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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se jako celek zabývá sníţením instalační výšky turbodmychadla tak, aby 

nedocházelo k přílišnému zvýšení tlaků ve skříni turbodmychadla na pístních krouţcích. 

V úvodu práce se nachází rešerše zabývající se obecně přeplňováním, stavbou a díly 

turbodmychadel, následuje krátký úvod ohledně problematiky CFD. Po rešeršní části 

pokračuje konstrukční část s úpravami centrální skříně a simulační část, ze které byly získány 

výsledky. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Turbodmychadlo, olej, olejový výstup, centrální skříň, proudění oleje 

ABSTRACT 

This diploma thesis is about lowering installation height of turbocharger without significant 

increase of the oil pressure inside the housing at the piston rings. At the beginning of the 

thesis is research about supercharging and turbocharging, construction and parts that are 

placed inside a turbocharger. Next chapter is short brief about CFD. Further chapters are 

about design and changes at the central housing and about simulations. From simulations 

were the results obtained. 
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Turbocharger, oil, oil output, central housing, oil flow 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
První turbodmychadlo bylo vynalezeno a patentováno roku 1905 švýcarským inţenýrem 

Alfredem Büchim. Trvalo však spoustu let, neţ došlo ke zrealizování a pouţití tohoto nápadu 

u leteckých motorů, jmenovitě u motoru Renault za první světové války. První produkční 

letecký motor s turbodmychadlem se pak objevil okolo roku 1920, i kdyţ zde stále byla 

převaha mechanických dmychadel.  

Turbodmychadla se (stejně jako mechanická dmychadla) postupem času a vývojem dostala 

do automobilů a v posledních dvaceti letech se turbodmychadla pouţívají ve stále větší míře, 

společně s novými inovacemi a nápady zavedenými do produkce a to za účelem sníţení 

spotřeby paliva a z toho plynoucích emisí. 

Snaha o sníţení instalační výšky turbodmychadla přichází spolu se stále 

pokročilejším vývojem osobních automobilů a stále více omezeným místem v motorovém 

prostoru. Z těchto důvodů přichází vhod umístění turbodmychadla co nejníţe k olejové 

hladině. Nicméně je potřeba brát na vědomí, ţe neuváţené sníţení bez konstrukčních úprav 

centrální skříně by mělo za následek nárůst tlaků na pístních krouţcích umístěných na hřídeli. 

Větší tlak oleje by pak téměř s jistotou znamenal větší únik oleje jak do turbínové, tak i do 

kompresorové části. Tento jev je samozřejmě neţádoucí z mnoha hledisek, zejména kvůli 

zvýšení emisí, kouřivosti motoru atd. 

Velice důleţitými a vyuţívanými nástroji v oblasti konstrukce a vývoje nejen 

v automobilovém průmyslu jsou jak 3D konstrukční programy, tak různé simulační nástroje. 

Pouţití těchto nástrojů je v dnešní době běţnou záleţitostí, díky níţ je ušetřeno spoustu peněz 

a času. Navíc moţnosti některých programů umoţňují tvarovat a poté vyrábět plochy a tvary, 

které by bez těchto nástrojů nebylo moţno realizovat. 

V diplomové práci jsou práce na modelech vytvářeny v 3D programu Catia, především 

z důvodu kooperace se společností Honeywell, která tento software taktéţ vyuţívá. Program 

Catia navíc umoţňuje komplexní práci s plochami, bez kterých by modely byly neupravitelné. 

Dalším vyuţitým nástrojem je Ansys Fluent , nástroj simulující chování tekutin byl vyuţíván 

při zjišťování tlaků a jejich změn uvnitř skříně turbodmychadla. 
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PŘEPLŇOVÁNÍ 

 

1 PŘEPLŇOVÁNÍ 
Spalovací motor vyţaduje ke svému chodu určitý poměr mezi nasávaným vzduchem a 

mnoţstvím paliva. V ideálním případě je tento poměr 14,7 kg vzduchu ku 1 kg vstříknutého 

paliva. Poměr mezi mnoţstvím nasávaného vzduchu a mnoţstvím vstříknutého paliva je dán 

součinitelem přebytku vzduchu lambda λ. Pro poměr vzduchu 14,7:1 je λ = 1. Tato směs je 

také nazývaná stechiometrickou směsí a je to směs, která je nejvhodnější pro správnou funkci 

katalyzátoru. Motor však nepracuje pouze v oblasti λ = 1, ale se změnou zatíţení mění 

hodnotu λ. Proto rozlišujeme tzv. chudou a bohatou směs.[1] 

 

Podstatou přeplňování je zvýšit mnoţství nasávaného vzduchu a v závislosti s tím i mnoţství 

vstřikovaného paliva do válců motoru. Tímto se zvýší výkon a točivý moment u objemově 

srovnatelných motorů, popřípadě se dosáhne podobných výkonových a momentových 

parametrů u motorů s menším zdvihovým objemem. Díky tomu nám je umoţněno pouţití 

menších motorů, které však disponují velkým výkonem, ale niţší spotřebou. [1] Niţší 

spotřebou se také sniţuje mnoţství škodlivin ve výfukových plynech, coţ je další podstatný 

benefit pouţívání přeplňování. 

Z hlediska pouţité techniky a zařízení jsou nejpouţívanější dva níţe uvedené způsoby. 

1.1 MECHANICKÉ PŘEPLŇOVÁNÍ KOMPRESOREM (SUPERCHARGING) 

U mechanického přeplňování je pouţitým zařízením tzv. dmychadlo (někdy také kompresor, 

mechanické dmychadlo apod.). Dmychadlo je spojeno s motorem pomocí mechanického 

převodu. Převody bývá nejčastěji řetězem popřípadě řemenem. [1] Z hlediska konstrukce 

rozlišujeme několik druhů mechanických dmychadel: Rootsovo, Lysholmovo, Wankelovo a 

Spirálové dmychadlo. Principem jsou všechna dmychadla stejná, jednotlivé druhý se liší 

především tvarem rotorů. 

Obr. 1 Vliv směsi na množství škodlivých plynů[7] 
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Díky vazbě mezi otáčkami dmychadla a otáčkami klikové hřídele motoru má toto mechanické 

spojení s motorem nesporné výhody zejména v rychlosti odezvy plnění. Další výhodou oproti 

turbodmychadlu můţe být jednoduchost samotného kompresoru. Mezi nevýhody 

mechanického přeplňování patří fakt, ţe vazba se spalovacím motorem odebírá část výkonu 

motoru (10 aţ 20%), dále je kompresor hlučný a neefektivní. Lopatky mají většinou větší 

vnitřní vůle a kompresor tak není schopný produkovat vysoký plnící tlak. K eliminaci 

nevýhod mohou přispět jiná konstrukční řešení (Spirálové, Lysholmovo), ale tato řešení jsou 

komplikovanějšího charakteru a vyţadují vysoké výrobní náklady.[2] Z výše zmíněných 

důvodů je proto v dnešní době snahou přeplňovat vozidla převáţně turbodmychadly, 

s pouţitím kompresorů se můţeme setkat v kombinaci s turbodmychadly. 

Obr. 2 Rootsovo dmychadlo[8] 
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1.2 PŘEPLŇOVÁNÍ TURBODMYCHADLEM (TURBOCHARGER) 

Cílem tohoto přeplňování je vyuţítí energie jinak nepotřebných výfukových plynů. Díky své 

energetické nenáročnosti najdou turbodmychadla vyuţití prakticky všude. Ať uţ se jedná o 

závodní motor, kde je cílem vysoký výkon tak běţný silniční motor u kterého je snaha o co 

nejniţší spotřebu paliva a vyprodukované emise.[2] 

 

 

Obr. 3 Schéma zapojení kompresoru a turbodmychadla u 

motoru VW 1,4TSI[9] 

Obr. 4 Turbodmychadlo Garrett [10] 
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1.2.1 KONSTRUKCE TURBODMYCHADEL 

Princip turbodmychadla spočívá v roztáčení turbínového kola pomocí jinak nevyuţitých 

výfukových plynů. Roztočením turbínového kola dojde díky vzájemné vazbě zároveň 

k roztočení kompresorového kola, které svým pohybem vhání stlačený vzduch přes 

mezichladič do válců motoru.  

 

Jelikoţ turbodmychadlo nemá ţádnou mechanickou vazbu s motorem, neodebírá výkon 

motoru. Turbíny jsou navrţeny tak, aby jiţ při co nejniţším průtoku výfukových plynů 

dosahovaly co nejvyšších otáček. Děje se tak z důvodu omezení prodlevy záběru 

turbodmychadla. Nicméně při dostatečně velkém průtoku by docházelo k velkým otáčkám, 

coţ by především znamenalo přílišný nárůst plnícího tlaku. Z těchto důvodů je potřeba 

regulovat otáčky turbíny. V současné době se pouţívá několika druhů regulace např. 

naklápěním lopatek v turbínové části (VNT), obtokovým ventilem na turbínové skříni (Waste 

Gate) atd. [2] 

1.2.2 ČÁSTI TURBODMYCHADLA 

Turbodmychadlo se skládá ze tří základních částí – turbínová, kompresorová a centrální část. 

Kaţdá z částí plní různé funkce a jsou na ni kladeny různé poţadavky, coţ sebou přináší také 

odlišné výrobní postupy a materiály. 

Obr. 5 Řez turbodmychadlem[3] 
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1.2.2.1 TURBÍNOVÁ ČÁST 

Turbínová část je sloţena z turbínového kola a turbínové skříně. Úkolem turbínové části je 

přeměna kinetické energie výfukových plynů na mechanickou energii pohánějící kompresor. 

Odebraná energie je dána poklesem tlaku a teploty mezi vstupem a výstupem turbíny. U 

automobilů se vyuţívá tzv. radiálních turbín, kdy výfukové plyny vstupují ke kolu radiálně a 

odchází axiálně. Výkon turbíny se zvýší s vyšším rozdílem poklesu tlaku na výstupu. [15] Jak 

zmíněno výše, tato část turbodmychadla můţe obsahovat další součásti, zejména pro regulaci. 

Např. Waste Gate ventil nebo VNT mechanismus.[6] 

 

 

Obr. 6 Části turbodmychadla [11]1 - kompresorová část,2 

– centrální část, 3-turbínová část 

Obr. 7 Řez turbínovou skříní[11] 
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1.2.2.2 KOMPRESOROVÁ ČÁST 

Turbodmychadlové kompresory jsou obecně odstředivé kompresory skládající se ze tří 

základních dílů – kompresorového kola, difuzoru a krytu kompresoru. Vlivem rotujícího 

kompresorového kola je vzduch nasáván do turbodmychadla axiálně a urychlován, poté je 

odváděn ven radiálně. Funkcí difuzoru je sníţení vysoké rychlosti vzduchu. Sníţení probíhá 

povětšinou s velmi malými ztrátami, díky čemuţ stoupne tlak, ale i teplota vzduchu.[15]  

 

Charakteristika kompresoru je dána tzv. kompresorovou mapou, která ukazuje vztah mezi 

poměrem tlaku a objemového nebo hmotnostního toku. Pracovní oblast kompresoru je v mapě 

ohraničena tzv. mezí pumpování, mezí zahlcení a maximální dovolenou rychlostí otáčení 

kompresoru.[12]  

Obr. 8 Schéma kompresorové části[16] 
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Obr. 9 Mapa kompresoru[11] 

Mez pumpování (Surge line) udává mez určitého tlakového poměru při daném průtoku. Dojde 

– li k překročení meze pumpování, dojde k odtrhávání proudění od lopatek, čímţ dochází 

k narušování proudění vzduchu samotným kompresorem. Tímto narušením se krátkodobě 

otočí směr proudění, neţ dojde ke stabilizaci tlakového poměru. Celý proces se poté opakuje 

s určitou frekvencí za doprovázení charakteristického zvuku.[2] 

Mez zahlcení je dána největším moţným průtokem kompresoru. Průtok bývá omezován 

průměrem vstupního otvoru. Jestliţe proudění dosáhne rychlosti zvuku, není moţné dále 

zvýšit samotný průtok. Tento limit zobrazuje křivka zahlcení (Choke line). Překročení křivky 

zahlcení dochází k prudkému poklesu účinnosti.[2]   

1.2.2.3 CENTRÁLNÍ ČÁST (CENTRAL HOUSING) 

V centrální části (téţ nazývaná centrální skříň popř. loţisková skříň) je uloţena hřídel, která 

spojuje turbínové a kompresorové kolo. Dané uloţení bývá buď v kluzných anebo valivých 

loţiscích. Centrální část musí být utěsněna proti vniknutí výfukových plynů z turbínové 

skříně a také proti vniknutí oleje z mazací části do turbínové a kompresorové skříně. Těsnění 

se obvykle provádí pomocí krouţků podobným pístním krouţkům. Chlazení a mazání 

centrální části, loţisek a spojovací hřídele je zajištěno napojením na olejový systém motoru. 

[6] 
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U některých turbodmychadel pracujících s vyššími teplotami (zejména u záţehových motorů) 

se často vyuţívá centrálních částí s dutinou pro tok chladicí kapaliny. Kapalina je odebírána 

z centrálního chladicího systému motoru a zajišťuje dochlazování centrální části.[6] 

 

Uloţení hřídele je u turbodmychadel řešeno pomocí loţisek. Hlavním úkolem je tlumení 

radiálních a axiálních sil vzniklých při provozu. V praxi se setkáváme s pouţitím kluzného 

pouzdra nebo valivého loţiska.  

Obr. 10 Řez centrální částí turbodmychadla[6] 

Obr. 11 Řez centrální části ochlazovanou vodou [13] 
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1.2.2.3.1 Kluzná ložiska – ložiska s plovoucím pouzdrem 
Jedná se o řešení pouţité u naprosté většiny turbodmychadel a to kvůli nenáročnosti výroby a 

dostatečných dynamických vlastností. Obvyklé je pouţití kluzných loţisek z bronzových nebo 

hliníkových slitin. U turbodmychadel automobilových motorů se pouţívají dva druhy 

loţiskových pouzder. Jedná se o pouzdra rotující – dělená nebo tzv. společné pouzdro, anebo 

zastavená pouzdra. Rotující pouzdra se otáčejí zhruba 0,15 aţ 0,35x otáček spojovací hřídele 

turbodmychadla. Zastavená pouzdra se pouţívají především u větších turbodmychadel, u 

kterých vzniká nestabilita vnějšího filmu oleje vlivem gyroskopických momentů kol turbíny a 

kompresoru.[14] 

 

1.2.2.3.2 Valivá ložiska 
Poţadavky na zlepšování odezvy a akcelerace turbodmychadla vedly k vývoji a pouţívání 

valivých loţisek. Nejedná se o jedinou úpravu, která vedla ke zvýšení odezvy, nicméně 

pouţití valivých loţisek sebou přináší nejvýznamnější změny v odezvě turbodmychadla. Na 

obrázku níţe můţeme vidět pouţití dvou valivých loţisek, na kaţdé straně jedno. Loţiska jsou 

umístěna v tzv. náboji. V angličtině pouţíváme název Ball Bearing Cartridge. Cartridge je, 

stejně jako kluzná loţiska, mazána olejem, nicméně se zde jiţ nenachází olejový film mezi 

loţisky a hřídeli. [13] 

Obr. 12 Schéma uložení hřídele turbodmychadla pomocí dvou kluzných ložisek[13] 
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Výsledkem je nezanedbatelné sníţení tření, resp. negativního třecího momentu. Toto sníţení 

je nejzřetelnější především v niţších a středních otáčkách turbodmychadla. Z obr. 14 je vidět 

evidentní sníţení tření aţ o 50% v oblasti nízkých otáček hřídele (pod 60 000min
-1

). Tyto 

změny se přímo projevují na odezvě turbodmychadla. [13] 

 

Sníţení tření je úměrné sníţení odezvy turbodmychadla. Obr. 15 zobrazuje aţ o 15% lepší 

odezvu u turbodmychadla s valivým loţiskem. Test byl proveden při plném sešlápnutí 

plynového pedálu ve 2000min
-1

 u dvoulitrového motoru.[11] 

Obr. 13 Schéma uložení hřídele turbodmychadla pomocí dvou valivých ložisek [13] 

Obr. 14 Grafické znázornění vlivu typu ložisek na třecí ztráty [13] 
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Pouţití valivých loţisek také mimo jiné sniţuje nutné mnoţství přiváděného oleje při 

zachování poţadované kvality mazání. Niţší průtok oleje sniţuje pravděpodobnost 

neţádoucího úniku oleje. Valivé loţisko také není tolik citlivé na nedostatečné mazání a také 

proto eliminuje moţné poškození turbodmychadla následkem náhlého vypnutí motoru. Náboj 

s loţisky dále přináší dodatečné zvýšení tuhosti a kontrolu nad pohybem hřídele, coţ zvyšuje 

ţivotnost turbodmychadla jak pro kaţdodenní aplikace, tak pro závodní pouţití. Úhlový styk 

loţisek navíc eliminuje potřebu pouţití axiálního loţiska jakoţto slabého článku celého 

turbodmychadla.[11]  

1.2.2.3.3 Axiální ložisko turbodmychadla 
U turbodmychadel vyuţívajících kluzných loţisek je zapotřebí vymezovat axiální síly 

vznikající od turbínového a kompresorového kola. Tyto síly nejsou stejné proto by mohlo 

docházet k pohybu hřídele v axiálním směru. Axiální loţisko je zde řešeno jako kluzná plocha 

připevněna k centrální části, doplněná o kryt oleje, bránící jeho úniku.[14] 

 

Obr. 16 Axiální ložisko turbodmychadla[17] 

Obr. 15 Grafické znázornění odezvy turbodmychadla se dvěma typy ložisek [11] 
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1.2.2.3.4 Těsnění 
Aby se předešlo úniku oleje z centrální do kompresorové nebo turbínové části je potřeba 

pouţití těsnění. Těsnění také zabraňuje úniku výfukových plynů do centrální části. K tomu se 

pouţívá obdoby pístního krouţku, který je umístěn v jak v dráţce na straně kompresoru, tak 

v dráţce na straně turbíny. Tyto krouţky nerotují spolu s hřídelí, ale jsou pevně připevněny 

k centrálnímu tělesu. Tento bezkontaktní typ těsnění vytváří formou labyrintu překáţku pro 

olej, pro který je tak obtíţné uniknout z centrální části. Tento typ těsnění také brání úniku 

výfukových plynů do centrální části turbodmychadla.[18] 

 

1.2.3 OLEJOVÝ SYSTÉM TURBODMYCHADLA A PŘÍKLADY ULOŽENÍ VŮČI OLEJOVÉ HLADINĚ 

Turbodmychadlo je napojeno na olejový systém motoru, to znamená, ţe s ním sdílí olej. Ten 

proudí do turbodmychadla o tlaku závislém na otáčkách motoru a to od 1 do 5 barů. Olej 

z turbodmychadla vytéká za působení tlaku mírně většího, neţ je atmosférický tlak. Aby mohl 

olej správně odtékat, je zapotřebí aby vývod oleje měl větší průměr neţ vtok oleje. Dalším 

důleţitým poţadavkem pro správný chod turbodmychadla je zajištění bezproblémovému 

odvodu oleje z hlediska průchodnosti potrubí – nesmí se zde nacházet jakékoliv záhyby, ve 

kterých by ulpíval olej, dále hadice musí ústit do motoru nad olejovou hladinu. Pokud by 

nebyly dodrţeny tyto zásady, v hadicích by vznikl protitlak, který by bránil správnému 

odvodu oleje a způsobil by únik oleje do kompresoru a turbíny. Samozřejmostí je umístění 

turbodmychadla tak, aby otvor pro odvod oleje směřoval dolů.[15] 

Obr. 17 Hřídel turbodmychadla s turbínovým kolem a 

pístním kroužkem[18] 
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Při instalaci turbodmychadla platí také nutnost dodrţení maximálního nahnutí osy rotace 

turbodmychadla o 15°.[11]

Obr. 18 Schéma špatných a správného způsobu instalace turbodmychadla[19] 
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2 ZÁKLADY CFD 
CFD (Computatinal Fluid Dynamics) je moderní metoda umoţňující získání představy o 

proudění tekutin, chemických reakcí, přenosu tepla a hmoty a dalších souvisejících jevů 

v konkrétním, definovaném prostředí.[21]  

Díky této metodě jsme schopni především šetřit čas, peníze a jednoduše zjišťovat chování 

tekutin za určitých podmínek. Tím se zbavujeme nutnosti provádět sloţité a drahé 

experimenty. Nicméně definovaná prostředí je nutno zjednodušovat, to znamená, ţe výsledky 

simulací mohou být nepřesné, proto se stále doporučuje některé důleţité výsledky ověřovat 

experimentem.[21] 

CFD analýza se pouţívá v mnoha odvětvích pro analýzy nejrůznějšího druhu. Můţeme ji 

nalézt např. v letectví, automobilovém průmyslu, lodním průmyslu, energetice, chemickém 

průmyslu, biomedicíně, ve sportu nebo také v hydraulice.[22]  

V této kapitole budou dále popsány principy CFD, výpočetní síť a její parametr Skewness 

(nesouměrnost), který byl nastavován při výpočtech. 

2.1 PRINCIPY CFD 

Principy CFD jsou zaloţeny na třech fyzikálních zákonech: 

 Zákon zachování hmoty 

 Zákon zachování hybnosti 

 Zákon zachování energie 

2.1.1 ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTY – ROVNICE KONTINUITY 

Vyjadřuje zákon zachování hmotnosti pro proudící tekutiny. 

Základní tvar rovnice kontinuity:[24] 

  

  
   (   ⃗)    (1)  

 

kde: 

 ⃗ - vektor rychlosti [m.s
-1

] 

t – čas [s] 

ρ - hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

2.1.2 ZÁKON ZACHOVÁNÍ HYBNOSTI – ROVNICE PŘENOSU HYBNOSTI 

Rovnice přenosu hybnosti vyjadřují princip rovnováhy sil v tekutině. Tyto rovnice vycházejí 

z druhého Newtonova zákona. Rovnice pro neviskózní tekutinu odvodil Euler, proto jsou 

v těchto případech pouţívány pod názvem Eulerovy rovnice. Do těchto rovnic pak G.G. 

Stokes a M. Navier zahrnuli vnitřní třeni v tekutině. Proto jsou tyto rovnice označovány jako 

Navier – Stokesovy.[24]  
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Obecné znění Navier - Stokesovych rovnic: [29] 

 

  
(  ⃗)    (  ⃗ ⃗)       ( ̿)    ⃗   ⃗) (2)  

 

kde: 

  – statický tlak [Pa] 

 ⃗ – vektor gravitačního zrychlení [m.s
-2

] 

 ⃗ – vektor vnějších působících sil [N] 

ρ – hustota tekutiny [kg.m
-3

] 

 ̿ – napěťový tenzor vzniklý v důsledku tření [Pa] 

t – čas [s] 

Pro řešení těchto rovnic je zapotřebí znát vnější zrychlení  ⃗ , hustotu tekutiny ρ a okrajové 

podmínky. Tyto rovnice lze řešit analyticky většinou pouze u jednoduchých případů proudění. 

Pro sloţitější případy se vyuţívají numerických metod, např. metody konečných prvků nebo 

metody konečných objemů, kterou vyuţívá většina komerčních programů.[23] 

Metoda spočívá ve vyuţívání integrálního tvaru rovnic a aproximaci toku přes hranice 

kontrolního objemu. Kontrolním objemem se rozumí element sítě. [24] 

2.1.3 ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE – ROVNICE PŘENOSU ENERGIE 

Přenos energie a jeho rovnice je vyjádřen prvním termodynamickým zákonem. Tento zákon 

říká, ţe se celková energie v uzavřené soustavě nemění. 

Rovnici pro kontrolní objem a určitý časový okamţik lze zapsat jako:[21] 

 ̇   ̇   ̇  (3)  

 

kde: 

 ̇  - celkový přírůstek energie v kontrolním objemu tekutiny za jednotku času [J.s
-1

] 

 ̇  - tepelný tok do kontrolního objemu tekutiny za jednotku času [J.s
-1

] 

 ̇  - práce konaná na kontrolním objemu tekutiny za jednotku času [J.s
-1

] 
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2.2 VÝPOČETNÍ SÍŤ 

Rozděluje výpočetní oblast na sebe navazující buňky. Výpočetní síť má zásadní vliv na 

rychlost konvergence výpočtu, jeho přesnost, časovou náročnost a v neposlední řadě také 

potřebu RAM paměti pro výpočet.[25] 

Kvalitu výpočetní sítě posuzujeme podle několika faktorů. Mezi tyto faktory patří především 

hustota sítě (s ohledem na typ úlohy a zhuštění v důleţitých oblastech modelu), uspořádání 

sousedních buněk a zhuštění v oblasti pevných stěn. Kvalita sítě se posuzuje také podle 

kvality buněk, kde sledujeme především dva parametry:[25] 

 Nesouměrnost (Skewness) 

 Poměr hran/ploch buněk (Aspect Ratio) 

Pozn.: Pro pozdější výpočty byla definovaná a sledovaná pouze nesouměrnost, proto bude 

podrobněji vysvětlena v následující podkapitole. 

2.2.1 NESOUMĚRNOST (SKEWNESS) A JEJÍ URČENÍ 

Jak bylo napsáno výše, jedná se o indikátor kvality buněk. Nejpreferovanější hodnotou 

nesouměrnosti je 0. Tato hodnota je však prakticky nedosaţitelná.[25] 

Následující tabulka ukazuje obecnou kvalifikaci hodnot nesouměrnosti podle kvality a 

vhodnosti pouţití. 

Tab. 1 Kvalifikace hodnoty nesouměrnosti [25] 

Nesouměrnost 0 - 0,25 0,25 - 0,50 0,50 - 0,80 0,80 - 0,95 0,95 - 0,99 0,99 - 1,00 

Vhodnost výborná dobrá ucházející špatná mizerná nepouţitelná 

 

V tabulce jsou vypsány hodnoty nesouměrnosti dle typu elementů z hlediska pouţitelnosti: 

Tab. 2 Maximální hodnoty nesouměrnosti pro jednotlivé typy elementů[25] 

Typ elementů 
Max. 

hodnota 

Šestistěny a 

čtyřúhelníky 
0,85 

Trojúhelníky 0,85 

Čtyřstěny 0,9 

 

Pozn.: Výpočetní sítě pouţívané při výpočtech v této diplomové práci jsou tvořeny pomocí 

čtyřstěnů. Síť se nazývá tetrahedrální. 
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Pro určení hodnoty nesouměrnosti se pouţívá například metoda zaloţená na rovnoměrnosti 

buněk. Nesouměrnost je pak definována takto: [25] 

              
                                                

                        
 (4)  

 

Optimální buňkou se rozumí ta buňka, která je vepsaná v dané kruţnici (kouli) a je 

rovnostranná. 

 

 

 

 

Obr. 20 Metoda určování nesouměrnosti založená na rovnoměrnosti buněk[25] 

Obr. 19 Čtyřstěn - element tetrahedrální sítě[25] 
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3 NÁVRH CENTRÁLNÍ SKŘÍNĚ TURBODMYCHADLA 
U klasické loţiskové skříně bývá olejový odvod umístěn vertikálně (úhel mezi vstupním 

otvorem a výstupním otvorem oleje je 180°), coţ po připojení odtokové hadice zbytečně 

zvyšuje minimální instalační výšku. Při návrhu bylo snahou posunutí odvodu oleje a tudíţ i 

zvětšení úhlu mezi vstupem a výstupem oleje. Je třeba brát v potaz fakt, ţe nechceme, aby se 

výrazně zvětšovaly tlaky na pístních krouţcích a v případě jejich zvětšování (zjištění pomocí 

simulací) je zapotřebí udělat úpravy modelu. 

 

Obr. 21 Výchozí model skříně turbodmychadla a řez se zvýrazněným vývodem oleje 

Výchozí model na obrázku byl předán ve formátu .stp – to znamená, ţe byl zcela neaktivní a 

nebylo moţno s modelem pracovat standartní cestou. V programu Catia bylo mimo klasické 

příkazy v sekci Part Design (Návrh dílu) nutno pouţití funkcí z oblasti Generative Shape 

Design (Práce s plochami). Kvůli práci s plochami však na modelu vznikly nepřesnosti 

projevující se vznikem různých nedokonalostí mezi plochami modelu. Dále se na modelu 

vyskytují zbytky zaoblení a ploch, jeţ nebylo moţno odebrat. 
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3.1 VARIANTA S OSOU DÍRY VÝVODU VEDOUCÍ DO STŘEDU SKŘÍNĚ 

U tohoto návrhu je odvod oleje vychýlen o 15° vůči původní poloze a osa díry pro odvod 

oleje je směřován do středu skříně. 

Nevýhodou provedeného řešení je dosaţení malého úhlu odklonu odtoku – pouze 15°. Při 

zvyšování úhlu nad 15° je u takového řešení jasné, ţe olej nebude odtékat správně. Výhodou 

návrhu je jednodušší modelování, menší změna celkového tvaru, vzhledu a zástavbových 

rozměrů skříně. 

3.2 NÁVRH S OSOU DÍRY VÝVODU VEDOUCÍ TEČNĚ K DUTINĚ SKŘÍNĚ 

Osa díry vývodu oleje je vedena tečně ke kruţnici, jenţ má střed shodný se středem centrální 

skříně a je vepsaná v dutině skříně. 

Velkou výhodou návrhu je dosaţení maximálního moţného úhlu odklonu příruby – 89°. 

Nevýhodou je větší zásah do designu skříně a nepříliš líbivý vzhled – u varianty 

s maximálním moţným odklonem bylo navíc nutno přírubu vysunout více do strany z důvodu 

přístupu k otvorům pro chlazení vodou.  

Na tomto principu byly vytvořeny dvě varianty s odlišným úhlem odklonu – 89° a 75°. 

Obr. 22 Pohled a řez na variantu s osou díry vedoucí do středu skříně 
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Obr. 23 Návrh skříně s úhlem odklonu 75° 

 

3.3 NÁVRH S OSOU DÍRY VÝVODU VEDOUCÍ TEČNĚ KE ZVOLENÉ KRUŽNICI 

Osa díry vývodu oleje je vedena tečně ke kruţnici, jejíţ střed je shodný se středem skříně. 

Poloměr kruţnice byl zvolen 34 mm. Toto řešení kombinuje výhody předchozích variant – 

menší změnu zástavbových rozměrů a dosaţení většího odklonu. Na tomto principu byl 

vytvořen jeden návrh skříně s úhlem odklonu osy 50°. 

 

Obr. 24 Návrh skříně s úhlem odklonu 89° 
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3.4 VYTVOŘENÍ CHRA 

K pochopení a zjištění úplného a přesného tvaru vnitřní dutiny centrální skříně 

turbodmychadla, potřebné pro další simulace, bylo zapotřebí doplnit skříň o ostatní chybějící 

části, které na tvar dutiny mají vliv. Potřebné díly byly předány ve formátu .stp a doplněny do 

sestavy. Celek vytvořený z jednotlivých částí pak označujeme jako CHRA (Central Housing 

Rotational Assembly).  Na obrázku je zobrazena CHRA v řezu s popisem jednotlivých částí. 

Řez byl vytvořen s původní variantou skříně. 

 

Obr. 25 Pohled a řez na variantu s osou vedenou tečně ke kružnici - úhel odklonu 50° 

Obr. 26 Řez CHRA původní centrální části 
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4 SIMULACE 
Úkolem simulací bylo zjištění změny tlaku oleje ve zvolených bodech a plochách vybraných 

skříní, při změně instalační výšky. Druhotným úkolem je ověření správného odtoku oleje ze 

skříně bez ulpívání. Původním přáním bylo měření nárůstu tlaku u jednotlivých pístních 

krouţků, avšak kvůli nutnosti zjednodušení tělesa dutiny bylo od záměru upuštěno, nicméně 

změna tlaku bude měřena na plochách umístěných nedaleko původních pístních krouţků a 

také v bodech, ve kterých olej vstupuje do loţiska. 

4.1 ZVOLENÍ SIMULAČNÍCH DUTIN 

Principem volby simulační oblasti je vytvoření tuhého tělesa, které odpovídá dutině, v níţ olej 

proudí. Na tvaru a sloţitost tohoto tělesa pak závisí přesnost a úspěšnost simulací. Jestliţe 

jsou dílčí objemy tělesa příliš různorodé, můţe mít simulační program potíţe vytvořit správně 

hustou síť v celém objemu. Proto je ţádoucí těleso dutiny co nejvíce zjednodušit a především 

zanedbat vůle a další neţádoucí věci. 

4.1.1 TĚLESO VYTVOŘENÉ ZE SKUTEČNÉ DUTINY 

První variantou byla moţnost vytvoření přesné kopie dutiny i se všemi vůlemi. Jak bylo psáno 

výše, tato dutina by nebyla vyhovující. Těleso obsahuje příliš mnoho členitých výstupků a 

spoustu nepatrných objemů, které by vznikly v důsledku výskytu tolerancí a uloţení. Dutina 

proto ani nebyla realizována ve 3D programu. Následující obrázky jsou pouze ilustrační a 

zobrazují, jak by těleso dutiny (červeně) vypadalo v řezu. 

 

Obr. 27 Celkový pohled na dutinu (červeně) v řezu 
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V případě pouţití tohoto modelu by výpočet na dostupném počítači trval příliš dlouho. Nejistý 

výsledek by byl kvůli sloţitosti jak dutiny, tak výpočetní sítě značně zkreslený a nepřesný. 

 

4.1.2 ZJEDNODUŠENÁ DUTINA SE ZANEDBÁNÍM VŮLÍ 

Těleso vnitřní dutiny je z výše uvedených důvodů nutno zjednodušit, ale tak, aby bylo 

principiálně stejné jako původní dutina. K tomuto úkolu bylo vyuţito nástavby programu 

Catia - FloEFD, která obsahuje funkci pro vytváření vnitřních objemů. Následné 

zjednodušování se týkalo odebírání materiálu a přebytečných ploch z dutiny, kdy byly 

zanedbány vůle, pístní krouţky, loţiska a podloţky. V neposlední řadě byla od tělesa 

odečtena zjednodušená hřídel za pomocí booleovských operací. 

 

Obr. 28 Detail řezu dutiny se zvýrazněnými problémovými objemy 

Obr. 29 Zjednodušená dutina a její řez 
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Tuto zjednodušenou dutinu však stále nebylo moţno pouţít z důvodu sloţité výpočetní sítě. 

Proto bylo potřeba tento model ještě více zjednodušit. 

4.1.3 ČÁSTEČNĚ VYTVOŘENÁ DUTINA 

Dutina pouţitá pro simulace se skládá z vtokové soustavy oleje, jeţ byla zachována, dále ze 

střední části, ve které se nachází hřídel a spodní části která byla oproti původnímu řešení 

vytvořena ručně a zjednodušena. Tvar spodní části svým tvarem částečně odpovídá 

generované dutině, nicméně je upravena tak, aby tvorba sítě byla co nejjednodušší. 

Samozřejmostí je zanedbání dráţek a vůlí, stejně tak radiálního loţiska jako u předchozí 

varianty dutiny. 

Takto vytvořené dutiny jsou tvarově stejné pro všechny varianty skříní, liší se pouze ve 

sklonu vývodu, na který navazuje odtoková trubice.  Ke konečné verzi simulační dutiny bylo 

nutno přidat oblast pro uklidnění okrajových podmínek. Tato oblast je vysoká 20 mm a 

nachází se na vstupu oleje do dutiny. 

Obr. 30 Částečně vytvořená dutina a její řez 
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Na obrázku jsou také k vidění místa, ve kterých bude změna tlaku oleje měřena. Kontrolní 

místa A a G jsou do měření zahrnuta z důvodu výskytu vstupu a výstupu oleje. V místech B a 

F se obvykle nacházejí pístní krouţky, přes které olej uniká do prostoru turbínové a 

kompresorové části a naopak. Konečně místa C, D a E značí místa, ve kterých olej vstupuje 

do kluzného loţiska. Mazání loţiska je u turbodmychadla klíčovou záleţitostí, proto je nutné 

mít představu o změnách tlaků. V těchto místech by aţ tak nebyl problém nárůst tlaku nýbrţ 

pokles tlaku a tím způsobení nedostatečného mazání. 

  

Obr. 31 Konečná simulační dutina s oblastí pro uklidnění okrajových 

podmínek a vyznačenými místy měření změny tlaku 
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4.2 VSTUPNÍ PODMÍNKY 

Pro simulaci byly po konzultaci se zástupcem společnosti Honeywell zvoleny následující 

parametry: 

Tab. 3 Počáteční podmínky simulací 

Podmínka Hodnota Jednotka 

Typ oleje 0W-30 - 

Výtoková rychlost oleje 0,31 m/s 

Otáčky hřídele 80 000 1/min 

Teplota oleje 120 °C 

Průtok oleje 1,5 l/min 

Dynamická viskozita 

oleje 
2,9 mPa·s 

Hustota oleje při 120°C dopočet kg/m3 

 

Veličina, kterou bylo nutno zjistit, je hustota oleje při 120°C. Ke zjištění hustoty byl pouţit 

diagram na obrázku. Následná hustota byla dopočtena. 

Z obrázku grafu vyplývá, ţe závislost hustoty oleje na teplotě je velice podobná lineární 

závislosti. 

  

Obr. 32 Závislost hustoty a kinematické viskozity na teplotě oleje 0W-30[20] 
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Obecná rovnice přímky s daným sklonem: 

         (5)  
 

Z grafu můţeme odečíst bod A = [20; 0,850] a bod B = [100; 0,799]. 

Po dosazení obou bodů do rovnice přímky a jejich následném zpracování dostaneme rovnici 

přímky pro konkrétní graf: 

                       

Po dosazení poţadované teploty oleje (120°C) dostaneme z rovnice výsledek hustoty ρ = 

0,78625 g/cm
3
 = 786,25 kg/m

3
. 

4.3 TVORBA VÝPOČETNÍ SÍTĚ 

Tvorba výpočetní sítě probíhala v programu Ansys Meshing. Typ prvku, který byl zvolen pro 

tvorbu sítě, je čtyřstěn a to z důvodu sloţitosti geometrie tělesa dutiny. Při tvorbě sítě bylo 

snahou nepřesáhnout celkový počet elementů 1,5 milionu z důvodu výpočetního času. Poté 

proběhla automatická generace sítě, s následným zjemněním poţadovaných míst. Poţadovaná 

místa jsou v těchto případech plochy, ve kterých rotuje hřídel. Z důvodu očekávání zvýšeného 

pohybu oleje byla upravena velikost buněk na plochách (face sizing) na hodnotu        m. 

Další zjemnění bylo provedeno ve vtokových kanálech a na vnějších plochách modelu, kde je 

však zjemnění prováděno automaticky. Poté byl v programu Ansys Meshing definován vstup 

a výstup oleje společně s hřídelí. 

Výpočtová síť je principiálně u všech variant stejná. Liší se pouze počtem prvků a uzlů 

(velikost modelů je odlišná) a hodnotou nesouměrnosti. U všech variant však hodnota 

nesouměrnosti nepřekračuje doporučenou hranici 0,9. Na obrázcích níţe je zobrazena 

výpočetní síť se zhuštěním v oblasti hřídele. 
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4.4 ZVOLENÍ VHODNÝCH MODELŮ K PRVNÍ SIMULACI 

Z důvodu časové náročnosti tvorby sítě (okolo 1h pro kaţdou variantu) a času výpočtu 

(minimálně 2h pro kaţdou variantu) nebylo moţno simulovat kaţdý typ skříně – celkem 5 

typů skříní, kaţdá se dvěma druhy trubice odvodu oleje pro nízkou a vysokou instalační 

výšku. Pro počáteční zjištění změny tlaků a chování oleje v dutině byly proto zvoleny dva 

modely, lišící se od sebe v co největší moţné míře – původní verze střední části s vysokou 

instalační výškou (vysoká trubice odvodu oleje) a upravená verze s úhlem sklonu vývodu 

oleje 89° na nízké trubici odvodu oleje. Prvotní simulace měly za úkol především odhalit a 

prokázat, ţe se změna sklonu vývodu oleje a změna výšky projevují na nárůstu tlaku dle 

očekávání. Na obrázku jsou k vidění modely, jejichţ dutiny byly simulovány. 

Obr. 33 Ukázka výpočetní sítě se zhuštěním v oblasti hřídele (červeně) 
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Tabulka 4 ukazuje parametry výpočetních sítí pro obě verze. 

Tab. 4 Parametry výpočetních sítí 

Parametry 
Základní 

verze 

Verze s osou 

tečně 

Počet uzlů 1 348 123 1 182 628 

Typ sítě Tetrahedrální Tetrahedrální 

Počet prvků 264 086 230 750 

Maximální 

nesouměrnost 
0,801 0,799 

Průměrná 

nesouměrnost 
0,233 0,23 

 

4.5 DEFINICE PARAMETRŮ V ŘEŠIČI 

Výpočty probíhaly v programu Ansys Fluent. Prvním krokem v programu bylo nahrání 

geometrie modelu a jiţ vytvořené sítě a jejich následná kontrola správnosti a úplnosti. 

Následně byla nastavena gravitace do záporného směru osy y (y = -9,81 m/s
-2

) a zadání 

materiálu tekutiny. Ten byl zadán jako engine oil (motorový olej) s upravením viskozity a 

hustoty podle zadaných hodnot. Poté byl definován model turbulence jako k – epsilon 

Obr. 34 Počáteční varianty zvolené k simulacím 
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s nastavením ostatních parametrů dle obrázku. Parametry jsou stejné pro všechny počítané 

modely. 

Model k - epsilon byl zvolen především proto, ţe se jedná o nejběţnější model turbulence 

určený pro simulaci proudění. Typ turbulence k – epsilon byl zvolen jako „Realizable“ – 

jedná se o zlepšení standartního modelu.[28] 

Následně byly zadány okrajové podmínky pro vstup a výstup oleje. Okrajová podmínka 

vstupu byla zadána jako „mass flow inlet“ (hmotnostní průtok), který byl vypočten ze 

zadaného objemového průtoku oleje a výstup byl definován parametrem „pressure outlet“ 

(výstupní tlak) jako atmosférický. 

Obr. 35 Nastavení modelu turbulence v Ansys Fluent 
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Dalším krokem bylo nastavení otáčení hřídele. Nejedná se o nic jiného, neţ definování 

předem označených ploch jako pohyblivých. S tímto nastavením však souvisí příprava 

modelu a jeho souřadného systému jiţ v programu Catia a to tak, aby osa otáčení hřídele 

leţela v ose Z. Otáčky hřídele byly zadány dle počátečních podmínek na 80000 min
-1

. 

Obrázek ukazuje okno s volbou parametrů otáčení 

 

Obr. 36 Definování typu okrajových podmínek na vstupu a výstupu 

Obr. 37 Nastavení otáčení hřídele v programu Ansys Fluent 
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Po nastavení těchto parametrů bylo zapotřebí nastavit diskretizační schémata, jejichţ 

nastavení ovlivňuje přesnost výpočtu. V první fázi výpočtu bylo diskretizační schéma 

nastaveno na „First order upwind“. Ve druhé fázi, kdy se výpočet uklidňuje, bylo schéma 

přepnuto na „Second order upwind“. Uklidňování výpočtu bylo zjištěno z monitoru rychlosti 

na výstupu. Okno s nastavením můţeme vidět na obrázku níţe. 

Předposledním krokem je inicializace výpočtu. Jedná se o zadání počátečních hodnot před 

zahájením simulací. Inicializační metoda byla zvolena jako „Standard“, díky níţ se hodnoty 

rychlostí atd. dopočtou samy podle předchozích zadaných parametrů parametrů. Hodnota 

„Gauge pressure“ (Atmosférického tlaku) byla zvolena jako 0 kPa především ze dvou důvodů. 

Prvním důvodem je fakt, ţe ve výpočtech a výsledcích nejde příliš o přesnou hodnotu tlaku, 

ale o změnu tlaku vzhledem k referenčním hodnotám, čili atmosférické tlaky by se ve finále 

od sebe odečítaly. Proto je zde zadání atmosférického tlaku zbytečné. Při zadání tlaku bychom 

také neviděli velké rozdíly v tlacích, jelikoţ hodnota atmosférického tlaku se pohybuje okolo 

101,3 kPa a vypočtené tlaky vycházejí v řádu jednotek aţ desítek, mohlo by se tedy stát, ţe by 

hodnoty opticky splynuly.  

Obr. 38 Okna s nastavením diskretizačních schémat. Vlevo pro počátek výpočtu, vpravo 

pro druhou fázi výpočtu 
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Posledním krokem bylo nastavení počtu iterací a spuštění výpočtu. Počet iterací byl nastaven 

na      .  

Obr. 39 Okno s nastavením počátečních 

hodnot 
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4.6 PRVOTNÍ VÝSLEDKY A ZJIŠTĚNÍ REFERENČNÍCH HODNOT 

Prvotní výsledky potvrdily očekáváné chování oleje. Nárůst tlaku nastal na všech měřených 

místech. Tento jev však není ţádoucí zejména v oblasti pístních krouţků, kde má zvýšený tlak 

za následek větší tendenci k úniku oleje ze skříně. 

Výsledky v tabulce pravděpodobně neodpovídají reálným hodnotám, nicméně i přesto jsou 

dostatečné pro získání reference (ze základní verze skříně) a dalšího srovnání (návrh s osou 

vedenou tečně k dutině + další verze). V principu jde o co největší přiblíţení hodnot 

k referenci za současného sníţení instalační výšky. 

V tabulce 5 lze vidět vypočtené výsledky z programu Ansys Fluent. Chování tlaků oleje je 

očekávané, nicméně navýšení je aţ příliš velké. 

Tab. 5 Srovnání počátečních výsledků 

Místo 
měření 

Základní verze 
[kPa] 

Osa vedená tečně 
k dutině skříně 

[kPa] 

Rozdíl 
[kPa] 

A 6,15 8,98 2,83 

B 1,29 2,19 0,90 

C -4,47 -2,79 1,68 

D 3,48 4,64 1,16 

E 12,78 14,47 1,69 

F 5,67 6,93 1,26 

G -2,03 -1,18 0,85 
 

Pozn.: Tlak v tabulce je vypsán jako totální (celkový) tlak. 

Obr. 40 Okno s nastavením počtu iterací a 

zahájením výpočtu 
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V místě C vyšel totální tlak záporný. Je tak z důvodu nastavení atmosférického tlaku na 0 

kPa. Nicméně záporný tlak znamená, ţe v tomto místě vzniká podtlak, coţ se v reálných 

případech nenastává. Tento jev je zřejmě způsoben zjednodušeným a tudíţ i nepřesným 

modelem dutiny skříně. Jak je však psáno výše, hodnoty slouţí pouze jako reference k určení 

změny tlaku na příslušných místech, nikoliv k přesnému vyčíslení hodnot. Proto jsou hodnoty 

pouţitelné. 

Počáteční simulace také ukázala, ţe olej ve variantě s odklonem 89° neulpívá a odtéká. Je 

tedy zřejmé, ţe olej bude odtékat z kaţdé další vytvořené skříně, jelikoţ úhly odklonu se 

pouze zmenšují a tak není nutno provádět další ověření z hlediska správného odtoku oleje. 

 

Obr. 41 Vektory rychlostí proudění oleje znázorňující správné odtékání z upravené skříně 

4.7 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ TLAKU NA PÍSTNÍCH KROUŽCÍCH 

Sníţení tlaků je moţné dosáhnout těmito přístupy: 

 Pouţitím skříně s menším úhlem odklonu vývodu oleje 

 Zvýšením instalační výšky turbodmychadla (zvýšení trubice odtoku) 

 Zvětšením průměru odtoku oleje a trubice 

Po úvaze byla zvolena první moţnost – volba skříně s menším úhlem odklonu vývodu oleje. 

Konkrétně byla zvolena skříň s osou díry vývodu oleje vedenou do středu skříně. Úhel 
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odklonu je tedy 15°. Tato varianta byla zvolena především kvůli výrazně menšímu odklonu, 

který slibuje větší pokles tlaku neţ ostatní vytvořené varianty. 

Parametry výpočtové sítě jsou principiálně stejné s předchozími variantami. 

Tab. 6 Parametry výpočtové sítě pro variantu s osou do středu skříně 

Parametry 
Verze s osou do 

středu 

Počet uzlů 1 046 445 

Typ sítě Tetrahedrální 

Počet prvků 205 344 

Maximální 

nesouměrnost 
0,799 

Průměrná 

nesouměrnost 
0,22 

 

Obr. 42 Skříň s osou vývodu směřující do středu 
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Vypočtené tlaky jsou niţší ve všech sledovaných místech, nicméně hodnoty jsou stále příliš 

velké, čili je zapotřebí dalších opatření. 

Tab. 7 Výsledky po zvolení jiné centrální skříně 

Místo 

měření 

Základní verze 

[kPa] 

Verze s osou vývodu 

do středu skříně[kPa] 

Rozdíl 

[kPa] 

A 6,15 6,71 0,56 

B 1,29 1,81 0,52 

C -4,47 -3,53 0,94 

D 3,48 4,22 0,74 

E 12,78 14,17 1,39 

F 5,67 6,48 0,81 

G -2,03 -1,32 0,71 

 

4.8 ÚPRAVY PARAMETRŮ SKŘÍNĚ S OSOU VEDOUCÍ DO STŘEDU 

Pro další sníţení tlaků bylo nutno skříň upravit dalšími způsoby uvedenými v kapitole 4.7. 

Instalační výška byla navýšena o 38,1 mm a průměr díry odtoku oleje byl zvětšen na 15 mm. 

Kombinace metod sniţování tlaku byla nutná, jelikoţ při pouhém zvyšování instalační výšky 

by tlaky ve skříni neklesaly podle potřeby a bylo by nutné zvýšit instalační výšku na takovou, 

jejíţ rozdíl by nebyl příliš výrazný v porovnání s referenční výškou. Podobné pravidlo platí i 

v případě pouhého zvětšování průměru odtoku. Samotné zvětšování by nezajistilo dostatečně 

velký pokles tlaků, navíc průměr díry nelze výrazně zvětšovat z důvodu konstrukce skříně. 
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V tabulce níţe jsou uvedeny parametry výpočtové sítě, ty se opět příliš neliší od předchozích 

variant. 

Tab. 8 Parametry sítě upravené verze skříně 

Parametry 
Upravená verze s osou 

do středu 

Počet uzlů 254 378 

Typ sítě Tetrahedrální 

Počet prvků 1 313 341 

Maximální 

nesouměrnost 
0,823 

Průměrná 

nesouměrnost 
0,23 

 

Vypočtené tlaky jsou takřka shodné s referenčními hodnotami a neliší se od nich ve velké 

míře. Výsledky lze povaţovat jako dostatečně blízké referenčním hodnotám, maximální 

Obr. 43 Upravená skříň se zvýšenou instalační výškou a zvětšenou dírou odtoku 

oleje 
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odchylka tlaku činí 0,51 kPa (5,1 mbar) a nachází se v místě E. Místo E se nenachází v oblasti 

pístních krouţků (červeně) a proto není potřeba dalších úprav. 

Tab. 9 Výsledky simulací pro skříň se zvýšenou instalační výškou a zvětšeným průměrem odtoku 

(červeně oblasti pístních kroužků) 

Místo 

měření 

Základní verze 

[kPa] 

Skříň s osou vývodu 

vedoucí do středu 

[kPa] 

Rozdíl 

[kPa] 
Rozdíl [bar] 

Rozdíl 

[mbar] 

A 6,15 6,49 0,34 0,0034 3,4 

B 1,29 1,57 0,28 0,0028 2,8 

C -4,47 -4,14 0,33 0,0033 3,3 

D 3,48 3,84 0,36 0,0036 3,6 

E 12,78 13,29 0,51 0,0051 5,1 

F 5,67 6,02 0,35 0,0035 3,5 

G -2,03 -1,83 0,20 0,0020 2 
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5 ÚVAHA NAD EXPERIMENTÁLNÍM OVĚŘENÍM 
Výsledky CFD analýz je vhodné ověřovat experimentem. Navrhovaný experiment spočívá 

v měření hydrostatického tlaku pomocí trubic zavedených do skříně ústících v blízkosti 

výskytu pístních krouţků. Poté by byl do skříně přiveden olej, hřídel by byla roztáčena na 

příslušné otáčky. Zjišťovanou veličinou by při takovémto experimentu byla výška hladiny 

oleje v trubici. 

Cílem experimentu by tedy opět nebylo přesné vyčíslení hodnoty tlaku, nýbrţ porovnání 

výšky hladiny oleje u obou skříní za stejných podmínek – stejné otáčky hřídele, stejný vstupní 

tlak a teplota oleje. 

Na obrázku je zobrazena sestava CHRA v řezu s naznačením moţnosti vedení trubic (pozn. 

trubice jsou zde pro ukázku, ve skutečnosti by musely být vyšší).  

Trubice č.1 je vedena skrz těsnící talíř. Výhodou vedení trubice takovýmto způsobem je 

univerzální těsnící talíř, který můţe být zachován pro obě skříně bez nutnosti úprav. 

Trubice č.2 vede přes centrální skříň. Výhodou varianty č.2 je výroba na 3D tiskárně, dále 

místo ústí trubice č.2 se dle simulací jeví jako lepší pro umístění, naměřené tlaky zde byly 

větší neţ u trubice č.1. To znamená, ţe by nebylo nutné při experimentu přivádět tak velký 

vstupní tlak jako u simulací, aby stoupala hladina oleje v trubici. Případné rozdíly změny 

tlaku by zde byly také výraznější. 

Moţností navíc by mohlo být umístění snímačů pro měření tlaků na konec trubice, nicméně 

takové řešení se dá povaţovat za zbytečně drahé a komplikované vzhledem k nutnosti 

zpracování signálů jdoucích ze snímačů.  

Obr. 44 Řez CHRA s naznačeným vedením měřících trubic 
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ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo provést rešerši související s tématem diplomové práce, dále 

upravit stávající model centrální skříně turbodmychadla posunutím olejového výstupu na 

stranu za účelem sníţení jeho instalační výšky a provést simulaci chování oleje ve skříni, za 

účelem zjištění změny tlaků při provedených úpravách skříně. 

Rešerše se krátce zabývá pojmem přeplňování, dále se přes mechanické přeplňování dostává 

k samotným turbodmychadlům a jejich problematice. Následuje stručný úvod k tématu CFD a 

vysvětlení pojmů souvisejících s tímto tématem. Po rešerši se práce dostává k samotným 

konstrukčním úpravám v 3D programu Catia, kde jsou popsány vytvořené varianty skříní. 

Kapitola simulace se věnuje od volby simulační dutiny, nastavení řešiče aţ po výsledky. 

Z důvodu jednoduché proveditelnosti a časových nároků simulací byly některé vstupní 

parametry zjednodušovány. Jedná se zejména o vytvořenou oblast toku oleje a dalších 

parametrů zadávaných do nastavení řešiče Ansys Fluent. Vlivem tohoto zjednodušování 

docházelo ke zkreslení a nepřesnostem ve výsledcích, nicméně simulace nebyly prováděny 

z důvodu získání přesné hodnoty tlaků v daných místech, ale ke zjištění referenčních hodnot 

tlaků u stávajícího turbodmychadla a poté porovnání s hodnotami tlaků upravených skříní. 

Pro počáteční simulace byly zvoleny modely s největším rozdílem výšek – referenční skříň 

s vysokým odtokem oleje (vysokou instalační výškou) a naproti tomu skříň s úhlem odtoku 

89° a nízkým odtokem oleje (nízkou instalační výškou). Prvotní simulací byly jednak zjištěny 

referenční tlaky, ale i tlaky v upravené skříni, které měly a potvrdily chování tlaků oleje při 

sníţení instalační výšky a zvětšení úhlu odtoku, to znamená, ţe tlaky na všech sledovaných 

místech stouply o nezanedbatelnou hodnotu. Prvotní simulace také potvrdila správný odtok 

oleje bez neţádoucího ulpívání ve skříni. Vzhledem ke tvaru skříně lze dospět k závěru, ţe 

olej nebude ulpívat v ţádné další vytvořené variantě skříně. 

Kvůli přílišnému nárůstu tlaků u skříně s úhlem odtoku 89° bylo nutno zvolit opatření. Jako 

první opatření bylo zvolení jiné skříně se sníţeným úhlem odtoku oleje, ale se stejnou výškou 

odtokového potrubí. Na tomto modelu byly opět provedeny simulace se stejným nastavením 

řešiče jako u předchozích dvou výpočtů. V analýze výsledků byl zjištěn pokles tlaků oproti 

skříni s úhlem odtoku 89° nicméně pokles tlaků byl malý a nedostatečný. Z těchto důvodů 

došlo k dalším úpravám skříně, které spočívaly ve zvětšení díry odvodu oleje na 15 mm a 

zvýšení instalační výšky o 38,1 mm. Následné simulace ukázaly opět sníţení tlaků ve všech 

sledovaných místech, tentokrát s tím rozdílem, ţe výsledné tlaky se od referenčních tlaků 

lišily minimálně. Provedené úpravy lze proto povaţovat za dostatečné a není potřeba dalších 

změn ve tvaru či výšce skříně. Po porovnání počáteční instalační výšky a instalační výšky 

poslední simulované skříně dojdeme k závěru, ţe došlo ke sníţení instalační výšky o 120,5 

mm při zanedbatelném navýšení tlaků na pístních krouţcích. Maximální navýšení tlaku na 

pístním krouţku činí 0,35 kPa (3,5 mbar), resp. 0,28 kPa (2,8 mbar) na druhém pístním 

krouţku. 

Vzhledem k provedeným zjednodušením a tudíţ i moţnosti zkreslení výsledků je doporučeno 

provést ověření experimentem. V kapitole č.5 je navrţeno experimentální měření spočívající 

ve sledování změny tlaku v oblasti pístních krouţků pomocí zavedené (zavedených) trubic do 

sestavy CHRA s modelem skříní vytištěných na 3D tiskárně. Pokud by toto experimentální 

řešení potvrdilo pouze minimální změnu tlaku, nic by nebránilo vyrobení prototypu a jeho 
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následné testování v laboratoři, kde by bylo moţno pokročilejšími způsoby měřit případné 

nárůsty tlaků a úniky oleje přesněji a efektivněji. 

 

Obr. 45 Srovnání instalačních výšek základní a finální skříně
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CFD [-] Computational Fluid Dynamics 

CHRA [-] Central Housing Rotational Assembly – Sestava dílů umístěných ve skříni 

RAM [-] Operační paměť počítače 

TSI [-] Turbo Stratified Injection – Turbomotor s vrstvenou směsí 

VNT [-] Variable Nozzle Turbine – Turbína s natáčecími lopatkami 

 ̇  [J.s
-1

] Celkový přírůstek energie v kontrolním objemu tekutiny za jednotku času 

 ̇  [J.s
-1

] Tepelný tok do kontrolního objemu tekutiny za jednotku času 

 ̇  [J.s
-1

] Práce konaná na objemu tekutiny za jednotku času 

 ⃗⃗ [N] Vektor vnějších působících sil 

 ⃗⃗ [m.s
-2

] Vektor gravitačního zrychlení 

 ⃗⃗ [m.s
-1

] Vektor rychlosti proudění tekutiny 

 ̿ [Pa] Napěťový tenzor vzniklý v důsledku tření 

p [Pa] Statický tlak 

pabs [Pa] Absolutní tlak 

pb [Pa] Barometrický tlak 

pd [Pa] Dynamický tlak 

ps [Pa] Statický tlak 

pt [Pa] Totální tlak 

λ [-] Součinitel přebytku vzduchu 

ρ [kg.m
-3

] Hustota tekutiny 

 



BRNO 2015 

 

 

55 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr. 1 Vliv směsi na mnoţství škodlivých plynů[7] ................................................................ 10 

Obr. 2 Rootsovo dmychadlo[8] ................................................................................................ 11 

Obr. 3 Schéma zapojení kompresoru a turbodmychadla u motoru VW 1,4TSI[9] .................. 12 

Obr. 4 Turbodmychadlo Garrett [10] ....................................................................................... 12 

Obr. 5 Řez turbodmychadlem[3] .............................................................................................. 13 

Obr. 6 Části turbodmychadla [11]1 - kompresorová část,2 – centrální část, 3-turbínová část . 14 

Obr. 7 Řez turbínovou skříní[11] ............................................................................................. 14 

Obr. 8 Schéma kompresorové části[16] ................................................................................... 15 

Obr. 9 Mapa kompresoru[11] ................................................................................................... 16 

Obr. 10 Řez centrální částí turbodmychadla[6] ........................................................................ 17 

Obr. 11 Řez centrální části ochlazovanou vodou [13].............................................................. 17 

Obr. 12 Schéma uloţení hřídele turbodmychadla pomocí dvou kluzných loţisek[13] ............ 18 

Obr. 13 Schéma uloţení hřídele turbodmychadla pomocí dvou valivých loţisek [13] ............ 19 

Obr. 14 Grafické znázornění vlivu typu loţisek na třecí ztráty [13] ........................................ 19 

Obr. 15 Grafické znázornění odezvy turbodmychadla se dvěma typy loţisek [11] ................. 20 

Obr. 16 Axiální loţisko turbodmychadla[17] ........................................................................... 20 

Obr. 17 Hřídel turbodmychadla s turbínovým kolem a pístním krouţkem[18] ....................... 21 

Obr. 18 Schéma špatných a správného způsobu instalace turbodmychadla[19] ...................... 22 

Obr. 19 Čtyřstěn - element tetrahedrální sítě[25] ..................................................................... 26 

Obr. 20 Metoda určování nesouměrnosti zaloţená na rovnoměrnosti buněk[25] .................... 26 

Obr. 21 Výchozí model skříně turbodmychadla a řez se zvýrazněným vývodem oleje .......... 27 

Obr. 22 Pohled a řez na variantu s osou díry vedoucí do středu skříně.................................... 28 

Obr. 23 Návrh skříně s úhlem odklonu 75° .............................................................................. 29 

Obr. 24 Návrh skříně s úhlem odklonu 89° .............................................................................. 29 

Obr. 25 Pohled a řez na variantu s osou vedenou tečně ke kruţnici - úhel odklonu 50° ......... 30 

Obr. 26 Řez CHRA původní centrální části ............................................................................. 30 

Obr. 27 Celkový pohled na dutinu (červeně) v řezu ................................................................ 31 

Obr. 28 Detail řezu dutiny se zvýrazněnými problémovými objemy ...................................... 32 

Obr. 29 Zjednodušená dutina a její řez ..................................................................................... 32 

Obr. 30 Částečně vytvořená dutina a její řez ............................................................................ 33 

Obr. 31 Konečná simulační dutina s oblastí pro uklidnění okrajových podmínek a 

vyznačenými místy měření změny tlaku .................................................................................. 34 

Obr. 32 Závislost hustoty a kinematické viskozity na teplotě oleje 0W-30[20] ...................... 35 

Obr. 33 Ukázka výpočetní sítě se zhuštěním v oblasti hřídele (červeně) ................................. 37 

Obr. 34 Počáteční varianty zvolené k simulacím ..................................................................... 38 

Obr. 35 Nastavení modelu turbulence v Ansys Fluent ............................................................. 39 

Obr. 36 Definování typu okrajových podmínek na vstupu a výstupu ...................................... 40 

Obr. 37 Nastavení otáčení hřídele v programu Ansys Fluent................................................... 40 

Obr. 38 Okna s nastavením diskretizačních schémat. Vlevo pro počátek výpočtu, vpravo pro 

druhou fázi výpočtu .................................................................................................................. 41 

Obr. 39 Okno s nastavením počátečních hodnot ...................................................................... 42 

Obr. 40 Okno s nastavením počtu iterací a zahájením výpočtu ............................................... 43 

Obr. 41 Vektory rychlostí proudění oleje znázorňující správné odtékání z upravené skříně ... 44 

Obr. 42 Skříň s osou vývodu směřující do středu .................................................................... 45 

Obr. 43 Upravená skříň se zvýšenou instalační výškou a zvětšenou dírou odtoku oleje ......... 47 

Obr. 44 Řez CHRA s naznačeným vedením měřících trubic ................................................... 49 

Obr. 45 Srovnání instalačních výšek základní a finální skříně................................................. 51 


