byla zadána hodnota tlaku a teploty, které byly naměřeny při 1480 1/min, což jsou 

otáčky nevyššího točivého momentu. Tyto veličiny byly naměřeny na výstupu spalin za 

turbodmychadlem, což je stejné místo, ve kterém začíná potrubí modelu určeného pro 

analýzu označené inlet. 

Jedná se o výchozí analýzu proudění modelem filtru pevných částic, který je bez úprav. 

Tato analýza slouží jako vzor pro porovnávání výsledků simulací proudění upravovanými 

modely. Nejdůležitějším úkolem bylo určit hmotnostní tok prouděného media výstupem. 

Tab. 8 Okrajové podmínky pro 1480 1/min 

Výkon Moment Vstupní tlak Teplota 

Pe [kW] Mt [ Nm] P  [kPa] T [°C] 

88,3 570 5,33 448,9 

 

5.1.1 VYHODNOCENÍ 

Tab. 9 Vyhodnocení pro 1480 1/min 

Hmotnostní průtok 

Maximální hodnota 

hmotnostního 

průtoku 

Tlak v 1. Měřící 

rovině 

Tlak v 2. Měřící 

rovině 

Kg/s Kg/s Pa Pa 

0,21842 0,001378 979,5073 936,5019 

 

Ze sledovaných prostředků uvedených v Tab. 9 je důležitá hodnota 0,28424 Kg/s 

udávající hmotnostní průtok plochou výstupu média z modelu filtru. Dále to je maximální 

hodnota hmotnostního průtoku 0,00138 Kg/s, která připadá na jeden element z plochy 

outlet. Tato hodnota je určena pro porovnávání rozložení hmotnostního průtoku plochou, 

přičemž je nutné toto maximum snížit. Dojde-li ke snížení maximální hodnoty a 

zachování celkového hmotnostního průtoku plochou, bude to znamenat lepší rozložení 

hmotnostního průtoku celou výstupní plochou outlet. Další měřenou veličinou je tlak v 1. 

měřící rovině. Jeho hodnota pro podmínky dané maximálním točivým momentem je 

979,5073 Pa a slouží pro určení nárůstu tlaku v potrubí v důsledku úprav v potrubí. Druhá 

hodnota tlaku měřená v 2. měřící rovině slouží pro určení tlakového spádu mez těmito 

dvěma rovinami. Jak je jasně patrné, tlakový spád je velmi nízký, pouhých 44 Pa, protože 

se mezi těmato dvěma měřícíma rovinami nenachází žádný škrtící element. 
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Obr. 26 Hmotnostní průtok v rovině outlet při 1480 1/min 

Obr. 25 Rychlost v rovině outlet při 1480 1/min 
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Jak je patrné z grafického výstupu pro hmotnostní průtok Obr. 26, místo s nejvyšším 

průtokem média se nachází u stěny naproti vstupujícímu potrubí do filtru. Podle Obr. 25 

je v tomto místě rychlost proudícího média nejvyšší, což jasně vyplývá z rovnice 

kontinuity. Ta může být použita na základě rovnic (13), (14) a podmínky 1<M<0,3. Nebo 

také může být použita její formulace pro hmotnostní průtok, která platí i pro stlačitelné 

kapaliny. 

Určení podmínky pro použití rovnic z hydrodynamiky: 

                                          

  
     

      
       

Nejlepší grafické vyobrazení pohybu média v potrubí je provedeno pomocí proudnic, 

které je zobrazeno na Obr. 27. Po průchodu přívodním potrubím médium naráží do stěny 

obalu filtru a část ho prochází v této oblasti skrz katalyzátor dál do potrubí, v našem 

případě ven z potrubí. Zbylé médium sklouzává po stěnách a proudí dokola, aniž by 

nějakou větší měrou odcházelo skrze katalyzátor ven ze soustavy. Jakmile se médium, 

obtékající kolem stěn, vzájemně srazí, dochází průchodu zbylého média do částicového 

filtru přes katalyzátor.  

 

Obr. 27 Proudnice obarvené rychlostí pro 1480 1/min 
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Z Obr. 28 je jasně patrný vznik lokálního nárůstu tlaku u stěny. Dochází k němu 

v důsledku proudění média přímo do těchto míst z přívodního potrubí. Proudící médium 

zde nemůže rovnou odcházet do katalyzátoru, protože se proud „zachytává“ o uchycení 

katalyzátoru a dále po něm médium odchází kolem stěny, tak jak je to vidět na Obr. 27. 

Voština katalyzátoru má jen určitou propustnost, díky čemuž v místě nad těmito kanálky 

vzrůstá tlak. Podle Bernouliho rovnice vyjadřující závislost tlaku a rychlosti proudícího 

média v tomto místě musí klesnout rychlost proudění, což je podle Obr. 29 potvrzeno. 

V části katalyzátoru, která se nachází pod tímto místem s lokálním nárůstem tlaku, je 

místo s tlakem nižším. Ze vzniklého tlakového spádu vyplývá, že v tomto místě dochází 

k nárůstu rychlosti proudění, tak jak je to patrné z Obr. 29. 

 

 

Obr. 28 Tlak při 1480 1/min 

Obr. 29 Rychlost při 1480 1/min 
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5.2 CFD SIMULACE PROUDĚNÍ SPALIN PŘI MAXIMÁLNÍM VÝKONU 

Tak jako u simulace pro maximální točivý moment, i zde byly okrajové podmínky 

nastaveny podle naměřených hodnot z motorové zkušebny. Maximální výkon se nachází 

ve 2200 1/min. Opět byly nastaveny hodnoty tlaku a teploty vstupujícího media 

odpovídající těmto otáčkám. 

Simulace proudění při maximálním výkonu také slouží jako výchozí stav pro porovnání 

modifikovaného modelu při stejných podmínkách. 

Tab. 10 Okrajové podmínky pro 2200 1/min 

Výkon Moment Vstupní tlak Teplota 

Pe [kW] Mt [ Nm] P  [kPa] T [°C] 

95,1 413 10,53 441,6 

 

5.2.1 VYHODNOCENÍ 

Tab. 11 Vyhodnocení pro 2200 1/min 

Hmotnostní průtok 

Maximální hodnota 

hmotnostního 

průtoku 

Tlak v 1. Měřící 

rovině 

Tlak v 2. Měřící 

rovině 

Kg/s Kg/s Pa Pa 

0,282963 0,0020219 1414,503 1384,795 

 

Stejně jako u simulace proudění při maximálním momentu je důležitou sledovanou 

veličinou při simulaci, nastavené pro maximální výkon, hmotnostní průtok, jehož hodnota 

je 0,282963 Kg/s a dále je to velikost maximálního průtoku plochou, která v podstatě 

určuje nerovnoměrnost rozložení proudícího plynu výstupní plochou modelu jak je patrné 

z grafického vyobrazení hmotnostního průtoku Obr. 30. Další důležitou hodnotou v Tab. 

11 je velikost tlaku 1414,5 Pa v 1. měřící rovině, která určuje tlak vzniklý v důsledku 

přiškrcení výfukového potrubí použitím filtrů. Tato hodnota nebude odpovídat 

skutečnosti, protože v modelu není uvažován filtr pevných částic, ale pouze katalyzátor. I 

přes tato fakta je hodnota tohoto tlaku důležitá pro určení nárůstu tlaku v důsledku úprav 

v potrubí. Hodnota tlaku v 2. měřící rovině slouží pro určení tlakového spádu v oblasti 

modifikací filtru.  I u proudění při maximálním výkonu je tlakový spád velmi nízký, 

pouhých 29,7 Pa. Jak již bylo zmíněno, v daném místě se nenachází žádný škrtící 

element. 
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Obr. 30 Hmotnostní průtok v rovině outlet pro 2200 1/min 

Obr. 31 Rychlost proudění v rovině outlet 
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Stejně jako u simulace pro maximální točivý moment, i u simulace proudění pro 

maximální výkon se je z grafického výstupu jasné, že se místo s nejvyšším průtokem 

média nachází u stěny naproti vstupujícímu potrubí do filtru. Rychlost proudícího média 

je v tomto místě také nejvyšší, což opět vyplývá z rovnice kontinuity pro nestlačitelnou 

kapalinu, která může být použita na základě rovnic (13), (14) a podmínky 1<M<0,3, a 

také z jejího tvaru pro hmotnostní průtok, která platí i pro stlačitelné kapaliny. 

Určení podmínky pro použití rovnic z hydrodynamiky: 

                                           

  
      

       
      

 

 

Podle Obr. 32 je pohyb média při 2200 1/min velmi podobný pohybu při 1480 1/min Obr. 

27. Většina média opět odchází přes katalyzátor u stěny obalu filtru naproti přívodnímu 

potrubí. Zbylé množství proudí kolem stěn, kde částečně odchází. Jakmile do sebe opět 

proudící médium narazí, odchází přes katalyzátor do částicového filtru a dále ven ze 

soustavy. 

 

Obr. 32 Proudnice obarvené rychlostí pro 2200 1/min 
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Podobně jako u simulace proudění při maximálním točivém momentu je patrný nárůst 

tlaku u stěny naproti ústí přívodního potrubí. V důsledku zahlcení kanálků voštiny 

katalyzátoru a zachytávání části média o uchycení katalyzátoru zde dochází k nárůstu 

tlaku a zmenšení rychlosti proudění, což je vidět na grafickém vyobrazení tlaku na Obr. 

33 a rychlosti na Obr. 34. Následný tlakový spád má za následek navýšení rychlosti 

v kanálcích katalyzátoru. 

 

 

5.3 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SE SKUTEČNÝM FILTREM 

Jelikož poskytnuté fotografie zachycují filtry pevných částic v konečné fázi zanesení 

filtru, který je nutné vyměnit, je těžké vyhodnotit reálnost simulací, jež jsou v podstatě 

Obr. 34 Rozložení rychlostí v rovině řezu 

Obr. 33 Rozložení tlaků v rovině řezu 
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prouděním v nezaneseném potrubí. Na poskytnuté fotografii zaneseného filtru určeného 

pro výměnu je vidět, jakým způsobem je zanesen (ucpaný). Při bližším pohledu na 

fotografii je jasně vidět, že nejvíce zanesená oblast je v dolní části filtru, což odpovídá 

místu s největším hmotnostním průtokem v nezaneseném stavu. Podle naznačené grafiky 

dochází ke snižování úrovně zanesení filtru až k místu, kde je stále relativně prostupný. 

 

V Creo Parametric byl tedy upraven poskytnutý model tak, aby co nejlépe přiblížil 

proudění zaneseným filtrem. Místa, jež měla u modelu nemodifikovaného potrubí největší 

hmotnostní průtok jak je patrné z Obr. 26 a Obr. 30, byla zaslepena, aby dále 

neumožňovala průtok média. Samozřejmě u reálného filtru pevných částic dochází 

k postupnému usazování a zanášení filtru, tudíž je nutné předpokládat nepřesnosti u 

výsledku simulací.  

Jelikož médium nemůže procházet přes zaslepenou část, je nuceno procházet do filtru 

v jiných místech. Jak je patrné z Obr. 36 představující hmotnostní průtok filtru se 

zaslepenou částí filtru, nejvíce média prochází u zaslepené části, což odpovídá 

předpokladu na základě Obr. 35. Velmi dobře je pozorovatelné proudění média na Obr. 

37. Nejvyšší rychlost média se vyskytuje u zaslepení vstupu do filtru pevných částic. Dále 

se médium šíří kolem stěn obalu filtru, což opět poukazuje na podobnost mezi reálným 

ucpaným filtrem Obr. 35 a simulacemi proudění. 

Obr. 35 Zanesený DPF určený pro analýzu proudění 
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Obr. 37 Rychlost v rovině outlet u přicpaného filtru  

Obr. 36 Hmotnostní průtok přicpaného filtru v rovině outlet 
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Jak je patrné z Obr. 38, díky zaslepení na vstupu do filtru vzrůstá tlak v části katalyzátoru 

nacházející se ve směru proudění před tímto zaslepením, díky čemuž zde dochází ke 

zpomalení proudění a ke zmenšení hmotnostního průtoku touto částí katalyzátoru.  

 

V dalším kroku po vyhodnocení simulace byla oblast zaslepení zvětšena o místa, u 

kterých se v průběhu simulace vyskytoval největší hmotnostní průtok. Stejně jakou 

v předchozí situaci, i zde dochází k největšímu průtoku u zaslepení. 

 

Obr. 38 Tlak v rovině řezu přicpaného filtru 

Obr. 39 Hmotnostní průtok přicpaného filtru v rovině outlet 
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Jelikož došlo ke zmenšení průtočné plochy, muselo dojít k nárůstu rychlosti proudění 

média, což je dáno rovnicí kontinuity. Čím je průtočná plocha menší, tím vyšší je rychlost 

proudění touto plochou při zachování hmotnostního průtoku.  

V závislosti na snížení průchodné plochy došlo k nárůstu tlaku v takřka celém 

katalyzátoru a oblasti obalu filtru před katalyzátorem viz Obr. 41.  Z analýzy simulující 

proudění média zaneseného filtru je možné konstatovat to, že použité simulace proudění 

se velmi blíží proudění reálnému a je možné je v této práci využívat. 

Obr. 40 Rychlost v rovině outlet u přicpaného filtru  

Obr. 41 Tlak v rovině řezu přicpaného filtru 
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6 ANALÝZA MODIFIKOVANÉHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
Rozptyl proudících spalin mohl být řešen ve dvou místech. Prvním z nich je na výstupu 

z přívodního potrubí ještě před katalyzátorem a druhé z nich je v prostoru mezi 

katalyzátorem a filtrem pevných částic. Bylo zvoleno místo na výstupu spalin ještě před 

vstupem do katalyzátoru. Při modifikaci výfukového potrubí bylo vycházeno ze dvou 

principů usměrňování toku plynů a bylo celkově vytvořeno a nasimulováno více jako 50 

modifikací a úprav potrubí.  

První variantou byly směrové lopatky, pomocí kterých byl proud plynu směrován do 

různých míst. U tohoto principu ovšem nebylo dosaženo dostatečného rozptylu při 

současném zachování hmotnostního průtoku. Jednalo se o konstrukčně poměrně 

komplikované řešení, které nebylo dále rozvíjeno.  

 

Druhou variantou byly clonky s otvory, které v podstatě pracují na principu zahlcení 

otvorů. Otvor určité velikosti je schopen propouštět pouze určité množství plynu. Díky 

tomuto principu nad otvorem narůstá tlak a plyn je nucen procházet přes otvor jiný. 

Dochází tak k lepší distribuci plynu po celém průřezu. Na stejném principu funguje 

sprchová hlavice. Tímto způsobem lze dosáhnou velmi dobrého rozložení hmotnostního 

průtoku, ale dochází také k jeho poměrně značnému omezení a vzrůstu protitlaku 

v systému. 

Nakonec byla zvolena kombinace obou těchto řešení. Jedná se o clonku s otvory přes celý 

průměr potrubí, v jejíž středě se nacházejí 2 směrové lopatky. Otvory jsou stejné velikosti 

po celém průměru, ale jejich hustota se liší. V místech, kde docházelo k nejmenšímu 

průtoku, je hustota otvorů větší a v místech s největším průtokem je jejich hustota menší. 

Obr. 42 Modifikace pomocí směrových lopatek 
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6.1 CFD SIMULACE MODIFIKOVANÉHO POTRUBÍ PŘI MAXIMÁLNÍM MOMENTU 

Při simulaci proudění v modifikovaném potrubí bylo zapotřebí dodržet vstupní podmínky 

shodné jako u analýzy nemodifikovaného potrubí při maximálním momentu. Jsou-li tyto 

okrajové podmínky dodrženy, je možné porovnávat výstupy simulací a zhodnotit je.  

Tab. 12 Okrajové podmínky pro 1480 1/min 

Výkon Moment Vstupní tlak Teplota 

Pe [kW] Mt [ Nm] P  [kPa] T [°C] 

88,3 570 5,33 448,9 

 

6.1.1 VYHODNOCENÍ 

Tab. 13 Vyhodnocení pro 1480 1/min 

Hmotnostní průtok 

Maximální hodnota 

hmotnostního 

průtoku 

Tlak v 1. Měřící 

rovině 

Tlak v 2. Měřící 

rovině 

Kg/s Kg/s Pa Pa 

0,213248 0,000408 3981,8 193,34 

 

U sledovaných výstupů simulace uvedených v Tab. 13 je nutné nejdříve srovnat 

hmotnostní průtok modifikovaného potrubí s potrubím nemodifikovaným. Hodnota 

hmotnostního průtoku u modifikovaného potrubí je 0,218424 kg/s vztažených na plochu 

outlet. Při srovnání s nemodifikovanou verzí potrubí je tato hodnota asi o 1,83 % nižší.  

Při porovnání grafického výstupu hmotnostního průtoku na Obr. 45 je jasně vidět, že bylo 

dosaženo mnohem lepšího rozložení hmotnostního průtoku plochou outlet, než u 

nemodifikovaného potrubí na Obr. 26. Maximální hmotnostní průtok u modifikovaného 

potrubí je díky lepšímu rozložení hmotnostního průtoku asi o 70,4 % nižší jako u 

nemodifikované verze.  

Obr. 43 Modifikované potrubí pomocí clonky a lopatek 
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Na grafickém vyhodnocení rychlosti v rovině outlet Obr. 44 je také jasně vidět lepší 

rozložení proudícího média. Závislost mezi rychlostí a hmotnostním průtokem je dána 

rovnicí kontinuity pro stlačitelnou kapalinu.   

Obr. 44 Rychlost v rovině outlet při 1480 1/min 

Obr. 45 Hmotnostní průtok v rovině outlet při 1480 1/min 
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Nejlépe jsou pozorovatelné změny v proudění na vykreslených proudnicích na Obr. 46. 

Médium neproudí přímo na protější stěnu obalu filtru, jako u zobrazení proudnic Obr. 27 

nemodifikovaného potrubí, ale dochází k jeho rozptylu hned za ústím přívodního potrubí. 

Médium je pomocí modifikační clonky nuceno procházet přes její otvory dále do 

katalyzátoru. Tyto otvory jsou schopné propustit jen určité množství média. V důsledku 

jejich zahlcení dojde v místě nad otvorem k nárůstu tlaku, a tak je médium nuceno projít 

dále do katalyzátoru a výfukové soustavy jiným otvorem. Díky tomuto jevu dojde k lepší 

distribuci média dále do soustavy. K usměrnění proudu média také napomáhají směrové 

lopatky umístěné u středu clonky. 

 

 

Obr. 47 Tlak při 1480 1/min 

Obr. 46 Proudnice obarvené rychlostí pro 1480 1/min 
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V důsledku využití clonky došlo k nárůstu tlaku v systému nad touto clonku a poklesu 

rychlosti proudění. Tento stav v kombinaci s vhodnou clonkou napomáhá k lepšímu 

rozložení hmotnostního průtoku. V 1. měřené rovině stoupla hodnota tlaku z 979,5 Pa na 

3981,8 Pa, což je 4x více. Nese to sebou i nevýhody, nárůst tlaku má negativní vliv na 

funkci turbodmychadla, které ke své funkci potřebuje určitý tlakový spád. Hodnota tlaku 

v 2. měřené rovině je 193,34 Pa a podle grafického výstupu tlaku je obdobný tlak v celém 

katalyzátoru. Tlakový spád je tedy 3788,46 Pa. V důsledku velkého tlakového spádu 

dochází mezi měřenými rovinami k nárůstu rychlosti proudění. Proudící médium poté 

vstupuje do katalyzátoru s větší rychlostí.  

 

 

6.2 CFD SIMULACE MODIFIKOVANÉHO POTRUBÍ PŘI MAXIMÁLNÍM VÝKONU 

 

Tab. 14 Okrajové podmínky pro 2200 1/min 

Výkon Moment Vstupní tlak Teplota 

Pe [kW] Mt [ Nm] P  [kPa] T [°C] 

95,1 413 10,53 441,6 

 

6.2.1 VYHODNOCENÍ 

Tab. 15 Vyhodnocení pro 2200 1/min 

Hmotnostní průtok 

Maximální hodnota 

hmotnostního 

průtoku 

Tlak v 1. Měřící 

rovině 

Tlak v 2. Měřící 

rovině 

Kg/s Kg/s Pa Pa 

0,274109 0,0005716 6595,219625 257,977052 

 

Obr. 48 Rychlost při 1480 1/min 
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Stejně jako u vyhodnocení simulace modifikovaného potrubí pro maximální točivý 

moment, je i zde nutné nejdříve srovnat hodnotu hmotnostního průtoku. U 

modifikovaného potrubí je hodnota hmotnostního průtoku 0,274109 Kg/s, což je o 3,13% 

nižší hodnota jako u potrubí nemodifikovaného.  

 

 

Na grafickém vyobrazení hmotnostního průtoku plochou outlet, Obr. 49, je patrné lepší 

rozložení hmotnostního průtoku. Lepší rozložení způsobilo snížení maximální hodnoty 

průtoku o 71,7 %. Procentuální snížení maximální hodnoty hmotnostního průtoku je 

takřka stejné jako u simulace proudění při maximálním točivém momentu. Stejně tak i 

grafické výstupy jsou si velmi podobné. Jak už bylo několikrát uvedeno, hmotnostní 

průtok je přímo závislý na rychlosti proudění, a tak je jasně patrné i z vyobrazení 

rychlostí Obr. 50Obr. 50 mnohem lepší rozložení průtoku, než v případě 

nemodifikovaného potrubí.    

Obr. 49 Hmotnostní průtok na vývodu z filtru pro modifikovaný filtr ve 2200 1/min 
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Obr. 51 Proudnice obarvené velikosti rychlosti pro modifikovaný filtr ve 2200 1/min 

Obr. 50 Rychlost v rovině outlet při 2200 1/min 
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Ve vykreslených proudnicích na Obr. 51Obr. 49 je vidět obdobný rozptyl proudícího 

média jako u grafického zobrazení proudnic na Obr. 46 při maximálním točivém 

momentu. Opět zde dochází k rozptylu proudícího média hned za přívodním potrubím. 

Médium dále odchází přes o tvory ve clonce dále do katalyzátoru. Dochází zde ke 

stejnému jevu jako u simulace proudění při maximálním točivém momentu, a to 

k zahlcování otvorů ve clonce a nárůstu tlaku, díky čemuž dochází k lepšímu rozptylu. 

 

 

I u simulace při maximálním výkonu došlo k poměrně velkému nárůstu tlaku v 1. měřené 

rovině. Z tlaku 1414,5 Pa u původní verze na tlak 6595,22 Pa u modifikované verze. Tlak 

u modifikované verze je 4,7x větší. Tlak v 2. měřené rovině poklesl na 257,98 Pa a tím 

vznikl poměrně velký tlakový spád přes 6 kPa. Díky poklesu tlaku za clonkou dochází 

k nárůstu rychlosti proudění média do katalyzátoru. 

 

 

Obr. 52 Tlak při 2200 1/min 

Obr. 53 Rychlost při 2200 1/min 
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7 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 
Jak již bylo zmíněno v kapitole 6, bylo dosaženo poměrně značného zlepšení v rozložení 

hmotnostního průtoku. Pro lepší přehled byly výsledky simulací uvedeny Tab. 16.  

Tab. 16 Vyhodnocení 

1480 1/min 

 
Nemodifikované 

potrubí 

Modifikované 

potrubí 
Rozdíl v průtoku 

Hmotnostní 

průtok 
Kg/s 0,21842 0,213248 1,83 % 

Max. hodnota 

hmotnostní 

průtoku 

Kg/s 0,001378 0,000408 70,4 % 

2200 1/min 

Hmotnostní 

průtok 
Kg/s 0,282963 0,274109 3,13 % 

Max. hodnota 

hmotnostního 

průtoku 

Kg/s 0,0020219 0,0005716 71,7 % 

 

Jak je patrné z Tab. 16, hodnota maximálního průtoku značně poklesla, což byl v podstatě 

cíl úprav. K poklesu maximální hodnoty hmotnostního průtoku došlo díky lepšímu 

rozložení proudícího média do katalyzátoru.  

Rozdíl v celkovém hmotnostním průtoku plochou může být zapříčiněn chybou ve 

výpočtu simulace, která vznikla díky nedostatečně jemné objemové síti. Ta ovšem, jak již 

bylo zmíněno, byla volena s většími elementy, aby nebyl čas výpočtu příliš dlouhý. 

Dalším důvodem může být přiškrcení průtoku a ztráty, které vznikly v důsledku použití 

clonky.  

Pro grafické porovnání výsledků hmotnostního průtoku, byly voleny shodné maximální a 

minimální hodnoty pro daný režim. Maximální i minimální hodnoty byly nastaveny podle 

nemodifikovaného potrubí, protože právě v tomto stavu docházelo k největším 

výchylkám ve hmotnostním průtoku. 
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Z grafického porovnání je jasně patrné značné zlepšení v rozložení hmotnostního průtoku 

a také snížení jeho maximální hodnoty v obou režimech, čímž bylo splněno zadání práce. 

 

            

Obr. 54 Porovnání hmotnostního průtoku nemod.  a mod. potrubí 1480 1/min 

Obr. 55 Porovnání hmotnostního průtoku nemod.  a mod. potrubí 2200 1/min 
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ZÁVĚR 

 ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat současné konstrukční řešení výfukového 

potrubí a filtru pevných částic a následně navrhnou konstrukční úpravu, která bude 

důležitým prvkem v usměrnění výfukových plynů. Pro analýzu bylo využito CFD 

simulací. 

Současné konstrukční řešení přívodu spalin do částicového filtru postrádá dostatečný 

rozptyl spalin. Z tohoto důvodu dochází k jeho nerovnoměrnému zanášení. Pomocí 

provedených simulací současného konstrukčního řešení byl tento nedostatečný rozptyl 

spalin ověřen jak v režimu maximálního točivého momentu, tak v režimu jmenovitém. 

Problém spočívá v přívodu spalin. Ty po vstupu do obalu filtru vycházejí z přívodního 

potrubí ve směru kolmém na kanálky katalyzátoru a částicového filtru. Z toho důvodu 

dochází k nárůstu tlaku u stěny protilehlé výstupnímu potrubí a spaliny v tomto místě 

vstupují do voštiny. V tomto místě se nachází nejvyšší hmotnostní průtok, který je 

vztažen na plochu elementu a je řádově mnohem vyšší než hmotnostní průtok kdekoliv 

jinde v ploše vstupu spalin do částicového filtru.  Nedochází tedy v podstatě k žádnému 

rozptylu a voština se poměrně rychle v tomto místě zanáší. V důsledku ucpání této části 

voštiny zde narůstá tlak a dochází ke zpomalování proudění. Podle simulací zaneseného 

filtru dochází k největšímu hmotnostnímu průtoku opět u těchto ucpaných oblastí. 

Ucpávání voštiny tedy pokračuje v tomto trendu, kdy je část voštiny vzdálenější od 

vstupu spalin neprůstupná a rozšiřuje se, až dojde k nárůstu protitlaku a přiškrcení 

hmotnostního průtoku. Tento stav velmi znesnadňuje regeneraci částicového filtru, 

protože dochází takřka k úplnému ucpání částicového filtru. 

Pro lepší rozložení spalin bylo nutné provést modifikaci potrubí. Konstrukční úpravy 

nesměly zasahovat do konstrukce a uspořádání potrubí a schránky filtru, a tak byly 

úpravy soustředěny na součást usměrňující proudění spalin. Po řadě modifikací a úprav 

byla zvolena varianta clonky s dvojicí usměrňujících lopatek. Díky těmto konstrukčním 

úpravám došlu k značnému snížení maximálního hmotnostního průtoku vztahujícího se 

na plochu elementu při zachování celkového hmotnostního průtoku plochou. To mělo za 

následek rovnoměrnější rozložení proudu spalin do katalyzátoru a částicového filtru. Díky 

clonce s otvory a směrovými lopatkami je proudící médium lépe a rovnoměrněji 

rozváděno plochou clonky a skrze otvory přiváděno do voštiny katalyzátoru. Katalyzátor 

a posléze i částicový filtr je tak rovnoměrněji využíván. Pomocí této jednoduché 

konstrukční úpravy došlo ke snížení maxima hmotnostního průtoku zhruba o 70 % při 

zachování celkového hmotnostního průtoku plochou. Lepší rozložení proudících spalin je 

velmi důležité pro životnost filtru. Jelikož budou spaliny proudit rovnoměrněji, bude 

docházet i k rovnoměrnějšímu usazování, díky čemuž bude snadnější částicový filtr 

regenerovat.  

Jelikož byly provedené simulace vztaženy jen na dva jízdní režimy, dá se předpokládat, 

že bude docházet ještě k lepšímu rozložení spalin v průběhu práce motoru. S různými 

jízdními režimy motoru, např. zrychlování, zpomalování, bude docházet ke změnám 

v proudění spalin ve výfukovém potrubí. Budou se měnit parametry jako je tlak, rychlost, 

hmotnostní průtok, víření spalin za turbodmychadlem a to vše sebou ponese změnu 

v rozložení spalin.   
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a(T) [m.s
-1

] Rychlost zvuku 

M [-] Machovo číslo 

Om [kg.s
-1

] Hmotnostní průtok 

p [Pa] Tlak 

Qv [m
3
.s

-1
] Objemový průtok 

r [J.kg
-1

.K
-1

] Měrná plynová konstanta pro vzduch 

S [m
2
] Plocha 

T [K] Teplota vzduchu 

v [m
3
.kg

-1
] Měrný objem 

w [m.s
-1

] Rychlost proudění 

κ [-] Poissonova konstanta pro vzduch 

ρ [kg.m
-3

] Hustota 
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