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Abstrakt 

Cílem závěrečné práce je vypočítat koeficienty tuhosti a tlumení radiálních hydrodynamických 

ložisek. Práce se zabývá válcovými a citronovými ložisky. Řešení tohoto problému závisí 

zejména na hydrodynamickém tlakovém poli uvnitř ložiska. Pro výpočet tlakového pole 

se využívá numerické řešení Reynoldsovy rovnice pomocí metody sítí. Při řešení je uvažován 

vliv proměnné viskozity a hustoty maziva v důsledku teplotních změn. Také je hledána 

rovnovážná poloha čepu v ložisku v závislosti na provozních parametrech. Koeficienty tuhosti 

a tlumení ložiska jsou totiž určeny s využitím dynamických výchylek z této rovnovážné polohy. 

V práci jsou uvedeny tři metody pro určení těchto koeficientů. Výsledkem práce je algoritmus 

pro výpočet koeficientů tuhosti a tlumení pro zvolené vstupní parametry válcových 

a citronových ložisek. Jsou prezentovány výsledky pro citronová ložiska a je provedeno 

srovnání s komerčním softwarem DynRot BR. Přínosem práce je vytvoření algoritmu pro 

výpočet rovnovážné polohy čepu, nový způsob zahrnutí teplotních změn ve viskozitě a hustotě 

maziva a modifikace metody pro výpočet koeficientů tuhosti a tlumení na základě analogie 

s experimentem. 

Klíčová slova 

Hydrodynamické ložisko, válcové ložisko, citronové ložisko, Reynoldsova rovnice, numerické 

řešení, metoda sítí, oteplení, viskozita, hustota, únosnost, ztráty, rovnovážný stav, statický 

výpočet, dynamický výpočet, tuhost, tlumení, perturbace, harmonické buzení, příčinkové 

součinitele 

Abstract 

The aim of this thesis is to calculate the stiffness and damping coefficients for radial 

hydrodynamic bearings. Cylindrical and lemon hydrodynamic bearings are considered. 

The solution to this problem mainly depends on the hydrodynamic pressure in the bearing. 

The numerical solution of the Reynolds equation is used to calculate the pressure. The effect of 

variable viscosity and density of the lubricant due to temperature changes is considered. The 

static equilibrium position of the journal centre is also solved. The stiffness and damping 

coefficients are determined using small amplitude journal motions about the equilibrium 

position. Three methods for determining these coefficients are presented. The outcome of this 

thesis is an algorithm for the calculation of stiffness and damping coefficients for cylindrical 

and lemon bearings. Results for lemon bearings are presented and comparison with the 

commercial software DynRot BR is made. The benefit of this thesis is the creation of an 

algorithm for the calculation of journal centre equilibrium position, a new way of incorporating 

the temperature changes in the viscosity and the density of the lubricant, and the modification 

of a method for calculating stiffness and damping coefficients based on experimental analogy. 
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1 Úvod 

Spolehlivý chod veškerých rotačních strojů je podmíněn správnou funkcí ložisek. Protože 

nároky na tyto stroje se pořád zvyšují, lze říci, že rotor spolu s ložisky tvoří podstatný celek 

rotačního stroje, bez kterého není možné realizovat jeho návrh. Rotory strojů bývají uloženy na 

ložiscích s valivými elementy, nebo na ložiscích kluzných, a to zejména mazaných tekutým 

médiem. Pro vysokootáčkové aplikace se za mazací médium volí většinou plyn, pro větší měrná 

zatížení a nižší otáčky pak kapalina. 

V předkládané práci je popsáno řešení ložisek pro aplikace, ve kterých je nutné zaručit 

bezproblémový chod s dlouhou životností kluzných ploch a s co největší kompaktností 

zástavby ložiska. Hojně používaná pro tyto účely jsou právě kluzná ložiska, a to nejen z důvodu 

jednodušší výroby než u ložisek s valivými elementy, ale také díky vysoké únosnosti, 

ekonomičtějšímu provozu, a hlavně díky schopnosti tlumit vibrace.  

V této oblasti nalezneme zejména ložiska s hydrodynamickým mazáním, u nichž se vlivem 

dynamických procesů v kapalině vytváří tenký mazací film. Ten zcela odděluje dva vůči sobě 

se pohybující povrchy. Právě díky vlastnostem mazacího filmu mají hydrodynamická ložiska 

významný tlumící účinek. 

Pro správnou funkci je ale před samotnou výrobou hydrodynamického ložiska třeba 

experimentálně a teoreticky ověřit provozní charakteristiky navrhované geometrie. Pokud by 

návrh ložiska spočíval pouze na experimentálním přístupu, byl by příliš finančně náročný. 

Je zde proto snaha najít vhodné geometrické parametry ložiska výpočtovým modelováním.  
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2 Popis problémové situace 

Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na nízkou hmotnost a co nejmenší rozměry 

rotačních strojů rostou požadavky na rychloběžnost jejich rotorů. Na tato zařízení jsou tak 

kladeny stále vyšší nároky jak z pevnostního hlediska, tak i z pohledu dynamiky jejich rotorů.  

Při řešení dynamiky rotoru je nutné uvažovat jisté vlastnosti rotoru a vlivy jeho okolí, které 

ovlivňují chování rotoru. Běžně se do řešení zahrnuje např. nevyváženost rotoru, vliv jeho 

uložení, vnitřní a vnější tlumící síly, gyroskopické efekty nebo vliv nekruhového průřezu. Jsou-

li vibrace rotoru při daném rozsahu zatížení a otáček v nepřípustných mezích, je třeba změnit 

určité vlastnosti rotoru nebo jeho okolí, aby tomu tak nebylo. V mnohých případech ale nelze 

příliš měnit vlastnosti samotného rotoru (např. geometrii) vzhledem k jeho použití, abychom 

např. docílili posunutí kritických otáček. Zásadní pak může být změna vlastností uložení rotoru, 

které přímo závisí na způsobu uložení rotoru a typu použitých ložisek.  

Typ ložiska totiž rozhoduje o dynamických charakteristikách ložiska, a tedy i o poloze 

kritických ložiskových otáček a o míře útlumu, které dokáže ložisko rotoru poskytnout, tzv. 

stabilitě rotoru. Proto se předkládaná práce zabývá právě dynamickými charakteristikami 

ložisek. 

Za dynamické charakteristiky ložisek považujeme jejich koeficienty tuhosti a tlumení, které 

v obou případech obsahují čtyři členy, závislé na zatížení ložiska a otáčkách rotoru. Koeficienty 

tuhosti jsou značeny se dvěma indexy, první index označuje směr síly, druhý směr výchylky 

rotoru z rovnovážné polohy v závislosti na této síle. Analogicky pak koeficienty tlumení, s tím 

rozdílem, že již závisí na rychlosti vychýlení z rovnovážné polohy.  

Z výše uvedeného vyplývá, že znalost matic tuhosti a tlumení ložiska s ohledem na otáčky 

rotoru je nezbytně nutná podmínka pro korektní řešení dynamiky rotoru. Již samotné určení 

těchto matic je ale samostatný problém. Právě tímto problémem se bude předkládaná práce 

zabývat. 

Ložisek existuje velké množství druhů, tato práce se však omezuje pouze na vybrané typy 

hydrodynamických ložisek. Experimentální stanovení dynamických charakteristik ložiska je 

konstrukčně a finančně náročné. Z tohoto důvodu se problém řeší pomocí výpočtového 

modelování. Výsledky je pak možné nepřímo ověřit měřením vibrací rotoru v závislosti na 

definovaných otáčkách. 
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3 Vymezení problému a cílů řešení 

V případě, že je nutné posoudit, zda soustava rotoru a ložisek, bude ve vzájemné shodě, je 

k problému nutné přistoupit s vymezením vstupních veličin, které ovlivňují správnost řešení. 

Jedny z těchto veličin jsou statické a dynamické charakteristiky použitých radiálních ložisek. 

(Dynamické charakteristiky lze popsat koeficienty tuhosti a tlumení ložisek, závislých na 

daných otáčkách rotoru.)  

Na těchto základech byl formulován následující problém: 

Určit statické a dynamické charakteristiky radiálního hydrodynamického ložiska 

výpočtovým modelováním.  

Předkládaná práce se omezuje pouze na tento dílčí problém, jehož řešení je nezbytně nutné pro 

další analýzy dynamiky rotoru.  

 

Cílem předkládané práce je navrhnout algoritmus pro výpočet statických a dynamických 

charakteristik radiálního hydrodynamického ložiska zohledňující vliv teplotních změn na 

vlastnosti mazacího média. 

Aby bylo možné vyřešit formulovaný problém, je nutné znát, jakým způsobem lze modelovat 

radiální hydrodynamická ložiska. Proto bude v první části práce provedena rešerše současného 

stavu této problematiky. Z rešerše vyplývá, že zásadní vliv na statické a dynamické 

charakteristiky ložiska má mazací film mezi čepem a kluznou plochou ložiska. Vlivem otáčení 

rotoru ve spáře mezi ložiskem a čepem vzniká tlak, který působí na čep rotoru. Při popisu tohoto 

tlaku se využívá tzv. Reynoldsovy rovnice pro tenký mazací film. 

Protože analytické řešení Reynoldsovy rovnice je možné pouze pro případy s velmi 

omezujícími předpoklady, bude zapotřebí tuto parciální diferenciální rovnici řešit numericky. 

Tímto způsobem je možné získat rozložení tlaku v mazacím filmu pro známou polohu čepu 

uvnitř ložiskové pánve. V našem případě však tato poloha čepu v ložisku předem známá není.  

Je tedy nutné vytvořit algoritmus pro stanovení polohy čepu, která bude vyhovovat určitému 

zatížení ložiska, tzn. stanovit rovnovážnou polohu čepu.  

Na základě získané rovnovážné polohy čepu bude možné dále určit statické charakteristiky 

ložiska jako je např. tloušťka mazacího filmu, nebo teplotní ztráty ložiska. Co však přímo 

z rovnovážné polohy určit nelze jsou dynamické charakteristiky ložiska. Bude proto nutné 

využít popis ložiska také při dynamických podmínkách. S využitím tohoto popisu je totiž možné 

vytvořit algoritmus pro určení tuhosti a tlumení ložiska. 
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4 Systém podstatných veličin 

Okolí objektu 

Okolí hydrodynamického ložiska lze rozdělit na vnější a vnitřní. Z vnější strany je ložisko 

obklopeno rámem stroje, ze strany vnitřní ložiskem prochází rotor. Pokud by bylo cílem práce 

určit dynamické charakteristiky uložení rotoru jako celku, bylo by vhodné uvážit vliv tuhosti 

a tlumení rámu stroje. V našem případě budou řešeny dynamické charakteristiky samotného 

ložiska, proto tuhosti a tlumení okolních objektů nebudou uvažována.  

Geometrie a topologie objektu 

Základní veličinou pro popis ložiska je jeho rozměr, je určen pomocí průměru a šířky ložiska. 

Řešeny budou ložiska o konečné šířce, nebude využito přibližné řešení platné pouze pro ložiska 

velmi krátká nebo naopak velmi dlouhá. Vlastnosti hydrodynamického ložiska závisí zejména 

na tvaru ložiskové pánve, tj. na geometrii mezery, která vznikne mezi rotorem a ložiskovou 

pánví. Tvary ložiskové pánve jsou různé, je možné využít tvar válcový, eliptický, přesazený, 

případně použít větší množství ploch. U ložisek s více plochami záleží také na počtu těchto 

ploch, jejich upořádání a s nimi spojený počet mazacích otvorů. Existují pak také ložiska 

s pohyblivou geometrií, tzn. ložiska s naklápěcími segmenty. Předkládaná práce se ale bude 

zabývat pouze vybranými tvary ložisek s nepohyblivou geometrií.  

Vazby objektu s okolím 

Hydrodynamické ložisko zajištuje vazbu mezi daným rotorem a strojem. Je proto nutné 

uvažovat vliv rotoru na vlastnosti tohoto ložiska, protože jakákoliv změna zatížení nebo úhlové 

rychlosti rotoru znamená také změnu vlastností ložiska. Vazbu mezi ložiskovou pánví 

a rotujícím čepem zajišťuje tenký mazací film, jehož dynamické charakteristiky ovlivňují 

chování rotoru při provozu. Spojení ložiska s rámem stroje pak většinou zajištuje ložiskový štít. 

Vazbu ložiska ke stroji ale při řešení vlastností ložiska samotného není třeba uvažovat, protože 

dynamické charakteristiky stroje jsou řádově zanedbatelné vzhledem k ložisku. 

Aktivace objektu 

K aktivaci ložiska dochází zejména vlivem rotace čepu a dále také dalšími pohyby mezi 

přiléhajícími kluznými plochami. Tyto pohyby jsou způsobené zvláště dynamickou složkou 

zatížení (např. vibrace). Díky všem zmíněným pohybům vzniká tenký mazací film, který 

od sebe odděluje kluzné povrchy.  

Ovlivnění objektu okolím 

Vlivy okolí mohou měnit rovnovážnou polohu čepu uvnitř ložiska. Tato poloha ovlivňuje 

statické i dynamické charakteristiky ložiska. V tomto smyslu záleží na velikosti a směru 

statického zatížení ložiska, dynamické složce zatížení, typu maziva a na jeho vlastnostech jako 

jsou viskozita a hustota. Z důvodu teplotní závislosti charakteristik maziva je velmi podstatná 

také teplota. 

Vlastnosti objektu 

Hydrodynamické ložisko o dané geometrii a otáčkách má určitou únosnost, při které se vytvoří 

mazací film dostatečné tloušťky a čep se tak ustaví do rovnovážné polohy. Rovnovážná poloha 

čepu se popisuje pomocí excentricity a úhlu odklonu. Díky mazacímu filmu má 

hydrodynamické ložisko určitou tuhost a tlumení. Vlivem viskozity mazacího média dochází 

při provozu k zahřívání média a potažmo i celého ložiska. Z tohoto důvodu patří mezi vlastnosti 

ložiska také jeho tepelné ztráty. 
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Procesy a stavy objektu 

Na základě rotace čepu se vlivem povrchového napětí viskózní kapaliny vytváří 

hydrodynamický tlak uvnitř mazacího filmu, který je zdrojem únosnosti ložiska. Se změnou 

polohy čepu a úhlové rychlosti se tlak mění. Vlivem tření dochází k zahřívání ložiska a tím ke 

zvyšování ztrát v ložisku.  

Projevy a chování objektu 

Projevem ložiska je snižování tření mezi kluznými povrchy a dále pak také minimalizace 

opotřebení těchto povrchů. Hydrodynamická ložiska také stabilizují rotor díky tlumení 

mazacího filmu při vychýlení z rovnovážné polohy. 

Důsledky projevů a chování objektu 

Při správném návrhu hydrodynamická ložiska pracují téměř bez opotřebení a tlumí vibrace. 

Některé typy hydrodynamických ložisek umožnují přejezd kritických otáček. V případě 

vysokých hodnot výchylek rotoru z rovnovážné polohy ale nemusí být ložisko schopné rotor 

dostatečně stabilizovat a může dojít k výraznému opotřebení kluzných povrchů. Ložisko taktéž 

vyžaduje nepřetržitou dodávku mazacího média, které je třeba chladit, jinak dochází k poruše.  

 

Z uvedeného rozboru vyplývá, že z hlediska řešení statických a dynamických charakteristik 

ložisek jsou podstatné následující veličiny: 

• Rozměry a tvar geometrie ložiska: 

Rozměry ložiska budou považovány za deterministické veličiny, vzhledem k povaze 

řešeného problému není třeba uvažovat vliv tolerancí a výrobních nepřesností. 

• Viskozita a hustota mazacího média: 

Uvažovány budou včetně jejich teplotních závislostí, protože se ložisko během provozu 

zahřívá a zejména u viskozity dochází k výrazným změnám.  

• Otáčky rotoru: 

Řešení daných charakteristik bude prováděno vždy pro určité konstantní otáčky rotoru. 

Aby bylo možné získat závislost charakteristik ložiska na otáčkách, bude třeba řešení 

provést pro různé otáčky. 

• Zatížení rotoru: 

Pro výpočet statických charakteristik ložiska bude považováno za statické. Ve 

skutečnosti zatížení ložiska obsahuje i dynamickou složku, z důvodu vyšetření 

rovnovážné polohy rotoru uvnitř ložiska (taktéž zjištění minimální tloušťky mazacího 

filmu), je uvažována modelová statičnost. Bez tohoto předpokladu by nebylo možné 

najít rovnovážnou polohu čepu. 

Naopak při řešení dynamických charakteristik ložiska bude nutné uvažovat také 

dynamickou složku zatížení, která vede k dynamickým výchylkám rotoru z rovnovážné 

polohy. 

• Měrná tepelná kapacita média: 

Z důvodu výpočtu oteplení mazacího filmu a teplotních ztrát. Vzhledem k velikostem 

oteplení ložiska lze tepelnou kapacitu považovat za deterministickou veličinu. 
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5 Volba metody řešení 

Vznik hydrodynamického tlaku uvnitř mazacího filmu je popsán Reynoldsovou rovnicí. Tato 

parciální diferenciální rovnice principiálně umožnuje do výpočtu zahrnout všechny zmíněné 

podstatné veličiny, je ovšem třeba vybrat vhodnou metodu pro její řešení. Analytické řešení 

Reynoldsovy rovnice je možné pouze pro případy splňující určité předpoklady. Řešení 

v uzavřeném tvaru tak lze nalézt pouze pro ložiska velice krátká (nízká hodnota šířky ve 

srovnání s průměrem) nebo pro ložiska velice dlouhá. Ložisko běžné geometrie ale těmto 

předpokladům nevyhovuje, proto je nutné k řešení využít numerických metod. 

V zásadě jsou dvě numerické metody, kterými je možné Reynoldsovu rovnici řešit. První z nich 

je metoda sítí, druhá pak metoda konečných objemů (implementovaná např. do CFD softwarů). 

V předkládané práci je třeba provádět výpočet tlakového pole na základě Reynoldsovy rovnice 

opakovaně, protože předem není známá rovnovážná poloha čepu uvnitř ložiska pro dané 

zatížení a otáčky. (Algoritmus pro zjištění této polohy je dále v práci popsán.) Celý postup je 

navíc nutné opakovat i pro jiné provozní parametry. S využitím metody konečných objemů by 

však tento proces trval neúnosně dlouho. Z tohoto důvodu je nutné využít výrazně rychlejší 

metodu sítí, u které diskretizace diferenciální rovnice spočívá v nahrazení derivací konečnými 

diferencemi. Díky rychlosti řešení s využitím metody sítí je navíc možné provádět výpočet i za 

dynamických podmínek. 
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6 Rešeršní studie 

6.1 Druhy ložisek 

Téměř každý stroj obsahuje pohybující se části, které konají translační nebo rotační pohyb. Je 

zřejmé, že určité povrchy ve vzájemném relativním pohybu se takto dostanou do kontaktu. Aby 

se snížily ztráty a opotřebení způsobené třením mezi těmito povrchy, využívají se ložiska. Pro 

každou aplikaci je však třeba zvolit odpovídající typ ložiska, a to s nejen s ohledem na velikost 

jeho třecích ztrát a pořizovací náklady, ale také s ohledem na náklady provozní, servisní 

a možné následky v případě poruchy ložiska. 

Ložiska pro vysokootáčkové aplikace s velkým zatížením můžeme v zásadě rozdělit do čtyř 

základních kategorií [1, s. 30]: 

1. Ložiska s valivými elementy, které jsou charakteristické právě valivým pohybem 

různých elementů, jako jsou kuličky, válečky, soudečky, nebo kuželíky. Výhodou 

valivého pohybu je obecně nižší tření a opotřebení než při pohybu kluzném typickém 

pro běžná kluzná ložiska. 

2. Hydrodynamická ložiska, u nichž je mezi kluznými povrchy vytvořena vrstva mazacího 

filmu, která zcela odděluje tyto povrchy. Uvnitř mazacího filmu vzniká dostatečný tlak 

pro vytvoření únosnosti odpovídající zatížení ložiska. Vznik tohoto tlaku blíže popisuje 

následující kapitola 6.2. 

3. Hydrostatická ložiska, ty se liší od hydrodynamických zvláště způsobem vytváření tlaku 

uvnitř mazacího filmu. Zatímco uvnitř hydrodynamických ložisek je tento tlak vytvářen 

v důsledku rotace čepu, tlak uvnitř hydrostatických ložisek pochází z vnějšího zdroje. 

Mazací médium je tedy dodáváno s dostatečným přetlakem, aby bylo schopno od sebe 

zcela oddělit kluzné povrchy. 

4. Do poslední kategorie řadíme elektromagnetická ložiska. Tento typ ložisek se stále 

vyvíjí, ale nachází již využití v některých specifických aplikacích. Únosnost tohoto typu 

ložisek spočívá ve vytvoření elektromagnetického pole, ve kterém čep ložiska levituje. 

K tomu, aby nedocházelo ke kontaktu mezi rotující a stacionární částí ložiska, se 

využívá zpětnovazební smyčka. 

Jak je výše uvedeno, tento výčet se omezuje na aplikace s vysokými otáčkami a zatížením, pro 

které se využívají právě tyto typy ložisek s ohledem na přijatelnou životnost. Toto je zmíněno, 

protože existují ještě další typy ložisek, jako jsou kluzná ložiska využívající jiných režimů 

mazání. Pokud vrstva mazacího filmu přestane být souvislá, hovoří se o tzv. mezném mazání a 

v případě, že je kapalina nahrazena tuhým mazivem, se jedná o mazání tuhými mazivy. Stejně 

tak v předchozím výčtu nefigurují některé speciální typy ložisek, které využívají plynné 

procesní médium namísto kapaliny. 
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6.2 Princip hydrodynamického mazání 

Při hydrodynamickém mazání vzniká kapalinový mazací film, který zcela odděluje dva povrchy 

v relativním kluzném pohybu. Mazací film je uvnitř úzké mezery mezi dvěma pohybujícími se 

povrchy. Hydrodynamickými procesy v něm totiž vzniká hydrodynamická tlaková vlna, díky 

které má film odpovídající únosnost a můžeme tak hovořit o ložisku. Tlaková vlna může být 

vytvářena prouděním maziva o určité viskozitě do úzké mezery mezi kluznými povrchy nebo 

na základě relativního pohybu dvou povrchů směrem k sobě a od sebe. [1, s. 67] 

Z důvodu vysvětlení principu vytváření tlakové vlny uvažujme dva kluzné povrchy, přičemž 

jeden je statický a druhý se vůči němu pohybuje. Pro vytvoření přetlaku je důležité, aby úzká 

mezera mezi dvěma takovými povrchy měla klínový tvar, tj. sbíhala se. Vlivem ulpívání 

kapaliny na pohybujícím se povrchu je mazací médium účinky smykových napětí vháněno do 

sbíhající se spáry, následkem čehož je na výstupu z klínové mezery vyšší tlak než na vstupu. 

Zmíněný proces odpovídá vytváření tlakové vlny. Díky tomu, že mazací film takto oddělí od 

sebe oba povrchy, je výrazně omezeno jejich opotřebení. [1, s. 8] Sbíhající se spáru pro případ 

radiálního válcového ložiska zatíženého statickým vertikálním zatížením ilustruje obr. 6.1. 

Práce [1, s. 68] uvádí, že experimenty a hydrodynamické analýzy nalezly závislost únosnosti 

hydrodynamického filmu na kluzné rychlosti a viskozitě kapaliny. Stejně tak, že únosnost filmu 

roste s jeho zmenšující se tloušťkou. Je zde ovšem určitý limit, nakolik je možné snížit tloušťku 

mazacího filmu, protože velmi tenký film není možné použít zejména u strojů generujících 

vibrace. V případě příliš tenkého mazacího filmu totiž dochází k občasnému kontaktu povrchů, 

což s sebou přináší zvýšené opotřebení. 

 

Obr. 6.1 Rovnovážný stav rotoru uvnitř hydrodynamického ložiska, schematické zobrazení 

  

𝜔 
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6.3 Typy hydrodynamických ložisek 

Základním typem hydrodynamicky mazaných ložisek je radiální válcové ložisko schematicky 

znázorněné na obr. 6.2. Jedná se o nejjednodušší geometrii, ve které je vlivem rotace čepu 

vytvářen hydrodynamický mazací film. V praxi se však příliš tento typ ložiska nepoužívá, 

protože má svoje nedostatky. [1, s. 196] 

Jedním z nich je požadavek určité minimální úhlové rychlosti čepu pro vytvoření dostatečně 

tlustého mazacího filmu, aby byly kluzné povrchy od sebe odděleny1. Pokud tato podmínka 

není splněna, nastává mezný nebo smíšený režim mazání, kdy jsou nerovnosti kluzných 

povrchů v kontaktu. Nevýhoda je, že při takto nízkých úhlových rychlostech dochází 

k opotřebení kluzných povrchů, i když je ložisko navrženo správně. Tento typ ložiska také není 

vhodný pro stroje s proměnnou úhlovou rychlostí. [2, s. 77] 

Dalším nedostatkem je relativně nízká odolnost ložiska vůči radiálním výchylkám zejména při 

malých hodnotách excentricity, jinými slovy ložisko není dostatečně stabilní při nízkých 

hodnotách zatížení spolu s vysokými otáčkami. Hydrodynamické válcové ložisko je ale přesto 

možné využít v aplikacích vyžadujících vysokou přesnost jako jsou měřicí zařízení. [3] 

Z výše uvedeného plyne, že válcové ložisko má svoje nedostatky, které jej výrazně limitují. 

K tomu, aby bylo možné rozšířit hranice použitelnosti hydrodynamických ložisek, se využívá 

modifikace válcového tvaru na různé druhy geometrií. [1, s. 197] Znázorňují je následující obr. 

6.3 až obr. 6.6.  

 

 

 

 

                                                 
1 Tento nedostatek je obecně přítomný i u ostatních druhů hydrodynamických ložisek. 
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Vysvětlení značení na uvedených obrázcích je následující: 

𝑅𝐶 popisuje poloměr čepu ložiska, 𝑅𝑆 značí poloměr křivosti kluzné plochy, 𝑠 popisuje posunutí 

středu kluzné plochy vůči středu ložiska, 𝑂𝐿 je střed kružnice ložisku vepsané (𝑅𝐿 pak její 

poloměr), 𝑂𝑆 potom střed dané kluzné plochy. [3] 

V souvislosti s posunutím středů kluzných ploch mimo střed ložiska hovoříme o tzv. předpětí 

ložiska. Předpětí je u ložisek pro rychloběžné aplikace velmi důležitý pojem, definující odolnost 

ložiska vůči nestabilitě. Čím větší předpětí, tím je ložisko odolnější proti nestabilitě, ale 

současně s tím má nižší únosnost. Vztah pro výpočet předpětí je uveden v kapitole 7.3. [3] 

Nejjednodušší modifikací válcového ložiska je vytvoření eliptického ložiska. Běžně je toto 

ložisko nazýváno citronovým. Jak je totiž vidět na obr. 6.3, nejedná se přesně o eliptický tvar, 

ale o spojení dvou kruhových oblouků s poloměrem větším než pro válcovou geometrii k sobě. 

Díky tomu ložisko představuje geometrii se dvěma plochami, které působí vzájemně proti sobě 

a vytváří tak zmíněné předpětí. [1, s. 198] 

Podobně vzniká ložisko přesazené zobrazené na obr. 6.4 s tím rozdílem, že jsou kruhové 

oblouky navíc posunuty v horizontálním směru. Tyto dva typy ložisek jsou často používány u 

aplikací, kde zatížení působí ve vertikálním směru, tj. např. turbíny nebo generátory. 

V porovnání s válcovou geometrií je cirkulace oleje uvnitř těchto ložisek vyšší. [1, s. 198] 

Další možností je využít větší množství ploch viz obr. 6.5. Typ ložiska na obr. 6.5 se v anglicky 

psané literatuře označuje jako three-lobed bearing. V podstatě se jedná o předzvěst 

segmentových ložisek s fixní geometrii. Geometrie tohoto ložiska znovu vytváří předpětí, čímž 

zvyšuje odolnost ložiska vůči radiálním výchylkám. Běžně jsou u tohoto typu ložisek drážky 

pro přívod oleje právě v místech napojení dílčích ploch ložiska. Zajímavostí je, že má toto 

ložisko vyšší únosnost v případě, kdy výslednice zatížení ložiska směřuje do drážky mezi 

dílčími plochami, než kdyby směřovala do středu jedné z ploch2. [4] 

Posledním zmíněným typem ložiska je ložisko s naklápěcími segmenty viz obr. 6.6. Lze vidět, 

že jeho charakteristickým znakem je určitý počet pohyblivých segmentů umístěných po obvodu 

ložiska. Nejlepších vlastností je dosahováno s využitím segmentů, které se ustavují do 

rovnovážné polohy samovolně. Tyto segmenty se mohou pohybovat v tečném i osovém směru 

a díky těmto dvěma stupňům volnosti je možné docílit plného přizpůsobení ložiska vzhledem 

k čepu. Tato skutečnost je značnou výhodou oproti ložiskům s fixní geometrií. Díky tomu lze 

tato ložiska využívat i v případě aplikací o velkých rozměrech, kde výrobní tolerance hrají 

významnější roli. Využít je lze např. u pohonů lodí, kdy zejména při bouřkách dochází 

k vytváření nesouososti mezi ložiskem a čepem. Právě tato ložiska jsou totiž schopna zamezit 

nadměrnému opotřebení kluzných povrchů. Základem je zejména větší množství segmentů, jež 

působí na čep v radiálním směru a vytváří tak předpětí. Proto je tento typ ložisek vysoce stabilní 

a je možné jej využít i v případech velkých úhlových rychlostí s malým zatížením, kam spadají 

např. radiální kompresory. [1, s. 201] 

  

                                                 
2 Tuhost ložiska při této konfiguraci je sice vyšší, ale ložisko je méně stabilní. V anglicky psané literatuře se v této 

souvislosti hovoří o tzv. LOP – load on pad, nebo LBP – load between pads.  
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6.4 Předpoklady teorie hydrodynamického mazání 
Teorie vytvořená O. Reynoldsem a jeho nástupců je založena na několika předpokladech, které 

byly využívány za účelem zjednodušení vlastního matematického odvození teorie. Většina 

z nich se používá dodnes. Z dnešního pohledu jsou mnohé z předpokladů oprávněné (viz 

literatura [1, s. 71]), protože se popis situace v ložisku s jejich využitím výrazně neliší od 

skutečnosti. Nicméně některé předpoklady jsou bohužel nereálné, ale byly nutné využít pro 

zjednodušení prováděné analýzy. Samozřejmě teprve až nástup výpočetní techniky umožnil 

provést komplexní numerickou analýzu, aniž by bylo nutné se spoléhat na dané předpoklady. 

Autoři prací [5, s. 136], [1, s. 70], [2, s. 78] vesměs uvádějí dále uvedené předpoklady pro 

klasickou teorii hydrodynamického mazání. Celkem se jedná o deset předpokladů, přičemž u 

prvních devíti bylo ukázáno, že jsou v souladu s reálnými podmínkami pro hydrodynamická 

ložiska až na výjimky. Poslední předpoklad bývá používán pouze z důvodu zjednodušení 

analýzy. 

1 Proudění v mazacím filmu je laminární z důvodu nízké hodnoty Reynoldsova čísla 

Z teorie plyne, že proudění je laminární při nízkých Reynolsových číslech, která se používají 

k odhadu poměru setrvačných a viskózních sil. Vyjádření Reynoldsova čísla pro proudění 

mazacím filmem je následující: 

 
𝑅𝑒 =

𝑈𝜌ℎ𝑎𝑣
휂

=
𝑈ℎ𝑎𝑣
𝜈

 (6.1) 

Kde ℎ𝑎𝑣 je průměrná hodnota tloušťky filmu, 𝜌 hustota kapaliny, 휂 dynamická viskozita a 𝜈 

kinematická viskozita kapaliny. 

Přechod od laminárního k turbulentnímu proudění začíná kolem čísla 𝑅𝑒 = 1000, proudění je 

zcela turbulentní při hodnotě okolo 𝑅𝑒 = 1600. Počátek přechodu z jednoho typu proudění ke 

druhému však může být i při nižších hodnotách v případě velkých drsností povrchů ložiska 

nebo v případě přítomnosti vibrací. 

2 Mazací film je spojitý, Newtonovský a nestlačitelný 

Předpokládá se, že mazací médium je spojité, ve smyslu, že neobsahuje žádné skokové změny 

ve veličinách jako je smykové napětí nebo tlakové pole. Ve skutečnosti jsou samozřejmě 

v kapalině obsaženy velmi malé bubliny způsobující diskontinuitu, jejichž vliv je zanedbatelný, 

pokud nedochází k masivnímu pěnění nebo ke kavitaci. Tento předpoklad je zvlášť důležitý 

vzhledem k operacím při formulování matematických vztahů. 

Pojem Newtonovské kapaliny je založen na předpokladu lineární závislosti mezi smykovým 

napětím a rychlostí deformace, je popsána Newtonovým zákonem viskozity. Pro většinu 

užívaných maziv včetně vzduchu a vody je tato lineární závislost velmi blízkou aproximací 

skutečnosti. 

3 Kapalina ulpívá na pevných površích, které ji ohraničují 

Předpokládá se ulpívání bez skluzu, rychlost kapaliny na hranici s pevným povrchem je stejná 

jako rychlost tohoto povrchu. 

4 Složka rychlosti napříč3 tenkým filmem je zanedbatelná 

V porovnání s ostatními komponentami rychlosti ve zbývajících směrech. 

                                                 
3 Rychlost ve směru tloušťky mazacího filmu. V našem případě se jedná o směr v ose 𝑧 viz obr. 6.7, označení 

osových směrů se však liší zdroj od zdroje. 
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5 Gradienty rychlosti uvnitř mazacího filmu v jiných směrech, než je příčný, jsou 

zanedbatelné 

Vzhledem k malé tloušťce filmu jsou totiž řádově menší4. 

6 Vliv zakřivení u válcového ložiska nemusí být uvažován vzhledem k proudění 

Díky velmi malé tloušťce filmu ve srovnání s poloměrem ložiska, je vliv tohoto zakřivení na 

proudění a rozložení tlaku bezvýznamný. 

7 Tlak napříč tenkým filmem je konstantní 

Ve skutečnosti jsou v tomto směru mírné rozdíly v hodnotě tlaku, jejich vliv však není třeba 

uvažovat. 

8 Tíhové síly působící na kapalinu jsou zanedbatelné ve srovnání s viskózními silami 

Vzhledem k male tloušťce filmu mají viskózní síly dominantní charakter. Tento a následující 

předpoklad bývá využíván ve většině praktických aplikacích hydrodynamických ložisek např. 

viz [1, s. 70]. 

9 Vliv setrvačných účinků je zanedbatelný ve srovnání s viskózními silami 

Tento předpoklad je oprávněný pro nízké hodnoty Reynoldsova čísla. 

Těchto devět předpokladů je opodstatněných pro většinu aplikací hydrodynamických ložisek. 

[1, s. 71] Poslední desátý předpoklad již slouží pouze ke zjednodušení analýzy a využívat by se 

měl pouze v odůvodněných případech. 

10 Dynamická viskozita kapaliny 𝜼 je konstantní. 

Je obecně známé, že změny teploty podél5 hydrodynamického filmu způsobují změny ve 

viskozitě. Nicméně vzhledem k významnému zjednodušení analýzy je většina praktických 

výpočtů založena na předpokladu konstantní ekvivalentní viskozity, která je určena na základě 

průměrné teploty uvnitř mazacího filmu. Využívání ekvivalentní hodnoty viskozity bylo 

ověřeno [1, s. 71], dává relativně rozumné výsledky pro klasické hydrodynamické ložisko. 

Možnosti určení ekvivalentní viskozity jsou samozřejmě různé. 

Další snížení úrovně výpočtového modelu, které se často používá při provádění odhadů 

výsledků, je uvažování extrémních variant geometrie, tzn. geometrie velmi dlouhého nebo 

naopak velmi krátkého ložiska. [2, s. 83] 

Pokud je ložisko velmi dlouhé, proudění v axiálním směru je zanedbatelné, a tak se 

trojrozměrné proudění aproximuje dvourozměrným, pro které existuje analytické řešení 

v uzavřené formě. Dlouhé ložisko je ložisko v případě, že jeho délka je mnohem věší než jeho 

průměr 𝐿 ≫ 𝐷. Naopak o krátké ložisko se jedná v případě, že 𝐿 ≪ 𝐷. U tohoto modelového 

případu je naopak zanedbatelné proudění v obvodovém směru v porovnání s prouděním 

axiálním. Zjednodušení při výpočtu jsou pak taková, že dlouhé ložisko je považováno za 

nekonečně dlouhé a krátké ložisko za nekonečně krátké. [5, s. 144] Tomuto se blíže věnuje 

kapitola 7.1.1. 

  

                                                 
4 Tento fakt je dále rozvinut v následující podkapitole 6.5. 
5 Obvodový směr u válcového ložiska 
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6.5 Reynoldsova rovnice hydrodynamického mazání 

Matematickým základem pro hydrodynamickou teorii mazání jsou Navier-Stokesovy rovnice. 

Jejich formální tvar v kartézském souřadném systému pro Newtonovskou a nestlačitelnou 

kapalinu o konstantní viskozitě je dle zdroje [1, s. 97] následující: 

 
𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
) = 𝑋𝑓 −

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 휂(

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
)  

 
𝜌 (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
) = 𝑌𝑓 −

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 휂(

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
) (6.2) 

 
𝜌 (
𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
) = 𝑍𝑓 −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 휂(

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2
)  

Kde 𝑝 označuje tlak, 𝑢, 𝑣, 𝑤 jsou složky rychlosti v osových směrech 𝑥, 𝑦, 𝑧, složky 

objemových sil působících na elementární objem pak značíme 𝑋𝑓 , 𝑌𝑓 , 𝑍𝑓. 

Navier-Stokesovy rovnice mohou být řešeny pro určité rozložení vektoru rychlosti, přičemž 

vektor rychlosti je popsán třemi složkami, které jsou funkcemi polohy a času. Obecně však při 

řešení proudění kapaliny máme neznámé čtyři6, zatímco uvedené rovnice jsou zatím pouze tři. 

[6, s. 5] 

Proto je nutné přidat ještě rovnici kontinuity, odvozenou ze zákona zachování hmotnosti: 

 𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
+
𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0 (6.3) 

Na základě využití předpokladů uvedených v podkapitole 6.3 je zřejmé, že pro tenký mazací 

film není třeba uvažovat setrvačné účinky a další objemové síly, díky tomu, že jsou mnohem 

menší než příspěvky od viskózních sil. Tzn. všechny členy na levé straně rovnic (6.2) a také 

členy 𝑋𝑓, 𝑌𝑓 , 𝑍𝑓 lze v rovnicích vynechat. [1, s. 98] 

Navier-Stokesovy rovnice pro tenký film, tedy pro malé hodnoty Reynoldsova čísla lze pak 

zjednodušit na tvar: 

 𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 휂 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
)  

 𝜕𝑝

𝜕𝑦
= 휂 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
) (6.4) 

 𝜕𝑝

𝜕𝑧
= 휂 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2
)  

Rovnice (6.4) mimo jiné také ukazují, že viskozita má výrazný vliv při určování rozložení tlaku 

v tenké mazací vrstvě. Tuto rovnici je stále možné ještě zjednodušit, a to díky geometrickým 

předpokladům, které určuje fakt, že se jedná o mazání tenkým filmem.  

  

                                                 
6 Neznámé jsou tři složky rychlosti 𝑢, 𝑣, 𝑤 a rozložení tlaku 𝑝. 
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Protože v našem případě osa 𝑧 určuje směr napříč tloušťkou mazacího filmu, hodnoty rozměrů 

v tomto směru jsou výrazně menší než v jiných. Pro představu u běžných typů ložisek je dle 

literatury [1, s. 99] velikost tloušťky filmu o tři řády nižší než velikost rozměrů v ostatních dvou 

směrech7. Z toho jednoznačně vyplývá, že členy rovnice (6.4) obsahující druhou derivaci podle 

𝑧 jsou také výrazně větší než ostatní členy (odpovídá předpokladu 5 viz podkapitola 6.4). 

Pokud je využit také výše uvedený předpoklad 7 o konstantnosti tlaku, Navier-Stokesovy 

rovnice mohou být zjednodušeny na následující tvar: 

 𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 휂

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
    a    

𝜕𝑝

𝜕𝑦
= 휂

𝜕2𝑤

𝜕𝑧2
 (6.5) 

Rovnice (6.5) s rovnicí kontinuity (6.3) a spolu s okrajovými podmínkami pro proudění jsou 

základem pro odvození Reynoldsovy rovnice, která je běžně používána pro řešení rozložení 

tlaku v mazacím filmu hydrodynamických ložisek konečné délky. Celé odvození je uvedeno 

např. v literatuře [5, s. 137], přičemž se při úpravách v zásadě využívá integrace rovnic (6.5) a 

(6.3) a stejně tak předpokladů uvedených v podkapitole 6.3. 

Obecný tvar Reynoldsovy rovnice pro Newtonovskou a nestlačitelnou kapalinu o konstantní 

viskozitě uvnitř úzké mezery mezi dvěma povrchy v relativním pohybu je pak dle [1, s. 100] 

následující:  

 𝜕

𝜕𝑥
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6(

𝜕

𝜕𝑥
(𝑈𝜌ℎ) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑉𝜌ℎ) + 2

𝜕𝜌ℎ

𝜕𝑡
)   (6.6) 

Kde 𝑈 = 𝑈0 − 𝑈ℎ; 𝑉 = 𝑉0 − 𝑉ℎ odpovídají relativním rychlostem povrchů ve směrech 𝑥, 𝑦. 

Jednotlivé členy v rovnici (6.6) jsou popsány v seznamu použitých symbolů. 

Pokud dále předpokládáme, že se hustota média nemění s časem [7, s. 3], můžeme napsat vztah: 

 𝜕𝜌ℎ

𝜕𝑡
= 𝜌(𝑤ℎ −𝑤0) (6.7) 

Rovnice (6.6) pak přejde v tvar: 

 𝜕

𝜕𝑥
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6(

𝜕

𝜕𝑥
(𝑈𝜌ℎ) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝑉𝜌ℎ) + 2𝜌(𝑤ℎ −𝑤0)) (6.8) 

Složky jednotlivých rychlostí povrchů ve směrech 𝑥8, 𝑧 jsou schematicky zobrazeny na obr. 6.7, 

kde mazací film je vymezen v prostoru mezi dvěma oblouky. 

                                                 
7 Rozměry v těchto dvou zbývajících směrech jsou pak řádově srovnatelné. 
8 U později bude ukázáno, že u válcového ložiska bude osa 𝑥 nahrazena úhlovou souřadnicí 휃 v obvodovém směru 

ložiska. 
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Obr. 6.7 Směr složek rychlostí na hranici mazacího filmu, dle [1, s. 100] 

Pravá strana Reynoldsovy rovnice obsahuje členy, jež jsou zdrojem hydrodynamického tlaku 

uvnitř mazacího filmu. Pro pochopení fyzikální podstaty vytváření tlakového pole se omezme 

na následující pravou stranu9 Reynoldsovy rovnice:  

 
6𝜌 (

𝜕𝑈

𝜕𝑥
ℎ +

𝜕ℎ

𝜕𝑥
𝑈 + 2(𝑤ℎ −𝑤0)) (6.9) 

Každý ze tří členů výrazu (6.9) má fyzikálně jiný význam ve smyslu vytváření tlakového pole 

uvnitř filmu. Každý z těchto členů generuje tlak na základě specifického relativního pohybu 

povrchů vzhledem k sobě, a tak přispívá do tlakového pole. Je zřejmé, že účinek všech těchto 

tří fyzikálně odlišných jevů se v ložisku může projevovat izolovaně, současně nebo v libovolné 

kombinaci. [1, s. 102] 

1 První člen popisuje vytváření tlaku, které je založeno na elastickém natahování nebo 

stlačování hraničních povrchů. Je vytvářen kladný tlak, pokud dochází ke stlačování 

hranice. Toto stlačování povrchu zmenšuje objem mezery mezi nimi, což má za následek 

vytláčení viskózní kapaliny a nárůst tlaku. Tento jev se však projevuje pouze u 

přechodových jevů u ložisek z elastomerních materiálů a nikoli při ustálených podmínkách. 

Naopak se zanedbává, v případě ložisek z tuhých materiálů tedy ve většině případů. 

2 Druhý člen má mnohem významnější roli, popisuje vznik kladného tlaku na základě 

unášení viskózního média do sbíhajícího se prostoru vlivem smykových napětí. 

3 Poslední člen popisuje vytváření tlaku způsobené stlačováním mazacího filmu vlivem 

přibližování a oddalování hraničních povrchů. Přírůstek v tlakovém poli se objeví, pokud 

se zmenší objem filmu. U nestlačitelných viskózních kapalin dochází k vytláčení média ze 

štěrbiny. Nárůst tlaku probíhá z důvodu nutnosti překonat odpor ložiska vůči proudění 

média v důsledku kolísání tloušťky filmu. 

Pro většinu ložisek vyráběných z běžných dostatečně tuhých materiálů [7, s. 7] lze na základě 

této analýzy jednotlivých účinků Reynoldsova rovnice pro nestlačitelnou kapalinu o konstantní 

viskozitě zjednodušit na tvar, který neobsahuje výše zmíněný první člen: 

 𝜕

𝜕𝑥
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6𝜌 (

𝜕ℎ

𝜕𝑥
𝑈 +

𝜕ℎ

𝜕𝑦
𝑉 + 2(𝑤ℎ −𝑤0)) (6.10) 

                                                 
9 Zanedbány jsou složky rychlosti povrchů po délce ložiska (v ose 𝑦). Tento formální zápis je proveden pouze 

z důvodu analýzy pravé strany, při výpočtu se většinou stejně neuvažuje pohyb povrchů ve směru 𝑦. 

𝑧 

𝑥 

𝑤ℎ 

𝑤0 
𝑈ℎ 

𝑈0 

𝜔0 𝜔ℎ 
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6.6 Numerické řešení Reynoldsovy rovnice metodou sítí 

Pokud jsou při řešení diferenciální rovnice zadány okrajové podmínky, hovoříme o tzv. 

okrajovém problému. Základní myšlenka metody sítí spočívá v tom, že danou oblast, na které 

hledáme řešení příslušné rovnice, pokryjeme sítí skládající se z konečného počtu uzlových 

bodů. V těchto uzlových bodech pak nahradíme hodnotu derivace konečnou diferencí, tzn. 

několika uzly sítě je veden interpolační polynom, jehož derivace jsou počítány. Jeli provedena 

tato záměna diferenciální rovnice za rovnici diferenční, dostáváme namísto původního 

problému soustavu algebraických rovnic o konečném počtu neznámých, kterou využíváme 

k přibližnému určení původní funkce v jednotlivých uzlech sítě. Řešení soustavy je prováděno 

příslušnými numerickými metodami. [8, s. 489] 

Oblast, na níž hledáme přibližné řešení Reynoldsovy rovnice, má obdélníkový tvar. Lze uvést, 

že tento tvar je možné uvažovat i v případě radiálního ložiska, protože řešení je prováděno 

v podstatě na plášti válce, jehož rozvinutí do roviny vyhovuje obdélníku. Díky tomu je výhodné 

zvolit pravoúhlou síť s konstantním nebo případně proměnným dělením ve dvou osových 

směrech 𝑥, 𝑦 viz obr. 6.8. V případě nespojitosti v tloušťce filmu, by se síť měla volit tak, aby 

nespojitost vyšla doprostřed mezi uzly, viz [7, s. 11]. 

 

Obr. 6.8 Pravoúhlá síť, obecný uzel značen 𝑂(𝑖, 𝑗), převzato z [7, s. 11] 

Před provedením diskreditace diferenciální rovnice se běžně provádí převod rovnice do 

bezrozměrné podoby, tj. na rovnici obsahující bezrozměrné veličiny, zejména z důvodu 

zmenšení numerických chyb. Teprve poté se oblast řešení rozděluje na síť uzlů. Přesnost 

výpočtu je dána jemností dělení sítě. [7, s. 11]  

Pro příklad vezměme v úvahu rozložení tlakového pole, které je v každém uzlu 𝑂(𝑖, 𝑗) 

vyjádřeno hodnotou 𝑝𝑖𝑗. Podle diferenčních pravidel je zřejmé, že parciální derivace v uzlu 

𝑂(𝑖, 𝑗) je závislá na přilehlých uzlech k uvažovanému uzlu viz obr. 6.9. 

Δ𝑦 

Δ𝑥 

O(i, j) 

i = 1 i = m 
j = 1 

j = n 

𝑥 

𝑦 
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Obr. 6.9 Vztah mezi diferencemi, převzato ze [7] 

První centrální diference pro uzel 𝑂(𝑖, 𝑗) mají tvar: 

 
(
𝜕𝑝

𝜕𝑥
)
𝑖,𝑗
=
𝑝𝑖+1,𝑗 − 𝑝𝑖−1,𝑗

2Δ𝑥
 

(6.11) 
 

(
𝜕𝑝

𝜕𝑦
)
𝑖,𝑗

=
𝑝𝑖,𝑗+1 − 𝑝𝑖,𝑗−1

2Δ𝑦
 

Centrální diference druhého řádu pro tentýž uzel 𝑂(𝑖, 𝑗): 

 
(
𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
)
𝑖,𝑗

=
𝑝𝑖+1,𝑗 − 2𝑝𝑖,𝑗 + 𝑝𝑖−1,𝑗

Δ𝑥2
 

(6.12) 
 

(
𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
)
𝑖,𝑗

=
𝑝𝑖,𝑗+1 − 2𝑝𝑖,𝑗 + 𝑝𝑖,𝑗−1

Δ𝑦2
 

Na základě úprav lze Reynoldsovu rovnici podle zdroje [7, s. 12] přepsat do standardního tvaru 

pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu: 

 
𝐴
𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
+ 𝐵

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
+ 𝐶

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝐷

𝜕𝑝

𝜕𝑦
= 𝐸 (6.13) 

Kde 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 jsou známé parametry, které vyplynou z úprav rovnice. 

Rovnice (6.13) může být aplikována na každý uzel sítě. S využitím vztahů pro diference (6.11) 

a (6.12) lze zapsat vztah pro tlak 𝑝𝑖,𝑗 v uzlu 𝑂(𝑖, 𝑗) v závislosti na tlacích v přilehlých uzlech: 

 𝑝𝑖,𝑗
𝑘 = 𝐶1𝑝𝑖,𝑗+1

𝑘 + 𝐶2𝑝𝑖,𝑗−1
𝑘+1 + 𝐶3𝑝𝑖+1,𝑗

𝑘 + 𝐶4𝑝𝑖−1,𝑗
𝑘+1 + 𝐶5 (6.14) 

Kde index 𝑘 značí původní hodnotu, index 𝑘 + 1 označuje iterovanou hodnotu tlaku a 𝐶1, 𝐶2, 

𝐶3, 𝐶4 a 𝐶5 jsou konstanty10, na základě kterých je tlak v obecném uzlu 𝑂(𝑖, 𝑗) dopočítáván.  

Takto s využitím vztahu (6.14) lze provádět výpočet přes celou výpočtovou oblast uzel po uzlu, 

čímž dostáváme soustavu lineárních rovnic, kdy počet neznámých odpovídá počtu rovnic. 

                                                 
10 V literatuře [7] jsou hodnoty konstant rozepsány podrobněji, zápis rovnice (6.14) však slouží spíše pro vysvětlení 

procesu výpočtu, při vlastních numerických výpočtech není přímo využíván. 

 

Δ𝑥 

𝑝𝑖,𝑗+1 

𝑝𝑖+1,𝑗 𝑝𝑖,𝑗 𝑝𝑖−1,𝑗 

𝑝𝑖,𝑗−1 

Δ𝑥 

Δ𝑦 

Δ𝑦 
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Hraniční uzly nemusí být v tomto případě dopočítávány, protože jejich hodnoty jsou předem 

známé. Tato soustava může být řešena s využitím iterační metody, pokud její výsledky 

zkonvergují na požadovanou přesnost danou konvergenčním kritériem, tj. řešení dosáhne 

požadované přesnosti, je iterační proces ukončen. 

Z důvodu zajištění konvergence iteračního procesu je v některých případech nutné využít 

relaxační případně superrelaxační metodu. [7, s. 13] Tato metoda vede ke zpomalení iteračního 

procesu, což může být výhodné právě při řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou sítí, 

kdy má lineární soustava rovnic aproximovat např. řešení eliptické parciální diferenciální 

rovnice11.  

Aby byl proces zpomalen, je do iteračního vztahu zahrnutý následující parametr relaxační 

metody 𝑎: 

 𝑝𝑖,𝑗
𝑘+1 = (1 − 𝑎) ∙ 𝑝𝑖,𝑗

𝑘 + 𝑎 ∙ 𝑝𝑖,𝑗
𝑘  (6.15) 

Kde 𝑝𝑖,𝑗
𝑘  je původní hodnota tlaku, 𝑝𝑖,𝑗

𝑘+1 je nová hodnota tlaku a 𝑝𝑖,𝑗
𝑘  je hodnota tlaku aktuální 

iterace dle rovnice (6.14). Přídavný člen 𝑎 je běžně kladné číslo 𝑎 ∈ (0; 1). 

 

Jak již bylo zmíněno, výpočet probíhá jednotlivě po uzlech a jeho výsledek může být upraven 

na základě vztahu (6.15). Poté, co jsou dopočítány hodnoty ve všech uzlových bodech, však 

tato první aproximace řešení většinou není vyhovující, ale iteračním procesem často konverguje 

k řešení skutečnému. K ukončení iteračního procesu je třeba zadat konvergenční kritérium, 

které zajistí požadovanou přesnost řešení.  

Ve literatuře [7, s. 14] jsou uvedeny dva přístupy, jež se s touto úlohou vypořádávají: 

1 Kritérium absolutní přesnosti 

Jakmile je dokončena příslušná iterace, je třeba provést rozhodnutí, zda její řešení splňuje 

zadanou přesnost, nebo nikoliv. Pro tento účel lze rovnici (6.14) upravit na tvar: 

 𝑟𝑖,𝑗
𝑘+1 = 𝑝𝑖,𝑗

𝑘+1 − 𝐶1𝑝𝑖,𝑗+1
𝑘+1 − 𝐶2𝑝𝑖,𝑗−1

𝑘+1 − 𝐶3𝑝𝑖+1,𝑗
𝑘+1 − 𝐶4𝑝𝑖−1,𝑗

𝑘+1 − 𝐶5 (6.16) 

Kde 𝑟𝑖,𝑗
𝑘+1 je reziduum diferenciální rovnice v uzlu 𝑂(𝑖, 𝑗). 

Absolutní kritérium se pak definuje tak, aby reziduum (6.16) ve všech uzlových bodech 

bylo menší než velmi malé kladné číslo 𝜉1: 

 |𝑟𝑖,𝑗
𝑘+1| ≤ 𝜉1 (6.17) 

Z důvodu usnadnění výpočtu rezidua se někdy používá kritérium porovnávající přímo 

vypočítané hodnoty v uzlech: 

 |𝑝𝑖,𝑗
𝑘+1 − 𝑝𝑖,𝑗

𝑘 | ≤ 𝜉2 (6.18) 

Kde 𝜉2 je znovu velmi malé kladné číslo. 

  

                                                 
11 Relaxační metoda je v této práci použita při řešení změny teplotního pole uvnitř válcového ložiska. 
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2 Kritérium relativní přesnosti 

Při řešení rovnic v odvětví, na které se zaměřuje tato práce, je většinou obtížné stanovit 

hodnotu absolutních kritérií 𝜉1 nebo 𝜉2, protože rezidua rovnice mohou být proměnné. 

Z tohoto důvodu se v praxi využívají spíše relativní kritéria. 

 

Uvedeny budou dvě nejběžnější, striktnější z nich má tvar: 

 
|
𝑝𝑖,𝑗
𝑘+1 − 𝑝𝑖,𝑗

𝑘

𝑝𝑖,𝑗
𝑘+1 | ≤ 𝜉3 (6.19) 

Méně striktní kritérium pak vypadá následovně: 

 ∑  ∑|𝑝𝑖,𝑗
𝑘+1 − 𝑝𝑖,𝑗

𝑘 |

∑  ∑ 𝑝𝑖,𝑗
𝑘+1 ≤ 𝜉4 (6.20) 

Proměnné 𝜉3, 𝜉4 vyjadřují relativní přesnost dané iterace. [7, s. 15] 
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6.7 Rovnice pro výpočet teplotního pole 

Teplota mazacího filmu je velmi důležitý faktor, který ovlivňuje jeho vlastnosti včetně 

únosnosti. Zvláště viskozita maziva, jež se výrazně podílí na vzniku tlaku v mazacím filmu, je 

teplotně závislá. Vzrůstající teplota způsobuje pokles viskozity u nestlačitelných kapalin, 

zatímco u stlačitelných je tomu naopak. Proto by měla být proměnná viskozita uvažována při 

řešení Reynoldsovy rovnice. Stejně tak se může vlivem teplotních změn měnit tvar mezery mezi 

pohybujícími se povrchy nebo v krajních případech může zvýšená teplota způsobit poškození 

kluzných povrchů. [7, s. 117]  

Viskozita maziva ale také stojí za růstem teploty, protože viskózní síly konají práci, která se 

disipuje v teplo.  

Podobně, jako se při odvození vztahů pro výpočet tlakového pole vychází z Navier-

Stokesových rovnic, tzn. z obecného zákona zachování hmoty, pro odvození energetické 

rovnice pro výpočet teplotního pole se využívá obecný zákon zachování energie [6, s. 14]: 

 𝑑𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝛿𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 + 𝛿𝑊𝑤𝑜𝑟𝑘 (6.21) 

Rovnice (6.21) vyjadřuje, že změnu vnitřní energie 𝐸𝑖𝑛𝑡 lze způsobit výměnou tepla 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 nebo 

konáním práce 𝑊𝑤𝑜𝑟𝑘. 

Rozepíšeme-li jednotlivé složky podrobněji, obdržíme základní rovnici, ze které se vychází při 

výpočtu této úlohy. Změnu tepla 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 bude reprezentovat tepelná výměna vedením. Práce 

𝑊𝑤𝑜𝑟𝑘 je konána na základě tenzoru napětí, který bude rozdělen na objemovou složku od tlaku 

a deviátorovou složku od viskozity, tzn. práce je vykonána na změnách tlaku a také viskózními 

silami.  

Rovnice pak má dle [7, s. 117] tvar: 

𝜌𝑐𝑝 (𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) = 𝑘 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+ 
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
) −

𝑇

𝜌
 
𝜕𝜌

𝜕𝑇
(𝑢
𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑝

𝜕𝑧
) + 𝜙 (6.22) 

Kde 𝜌 je hustota oleje, 𝑐𝑝 je měrná tepelná kapacita oleje, 𝑢, 𝑣, 𝑤 jsou složky rychlosti kapaliny, 

𝑘 je tepelná vodivost a 𝜙 odpovídá disipační práci viskózních sil. 

Rovnice (6.22) je však velice komplikovaná, abychom byli schopní vyjádřit rozložení teploty 

v mazacím filmu, je třeba ji zjednodušit. Předpokládejme, že změna energie bude dána pouze 

prací třecích sil [6, s. 21], což lze zkráceně zapsat takto: 

 𝑑𝑖𝑣 (𝑖𝑉 𝑞𝑙) = 𝜏ℎ𝑈 (6.23) 

Přičemž na levé straně rovnice vystupuje entalpie 𝑖𝑉 = 𝑝 + 𝑐ρ𝑇 vztažená na jednotkový objem 

a objemový tok maziva na jednotku délky 𝑞𝑙, zatímco pravá strana rovnice odpovídá právě práci 

třecích sil, kde 𝜏ℎ je smykové napětí na čepu (𝑧 = ℎ) a 𝑈 značí obvodovou rychlost čepu. 

Při zjednodušení energetické rovnice se vychází z podmínky konstantnosti veličin 𝑇, 𝑝, 휂 po 

tloušťce mazacího filmu, rovnice (6.23) pak přejde v známější tvar [6, s. 22]: 

 
𝑐𝜌 (𝑞𝑙𝑥

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑞𝑙𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
) =

휂𝑈2

ℎ
+
ℎ3

12휂
[(
𝜕𝑝

𝜕𝑥
)
2

+ (
𝜕𝑝

𝜕𝑦
)
2

] (6.24) 
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Kde 𝑐𝜌 je tepelná kapacita o rozměru 𝑃𝑎 𝐾−1 a 휂 je dynamická viskozita. 

Rovnice (6.24) je ještě upravena, aby obsahovala členy s běžně používanými jednotkami: 

 
𝑞𝑥
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑞

𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
=
휂𝑈2

𝐽𝜌𝑐𝑝ℎ
+

ℎ3

12휂𝐽𝜌𝑐𝑝
[(
𝜕𝑝

𝜕𝑥
)
2

+ (
𝜕𝑝

𝜕𝑦
)
2

] (6.25) 

Kde 𝐽 je mechanický ekvivalent tepla a objemové toky ve směrech 𝑥, 𝑦: 

 
𝑞𝑥 =

𝑈ℎ

2
−
ℎ3

12휂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
 

(6.26) 
 

𝑞𝑦 = −
ℎ3

12휂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
 

Rovnice (6.25) je podobně jako Reynoldsova rovnice následně řešena numericky, proto je také 

převedena do bezrozměrné podoby [7, s. 118] a k řešení samotnému se využívá také metoda 

sítí viz předchozí podkapitola 6.6. 

Z rovnice (6.25) je ale také zřejmé, že k tomu, aby bylo možné řešit změnu teplotního pole, je 

třeba znát rozložení tlakového pole, řešení této rovnice tedy musí předcházet řešení, resp. 

znalost pole tlakového. 

Při řešení je nutné zadat okrajové podmínky. Protože analýza změny teplotního pole je 

dvourozměrná úloha, ale (6.25) je diferenciální rovnice prvního řádu, stačí zadat pouze jednu 

okrajovou podmínku v osovém směru 𝑥 nebo 𝑦. Obecně lze říci, že teplota na vstupu 

v uzlových bodech 𝑂(1, 𝑗), viz obr. 6.8, je známá, ale okrajové podmínky ve směru osy 𝑦 již 

závisí na okolnostech. Obvykle však lze využít symetrie teplotního pole a zadat okrajovou 

podmínku 
𝜕𝑇

𝜕𝑦
= 0 v uzlových bodech procházejících osou symetrie. Díky tomu pak již ve směru 

osy 𝑦 nemusí být zadávány žádné další okrajové podmínky, a navíc se sníží výpočtová 

náročnost, protože stačí řešit pouze polovinu uvažované oblasti. [7, s. 118] 

Pro výpočet teplotního pole je charakteristické, že mazivo vstupuje do zužující se mezery mezi 

kluznými povrchy pod určitou teplotou, která následně postupně narůstá, je tedy řešen okrajový 

problém. Postup jeho řešení je následující. Nejprve je řešená oblast pokryta mapovanou sítí 

s uzlovými body viz obr. 6.8. Dále vybereme jeden sloupec uzlových bodů, kde známe 

počáteční hodnotu teploty. Pokud je např. v místě sloupce o indexu 𝑖 = 1 dodáváno mazivo 

o známé teplotě, teplota je zadána v uzlových bodech 𝑂(1, 𝑗). Poté, co jsou známé uzlové 

teploty 𝑇1,𝑗, je možné dopočítat pomocí vztahů pro konečné diference hodnoty (
𝜕𝑇

𝜕𝑦
)
1,𝑗

. Taktéž 

jsou dopočítány hodnoty (
𝜕𝑝

𝜕𝑥
)
1,𝑗

 a (
𝜕𝑝

𝜕𝑦
)
1,𝑗

 ze známého rozložení tlakového pole12 stejně tak jako 

hodnoty objemových toků ve stejných uzlech. Takto určené hodnoty následně dosadíme do 

rovnice (6.25) a obdržíme tak uzlové hodnoty (
𝜕𝑇

𝜕𝑥
)
1,𝑗

. [7, s. 119] 

Tímto postupem získáme teploty 𝑇2,𝑗v uzlech druhého sloupce 𝑂(2, 𝑗) výpočtové oblasti. 

Opakováním zmíněného postupu je učena teplota ve všech uzlech na celé uvažované oblasti. 

                                                 
12 Je výhodné výpočet tlakového pole provádět na stejné uzlové síti jako u výpočtu pole teplotního. 
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Teplotní změna viskozity 

Změna teploty s sebou přináší také změnu viskozity maziva. Zahrnutí tohoto vlivu do výpočtu 

bude ještě v práci dále popsáno v podkapitole 7.1.6 a některých dalších.  

Pro popis závislosti viskozity na teplotě se obvykle používá Barusův vztah viz [7, s. 120]: 

 휂 = 휂0 exp(−𝛽(𝑇 − 𝑇0)) (6.27) 

Kde 𝛽 je teplotní koeficient viskozity, který obvykle nabývá hodnoty kolem 0,03°𝐶−1, 휂0 je 

viskozita při počáteční teplotě 𝑇0. 

Ačkoliv je vztah (6.27) relativně jednoduchý, skutečný průběh viskozity lépe popisuje mírně 

složitější Rolelandův vztah viz [7, s. 120]: 

 

휂 = 휂0 exp((ln 휂0 + 9,67) ((
𝑇 − 138

𝑇0 − 138
)
−1,1

− 1)) (6.28) 

Oba zmíněné vztahy přibližně popisují teplotní změnu viskozity. Používány jsou z důvodu 

relativně jednoduchého zakomponování do výpočtového modelu. Pro dosažení co nejvěrnějších 

výsledků jsou v této práci do výpočtu dosazovány přímo naměřené hodnoty viskozity 

v závislosti na teplotě dodávané výrobci maziv pro vybraný typ maziva. V intervalu mezi těmito 

hodnotami je provedena interpolace kubickým splinem. 

Teplotní změna hustoty 

Vliv teploty na hustotu je způsobena zvláště objemovou teplotní roztažností maziva, která vede 

k poklesu jeho hustoty. Tento vliv je tak malý, že bývá často zanedbáván, ale pro případ jeho 

zahrnutí existuje vztah popisující tuto závislost [7, s. 120]:  

 𝜌 = 𝜌0(1 − 𝛼𝑇(𝑇 − 𝑇0)) (6.29) 

Přičemž 𝜌 je aktuální hustota a 𝜌0 je hustota při počáteční teplotě 𝑇0. Koeficient 𝛼𝑇 bývá 

označován jako teplotní součinitel objemové roztažnosti. 

Pro určité případy13 lze tento součinitel přibližně vyjádřit: 

 
𝛼𝑇 = (10 −

9

5
log 휂) × 10−4 (6.30) 

Kde zadávaná jednotka viskozity 휂 do vztahu je 𝑚𝑃𝑎 𝑠. 

Obdobně jako v případě závislosti teplotní změny viskozity maziva byly v této práci použity 

naměřené hodnoty hustoty maziva v závislosti na teplotě interpolované splinem. 

  

                                                 
13 Literatura [7, s. 120] uvádí jeho platnost, pokud viskozita maziva je nižší než 3500𝑚𝑃𝑎 𝑠. 
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7 Výpočet statických charakteristik ložiska 

Obecně do statických charakteristik ložiska zahrnujeme zejména únosnost ložiska, třecí ztráty, 

hodnotu minimální tloušťky mazacího filmu, průtok nebo teplotu mazacího média. V případě, 

že se jedná o radiální kluzné ložisko, tzn. ložisko s rotujícím čepem uvnitř ložiskové pánve, do 

statických charakteristik patří také výstřednost čepu a úhel polohy čepu. 

Podrobnější popis zmíněných charakteristik bude uveden v následujících podkapitolách spolu 

s postupem jejich výpočtu pro uvažovaný případ. 

Výpočet statických charakteristik radiálního ložiska vyžaduje mít základní představu o výpočtu 

rozložení tlaku uvnitř tenkého mazacího filmu a taktéž o výpočtu oteplení mazacího média. 

Tlak uvnitř filmu totiž vytváří únosnost ložiska a oteplení mazacího média má pak vliv na 

vlastnosti média, zejména na viskozitu a hustotu. Z tohoto důvodu bude nejprve proveden 

výpočet vybraných statických charakteristik na geometrii rovinné klínové mezery, viz 

následující podkapitola. Díky tomuto postupu lze získat zmíněnou představu o procesu řešení 

a bude dále možné přikročit ke složitějším typům geometrie. 
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7.1 Klínová mezera 

Oblast hydrodynamického mazání je velice rozsáhlá a zabývá se jí mnoho autorů např. viz [1] 

[5] [6] [7] [9]. Jednoznačné nejjednodušší geometrií, která se v těchto zdrojích objevuje 

z důvodu vysvětlení principu hydrodynamického mazání, je rovinná klínová štěrbina. Její 

znázornění zobrazuje obr. 7.1. V anglicky psané literatuře se hovoří o tzv. ‚plane-slider‘ nebo 

pouze ‚slider lubrication‘.  

Jedná se o velmi jednoduchý model geometrie ložiska, který využívá dva rovinné povrchy 

v relativním pohybu, mezi nimiž je vytvářen tenký mazací film. Rovinné povrchy nejsou 

rovnoběžné, ale jsou vůči sobě mírně nakloněny a díky proudění maziva do zužující se mezery 

vzniká vlivem viskózních sil hydrodynamický tlak.  

 

Obr. 7.1 Schéma rovinných kluzných povrchů utvářejících klínovou mezeru 

Pokud by uvažované povrchy klínové mezery nebyly mazány, byl by mezi nimi přímý kontakt, 

což by znamenalo výrazné tření a s ním spojené opotřebení povrchů. Obecně však platí, že 

přidáním maziva se tření sníží. Dodáme-li tedy dostatečné množství maziva a dodržíme určitou 

minimální kluznou rychlost, uvažované povrchy mazací film od sebe zcela oddělí.  

Klínová mezera je jednoduchým případem geometrie, kde je vytvářen mazací film schopný nést 

vnější zatížení. V této práci je takto jednoduchý model geometrie ložiska uveden, protože lze 

na něm ukázat podstatu hydrodynamického mazání tenkým filmem a poznatky následně 

aplikovat na komplikovanější geometrie. 

Výpočtové modelování chování mazacího filmu mezi dvěma kluznými povrchy lze provádět 

na několika úrovních vzhledem k míře zjednodušení skutečnosti. V této práci bude snaha 

vycházet z co nejjednoduššího modelu geometrie ložiska a postupně zvyšovat jeho složitost, 

aby lépe popisoval skutečnost. Z tohoto hlediska bude v této páci uveden nejprve rovinný 

model geometrie a až následně prostorový model geometrie. 

  

𝑥 

𝑦 

𝑈 
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7.1.1 Rovinný výpočet tlakového pole 

Analytické řešení Reynoldsovy rovnice existuje pouze pro určité zjednodušující předpoklady. 

Tyto předpoklady je ale možné využít pouze v případě, že geometrie, na které je prováděn 

výpočet, má určité vlastnosti.  

Jedna možnost je, že šířka klínové mezery (rozměr v ose 𝑦) je výrazně větší než její délka 

(rozměr v ose 𝑥, souřadný systém viz obr. 7.1). Klínová mezera bývá v tomto případě 

považována za nekonečně širokou, díky čemuž není třeba uvažovat postranní únik mazacího 

média. Dojde tak k výraznému zjednodušení Reynoldsovy rovnice (6.6) na obyčejnou 

diferenciální rovnici prvního řádu. [1, s. 103] 

Druhou možností je opačný případ, kdy je šířka mezery zanedbatelná vzhledem k její délce. 

Tato klínová mezera bývá považována za nekonečně krátkou a ve výpočtu má pak dominantní 

vliv právě postranní únik média. [5] 

Lze říci, že právě zjednodušení řešení Reynoldsovy rovnice vedlo k vytvoření rovinného 

modelu geometrie ložiska.  

Nejprve ale uveďme rovnici pro případ prostorového popisu rozložení tlaku uvnitř klínové 

mezery [7, s. 25]: 

 𝜕

𝜕𝑥
(
𝜌ℎ3

6휂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
𝜌ℎ3

6휂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 𝑈

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌ℎ) (7.1) 

Můžeme vidět, že v rovnici (7.1) jsou zanedbány členy 6 (
𝜕

𝜕𝑦
(𝑉𝜌ℎ) + 2𝜌(𝑤ℎ −𝑤0)) přítomné 

v Reynoldsově rovnici (6.8), tzn. relativní rychlost povrchů v ose 𝑦 je zanedbatelná, dále se 

neuvažuje elastické natahování nebo stlačování hraničních povrchů a také pohyb ploch 

ohraničujících médium směrem k sobě a od sebe viz podkapitola 6.5. Schéma klínové mezery 

včetně použitého souřadného systému zobrazuje obr. 7.1. 

Jak již bylo řečeno, v případě, že jeden z rozměrů v osách 𝑥, 𝑦 klínové mezery výrazně 

převažuje nad druhým14, lze rovnici (7.1) dále zjednodušovat, přičemž chyba vyplývající z 

tohoto zjednodušení je velmi malá. 

 

Obr. 7.2 Schéma rovinného modelu klínové mezery, převzato ze [7] 

                                                 
14 Obvykle se uvádí, že tento případ nastává od chvíle, kdy je jeden rozměr 10x větší než druhý [5]. Do výpočtu 

tlakového pole totiž vstupuje součin druhé mocniny podílu těchto dvou rozměrů se složkou parciální derivace tlaku 

podle delšího z nich, viz dále vztahy (7.8) resp. (7.9).  

ℎ2 ℎ(𝑥) ℎ1 

𝑥 

𝑈 



36 

Pro předpoklad nekonečně široké klínové mezery je Reynoldsova rovnice popisující tlakové 

pole následující15 [7, s. 17]: 

 𝑑

𝑑𝑥
(
ℎ3

휂

𝑑𝑝

𝑑𝑥
) = 6𝑈

𝑑ℎ

𝑑𝑥
  (7.2) 

Takto zjednodušená rovnice v případě známé závislosti tloušťky mazacího filmu a příslušných 

okrajových podmínek lze řešit analyticky. Protože ale v dalších kapitolách bude uvažována 

konečná šířka mezery, u které analytické řešení již možné není, bude i v tomto případě 

provedeno pouze numerické řešení.  

Z důvodu následného využití numerického řešení se rovnice (7.2) dále upravuje, a to kvůli 

minimalizování numerických chyb během řešení. Dosahuje se toho tak, že je rovnice 

upravována na rovnici o bezrozměrných veličinách, tj. do rovnice jsou vhodně substituovány 

určité bezrozměrné proměnné, aby se při numerickém řešení pracovalo s čísly přijatelné 

velikosti. Na konci řešení je pak proveden převod výsledků zpět do původních rozměrů. 

Nejprve do rovnice (7.1) zavedeme tyto bezrozměrné souřadnice [7, s. 19]: 

 𝑋 =
𝑥

𝑙
, 𝑌 =

𝑦

𝑏
 (7.3) 

Kde 𝑙 je délka klínové mezery, 𝑏 šířka mezery. 

Zavedeme také bezrozměrnou tloušťku mazacího filmu média: 

 
𝐻 =

ℎ

ℎ2
 (7.4) 

Kde písmeno ℎ označuje tloušťku mazacího filmu v daném místě a ℎ2 je minimální tloušťka 

filmu viz obr. 7.2. 

Dosazením vztahů (7.3) a (7.4) do rovnice (7.1) dostaneme po úpravě následující rovnici: 

 ℎ2
2

6휂𝑈𝑙

𝜕

𝜕𝑋
(𝐻3

𝜕𝑝

𝜕𝑋
) +

ℎ2
2

6휂𝑈

𝑙

𝑏2
𝜕

𝜕𝑌
(𝐻3

𝜕𝑝

𝜕𝑌
) =

𝜕𝐻

𝜕𝑋
 (7.5) 

Dále zavedením bezrozměrného tlaku: 

 
𝑃 = 𝑝

ℎ2
2

6휂𝑈𝑙
 (7.6) 

do rovnice (7.5) získáme bezrozměrnou Reynoldsovu rovnici, která popisuje prostorové 

rozložení tlakového pole v klínové štěrbině: 

 𝜕

𝜕𝑋
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑋
) +

𝑙2

𝑏2
𝜕

𝜕𝑌
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑌
) =

𝜕𝐻

𝜕𝑋
 (7.7) 

Ze zavedené substituce (7.6) a provedených úprav je zřejmé, že se v rovnici (7.7) uvažuje 

konstantní hodnota dynamické viskozity i hustoty média uvnitř klínové mezery. 

  

                                                 
15 Pomocí vztahů (7.8) a (7.9) bude dále vysvětleno, díky čemu je možné rovnici (7.1) upravit na rovnici (7.2). 
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Cílem této podkapitoly je ale provést výpočet tlakového pole na rovinném modelu geometrie, 

rovnici (7.7) proto zjednodušujeme ještě dále. 

Budeme-li uvažovat případ „krátkého ložiska“ resp. „dlouhého ložiska“, můžeme psát: 

 
jestliže 

𝑙

𝑏
= 10;        

𝜕

𝜕𝑋
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑋
) + 100

𝜕

𝜕𝑌
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑌
) =

𝜕𝐻

𝜕𝑋
 (7.8) 

resp. 

 
jestliže 

𝑙

𝑏
= 0,1;        

𝜕

𝜕𝑋
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑋
) + 0,01

𝜕

𝜕𝑌
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑌
) =

𝜕𝐻

𝜕𝑋
 (7.9) 

Jinými slovy první, resp. druhý člen rovnice (7.7) je zanedbatelný v případě, že jsou rozměry 

ložiska ve směrech 𝑥, 𝑦 dostatečně rozdílné. Díky tomu bylo pro případ široké klínové mezery 

možné nahradit rovnici (7.1) rovnicí (7.2). 

Pro případ „dlouhého ložiska“, rovnice (7.7) tedy přejde podle vztahu (7.9) v tvar: 

 𝜕

𝜕𝑋
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑋
) =

𝜕𝐻

𝜕𝑋
 (7.10) 

Což je bezrozměrná forma rovnice (7.2) pro předpoklad dostatečně široké klínové mezery.  

Nyní je z důvodu numerického řešení třeba nahradit parciální derivace členy Taylorova rozvoje, 

v našem případě použijeme první členy, které odpovídají konečným centrálním diferencím [7, 

s. 19], viz vztahy (6.11) a (6.12). 

První derivace tlaku má tvar: 

 
(
𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑋
) =

𝑃𝑖+1 − 𝑃𝑖−1
2Δ𝑋

 (7.11) 

Druhá derivace: 

 𝜕

𝜕𝑋
(
𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑋
) =

𝑃𝑖+1 −2𝑃𝑖 +𝑃𝑖−1
Δ𝑋2

 (7.12) 

Dosadíme-li tyto vztahy do rovnice (7.10), po úpravě lze vyjádřit bezrozměrný tlak v i-tém 

uzlu:16 

 
𝑃𝑖 =

−Δ𝑋(𝐻𝑖+1 − 𝐻𝑖−1) 2⁄ + 𝐻𝑖+1 2⁄
3 𝑃𝑖+1 + 𝐻𝑖−1 2⁄

3 𝑃𝑖−1

𝐻𝑖+1 2⁄
3 + 𝐻𝑖−1 2⁄

3  (7.13) 

Na základě diskrétního vyjádření rovnice (7.13) lze vyčíslit aproximaci hodnot tlaku uvnitř 

klínové mezery pouze v závislosti na souřadnici 𝑥. 

Nyní již následuje vlastní řešení. Při výpočtu je osa 𝑥 rozdělena na celočíselný počet 

výpočetních uzlů 𝑥𝑖, přičemž v těchto uzlech je známá bezrozměrná tloušťka mazacího filmu 

𝐻𝑖. 

                                                 
16 Oproti zdrojové literatuře [7] se však vztah liší. V rovnici je provedena úprava z důvodu chyby v této literatuře, 

před prvním členem je přidáno znaménko mínus. 
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Obr. 7.3 Schéma výpočetních uzlů, rovinný výpočet 

Pro výpočet je však také třeba znát tloušťky filmu mimo tyto uzly v bodech o souřadnici 𝑥𝑖−1 2⁄  

a 𝑥𝑖+1 2⁄  tzn. ℎ𝑖−1 2⁄  a ℎ𝑖+1 2⁄  viz obr. 7.3. 

Protože je úloha řešena numericky, je třeba z jednotlivých uzlů 𝑥𝑖 vytvořit vektor souřadnice 𝑥 

a analogicky vektor tloušťky filmu ℎ. 

Pro jednodušší zápis a vyčíslení rovnice (7.13) v jednotlivých uzlech je dále vytvořena 

výpočtová matice 𝐻 obsahující hodnoty tlouštěk filmu viz obr. 7.4. 

 

Obr. 7.4 Schéma výpočtové matice 

Následně již může s využitím těchto pomocných vektorů a matice pro proběhnout iterační 

výpočet, kde do vztahu Reynoldsovy rovnice v diskretizované formě (7.13) vstupují právě tyto 

pomocné entity. 

Okrajovou podmínkou je nulový tlak na okrajích výpočtové domény. 

Jako stop kritérium pro ukončení iterování slouží vztah (6.19). Jakmile je dosažena požadovaná 

relativní přesnost, výpočet tlaku je ukončen a veličiny jsou přepočítány zpět na rozměrné. 

Výsledek úlohy je schematicky znázorněn na obr. 7.5, přičemž jednotlivé křivky vyjadřují 

průběh iterací výpočtu, přičemž je patrné, že postupně dochází k nahušťování iterací k sobě, 

tedy ke konvergenci tlakového pole. 

  

H=    

x 

xi xi+1 xi-1 xi-½ xi+½ 

Obr. 7.5 Schéma iteračního rovinného výpočtu tlaku uvnitř klínové 

mezery 

𝑝 [𝑃𝑎] 
[Pa] 

𝑥 [𝑚] 
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Průběh výpočtu schematicky zobrazuje následující vývojový diagram: 

 

 

  

Obr. 7.6 Vývojový diagram rovinného výpočtu tlakového pole uvnitř klínové mezery 

Start 

Převedení na bezrozměrné 

veličiny 

Síť uzlů 

Zadání vstupních 

dat 

Volba 

počtu uzlů 

Iterační výpočet 

Splněno kritérium (6.19)? 

Ne 

Konec 

Vykreslení výsledku 

Převedení do původních 

rozměrů 

Ano 
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7.1.2 Prostorový výpočet tlakového pole 

Podkapitola se zabývá řešením rozložení tlaku na prostorovém modelu geometrie ložiska, 

v tomto případě uvnitř klínové mezery. K tomuto účelu bude využita Reynoldsova rovnice ve 

tvaru (7.1). 

Při výpočtu se znovu využívá normování vstupujících veličin na bezrozměrné veličiny stejně 

jako v předchozí podkapitole. Proto mohou být využity vztahy pro bezrozměrné souřadnice 

(7.3), pro tloušťku filmu (7.4) a pro bezrozměrný tlak (7.6). 

Po dosazení těchto bezrozměrných veličin do rovnice (7.1), dostáváme Reynoldsovu rovnici 

převedenou na bezrozměrný tvar [7, s. 25]: 

 𝜕

𝜕𝑋
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑋
) + 𝛼

𝜕

𝜕𝑌
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑌
) =

𝜕𝐻

𝜕𝑋
 (7.14) 

Kde: 

 
𝛼 =

𝑙2

𝑏2
 (7.15) 

Rovnice (7.14) je tedy analogickým vyjádřením rovnice (7.7). 

Pro prostorový výpočet tlakového pole uvnitř klínové štěrbiny je rovnice (7.14) řešena 

numericky. Při numerickém řešení se využívá metoda sítí viz podkapitola 6.6.  

Parciální derivace jsou také v tomto případě nahrazeny konečnými centrálními diferencemi, viz 

(6.11) a (6.12), jejichž vztahy jsou totožné s (7.11) a (7.12) a jsou analogicky rozšířeny také 

pro bezrozměrnou souřadnici 𝑌: 

 
(
𝜕𝑃𝑗

𝜕𝑌
) =

𝑃𝑗+1 − 𝑃𝑗−1

2Δ𝑌
 (7.16) 

 𝜕

𝜕𝑌
(
𝜕𝑃𝑗
𝜕𝑌
) =

𝑃𝑗+1− 2𝑃𝑗 +𝑃𝑗−1

Δ𝑌2
 (7.17) 

Dosadíme-li tyto vztahy do rovnice (7.14) po úpravách lze vyjádřit bezrozměrný tlak v daném 

výpočetním uzlu 𝑂(𝑖, 𝑗):17 

𝑃𝑖,𝑗 =
−Δ𝑋(𝐻𝑖+1,𝑗 − 𝐻𝑖−1,𝑗) 2⁄ + 𝐻𝑖+1 2,𝑗⁄

3 𝑃𝑖+1,𝑗 + 𝐻𝑖−1 2,𝑗⁄
3 𝑃𝑖−1,𝑗 + 𝛼(Δ𝑋 Δ𝑌)⁄ 2

(𝐻𝑖,𝑗+1 2⁄
3 𝑃𝑖,𝑗+1 +𝐻𝑖,𝑗−1 2⁄

3 𝑃𝑖,𝑗−1)

𝐻𝑖+1 2,𝑗⁄
3 + 𝐻𝑖−1 2,𝑗⁄

3 + 𝛼(Δ𝑋 Δ𝑌)⁄ 2
(𝐻𝑖,𝑗+1 2⁄

3 +𝐻𝑖,𝑗−1 2⁄
3 )

 (7.18) 

Okrajovou podmínkou je nulový tlak na hranici uvažované obdélníkové výpočtové oblasti, 

výpočet probíhá podobně jako v předchozí podkapitole, jeho strukturu zobrazuje vývojový 

diagram na obr. 7.7. 

  

                                                 
17 Ve zdrojové literatuře [7] byla také v tomto případě chybně uvedená rovnice (7.18), před proměnou Δ𝑋 v prvním 

členu bylo znovu doplněno znaménko mínus. 
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Strukturu algoritmu pro výpočet této úlohy znázorňuje následující vývojový diagram: 

 

  

Start 

Síť tloušťky filmu 

Převedení na bezrozměrné 

veličiny 

Síť uzlů 

Výpočet tlaku 

Zadání vstupní dat 

Volba počtu 

uzlů 

Splněno kritérium (6.19)? 

Ne 

Ano 

Konec 

Vykreslení výsledků 

Obr. 7.7 Vývojový diagram prostorového výpočtu tlakového pole uvnitř klínové mezery 
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Popis jednotlivých fází: 

Je vytvořena matice reprezentující tloušťku mazacího filmu 

tak, že počet jejich prvků odpovídá počtu výpočetních uzlů. 

Hodnoty daného prvku matice se pak rovnají výšce filmu 

na dané pozici. 

Nejprve jsou převedeny souřadnice 𝑥, 𝑦 jako ve vztahu 

(7.3). Podobně je také upravena matice tlouštěk filmu, jejíž 

hodnoty jsou poděleny minimální tloušťkou filmu18, viz 

vztah (7.4). 

Pro výpočet je nutné znát také hodnoty tloušťky filmu 

mimo hlavní výpočtové uzly. Potřebné hodnoty 

schematicky zobrazuje obr. 7.8, kde oranžová barva 

zobrazuje základní síť tloušťky filmu. 

 

Obr. 7.8 Schéma hodnot tloušťky filmu mimo výpočetní uzly 

Dopočet hodnot tloušťky filmu v místech polovičních uzlových přírůstků a úbytků vychází 

z následujícího vztahu: 

 
𝐻𝑖+1 2⁄ =

𝐻𝑖+1 + 𝐻𝑖
2

 , 𝐻𝑖−1 2⁄ =
𝐻𝑖 + 𝐻𝑖−1

2
 (7.19) 

Nyní jsou již připraveny všechny proměnné vystupující ve 

výpočtu tlaku a tlakové pole může být iteračně počítáno 

podle diskreditované Reynoldsovy rovnice (7.18). 

Iterace probíhá, dokud není splněno stop kritérium v podobě relativní chyby, v tomto ohledu 

lze zvolit např. vztah (6.19) nebo (6.20). 

                                                 
18 Je samozřejmě možné normování provádět různě, lišit se pak bude pouze výsledek výpočtu pro bezrozměrné 

veličiny, na konečný výsledek však volba normy nemá vliv. 

Q 

i,j 

Q i-1,j Q i+1,j 

Q i,j-1 

Q i,j+1 

𝑥 

𝑦 

Q i-1/2 Q i+1/2 

Q j-1/2 

Q j+1/2 

Síť tloušťky filmu 

Převedení na bezrozměrné 

veličiny 

Síť uzlů 

Výpočet tlaku 
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Výsledné tlakové pole je symetrické. Při výpočtu jsou ukládány průběžné výsledky pouze 

v řezu19 tlakového pole podél jeho osy symetrie z důvodu jednoduššího zpracování dat a větší 

přehlednosti. Na posloupnosti takových výsledků pak lze vidět jejich konvergenci, viz obr. 7.9. 

 

Obr. 7.9 Schéma konvergence výpočtu tlakového pole na rovině symetrie, ilustrativní počet křivek 

Grafické znázornění výsledků bezrozměrného tlaku ve výpočetních uzlech ilustruje následující 

obr. 7.10: 

 

Obr. 7.10 Rovinná klínová mezera, znázornění výsledku prostorového výpočtu tlakového pole, vstupní parametry: 

  𝑙 = 30𝑚𝑚, 𝑏 = 24𝑚𝑚, ℎ1 = 0,04𝑚𝑚, ℎ2 = 0,02𝑚𝑚, 𝑈 = 1𝑚/𝑠, 휂 = 0.02𝑃𝑎 𝑠 

  

                                                 
19 Řez je proveden uprostřed y-souřadnice v případě sudého počtu uzlů v daném směru se zaokrouhluje nahoru. 
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7.1.3 Rovinný výpočet oteplení 

Reynoldsova rovnice pro výpočet tlakového pole je řešena numericky s využitím metody sítí. 

Podobně také diferenciální rovnice pro výpočet změny teplotního pole odvozená v kapitole 6.7 

bude řešena numericky, proto se také nejprve provede převod rovnice (6.25) na rovnici o 

bezrozměrných veličinách.  

Pro převod využijeme bezrozměrné veličiny (7.3) pro souřadnice, (7.4) pro tloušťku filmu a 

koeficient (7.15), dále pak bezrozměrný tlak [7, s. 118]: 

 
𝑃 = 𝑝

ℎ2
2

6휂0𝑈𝑙
 (7.20) 

Který na rozdíl od vztahu (7.6) obsahuje 휂0, což je počáteční viskozita mazacího média na při 

teplotě 𝑇0. 

Také bude zaveden bezrozměrný tok média: 

 𝑄 =
𝑞

𝑈ℎ2
 (7.21) 

Kde ℎ2 je minimální tloušťka filmu viz obr. 7.2. 

Bezrozměrná dynamická viskozita: 

 휂∗ =
휂

휂0
 (7.22) 

Bezrozměrná teplota: 

 
𝑇∗ = 𝑇

2𝐽𝜌𝑐𝑝ℎ2
2

𝑈𝑙휂0
 (7.23) 

Kde 𝐽 [𝐽 𝑐𝑎𝑙⁄ ] je mechanický ekvivalent tepla, další veličiny jsou uvedeny v seznamu použitých 

symbolů. 

Při využití všech těchto bezrozměrných veličin [7, s. 118] a jejich dosazení do rovnice (6.25) 

po úpravách dostáváme základní rovnici pro výpočet prostorové změny teplotního pole 

v bezrozměrné podobě:  

 𝜕𝑇∗

𝜕𝑋
=
1

𝑄𝑥
{−√𝛼𝑄𝑦

𝜕𝑇∗

𝜕𝑌
+
2휂∗

𝐻
+
6𝐻

휂∗
[(
𝜕𝑃

𝜕𝑋
)
2

+ 𝛼 (
𝜕𝑃

𝜕𝑌
)
2

]} (7.24) 

Kde  

 
𝑄𝑥 =

𝐻

2
−
𝐻3

2

𝜕𝑃

𝜕𝑋
;     𝑄

𝑦
= −

𝐻3

2

𝜕𝑃

𝜕𝑌
 (7.25) 

Při výpočtu je uvažována proměnná dynamická viskozita, která je závislá na teplotě. V našem 

případě její závislost vyjadřuje tzv. Barusův vztah viz (6.27). 

Rovnice (7.24) však v tomto případě bude ještě zjednodušena, protože nyní chceme provést 

výpočet teplotního pole na rovinném modelu geometrie ložiska. Výpočet teplotního pole na 

prostorovém modelu bude uveden v následující podkapitole.  
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Bezrozměrná forma základní rovnice pro rovinný výpočet teplotního pole má tvar: 

 𝜕𝑇∗

𝜕𝑋
=
1

𝑄𝑥
{
2휂∗

𝐻
+
6𝐻

휂∗
(
𝜕𝑃

𝜕𝑋
)
2

} (7.26) 

Kde 

 
𝑄𝑥 =

𝐻

2
−
𝐻3

2

𝜕𝑃

𝜕𝑋
 (7.27) 

Je zřejmé, že zmíněné zjednodušení spočívalo v odebrání složek souřadnice 𝑦, podobně jako 

v případě rovnice (7.2) se jedná o předpoklad nekonečně široké klínové mezery. 

Diskretizace rovnice (7.26) spočívá v našem případě v nahrazení parciálních derivací zpětnými 

diferencemi: 

 𝑇𝑖
∗ − 𝑇𝑖−1

∗

𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1
=
1

𝑄𝑥
{
2휂𝑖

∗

𝐻𝑖
+
6𝐻𝑖
휂𝑖
∗ (
𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1 
𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1

)
2

} (7.28) 

Kde 

 
𝑄𝑥 =

𝐻𝑖
2
−
𝐻𝑖
3

2

𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1 

𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1
 (7.29) 

Barusův vztah viz (6.27) pak také musí přejít do bezrozměrné diskrétní podoby: 

 휂𝑖
∗ = exp(−𝛽(𝑇𝑖 − 𝑇0)) (7.30) 
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Vývojový diagram dokumentující výpočet pak vypadá následovně: 

 

  

Start 

Síť tloušťky filmu 

Převedení na bezrozměrné 

veličiny 

Síť uzlů 

Výpočet tlakového pole 

Zadání vstupní dat 

Volba počtu 

uzlů 

Splněno kritérium (6.19)? 

Ne 

Ano 

Konec 

Vykreslení výsledků 

Výpočet teplotního pole 

Ne 

Ano 

Splněno kritérium (7.31)? 

Obr. 7.11 Vývojový diagram rovinného výpočtu změny teplotního pole uvnitř klínové mezery 
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Popis jednotlivých fází výpočtu: 

Výpočet změny teplotního pole přímo navazuje na řešení tlakového pole, jehož výsledek je 

určující pro vývoj teplotního pole. V předchozích podkapitolách 7.1.1 a 7.1.2 je již uveden 

popis výpočtu tlakového pole, proto zde bude popsána pouze zbývající část. Výpočet probíhá 

na stejné uzlové síti. 

Nejprve je zadaná počáteční teplota převedena na 

bezrozměrnou. 

Následně je proveden iterační výpočet, kdy je pro každý výpočetní uzel dopočítávána teplota, 

dokud není splněno požadované absolutní kritérium, viz (7.31). 

Při výpočtu se využívá stejných 

souřadnicových uzlů jako při výpočtu 

tlakového pole, přičemž v tomto případě 

nejsou třeba body mimo hlavní uzly, tj. 

modře znázorněné uzly z obr. 7.3. jsou 

vynechány. 

Čili pro každý výpočetní uzel jsou počítány diskreditované rovnice (7.28) pro teplotu, (7.29) 

pro objemový tok a Barusův vztah (7.30), dokud není splněna následující podmínka:  

 |𝑇𝑖
𝑘 − 𝑇𝑖

𝑘−1| ≤ 𝜉𝑇 (7.31) 

Lze si všimnout, že podmínka (7.31) odpovídá absolutnímu kritériu, viz (6.18). 

Výsledek tohoto výpočtu vyhovuje lineární závislosti, na vstupu do klínové mezery je oteplení 

nulové. 

  

Výpočet teplotního pole 

𝑥 

xi xi+1 xi-1 

Obr. 7.12 Schéma uzlových bodů pro výpočet teplotního pole 
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7.1.4 Prostorový výpočet oteplení 

Základní rovnice v bezrozměrné podobě pro prostorový výpočet změny teplotního pole uvnitř 

klínové štěrbiny je uvedena v předchozí podkapitole 7.1.3, je dána vztahem (7.24) a jeho 

součástí (7.25). 

Naší úlohou je nyní provést diskreditaci těchto dvou zmíněných vztahů. Parciální derivace tedy 

nahradíme konečnými diferencemi. Protože geometrie klínové štěrbiny je symetrická, výsledné 

teplotní pole bude také symetrické a výpočet stačí provést pouze na polovině uvažované oblasti. 

S výhodou tak můžeme pro souřadnici 𝑥 využít zpětné diference (známe teplotu maziva na 

vstupu do štěrbiny) a pro souřadnici 𝑦 diference dopředné (uprostřed symetrického teplotního 

pole známe derivaci teploty ve směru y20). Jiná volba typu konečných diferencí je samozřejmě 

možná.  

Potom dostáváme následující bezrozměrnou rovnici popisující prostorové rozložení teploty 

uvnitř klínové mezery: 

𝑇𝑖,𝑗
∗ − 𝑇𝑖−1,𝑗

∗

𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1
=
1

𝑄𝑥
{−√𝛼𝑄𝑦

𝑇𝑖,𝑗+1
∗ − 𝑇𝑖,𝑗

∗

𝑌𝑗+1 − 𝑌𝑗
+
2휂𝑖,𝑗

∗

𝐻𝑖,𝑗
+
6𝐻𝑖,𝑗
휂𝑖,𝑗
∗ [(

𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1 
𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1

)
2

+ 𝛼 (
𝑃𝑖,𝑗+1 − 𝑃𝑖,𝑗 
𝑌𝑗+1 − 𝑌𝑗

)

2

]} (7.32) 

Kde  

 
𝑄𝑥 =

𝐻𝑖,𝑗

2
−
𝐻𝑖,𝑗
3

2

𝑃𝑖,𝑗 − 𝑃𝑖−1,𝑗 

𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1
 ; 𝑄

𝑦
= −

𝐻𝑖,𝑗
3

2

𝑃𝑖,𝑗+1 − 𝑃𝑖,𝑗 

𝑌𝑗+1 − 𝑌𝑗
 (7.33) 

Bezrozměrný diskrétní Barusův vztah má pak analogicky jako vztah (7.30) tvar:  

 휂𝑖,𝑗
∗ = exp (−𝛽(𝑇𝑖,𝑗 − 𝑇0)) (7.34) 

Postup výpočtu dokumentuje vývojový diagram na obr. 7.14, nyní znovu k popisu jednotlivých 

fází výpočtu: 

Stejně jako v předešlé podkapitole se budeme zabývat pouze popisem výpočtu teplotního pole, 

které navazuje na úlohu pro pole tlakové. 

Iterační výpočet znovu probíhá na uzlové síti vytvořené při 

výpočtu tlakového pole.  

Výpočet probíhá následovně: 

V každém výpočetním uzlu viz obr. 7.13 

jsou řešeny rovnice v diskrétním tvaru 

(7.32) pro teplotu, (7.33) pro objemové 

toky a Barusův vztah (7.34). 

Cyklus pro řešení teplot probíhá tak, že 

jsou nejprve vyřešeny všechny uzly 

o stejné souřadnici 𝑥, která se průběžně 

mění, aby byla vyřešena celá oblast. 

                                                 
20 Derivace je v tomto místě nulová, výpočet přes souřadnici 𝑦 probíhá od středu oblasti k jejím okrajům. 

Výpočet teplotního pole 

Q i,j Q i-1,j Q i+1,j 

Q i,j-1 

Q i,j+1 

𝑥 

𝑦 

Obr. 7.13 Schéma uzlové sítě pro prostorový výpočet teploty 
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Start 

Síť tloušťky filmu 

Převedení na bezrozměrné 

veličiny 

Síť uzlů 

Výpočet tlakového pole 

Zadání vstupní dat 

Volba 

počtu uzlů 

Ne 

Ano 

Konec 

Vykreslení výsledků 

Výpočet teplotního pole 

Ne 

Ano 

Splněno kritérium (7.35)? 

Splněno kritérium (6.19)? 

Obr. 7.14 Vývojový diagram prostorového výpočtu změny teplotního pole uvnitř klínové mezery 
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Pro souřadnici 𝑥 jsou při výpočtu využity zpětné diference, zatímco u souřadnice 𝑦 se využívají 

diference dopředné. 

Protože je teplotní pole symetrické podle osy rovnoběžné s osou 𝑥 protínající střed výpočetní 

oblasti (středová souřadnice y), je výhodné počítat pouze polovinu této oblasti a využít okrajové 

podmínky vyplývající ze symetrie, tj. nulovost derivace teploty ve směru souřadnice y.  

Pro symetrickou polovinu výpočetních uzlů tedy probíhají iterace, dokud není splněno 

kritérium absolutní přesnosti: 

 |𝑇𝑖𝑗
𝑘 − 𝑇𝑖𝑗

𝑘−1| ≤ 𝜉𝑇 (7.35) 

Podmínka (7.35) analogicky jako (7.31) odpovídá absolutnímu kritériu (6.18) uvedenému 

v podkapitole 6.6. 

Výsledek úlohy ilustruje následující obrázek: 

 

Obr. 7.15 Průběh změny teplotního pole pro klínovou mezeru, parametry: 𝑙 = 10𝑚𝑚, 𝑏 = 14𝑚𝑚, ℎ1 = 1.1𝜇𝑚, ℎ2 = 1𝜇𝑚, 

𝑈 = 1𝑚/𝑠, 휂 = 0.05𝑃𝑎 𝑠, 𝜌 = 890𝑘𝑔/𝑚3, 𝐽 = 4.184𝐽/𝑐𝑎𝑙, 𝑐𝑝 = 1870𝐽/𝑘𝑔 𝐾, 𝛽 = 0,03𝐾−1, 𝑡0 = 303𝐾 
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7.1.5 Výpočet únosnosti mazacího filmu 

Jedna z hlavních statických charakteristik ložiska je jeho únosnost. Souvisí s tenkým mazacím 

filmem uvnitř hydrodynamického ložiska. Únosnost ložiska totiž odpovídá statickému zatížení, 

které je možné na ložisko při dané geometrické konfiguraci a kluzné rychlosti aplikovat, aniž 

by došlo k porušení tohoto mazacího filmu.  

Mazací film je schopen nést vnější zatížení díky hydrodynamickému tlaku, jenž v něm vzniká. 

Tímto hydrodynamickým tlakem se zabývají předešlé podkapitoly. Cílem této podkapitoly je 

vyjádřit výslednou sílu, kterou zmíněné tlakové pole působí na kluznou plochu. Na základě této 

výsledné síly totiž lze určit možné zatížení ložiska.  

V případě této kapitoly tedy chceme vyčíslit hodnotu výsledné síly 𝑊, kterou působí 

hydrodynamické tlakové pole na povrch klínové mezery. Směr této síly bude kolmý na 

uvažovanou kluznou plochu, viz obr. 7.1. Vztah pro výpočet velikosti celkové síly odpovídající 

tlakovému poli je následující: 

 
𝑊 =∬𝑝 𝑑𝑥 𝑑𝑦

𝑆

 (7.36) 

Tzn. postačí integrovat tlakovou funkci přes uvažovanou výpočtovou oblast, v našem případě 

je rovnice (7.36) počítána numericky pomocí lichoběžníkové integrace. 

Pokud bychom chtěli tlakové pole nahradit staticky ekvivalentní silou, je třeba také určit polohu 

působiště výsledné síly. Působiště této síly lze určit jako těžiště objemu uzavřeného mezi 

plochou vyjadřující hodnoty tlaku a rovinou určenou osami 𝑥, 𝑦, viz obr. 7.1. 

 
𝑥𝑡 =

1

𝑊
∬𝑝 ∙ 𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑦

𝑆

 (7.37) 

 
𝑦𝑡 =

1

𝑊
∬𝑝 ∙ 𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦

𝑆

 (7.38) 

Na základě vztahů (7.37) a (7.38) je tedy možné nalézt působiště výsledné síly 𝑊 od tlakového 

pole působícího na rovinnou klínovou mezeru. 

  



52 

7.1.6 Prostorový výpočet tlakového pole se zahrnutím teplotních vlivů 

Vlastnosti mazacího média jsou teplotně závislé. S teplotou se mění zejména viskozita a hustota 

mazacího média. Podstatné však je, že vznik hydrodynamického tlakového pole v ložisku závisí 

na obou těchto veličinách. Proto je třeba z důvodu zpřesnění dosavadních výsledků jejich vliv 

zohlednit.  

Doposud byly v této práci výpočty tlakového pole a teplotního pole prováděny vzhledem k sobě 

izolovaně a při výpočtu tlaku byla uvažována konstantní hodnota viskozity a hustoty. Ve 

skutečnosti se však vlivem oteplení změní viskozita a hustota média a tím se také změní 

rozložení a hodnoty tlakového pole. V závislosti na těchto změnách se však znovu zákonitě 

musí změnit také teplota média. Z tohoto je zřejmé, že se tento proces cyklicky opakuje, dokud 

nedojde k rovnovážnému stavu. Cílem této podkapitoly je popsat tento proces a zohlednit 

proměnnost zmíněných veličin do výpočtu. 

K tomuto účelu bude využita modifikace již použitého algoritmu pro výpočet tlakového pole. 

Upraven bude tak, aby zohledňoval vliv změny viskozity a hustoty v závislosti na oteplení 

maziva. Využije se toho, že tak jako lze v každém výpočetním uzlu vyjádřit hodnotu aktuální 

teploty, lze v něm také vyjádřit hodnotu dynamické viskozity, resp. hustoty mazacího média. 

Nyní je třeba se vrátit k Reynoldsově rovnici (7.1),v ní ještě figurují členy zahrnující viskozitu 

a hustotu média, protože zatím nebyla převedena na rovnici o bezrozměrných veličinách. 

Předpokládejme, že provedeme stejný převod této rovnice na bezrozměrnou ale s tím rozdílem, 

že zavedeme dva nové přepočtové koeficienty právě pro viskozitu a hustotu. 

Řekněme, že aktuální dynamická viskozita, resp. aktuální hustota vzhledem k teplotě lze 

vyjádřit: 

 휂 = 휂∗ ∙ 휂0 (7.39) 

resp. 

 𝜌 = 𝜌∗ ∙ 𝜌0 (7.40) 

Rovnici (7.1) pak můžeme psát ve tvaru: 

 𝜕

𝜕𝑥
(
𝜌∗𝜌0 ℎ

3

6 휂∗휂0

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
𝜌∗𝜌0 ℎ

3

6 휂∗휂0

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 𝑈

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌∗𝜌0ℎ) (7.41) 

Dále použijeme koeficienty pro přepočet na bezrozměrné veličiny. Pro bezrozměrné souřadnice 

vztah (7.3), pro tloušťku filmu (7.4) a pro bezrozměrný tlak využijeme vztah (7.20). Rovnice 

(7.41) přejde na bezrozměrný tvar: 

 𝜕

𝜕𝑋
(
𝐻3𝜌∗

휂∗
𝜕𝑃

𝜕𝑋
) + 𝛼

𝜕

𝜕𝑌
(
𝐻3𝜌∗

휂∗
𝜕𝑃

𝜕𝑌
) =

𝜕

𝜕𝑋
(𝜌∗𝐻) (7.42) 

Kde 𝛼 vyhovuje vztahu (7.15). 

Lze si všimnout, že rovnice (7.42) je pouze modifikací již použité rovnice (7.14). 

Konečnou úpravou je diskretizace rovnice (7.42), kdy je postupováno analogicky jako 

v případě rovnice (7.14). 
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Nejprve označme koeficient21: 

 
𝜆 =

𝜌∗

휂∗
 (7.43) 

Zjednodušeně zapišme násobení bezrozměrné tloušťky filmu tímto koeficientem: 

 𝜑 = 𝐻3𝜆 (7.44) 

Dále zjednodušeně zapišme: 

 𝛾 = 𝐻𝜌∗ (7.45) 

Konečně můžeme psát diskretizovaný tvar rovnice (7.42): 

𝑃𝑖,𝑗

=
−Δ𝑋 (𝛾

𝑖+1,𝑗
− 𝛾

𝑖−1,𝑗
) 2⁄ +𝜑

𝑖+1 2,𝑗⁄
𝑃𝑖+1,𝑗 +𝜑𝑖−1 2,𝑗⁄

𝑃𝑖−1,𝑗 + 𝛼(Δ𝑋 Δ𝑌)⁄ 2
(𝜑

𝑖,𝑗+1 2⁄
𝑃𝑖,𝑗+1 +𝜑𝑖,𝑗−1 2⁄

𝑃𝑖,𝑗−1)

𝜑
𝑖+1 2,𝑗⁄

+𝜑
𝑖−1 2,𝑗⁄

+ 𝛼(Δ𝑋 Δ𝑌)⁄ 2
(𝜑

𝑖,𝑗+1 2⁄
+𝜑

𝑖,𝑗−1 2⁄
)

 
(7.46) 

Přičemž si lze všimnout podobnosti této rovnice s rovnicí (7.18). 

 

Analogicky se vraťme také k rovnici pro výpočet změny teplotního pole (6.25) ještě před 

převodem na bezrozměrné veličiny. Stejným způsobem jako výše lze vztahy (7.39) a (7.40) 

aplikovat také na rovnici (6.25), tato rovnice pak přejde v tvar:  

 
𝑞𝑥
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑞

𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
=
휂∗휂0𝑈

2

𝐽𝜌∗𝜌0𝑐𝑝ℎ
+

ℎ3

12휂∗휂0𝐽𝜌∗𝜌0𝑐𝑝
[(
𝜕𝑝

𝜕𝑥
)
2

+ (
𝜕𝑝

𝜕𝑦
)
2

] (7.47) 

Kde 𝐽 je mechanický ekvivalent tepla a objemové toky (6.26) ve směrech 𝑥, 𝑦 se změní na: 

 
𝑞𝑥 =

𝑈ℎ

2
−

ℎ3

12휂∗휂0

𝜕𝑝

𝜕𝑥
 

(7.48) 
 

𝑞𝑦 = −
ℎ3

12휂∗휂0

𝜕𝑝

𝜕𝑦
 

Znovu využijeme vztahů pro přepočet na bezrozměrné veličiny tzn. vztah (7.3) pro 

bezrozměrné souřadnice, (7.4) pro tloušťku filmu, koeficient (7.15), (7.20) pro bezrozměrný 

tlak a (7.21) pro bezrozměrný tok. Navíc je třeba vztah pro přepočet bezrozměrné teploty: 

 
𝑇∗ =

2𝐽𝜌0𝑐𝑝ℎ2
2

𝑈𝑙휂0
𝑇 (7.49) 

  

                                                 
21 Koeficienty (7.43) až (7.45) nesmí být chápány jako skaláry. Jedná se v podstatě o zjednodušující zápis dělení, 

resp. násobení dílčích veličin v určitém bodě sítě. Např. dle vztahu (7.44): 𝜑𝑖+1 2,𝑗⁄ = 𝐻𝑖+1 2,𝑗⁄
3 𝜆𝑖+1 2,𝑗⁄  
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Dosazením těchto vztahů se změní tvar rovnice (7.47) následovně: 

 𝜕𝑇∗

𝜕𝑋
=
1

𝑄𝑥
{−√𝛼𝑄𝑦

𝜕𝑇∗

𝜕𝑌
+
2휂∗

𝐻𝜌∗
+
6𝐻

휂∗𝜌∗
[(
𝜕𝑃

𝜕𝑋
)
2

+ 𝛼 (
𝜕𝑃

𝜕𝑌
)
2

]} (7.50) 

Kde  

 
𝑄𝑥 =

𝐻

2
−
𝐻3

2휂∗
𝜕𝑃

𝜕𝑋
, 𝑄

𝑦
= −

𝐻3

2휂∗
𝜕𝑃

𝜕𝑌
 (7.51) 

Po dosazení konečných diferencí dostáváme následující finální vztah: 

𝑇𝑖,𝑗
∗ − 𝑇𝑖−1,𝑗

∗

𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1
=
1

𝑄𝑥
{−√𝛼𝑄𝑦

𝑇𝑖,𝑗+1
∗ − 𝑇𝑖,𝑗

∗

𝑌𝑗+1 − 𝑌𝑗
+

2휂𝑖,𝑗
∗

𝐻𝑖,𝑗𝜌𝑖,𝑗
∗ +

6𝐻𝑖,𝑗

휂𝑖,𝑗
∗ 𝜌𝑖,𝑗

∗ [(
𝑃𝑖 − 𝑃𝑖−1 
𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1

)
2

+ 𝛼 (
𝑃𝑖,𝑗+1 − 𝑃𝑖,𝑗 

𝑌𝑗+1 − 𝑌𝑗
)

2

]} (7.52) 

Kde  

 
𝑄𝑥 =

𝐻𝑖,𝑗

2
−
𝐻𝑖,𝑗
3

2휂
𝑖,𝑗
∗

𝑃𝑖,𝑗 − 𝑃𝑖−1,𝑗 

𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1
 , 𝑄

𝑦
= −

𝐻𝑖,𝑗
3

2휂
𝑖,𝑗
∗

𝑃𝑖,𝑗+1 − 𝑃𝑖,𝑗 

𝑌𝑗+1 − 𝑌𝑗
 (7.53) 

Přičemž si lze všimnout podobnosti rovnic (7.52) resp. (7.53)s rovnicemi (7.32) resp. (7.33). 

Díky tomu, že rovnice (7.46) pro výpočet tlakového pole a rovnice (7.52) pro výpočet změny 

teplotního pole jsou v podstatě totožné s rovnicemi (7.18) a (7.32) použitými v předchozích 

podkapitolách, je možné řešení těchto rovnic provádět zcela analogicky, jediným rozdílem je 

nutnost dopočítat koeficienty 𝜌∗, 휂∗. 

Výpočet těchto koeficientů je zakomponován do skriptu pro výpočet změny teplotního pole. Na 

základě dopočítané teploty v jednotlivých uzlech lze jednoznačně v jednotlivých uzlových 

bodech dopočítat jednak aktuální hodnotu viskozity média např. pomocí Barusova vztahu 

(6.27) a také aktuální hodnotu hustoty média na základě nějakého vyjádření její teplotní 

závislosti např. dle vztahu (6.29).  

Spočítané hodnoty viskozity a hustoty ve výpočetních uzlech lze pak převést na bezrozměrné 

pomocí vztahů (7.39) a (7.40). 

Postup řešení ustanovení rovnováhy mezi tlakovým a teplotním polem vlivem změn viskozity 

a hustoty média popisuje následující vývojový diagram na obr. 7.18, výsledky výpočtu pak 

zobrazují obr. 7.16 a obr. 7.17. 
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Obr. 7.16 Teplotně ovlivněné bezrozměrné tlakové pole, vstupní param.: 𝑙 = 10𝑚𝑚, 𝑏 = 14𝑚𝑚, ℎ1 = 1,1𝜇𝑚, ℎ2 = 1𝜇𝑚, 

𝑈 = 1𝑚/𝑠, 휂 = 0.05𝑃𝑎 𝑠, 𝜌 = 890𝑘𝑔/𝑚3, 𝐽 = 4.184𝐽/𝑐𝑎𝑙, 𝑐𝑝 = 1870𝐽/𝑘𝑔 𝐾, 𝛽 = 0,03𝐾−1, 𝑡0 = 303𝐾 

 

 

Obr. 7.17 Srovnání bezrozměrných tlakových polí, slabě: teplotně neovlivněné tlakové pole, zvýrazněno: teplotně ovlivněné 

tlakové pole viz obr. 7.16 
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Vývojový diagram: 

  

Start 

Síť tloušťky filmu 

Převedení na bezrozměrné veličiny 

Síť uzlů 

Výpočet tlakového pole (obr. 7.21) 

Zadání vstupní dat 

Volba počtu 

uzlů 

Konec 

Vykreslení výsledků 

Výpočet teplotního pole (obr. 7.20) 

Výpočet ustáleného stavu (obr. 7.19) 

Obr. 7.18 Vývojový diagram pro prostorový výpočet tlakového s vlivem oteplení 
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Dílčí bloky vývojového diagramu na obr. 7.18: 

 

 

  

 

Síť tloušťky filmu 

Převedení na 

bezrozměrné veličiny 

Síť uzlů 

Hlavní výpočet 

Splněno kritérium (6.19)? 

Ne 

Ano 

 

Výpočet teplotního pole 

Ne 

Splněno kritérium (7.35)? 

Změna viskozity  

Změna hustoty 

Ano 

Ustálený stav 

Výpočet tlakového pole 

Ne 

Splněno kritérium (6.19)? 

Výpočet teplotního pole 

Splněno kritérium (7.35)? 

Výpočet viskozity 

Výpočet hustoty 

Načtení viskozity 

Načtení hustoty 

Ne 

Ano 
Ano 

Ne 
Rovnováha viskozity a hustoty? 

Ano 

Obr. 7.21 Diagram výpočtu tlakového pole 

Obr. 7.20 Diagram výpočtu teplotního pole 

Obr. 7.19 Diagram výpočtu ustáleného stavu teplotních změn 
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7.2 Radiální válcové ložisko 

Často používaným typem ložisek jsou radiální hydrodynamická ložiska. Také tento typ ložisek 

dokáže nést radiální zatížení, aniž by nastal přímý kontakt mezi rotujícím čepem a ložiskovou 

pánví. Mezera mezi těmito dvěma povrchy má klínový tvar díky přítomnosti excentricity mezi 

středy čepu a ložiskové pánve podobně jako u rovinné klínové mezery, které se věnuje 

podkapitola 7.1. Uvnitř maziva je stejně tak vytvářen hydrodynamický tlak, díky němuž tenký 

mazací film od sebe odděluje kluzné povrchy. Schematické znázornění radiálního ložiska 

včetně vznikajícího hydrodynamického tlakového pole zobrazuje následující obr. 7.22. 

 

Na obr. 7.22 lze také vidět, že vychýlení středu čepu ve formě excentricity neprobíhá ve 

vertikálním směru, ale pod určitým úhlem odklonu 𝜓 z vertikálního směru. Děje se tak proto, 

aby tlakové pole působící na čep (na obr. 7.22 nahrazeno vektorem �⃗⃗⃗� ) bylo v rovnováze se 

statickou zatěžující silou 𝐹 . [1, s. 8] 

Hydrodynamická ložiska mají svoje nevýhody. Jednou z nich je, že jsou zcela závislá na 

přívodu mazacího média. Pokud je jen na krátkou dobu přerušena dodávka maziva, může to 

způsobit přehřívání a náhlou poruchu. Proto z bezpečnostních důvodů nejsou hydrodynamická 

ložiska používána např. v leteckých motorech. [1, s. 9] 

Další nevýhodou je malý odpor vůči radiálním výchylkám, zejména při malých hodnotách 

excentricity22. Tato nevýhoda se týká hlavně radiálních válcových ložisek, proto se nepoužívají 

u strojů s vysokými nároky na přesnost, jako jsou obráběcí stroje. V případě dynamického 

zatížení totiž může dojít k nestabilnímu chování. [1, s. 9] 

                                                 
22 Při vysokých otáčkách s nízkým zatížením. 

𝑂1 

𝜓 

𝑂2 

휃 
𝐹  

�⃗⃗⃗�  

𝜔 

𝑒 

𝑝 

𝑝 

Obr. 7.22 Schéma radiálního hydrodynamického ložiska, radiální i axiální pohled, dle [1] 
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Řešení statických parametrů pro tento typ ložisek vychází podobně jako u rovinné klínové 

mezery z Reynoldsovy rovnice popisující tlakové pole uvnitř mazacího filmu. Potíž je ovšem 

v tom, že její analytické řešení existuje pouze pro speciální případy ložisek23. Literatura [1, s. 

68] uvádí, že na počátku 20. století byla navrhována pouze dlouhá hydrodynamická ložiska, tj. 

jejich šířka byla dlouhá ve srovnání s průměrem. Později se však ukázaly výhody v používání 

krátkých ložisek. Tyto ložiska mají sice ve srovnání s dlouhými ložisky nižší únosnost, ale mezi 

jejich největší výhody patří lepší chlazení díky rychlejšímu proudění maziva, menší požadavky 

na úhlovou souosost čepu a pouzdra nebo kompaktnější konstrukce. 

Jenže ve skutečnosti má každé ložisko délku konečnou. Výpočet tlakového pole u ložiska 

konečné délky však vyžaduje numerické řešení [2, s. 83], a proto jsou často ložiska s poměrem 

𝐿 > 𝐷 řešena jako nekonečně dlouhá, a naopak při poměru 𝐿 < 𝐷 jako nekonečně krátká. Je 

však zřejmé, že míra zjednodušení využitá v těchto dvou případech je příliš velká. 

V následujících podkapitolách proto budou řešena pouze radiální ložiska konečné délky. 

  

                                                 
23 Pouze velmi dlouhá nebo velmi krátká ložiska lze řešit analyticky. Rovinný výpočet tlakového pole u klínové 

mezery je analogií pro tyto případy, viz rovnice (7.8) a (7.9). 
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7.2.1 Prostorový výpočet tlakového pole 

Na obr. 7.22 bylo možné vidět rovnovážnou polohu 

čepu uvnitř ložiskové pánve. Platí, že geometrický střed 

čepu 𝑂2 v rovnovážné poloze lze jednoznačně popsat 

pomocí excentricity 𝑒 a úhlu odklonu 𝜓 od vertikálního 

směru.  

 

Z numerického hlediska je výhodnější excentricitu normovat na tzv. bezrozměrnou výstřednost 

[7, s. 33]: 

 𝜖 =
𝑒

𝑐
 (7.54) 

Kde 𝑐 je radiální vůle mezi čepem a pouzdrem tzn. 𝑐 = 𝑅1 − 𝑅2, poloměry viz obr. 7.23. 

Při výpočtu tlakového pole se postupuje velice podobně, jako v případě rovinné klínové 

štěrbiny, do výpočtu je však třeba zahrnout kruhový tvar výpočtového pole, proto se pracuje 

s polárním souřadným systémem. Je tedy zřejmé, že tloušťka filmu mazacího média bude 

funkcí úhlové souřadnice 휃, viz obr. 7.23. 

S využitím sinové věty v Δ𝑂1𝑂2𝑃 můžeme zformulovat následující vztahy [7, s. 33]: 

 𝑒

sin 𝛼
=

𝑅1
sin 휃

 ⇒ sin 𝛼 =
𝑒

𝑅1
sin 휃 (7.55) 

 
cos 𝛼 = (1 − sin2 𝛼)1/2 = (1 −

𝑒2

𝑅1
2 sin2 휃

)

2

= 1 −
𝑒2

2𝑅1
2 sin

2 휃 +⋯ 

(7.56) 

Kde 𝛼 je úhel u vrcholu 𝑃 a 휃 úhel u vrcholu 𝑂2 v Δ𝑂1𝑂2𝑃. Protože člen 𝑒 𝑅1⁄  ≪ 1, je 

zanedbatelný. Dostáváme pak následující geometrický vztah: 

 ℎ + 𝑅2 = 𝑒 𝑐𝑜𝑠 휃 + 𝑅1 cos 𝛼 = 𝑒 cos 휃 + 𝑅1  (7.57) 

Což lze zapsat také takto: 

 ℎ = 𝑒 𝑐𝑜𝑠 휃 + 𝑐 = 𝑐(1 + 𝜖 cos 휃) (7.58) 

𝑂1 

𝜓 

𝑂2 

휃 

𝐹  

�⃗⃗⃗�  

𝜔 

𝑒 

𝑝 

ℎ 𝑅2 

𝑅1 

𝑃 

Obr. 7.23 Radiální válcové ložisko, značení 

symbolů  
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Na vztahu (7.58) je vidět, že průběh tloušťky filmu válcového ložiska je přibližně dán 

kosinovou funkcí, přičemž chyba plynoucí ze zjednodušení je pouze kolem 0,1% [7, s. 34]. 

Mezeru mezi čepem a pouzdrem lze zobrazit s využitím rozvinutí úhlové souřadnice 휃 na 

úsečku. Toto zobrazení včetně naznačení této úhlové souřadnice znázorňuje obr. 7.24: 

 

Obr. 7.24 Radiální válcové ložisko, rozvinutí úhlové souřadnice, dle [7] 

Při výpočtu se tlaku se vychází z Reynoldsovy rovnice ve tvaru (7.1), ve které je však tloušťka 

filmu funkcí souřadnice 𝑥. Pokud nahradíme 𝑥 = 𝑅휃 a 𝑈 = 𝑅𝜔, Reynoldsova rovnice se změní 

na následující tvar: 

 𝜕

𝑅2𝜕휃
(
ℎ3

6휂

𝜕𝑝

𝜕휃
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
ℎ3

6휂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 𝜔

𝜕ℎ

𝜕휃
 (7.59) 

Pro náš případ jsou rozsahy dvou proměnných 𝑦 a 휃 následující: 𝑦 ∈ (0; 𝑏), 휃 ∈ (0; 2𝜋). Podle 

toho budou také zapisovány okrajové podmínky. 

Axiální směr: 

Tlak na krajích ložiska: 𝑝|𝑦=0,𝑦=𝑏 = 0, změna tlaku v prostřední části ložiska: 
𝜕𝑝

𝜕𝑦
|
𝑦=𝑏/2

= 0 

Obvodový směr: 

Tlak na začátku uvažované geometrie 𝑝|𝜃=0 = 0, na konci mazacího filmu (výtok) máme 

vzhledem k Reynoldsově rovnici dvě okrajové podmínky 𝑝 = 0 ∧
𝜕𝑝

𝜕𝜃 
= 0. Poloha této okrajové 

podmínky je určena až v průběhu iteračního procesu, tzn. jedná se v podstatě o plovoucí 

okrajovou podmínku. V případě, že hodnota tlaku v uvažované oblasti klesne do záporných 

hodnot je tato záporná hodnota nahrazena nulou a v podstatě se právě do tohoto místa přesouvá 

plovoucí okrajová podmínka zmíněná výše24. Takto lze určit hodnotu úhlové souřadnice 휃 

výtoku mazacího filmu. 

Bezrozměrná forma Reynoldsovy rovnice lze zapsat takto: 

 𝜕

𝜕휃
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕휃
) + 𝛼

𝜕

𝜕𝑌
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑌
) =

𝜕𝐻

𝜕휃
= −𝜖 sin 휃 (7.60) 

Kde 𝑅 je poloměr ložiska, 𝑏 tloušťka ložiska, bezrozměrná souřadnice 𝑌 viz vztah (7.3), 

koeficient 𝛼 = (𝑅 𝑏⁄ )2 analogicky ke (7.15), bezrozměrný tlak 𝑃 = 𝑝𝑐2 6𝑈휂𝑅⁄  analogicky ke 

vztahu (7.6) a bezrozměrná tloušťka filmu 𝐻 = ℎ 𝑐⁄ = (1 + 𝜖 cos 휃) analogicky ke (7.4). 

                                                 
24 Tohoto zjednodušení je běžně užíváno autory literárních zdrojů jako [1] [5] [7]a dalších. Záporný tlak se nepodílí 

na únosnosti ložiska, může však způsobit kavitaci a porušení spojitosti mazacího filmu. 

ℎ(휃) 

휃 

𝑈 

휃 = 0 휃 = 2𝜋 
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Diskretizace rovnice je provedena znovu jako v předchozích případech pomocí konečných 

centrálních diferencí, diferenciální rovnice je tak převedena na diferenční rovnici.  

Vyjádření tlaku v daném uzlu zapíšeme analogicky ke vztahu (7.18): 

𝑃𝑖,𝑗 =
−Δ휃(𝐻𝑖+1,𝑗 − 𝐻𝑖−1,𝑗) 2⁄ + 𝐻𝑖+1 2,𝑗⁄

3 𝑃𝑖+1,𝑗 + 𝐻𝑖−1 2,𝑗⁄
3 𝑃𝑖−1,𝑗 + 𝛼(Δ휃 Δ𝑌)⁄ 2

(𝐻𝑖,𝑗+1 2⁄
3 𝑃𝑖,𝑗+1 + 𝐻𝑖,𝑗−1 2⁄

3 𝑃𝑖,𝑗−1)

𝐻𝑖+1 2,𝑗⁄
3 + 𝐻𝑖−1 2,𝑗⁄

3 + 𝛼(Δ휃 Δ𝑌)⁄ 2
(𝐻𝑖,𝑗+1 2⁄

3 + 𝐻𝑖,𝑗−1 2⁄
3 )

 (7.61) 

Kde hodnoty tloušťky filmu mimo hlavní uzlové body lze zapsat takto: 

 
𝐻𝑖+1/2 = (1 + 𝜖 cos (

휃𝑖 + 휃𝑖+1

2
) ) ≈

𝐻𝑖+1 + 𝐻𝑖
2

 

(7.62) 
 

𝐻𝑖−1/2 = (1 − 𝜖 cos (
휃𝑖 + 휃𝑖−1

2
) ) ≈

𝐻𝑖 + 𝐻𝑖−1
2

 

Tvar okrajových podmínek v diskrétním vyjádření samozřejmě odpovídá výše uvedeným 

vztahům. 

Iterační proces končí po splnění podmínky relativní přesnosti (6.19). 

Vývojový diagram popisující výpočet prováděný v této kapitole má stejnou strukturu jako 

u podkapitoly 7.1.2, proto není zvlášť vytvořen. Výsledek výpočtu pro rovinu symetrie je 

zobrazen v polárních souřadnicích na obr. 7.25.  

 

Obr. 7.25 Radiální válcové ložisko, tlakové pole v polárním zobrazení 
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7.2.2 Prostorový výpočet tlakového pole se zahrnutím teplotních vlivů 

Aby bylo možné zpřesnit výsledné tlakové pole v závislosti na proměnné viskozitě a hustotě 

v důsledku proměnné teploty, je nutné obdobně jako v podkapitole 7.1.4 vypočítat oteplení 

mazacího média. 

Je tedy zřejmé, že členy viskozity a hustoty v Reynoldsově rovnici již nebudou konstantami, 

a proto již budou vystupovat v derivacích. Podobně jako v podkapitole 7.1.6 budeme vycházet 

z Reynoldsovy rovnice (7.1), která s využitím úhlové souřadnice 휃 přejde na tvar velmi 

podobný rovnici (7.59). V rovnici jsou přítomné právě nekonstantní složky viskozity a hustoty: 

 𝜕

𝑅2𝜕휃
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕휃
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6𝑈

𝜕

𝑅𝜕휃
(𝜌ℎ) (7.63) 

Znovu jako v předchozí kapitole následuje převod rovnice do bezrozměrné podoby viz rovnice 

(7.60) a její úprava zahrnující proměnné složky analogicky jako ve vztahu (7.42): 

 𝜕

𝜕휃
(
𝐻3𝜌∗

휂∗
𝜕𝑃

𝜕휃
) + 𝛼

𝜕

𝜕𝑌
(
𝐻3𝜌∗

휂∗
𝜕𝑃

𝜕𝑌
) =

𝜕

𝜕휃
(𝜌∗𝐻) (7.64) 

Kde 𝑅 je poloměr ložiska, 𝑏 tloušťka ložiska, bezrozměrná souřadnice 𝑌 viz vztah (7.3), 

koeficient 𝛼 = (𝑅 𝑏⁄ )2 analogicky ke (7.15), bezrozměrný tlak 𝑃 = 𝑝𝑐2 6𝑈휂𝑅⁄  analogicky ke 

vztahu (7.6) a bezrozměrná tloušťka filmu 𝐻 = ℎ 𝑐⁄ = (1 + 𝜖 cos 휃) analogicky ke (7.4). 

Proměnná bezrozměrná viskozita 휂∗, resp. hustota 𝜌∗ pak vyhovuje vztahu (7.39) resp. (7.40). 

 

Poté budeme potřebovat rovnici pro výpočet změny teplotního pole.  

Protože základní rovnice a jejich převod do bezrozměrné podoby jsou již uvedeny 

v podkapitole 7.1.3, rovnou přikročme k bezrozměrnému tvaru energetické rovnice analogicky 

jako ve vztahu (7.50): 

 𝜕𝑇∗

𝜕휃
=
1

𝑄𝑥
{−√𝛼𝑄𝑦

𝜕𝑇∗

𝜕𝑌
+
2휂∗

𝐻𝜌∗
+
6𝐻

휂∗𝜌∗
[(
𝜕𝑃

𝜕휃
)
2

+ 𝛼 (
𝜕𝑃

𝜕𝑌
)
2

]} (7.65) 

Kde  

 
𝑄𝑥 =

𝐻

2
−
𝐻3

2휂∗
𝜕𝑃

𝜕휃
, 𝑄

𝑦
= −

𝐻3

2휂∗
𝜕𝑃

𝜕𝑌
 (7.66) 

Nyní následuje přechod od parciální diferenciální rovnice k rovnici diferenční analogicky jako 

u rovnice (7.52). Protože výsledné teplotní pole bude symetrické, počítat se bude pouze 

polovina uvažované oblasti. V našem případě pro souřadnici 휃 využijeme centrální diference a 

pro souřadnici y diference dopředné, využití jiných kombinací typů diferencí je samozřejmě 

možné. Centrální diference má tu výhodu, že při určování derivace ve směru souřadnice 휃 na 

konci uvažované oblasti lze využít přechozích výpočtových uzlů obecně 𝑄𝑁−1,𝑗 a současně uzlů 

na počátku pole 𝑄1,𝑗. 
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Diskretizovaná rovnice (7.65) má poté tvar: 

𝑇𝑖+1,𝑗
∗ − 𝑇𝑖−1,𝑗

∗

휃𝑖+1 − 휃𝑖−1
=
1

𝑄𝑥
{−√𝛼𝑄𝑦

𝑇𝑖,𝑗+1
∗ − 𝑇𝑖,𝑗

∗

𝑌𝑗+1 − 𝑌𝑗
+
2휂𝑖,𝑗

∗

𝐻𝑖,𝑗𝜌𝑖,𝑗
∗ +

6𝐻𝑖,𝑗

휂𝑖,𝑗
∗ 𝜌𝑖,𝑗

∗ [(
𝑃𝑖+1 − 𝑃𝑖−1 
휃𝑖+1 − 휃𝑖−1

)
2

+ 𝛼 (
𝑃𝑖,𝑗+1 − 𝑃𝑖,𝑗 

𝑌𝑗+1 − 𝑌𝑗
)

2

]} (7.67) 

Kde  

 
𝑄𝑥 =

𝐻𝑖,𝑗

2
−
𝐻𝑖,𝑗
3

2휂
𝑖,𝑗
∗

𝑃𝑖+1,𝑗 − 𝑃𝑖−1,𝑗 

휃𝑖+1 − 휃𝑖−1
 , 𝑄

𝑦
= −

𝐻𝑖,𝑗
3

2휂
𝑖,𝑗
∗

𝑃𝑖,𝑗+1 − 𝑃𝑖,𝑗 

𝑌𝑗+1 − 𝑌𝑗
 (7.68) 

Mazací médium do ložiska vstupuje pod počáteční teplotou a vystupuje s teplotou vyšší. 

Následně běžně dochází k jeho chlazení. Uvažujme tedy konstantní teplotu na vstupu. Okrajová 

podmínka v obvodovém směru je pak následující: 

 𝑇|𝜃=0 = 𝑇0 (7.69) 

A podmínka ve směru souřadnice 𝑌, díky níž lze řešit pouze polovinu uvažované oblasti: 

 𝜕𝑇

𝜕𝑌
|
𝑌=1/2

= 0 (7.70) 

Zadání teplotní závislosti viskozity a hustoty média je provedeno stejně jako v kapitole 7.1.6. 

Z důvodu, že geometrie ložiska má nyní válcový tvar, nemusí být za všech okolností řešení 

oteplení stabilní. [7, s. 13] Pro snížení vlivu této nestability, je do iteračního procesu zahrnutý 

následující relaxační parametr 𝑎 viz vztah (6.15): 

 𝑇𝑖,𝑗
𝑘 = (1 − 𝑎) ∙ 𝑇𝑖,𝑗

𝑘−1 + 𝑎 ∙ 𝑇𝑖,𝑗
𝑘  (7.71) 

Hodnotu 𝑎 je třeba vhodně zvolit s ohledem na rychlost výpočtu. Při příliš velké hodnotě 

výpočet nekonverguje, naopak při příliš malé hodnotě probíhá dlouho. Výraz (7.71) je tedy 

v podstatě lineární kombinací aktuální a předchozí iterace teploty a uměle zpomaluje rychlost 

zvyšování teploty mazacího média. 

Pro ukončení výpočtu je možné využít stejné stop kritérium jako v podkapitole 7.1.4, tedy 

kritérium (7.35). 

Postup výpočtu je následně velice podobný výpočtu provedeném v podkapitole 7.1.6, tzn. je 

proveden výpočet tlakového pole, poté výpočet oteplení a následně je prováděn výpočet 

ustáleného stavu mezi tlakovým a teplotním polem z důvodu změn viskozity a hustoty 

mazacího média.  

Protože algoritmus výpočtu je obdobný jako v podkapitole 7.1.6, dokumentuje jej dříve 

uvedený vývojový diagram na obr. 7.18. 

Výsledky výpočtu ilustrují obr. 7.27 a obr. 7.26 a dále pak Příloha A. 
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Obr. 7.26 Polární zobrazení tlakového a teplotního pole u válcového ložiska 

 

 
Obr. 7.27 Prostorové zobrazení tlakového pole u válcového ložiska 
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7.2.3 Výpočet únosnosti válcového ložiska 

Dosud bylo tlakové pole a oteplení mazacího filmu řešeno pouze pro známou polohu čepu 

uvnitř ložiskové pánve, tzn. bylo nutné do vstupních parametrů zadat polohu čepu. Ve 

skutečnosti tato poloha ale předem známá není, čep se totiž v závislosti na otáčkách a zatížení 

v určité rovnovážné poloze ustálí. Tato rovnovážná poloha je výsledkem rovnováhy mezi 

tlakovým polem uvnitř mazacího filmu a vnějším zatížením čepu. Aby bylo možné určit tuto 

rovnovážnou polohu, je nutné určit silovou výslednici tlakového pole, tzn. jeho únosnost. 

V podstatě se jedná o podobný úkol jako v případě kapitoly 7.1.5 s tím rozdílem, že geometrie 

ložiska je nyní válcová.  

Při výpočtu bude použita lichoběžníková 

numerická integrace, jejíž schéma lze vidět na 

obr. 7.28. 

Na tomto obrázku je schematicky vyznačen 

rovinný řez prostorového tlakového pole, 

úhlová souřadnice těžiště pole je označena 휃𝑡, 
vyznačena je také jedna z diskrétních liniových 

sil 𝑓𝑖25, ze kterých se skládá síla výsledná. 

Při výpočtu se postupuje tak, že je nejprve 

provedena aproximace polohy těžiště 

obdobným postupem jako v kapitole 7.1.5, tzn. 

plocha válce je rozvinuta do roviny a počítá se 

těžiště objemu viz vztahy (7.37) a (7.38). 

Následně je původní aproximace polohy těžiště 

tlakového pole zpřesněna. Je zaveden souřadný 

systém viz obr. 7.28, k němuž se počítají 

složky jednotlivých sil 𝑓𝑖. Jako obsahy 

lichoběžníků o výšce 2𝜋𝑟/ (𝑚 − 1), kde 𝑚 je 

počet uzlů po souřadnici 휃. 

Pro tyto složky platí: 

 𝑓𝑖𝑥 = 𝑓𝑖 sin(휃𝑡 − 휃) (7.72) 

 𝑓𝑖𝑦 = 𝑓𝑖 cos(휃𝑡 − 휃) (7.73) 

Pomocí sumace všech těchto diskrétních sil v odpovídajících směrech dostaneme liniové síly 

𝑓𝑥 a 𝑓𝑦 (jednotka [𝑁 𝑚⁄ ]).  

  

                                                 
25 Síla 𝑓𝑖 je označena liniovou, protože působí v rovinném řezu trojrozměrného tlakového pole, jednotka [𝑁/𝑚2] 

휃 
휃𝑡 

휃𝑡 − 휃 

𝑥 

𝑦 

𝜓 

𝑓𝑖 

𝑓𝑖𝑥 
𝑓𝑖𝑦 

Obr. 7.28 Schéma numerické integrace tlakového pole 
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Tyto síly je ještě nutné integrovat přes zbývající souřadnici 𝑧 po šířce ložiska. Pro tento účel je 

znovu použita numerická lichoběžníková integrace, obdobně jako ve vztahu (7.36). Výsledkem 

jsou složky únosnosti �⃗⃗⃗�  v lokálním souřadném systému viz obr. 7.28, jejich jednotkami je již 

[𝑁]: 

 

𝑊𝑥 = ∫𝑓𝑥  𝑑𝑧

𝑏

0

;  𝑊𝑦 = ∫𝑓𝑦  𝑑𝑧

𝑏

0

 (7.74) 

Jejich složením dostáváme hodnotu celkové únosnosti �⃗⃗⃗� . Na základě jejich velikosti pak 

můžeme upravit původní aproximaci 휃𝑡 úhlové polohy těžiště tlakového pole26: 

 
휃𝑡 = 휃𝑡 − arctan (

𝑊𝑥
𝑊𝑦
) (7.75) 

Čímž dostáváme k velikosti vektoru celkové únosnosti �⃗⃗⃗�  také jeho směr. Míří kolmo na povrch 

čepu uprostřed šířky ložiska v místě o úhlové souřadnici 휃𝑡. 

  

                                                 
26 Druhá souřadnice těžiště 𝑧𝑡 zůstává nezměněna, tlakové pole je symetrické. 
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7.2.4 Rovnovážný stav staticky zatíženého čepu 

Podkapitola má za cíl nalézt rovnovážnou polohu čepu uvnitř pouzdra na základě rovnováhy 

mezi zatěžující sílou 𝐹  a tlakovým polem mazacího filmu viz obr. 7.22 vytvořeným na základě 

hydrodynamických procesů.  

Při výpočtu bude uvažováno statické zatížení čepu ložiska a taktéž ovlivnění tlakového pole 

teplotními vlivy viz podkapitola 7.2.2.  

Na základě předešlé podkapitoly již víme, že tlakové 

pole lze nahradit výsledným vektorem únosností ložiska 

�⃗⃗⃗� . Naším cílem tedy bude najít takovou polohu hřídele, 

kdy zatěžující síla 𝐹  a výsledný silový vektor od 

tlakového pole �⃗⃗⃗�  budou v rovnováze.  

Z obr. 7.29 vyplývá, že poloha hřídele určitých rozměrů 

uvnitř určitého pouzdra je v polárním souřadném 

systému jednoznačně popsána pomocí excentricity 𝑒 

a úhlu odklonu 𝜓. 

Pro výpočet tlakového pole potřebujeme určit tloušťku 

mazacího filmu podél úhlové souřadnice 휃. Doposud 

využívaná kosinová aproximace, viz (7.58), je platná 

pouze pro radiální válcová ložiska. Lze ji upravit do 

následujícího tvaru27:  

 ℎ = 𝑒 cos ( 휃 − 𝜓) + 𝑐 = 𝑐(1 + 𝜖 cos(휃 − 𝜓)) (7.76) 

Je ale také možné využít obecnější tvar vycházející z analytického vyjádření tloušťky filmu 

v každém výpočetním uzlu. K tomu bylo využito vyjádření poloměru hřídele v polárních 

souřadnicích, jehož střed je posunut od počátku polárních souřadnic o excentricitu 𝑒. Tato 

situace je znázorněna na obr. 7.29, kartézský systém je pravotočivý, protože použitý polární 

systém bude také pravotočivý. 

Pokud vyjádříme složky excentricity 𝑒𝑥 = −𝑒 cos𝜓, 𝑒𝑦 = −𝑒 sin𝜓 můžeme vzdálenost 

povrchu čepu od středu polárního systému vyjádřit následovně: 

 
𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟(휃) = 𝑒𝑥 cos 휃 + 𝑒𝑦 sin 휃 + √(𝑒𝑥 cos 휃 + 𝑒𝑦 sin 휃)

2 + 𝑅2
2 − 𝑒𝑥

2 − 𝑒𝑦
2 (7.77) 

kde 𝑅2 je poloměr čepu. 

Tloušťka mazacího filmu je pak jednoduše dána: 

 ℎ(휃) = 𝑅1 − 𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟(휃) (7.78) 

Kde 𝑅1 je poloměr ložiskové pánve. 

                                                 
27 Vztah (7.76) vznikl na základě vztahu (7.58), ke kterému je přidán úhel odklonu 𝜓. 

 

𝑦 

𝑥 

𝑂1 

𝑂2 

𝜓 

𝑒 
𝑒𝑥 

𝑒𝑦 

𝐹  
Obr. 7.29 Schéma vychýlení čepu o excentricitu 
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Při numerickém výpočtu se pak využívá 

výpočtu této tloušťky filmu v diskrétních 

bodech rozložených rovnoměrně podél 

souřadnice 휃.  

Při nalézání rovnovážné polohy se určí 

výslednice tlakového pole stejným způsobem, 

jako v kapitole 7.2.3. Takto dostáváme jednak 

velikost výsledné síly a také místo jejího 

působení včetně směru. 

Hledání rovnovážné polohy pak rozdělíme na 

dvě části. První obsahuje nalezení hodnoty 

excentricity, která ovlivňuje velikost 

výslednice tlakového pole, druhá pak nalezení 

úhlu 𝜓, který ovlivňuje její směr. Obě dvě 

hledané veličiny musí být právě takové, aby výslednice tlakového pole působila přímo proti 

statické zatěžující síle 𝐹  a měla stejnou velikost. 

K tomuto účelu byla v této práci použita metoda půlení intervalu. Nabízí se využít ji dvakrát, 

jednou pro nalezení hodnoty 𝑒 a podruhé pro zjištění úhlu 𝜓. Protože se v tomto případě jedná 

o výpočet radiálního válcového ložiska, změna úhlu odklonu má za následek pouze změnu 

směru výslednice tlakového pole.28 Proto stačí použít bisekci pouze pro nalezení velikosti 

excentricity. Úhel odklonu se pak určí na základě orientace výsledné síly zjištěné dle 

podkapitoly 7.2.3.  

Algoritmus řešení odpovídá algoritmu uvedeném v kap. 7.2.2 s využitím kap. 7.2.3 a využití 

příslušných bisekcí. Dokumentuje jej vývojový diagram na obr. 7.32. 

Výsledky výpočtu pak znázorňuje obr. 7.31 a dále pak Příloha B. 

 
Obr. 7.31 Prostorové zobrazení čepu válcového ložiska v rovnovážném stavu 

                                                 
28 Ložisková pánev válcového ložiska je totiž rotačně symetrická. 

Obr. 7.30 Tloušťka mazacího filmu, 50x zvětšeno 
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Vývojový diagram algoritmu: 

  

Start 

Zadání vstupní dat 

Volba počtu 

uzlů 

Konec 

Vykreslení výsledků 

Bisekce hodnoty 𝑒 

|𝑊 − 𝐹|

|𝑊|
< 𝜉 

Určení 𝜓 z orientace výslednice 𝑊 

Ne 

Ano 

Vektor výslednice 𝑊 tlakového pole (kap.7.2.3) 

Výpočet tlakového pole (obr. 7.21) Výpočet teplotního pole (obr. 7.20) 

Výpočet ustáleného stavu (obr. 7.19) 

Obr. 7.32 Vývojový diagram výpočtu rovnovážného stavu staticky zatíženého čepu válcového ložiska s teplotním ovlivněním 
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7.2.5 Výpočet ztrátového výkonu 

Při klidném chodu rotoru u hydrodynamicky mazaných ložisek nedochází ke kontaktu mezi 

třecími povrchy, rotující čep je nesen mazacím filmem. Mazací médium má určitou viskozitu, 

díky níž je schopné vytvořit hydrodynamické tlakové pole. Na druhé straně ale v důsledku 

viskozity mazacího média dochází k vnitřnímu tření, které vede k oteplení maziva a následným 

ztrátám. 

Při výpočtu těchto ztrát bude využita kalorimetrická rovnice ve tvaru: 

 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 = 𝜌𝑉𝑐𝑝 Δ𝑇 (7.79) 

Kde 𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 je teplo a 𝑐𝑝 je měrná tepelná kapacita média. 

Pro výpočet tepla vzniklého během hydrodynamického mazání v závislosti na práci třecích sil 

lze postupovat s využitím znalosti průběhu změny teplotního pole odvozeného v kapitole 7.2.2. 

Budeme-li předpokládat, že mazací médium vyplňuje zcela spáru mezi dvěma kluznými 

povrchy a mazací film je spojitý, je možné postupovat dle schématu na obr. 7.33.  

Může tak být provedena numerická integrace objemu uzavřeného mezi pouzdrem a čepem 

ložiska podél úhlové souřadnice 휃. Každý diskrétní objem pak lze násobit aktuální hustotou, 

měrnou kapacitou i teplotní změnou dle kalorimetrické rovnice (7.79). 

Provedena je lichoběžníková integrace, přičemž z průběhu teplotního pole je vidět, že pro 

každou jednotlivou souřadnici 휃𝑖 je možné uvažovat jednu průměrnou teplotu podél souřadnice 

𝑦, aniž bychom se dopustili velké chyby. Schéma lichoběžníkové integrace zobrazuje obr. 7.33. 

Ztrátový výkon pak dostaneme jako teplo vztažené na jednu otáčku ložiska: 

 
𝑃𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 =

𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑛

60
 (7.80) 

  

𝑂1 

𝐻𝑖 

𝐻𝑖+1 

2𝜋𝑅

𝑚 − 1
 

휃𝑖 

𝑂2 

𝜔 

Obr. 7.33 Schéma numerické integrace pro výpočet ztrátového výkonu 
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7.3 Víceploché radiální ložisko 

Víceplochá ložiska mají oproti válcovým ložiskům značné výhody. Stabilita čepu v těchto 

ložiscích je lepší, protože se na každé kluzné ploše vytváří samostatná nosná hydrodynamická 

vrstva, která má snahu čep posouvat směrem ke středu ložiska. Na čep pak působí 

hydrodynamické síly z více než jednoho směru a vzniká tzv. předpětí. Také průtočné množství 

maziva je větší než u kruhových ložisek, díky čemuž je zajištěn lepší odvod tepla a nižší 

provozní teplota. 

Nejčastěji používanými typy ložisek spadajících do této kategorie jsou citrónová ložiska 

a přesazená ložiska, viz obr. 7.35 a obr. 7.34. [3] 

 

Obr. 7.35 Citronové ložisko 

Kde 𝑅𝐿 je poloměr vepsané kružnice ložiska, 𝑅𝐶 poloměr čepu, 𝑅𝑆 poloměr křivosti kluzné 

plochy, 𝑠 posunutí středu kluzné plochy vůči středu ložiska. 

Dle literatury [3] je možné definovat základní parametry těchto ložisek. Radiální vůle je 

definovaná následovně: 

 𝑐𝐿 = 𝑅𝐿 − 𝑅𝐶  (7.81) 

Radiální výrobní vůle: 

 𝑐𝑆 = 𝑅𝑆 − 𝑅𝐶 (7.82) 

Relativní vůle: 

 휁 = 𝑐𝐿/𝑅𝐿 (7.83) 

Předpětí ložiska: 

 𝛿 = 1 − 𝑐𝐿/𝑐𝑆 (7.84) 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 6.3, předpětí u ložisek definuje jejich odolnost vůči nestabilitě. 

Čím větší předpětí, tím je ložisko odolnější vůči nestabilitě, ale současně s tím má nižší 

únosnost. [3] 

𝑅𝐿 
𝑅𝐶 

𝑅𝑆 𝑠 

𝑂𝐿 

𝑂𝑆 
𝑂𝐿 

𝑅𝐿 

𝑅𝐶 

𝑅𝑆 
𝑠 

𝑂𝑆 

𝜔 

Obr. 7.34 Přesazené ložisko 
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Obecně můžeme ložisko rozdělit na 𝑛 dílčích ploch, které jsou částí válcové plochy určitých 

rozměrů. Citronové ložisko o třech plochách pak může obecně vypadat, jak je vyobrazeno na 

obr. 7.36, úhel 𝜏 vymezuje natočení spojnice středu křivosti 𝑂𝑆 jedné z ploch s jejím středem 

𝑠𝑆 vůči ose 𝑥.  

 
Obr. 7.36 Obecně natočené tříploché citronové ložisko 

Proces řešení víceplochého ložiska bude velmi podobný řešení ložiska válcového viz kapitola 

7.2. Nejprve bude vytvořena geometrie ložiska o požadovaném počtu ploch a rozměrech např. 

viz obr. 7.35. Dále je třeba znát tloušťku mazacího filmu podél souřadnice 휃, která je závislá 

na poloze čepu uvnitř ložiska. Třeba bude také nalézt rovnovážnou polohu čepu pro dané 

zatížení a otáčky. 

Protože numerické řešení Reynoldsovy rovnice pro tlak, resp. energetické rovnice pro výpočet 

oteplení mazacího média bude provedeno zvlášť pro každou dílčí plochu, budou vytvořeny dílčí 

výpočtové domény pro každou z těchto ploch.  

Další důvod pro rozdělení výpočtové oblasti jsou okrajové podmínky, ty je třeba aplikovat na 

rozhraní mezi dílčími plochami ložiska. Tyto okrajové podmínky je ale pro využívanou metodu 

sítí možné zadávat pouze na okraji sítě, což dílčí výpočtové domény umožňují. U prováděných 

výpočtů se bude předpokládat, že na každém rozhraní mezi plochami ložiska je vstup mazacího 

oleje ze zásobníku, tzn. nulový relativní tlak, resp. nulové oteplení oleje. 

Samotný výpočet pro jednu dílčí plochu ložiska je pak analogický výpočtu celého válcového 

ložiska s tím rozdílem, že výpočtové pole již nepokrývá celý obvod ložiska, ale pouze jeho část 

o obloukové míře 
2𝜋

𝑛
. Na každé takové dílčí ploše tedy proběhne výpočet. Celkové 

hydrodynamické tlakového pole stejně tak jako pole změn teplot pak vznikne sestavením všech 

dílčích příspěvků od zmíněných dílčích ploch v odpovídajícím pořadí vedle sebe. 

𝑅𝐿 
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7.3.1 Prostorový výpočet tlakového pole ložiska  

Nejprve je nutné vyjádřit v každém bodě ložiska tloušťku mazacího filmu. K tomuto účelu bude 

využito analytické vyjádření, viz vztah (7.77).  

Tento vztah si mírně upravíme. Vyjádříme si posunutí 𝑠 středu kluzné plochy vůči středu 

ložiska v souřadném systému viz obr. 7.36, přičemž při odvozování uvažovaná plocha bude 

vždy natočena právě tak, že úhel 𝜏 bude nulový:29 

 𝑠 = −(𝑅𝑆 − 𝑅𝐿) (7.85) 

Vzdálenost povrchu kluzné plochy od středu ložiska pak lze vyjádřit pro víceploché citronové 

ložisko následovně: 

 
𝑟𝐵(휃) = 𝑠 cos(휃) + √𝑠2 (cos2(휃) − 1) + 𝑅𝑆

2 (7.86) 

A analogicky pro víceploché přesazené ložisko: 

 
𝑟𝐵(휃) = 𝑠 sin(휃) + √𝑠2 (sin2(휃) − 1) + 𝑅𝑆

2 (7.87) 

Stejně tak je třeba znát vzdálenost povrchu čepu od středu ložiska, aby mohla být vyjádřena 

velikost mezery mezi čepem a ložiskovou pánví. Protože poloha čepu je jednoznačně popsána 

velikostí excentricity 𝑒 a úhlem odklonu 𝜓, pro vzdálenost povrchu čepu od středu ložiska lze 

využít vztah (7.77). 

Při výpočtu vzdálenosti 𝑟𝐵(휃) se využívá natočení každé dílčí plochy 𝜏 = 0, tzn. úhel 휃 lokálně 

nabývá hodnot v rozsahu 휃 ∈ (−
𝜋

𝑛
;
𝜋

𝑛
), kde 𝑛 je počet ploch ložiska.  

Poté je ke každé diskrétní vzdálenosti 𝑟𝐵 přiřazena odpovídající úhlová souřadnice, podle 

skutečné geometrické konfigurace ložiska.  

Teprve až po tomto kroku může být vyjádřena tloušťka mazacího filmu pro danou úhlovou 

souřadnici 휃 jako rozdíl vzdálenosti ložiskové pánve od geometrického středu ložiska 𝑟𝐵(휃) 
a vzdálenosti čepu 𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟(휃) od téhož místa: 

 ℎ(휃) = 𝑟𝐵(휃) − 𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟(휃) (7.88) 

Což je vztah podobný zápisu (7.78). Hodnoty tloušťky filmu ℎ(휃) vstupují do výpočtu 

Reynoldsovy rovnice, obdobně, jako při výpočtu radiálního válcového ložiska. Nyní je však 

třeba při řešení Reynoldsovy rovnice zadávat více okrajových podmínek vztahujících se ke 

každé dílčí ploše. Proto je výhodnější při výpočtu používat dílčí výpočtové oblasti pro každou 

plochu ložiska. Tento postup navíc umožňuje řešení Reynoldsovy rovnice zvlášť pro každou 

plochu s následným spojením všech dílčích řešení. 

Sloučení dílčích řešení do jednoho spočívá v seřazení získaných dílčích výsledků za sebe, což 

vede na jeden globální výsledek analogický k výsledku pro válcové ložisko.  

                                                 
29 Takto je předpočítána vzdálenost povrchu kružnice od středu ložiska bez ohledu na skutečnou velikost úhlu 𝜏, 
tento úhel bude do výpočtu zahrnut později. 
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Na každé dílčí ploše ložiska je tedy řešena rovnice (7.59), rozsahy obou proměnných 𝑦 a 휃 jsou 

následující: 𝑦 ∈ (0; 𝑏), 휃𝑟𝑒𝑙 ∈ (0;
2𝜋

𝑛
). Okrajové podmínky a další postup výpočtu je pak stále 

stejný, jako v případě radiálního válcového ložiska viz kapitola 7.2.1, tzn. na okrajích 

výpočtových domén je zadán nulový relativní tlak. 

Vývojový diagram popisující algoritmus výpočtu má stejnou strukturu jako u podkapitoly 

7.1.2.  

Tloušťku filmu citronového ložiska ve staticky rovnovážné poloze znázorňuje obr. 7.37, 

tlakové pole pak obr. 7.38. Další výsledky pro citronové ložisko obsahuje Příloha C. 

 

Obr. 7.37 Schéma tloušťky mazacího filmu citronového ložiska, 50x zvětšeno 

 
Obr. 7.38 Prostorové zobrazení - tlakové pole v citronovém ložisku 
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7.3.2 Prostorový výpočet oteplení ložiska  

Výpočet teplotního pole uvnitř víceplochého ložiska vychází z podobného principu jako 

výpočet pro radiálního válcové ložisko, viz kapitola 7.2.2. Obdobně jako v předchozí kapitole 

7.3.1 je oteplení počítáno zvlášť pro každou plochu víceplochého ložiska. Vstupními daty pro 

výpočet jsou výsledná tlaková pole získaná pro jednotlivé dílčí plochy. Výsledné pole 

celkového oteplení pak analogicky jako celkové tlakové pole vznikne uspořádáním takto 

vzniklých dílčích výsledků za sebe s ohledem na odpovídající úhlové souřadnice. 

Při výpočtu je pak využito rovnic a okrajových podmínek uvedených v kapitole 7.2.2, tzn. 

nejprve je vypočítáno celkové tlakové pole (kap. 7.3.1) a následně je určeno celkové oteplení 

ložiska. Okrajové podmínky jsou zadávány na rozhraní mezi dílčími plochami ložiska. Na 

každém takovém rozhraní je uvažován vstup chladícího média, proto je na něm zadáno nulové 

oteplení maziva, přičemž jeho teplota může růst až k dalšímu rozhraní. 

Algoritmus výpočtu oteplení víceplochého ložiska je analogický jako v případě radiálního 

válcového ložiska nebo klínové mezery, jeho strukturu popisuje vývojový diagram na obr. 7.14. 

Výsledky výpočtu pak zobrazují následující obr. 7.39 a Příloha C. 

 
Obr. 7.39 Schematické zobrazení tlakového pole a oteplení citronového ložiska 
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7.3.3 Výpočet rovnovážného stavu a ztrát 

Stejně jako v případě radiálního válcového ložiska je možné výpočtem postihnout více vlivů 

v souvislosti s měnící se teplotou (kap. 7.2.2), nebo dopočítat únosnost, či rovnovážný stav 

víceplochého ložiska. Oteplení lze do výpočtu zahrnout stejně jako v případě válcového 

ložiska, určení únosnosti je taktéž stejné. 

Hledání staticky rovnovážné polohy mezi zátěžnou silou a tlakovým polem, probíhá podobně 

jako v kapitole 7.2.4. V případě víceplochého ložiska je již nutné využít při hledání rovnovážné 

polohy jednak proceduru pro určení rovnovážné excentricity a stejně tak proceduru pro určení 

rovnovážného úhlu odklonu. Důvodem, proč již nelze využít pouze první z nich stejně jako 

v případě radiálního válcového ložiska, je nyní nepřítomnost rotační symetrie geometrie. 

Teoreticky totiž každá změna úhlu odklonu pro fixní hodnotu excentricity má za následek také 

změnu ve velikosti únosnosti ložiska. Na rozdíl od válcového ložiska, kde hodnota výslednice 

jeho únosnosti zůstávala nezměněná a pro dosažení rovnovážné polohy stačilo pouze změnit 

směr této výslednice, tzn. změnit úhel odklonu. 

Konkrétně výpočet rovnovážné polohy ložiska zatíženého statickou silou začíná prvotní iniciací 

úhlu odklonu. Tento úhel je určen pro určitou hodnotu excentricity tak, aby výslednice 

únosnosti bez ohledu na její velikost směřovala přímo proti zatěžující síle. To nám dá představu 

jednak o hodnotě úhlu odklonu pro zvolený typ ložiska a také o dalším vývoji hodnoty 

excentricity podle velikosti únosnost. 

Následuje výpočet rovnovážné hodnoty excentricity pro úhel odklonu získaný z předešlého 

výpočtu. Pokud únosnost ložiska v předešlém byla nízká, je třeba hodnotu excentricity zvětšit 

a naopak. Procedura pro výpočet rovnovážné excentricity odpovídá metodě půlení intervalu. 

Nutně proto potřebujeme znát krajní hodnoty, které je možné při výpočtu uvažovat. Jenomže 

na rozdíl od válcového ložiska není u ložiska zvolené geometrie maximální hodnota 

excentricity konstantní, ale mění se spolu s úhlem odklonu, viz obr. 7.41 a obr. 7.40. Proto je 

nejprve nutné určit krajní hodnotu excentricity pro uvažovaný úhel odklonu a teprve následně 

počítat její rovnovážnou hodnotu.  

Poté následuje zpřesnění výpočtu rovnovážné polohy, pokud již nebylo dosaženo požadované 

přesnosti. Pro hodnotu rovnovážné excentricity získané v předchozím kroku se znovu dopočítá 

teď již přesnější hodnota úhlu odklonu a následně, je-li to třeba, se vypočítá i nová hodnota 

excentricity. Těchto zpřesňujících kroků může proběhnout i více. 

Výsledkem je tedy rovnovážná poloha čepu, pro kterou se určují všechny statické vlastnosti 

daného ložiska včetně ztrátového výkonu. 

Ztrátový výkon je určován podobně jako v případě válcového ložiska (kap. 7.2.5). Ohřívaný 

objem mazacího média je počítán numerickou integrací využívající výpočtové uzly pro tlakové 

pole i oteplení, viz obr. 7.33. Díky tomu mohou být jednotlivé objemové přírůstky násobeny 

odpovídající hustotou, měrnou kapacitou a teplotou.  

Potíž je ovšem při určení ztrátového výkonu, protože do hry také vstupuje rychlost cirkulace 

mazacího média, která je obecně vyšší než u válcového ložiska. [1, s. 199] Odhad ztrátového 

výkonu jako vzniklého tepla na jednu otáčku čepu pak nemusí být přesný, protože rychlost 

cirkulace mazacího média může být vyšší. Proto je využit konzervativní odhad ztrát na základě 

vypočítaného objemu maziva a maximálních hodnot hustoty, měrné tepelné kapacity i teploty. 
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𝑂𝐿 

𝑂Č 
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𝑒𝑚𝑎𝑥 𝑂𝐿 
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𝜓 

𝑒𝑚𝑎𝑥 

𝑂Č 

Obr. 7.41 Maximální hodnota excentricity pro daný 

úhel odklonu, citronové ložisko 

 

Obr. 7.42 Maximální hodnota 

excentricity pro daný úhel odklonu, 

citronové ložisko 

 

Obr. 7.40 Maximální hodnota excentricity pro daný 

úhel odklonu, přesazené ložisko 
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8 Výpočet dynamických charakteristik ložiska 

Hydrodynamická ložiska mají určité pružné a tlumící vlastnosti. Rotující čep uvnitř ložiska je 

totiž obklopen tenkým mazacím filmem. Tyto vlastnosti se vyznačují tím, že se výchylka čepu 

z provozní polohy v závislosti na vnější nerovnovážné síle nerealizuje ve stejném směru, jakým 

působí tato síla. Proto se rotory uložené na hydrodynamických ložiscích chovají jinak než rotory 

na ložiscích tuhých. [2, s. 97] 

Znalost dynamických charakteristik, tj. koeficientů tuhosti a útlumu olejového filmu, nabývá 

stále větší důležitosti. Jsou to totiž charakteristiky ložiska, které rozhodují nejen o poloze 

kritických otáček rotoru a velikosti jejich tlumení, ale a také o stabilitě rotoru při nevyváženosti 

nebo náhodných vibracích. [10, s. 811] 

Je-li rotující čep ložiska zatížen statickou silou, ustálí se v rovnovážné poloze, kdy je splněna 

rovnováha mezi vnějším zatížením a hydrodynamickým tlakovým polem. Podstata zjišťování 

koeficientů tuhosti a tlumení spočívá v narušení této rovnovážné polohy buzením a sledování 

odezvy na toto buzení. [11, s. 22] Je tomu tak, protože tuhost objektu v podstatě vyjadřuje jeho 

odpor vůči změnám a tlumení vyjadřuje ztráty energie během těchto změn. Jednoduché schéma 

tohoto procesu zobrazuje obr. 8.1. 

 

Obr. 8.1 Schéma chování neznámého objektu, dle [10, s. 820] 

Problematika dynamických parametrů ložisek lze řešit na základě experimentálního přístupu 

s využitím speciálního měřícího zařízení. [12] Toto zařízení umožnuje rotující čep ložiska 

zatížit určitou přídavnou silou a pomocí snímačů naměřit vychýlení z rovnovážné polohy čepu 

ložiska způsobené právě tímto přídavným zatížením. Tento celý proces je však velmi nákladný, 

a proto je zde snaha získat tyto parametry výpočtovým modelováním. V této práci budou 

uvedeny různé výpočtové metody pro určení dynamických parametrů ložiska.  

Při návrhu výpočtových metod bylo v této práci použito analogie s experimentálními 

metodami. Při experimentu čep ložiska bývá buzen přídavnou silou a měří se jeho odezva ve 

formě výchylky z rovnovážné polohy. Z hlediska výpočtového modelování je však přímější 

opačný přístup, tzn. vybudit čep výchylkou určité velikosti a získat silovou odezvu na toto 

buzení. Toto vychází z podstaty použitého výpočtového modelu ložiska, kdy silové poměry 

v ložisku jsou počítány na základě aktuální polohy čepu. Je samozřejmě možné provést výpočet 

i naopak, tzn. pro zvolenou silovou konfiguraci na základě určité iterační metody dopočítat 

odpovídající polohu čepu. Tento způsob výpočtu byl také vyzkoušen30, ale vzhledem k vyšší 

výpočtové náročnosti nebyl rozvinut. 

  

                                                 
30 Na základě metody půlení intervalu byla hledána rovnovážná hodnota excentricity a úhlu odklonu tak, aby 

vyhovovaly zvoleným silovým poměrům v ložisku. 

Buzení 

(vstup) (výstup) 

Odezva Objekt o neznámých 

parametrech 
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Pokusme se nyní shrnout metody, které byly v této práci využity, jejich podrobnější popis bude 

uveden v odpovídajících podkapitolách. Společné mají právě to, že využívají k narušení 

rovnovážné polohy čepu budící výchylku. 

• Příčinkové součinitele 

Podstata metody vychází z myšlenky, separovat od sebe dva na sebe kolmé směry 

vychýlení čepu z rovnovážné polohy. [10, s. 821] V našem případě proběhne zvlášť 

vychýlení ve vertikálním směru a zvlášť v horizontálním směru. Přičemž pro obě tato 

vychýlení se určí změna silových poměrů v ložisku. Na základě této metody se ze 

získaných dat určí koeficienty tuhostní a útlumové matice. Tato metoda vyžaduje určit 

velikosti výchylek z rovnovážné polohy a případně čas, za který k výchylkám došlo. Je 

ale třeba, aby se vždy jednalo o dostatečně malou výchylku splňující předpoklad 

lineárního chování. [10, s. 816] [11, s. 24] 

• Obecná metoda perturbace 

Tato metoda je podobná metodě příčinkových součinitelů. Taktéž využívá separace 

výchylek ve dvou na sebe kolmých směrech s následným využitím změny silových 

poměrů v ložisku. Rozdíl je v tom, že vychýlení není prováděno pouze v kladném 

smyslu, ale také ve smyslu záporném. Celkem tak máme čtyři vychýlené polohy, ze 

kterých je podle definičního vztahu vyjádřena matice tuhosti. V případě dynamického 

vychýlení z rovnováhy pak analogicky čtyři polohy pro matici tlumení. Podobně jako 

u příčinkových součinitelů metoda vyžaduje určit velikost výchylky a případně čas, za 

který k ní došlo. [13, s. 120] 

• Metoda komplexní odezvové matice 

V tomto případě je čep ložiska buzen harmonickou závislostí výchylky izolovaně pro 

vertikální a horizontální směr. Současně je sledována silová odezva na toto buzení. 

Budící amplituda je úměrná velikosti excentricity, získaná silová odezva v diskrétních 

vzorkovacích bodech je aproximována sinovou funkcí. Na základě definice komplexní 

odezvové matice jsou v závislosti na průbězích buzení a odezev vypočítány prvky této 

matice, jejíž inverzí vznikne komplexní matice tuhosti. Pro získání výsledku je sice 

nutné provést výpočet pro více vychýlených stavů, odpadá však nutnost volby velikosti 

výchylky z rovnovážné polohy. Volit je třeba velikost amplitudy buzení a úhlovou 

frekvenci buzení. [10, s. 833] 
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8.1 Výpočet tlakového pole ložiska za dynamických podmínek 

Pro výpočet dynamických charakteristik ložiska je třeba výpočtově modelovat dynamickou 

změnu parametrů mazacího filmu, v závislosti na dynamických provozních podmínkách ložiska 

nebo pouze na dynamickém zatížení. Z tohoto důvodu vnikla tato podkapitola. 

Pokud nebudeme omezeni pouze na statický výpočet tlakového pole vznikajícího uvnitř 

ložiska, je nutné do výpočtu zahrnout také časovou změnu tloušťky mazacího filmu. Pro popis 

této situace vyjdeme z Reynoldsovy rovnice (6.6), ve které není třeba uvažovat prostřední člen 

pravé strany spojený s relativní rychlostí kluzných povrchů v ose 𝑦 a dále také elastické 

natahování nebo stlačování hraničních povrchů [7, s. 61]. Dostáváme tak rovnici: 

 𝜕

𝜕𝑥
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(
𝜌ℎ3

휂

𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6(𝑈

𝜕

𝜕𝑥
(𝜌ℎ) + 2

𝜕𝜌ℎ

𝜕𝑡
)   (8.1) 

Na rozdíl od rovnice (7.1) tato rovnice obsahuje člen pravé strany zohledňující relativní pohyb 

ploch ohraničujících médium směrem k sobě a od sebe. 

Převedení rovnice na rovnici o bezrozměrných veličinách je provedeno stejným způsobem jako 

v podkapitole 7.2.1, rovnice (8.1) přejde na tvar viz [7, s. 61]: 

 𝜕

𝜕휃
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕휃
) + 𝛼

𝜕

𝜕𝑌
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑌
) =

𝜕𝐻

𝜕휃
+
2

𝜔

𝑑𝐻

𝑑𝑡
= −휀 sin 휃 +

2휀

𝜔
sin 휃

𝑑𝛿

𝑑𝑡
+
2

𝜔
cos휃

𝑑휀

𝑑𝑡
  (8.2) 

Kde 𝑅 je poloměr ložiska, 𝑏 tloušťka ložiska, bezrozměrná souřadnice 𝑌 viz vztah (7.3), 

koeficient 𝛼 = (𝑅 𝑏⁄ )2 analogicky ke (7.15), bezrozměrný tlak 𝑃 = 𝑝𝑐2 6𝑈휂𝑅⁄  analogicky ke 

vztahu (7.6) a bezrozměrná tloušťka filmu 𝐻 = ℎ 𝑐⁄ =

(1 + 𝜖 cos 휃) analogicky ke (7.58). 

Přičemž tři členy na pravé straně vyjadřují tři způsoby 

vytváření hydrodynamického tlaku v mazacím filmu 

podobně jako v podkapitole 6.5.  

Člen −휀 sin 휃 vyjadřuje vytváření tlaku v mazacím 

filmu díky unášení viskózního maziva rotujícím čepem 

do sbíhající se spáry vlivem smykových napětí.  

Prostřední člen 
2

𝜔
sin 휃

𝑑𝛿

𝑑𝑡
 charakterizuje obdobný 

efekt vytváření filmu vlivem úhlové rychlosti 
𝑑𝛿

𝑑𝑡
 

spojnice geometrických středů čepu a ložiskové pánve 

viz obr. 8.2. 

Poslední člen rovnice popisuje vytváření tlaku vlivem přibližování a oddalování povrchů čepu 

a pánve 
𝑑

𝑑𝑡
. 

Tyto tři členy vzniknou dosazením výrazu (7.58) za bezrozměrnou tloušťku filmu do rovnice 

(8.2) a provedením odpovídajících derivací, úprava pravé strany rovnice pomocí (7.58) je platná 

pouze pro radiální válcové ložisko. 

𝑂1 

𝑂2 

𝛿ሶ 

𝜔𝑗 ℎ 

𝜔𝑏 

𝜖ሶ 

Obr. 8.2 Schéma některých symbolů pro dynamický  

výpočet válcového ložiska 
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To, zda bude některý z výše uvedených členů zanedbatelný vzhledem k jiným, samozřejmě 

závisí na chování daného ložiska. Prostřední člen může být v některých případech 

bezvýznamný, ale automaticky jej nelze zanedbat. [7, s. 62] 

Prvních dva členy pravé strany rovnice (8.2) lze pomocí úprav sloučit do jednoho, získáme tak 

člen následující: 

 −휀 sin 휃 +
2휀

𝜔
sin 휃

𝑑𝛿

𝑑𝑡
= −

휀

𝜔
sin 휃 (𝜔 − 2

𝑑𝛿

𝑑𝑡
) = −

휀

𝜔
sin 휃 (𝜔𝑗 +𝜔𝑏 − 2

𝑑𝛿

𝑑𝑡
) (8.3) 

Kde 𝜔𝑗 je úhlová rychlost čepu a 𝜔𝑏 je úhlová rychlost ložiskové pánve, pokud tedy u ní 

dochází k rotaci. 

Pak lze dle [7, s. 62] zapsat: 

 
𝜔∗ = 𝜔𝑗 + 𝜔𝑏 − 2

𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝜔 − 2

𝑑𝛿

𝑑𝑡
 (8.4) 

Kde 𝜔∗ můžeme označit za ekvivalentní úhlovou rychlost, jejímž vlivem vzniká 

hydrodynamický tlak. 

Dále pak zavedením nového bezrozměrného kinetického parametru: 

 
𝑞 =

2

𝜔∗
𝑑휀

𝑑𝑡
 (8.5) 

A mírnou modifikací parametru (7.6) pro bezrozměrný tlak: 

 𝑃 = 𝑐2𝑝/6𝜔∗𝑅𝑏
2휂 (8.6) 

Dosáhneme toho, že rovnici o bezrozměrných veličinách (8.2) můžeme zjednodušit 

následovně: 

 𝜕

𝜕휃
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕휃
) + 𝛼

𝜕

𝜕𝑌
(𝐻3

𝜕𝑃

𝜕𝑌
) = −휀 sin 휃 + 𝑞 cos휃  (8.7) 

Což je bezrozměrná podoba Reynoldsovy rovnice pro výpočet tlakového pole za dynamických 

podmínek platná pro válcové ložisko. Okrajové podmínky při řešení budou použity stejné, jako 

v podkapitole 7.2.1. 

Pro axiální směr je to Dirichletova podmínka pro tlak na krajích ložiska: 𝑝|𝑦=0,𝑦=𝑏 = 0 

a Neumannova podmínka v prostřední části ložiska: 
𝜕𝑝

𝜕𝑦
|
𝑦=𝑏/2

= 0. 

Pro obvodový směr je daný tlak na začátku uvažované geometrie 𝑝|𝜃=0 = 0. Na konci 

mazacího filmu (výtok) máme vzhledem k Reynoldsově rovnici dvě okrajové podmínky 𝑝 =

0 ∧
𝜕𝑝

𝜕𝜃 
= 0. Poloha této okrajové podmínky je určena až v průběhu iteračního procesu viz 

podkapitola 7.2.1. 

Díky tomu, že rovnice (8.7) je lineární parciální diferenciální rovnice, na základě principu 

superpozice může být řešení bezrozměrného tlaku 𝑃 rozděleno na dvě samostatné části: 

 𝑃 = 𝑃1 + 𝑞𝑃2 (8.8) 

Takže rovnice (8.7) může být řešena zvlášť pro oba členy pravé strany a jejich řešení jsou 

následně spojeny dohromady dle vztahu (8.8). 
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Tzn. analogicky jako v podkapitole 7.2.1 je vyjádřen tlak v obecném uzlovém bodě sítě jednak 

pro část řešení 𝑃1 a jednak pro část 𝑃2: 

𝑃1 𝑖,𝑗 =
Δ휃2𝜖 sin 휃𝑖 + 𝐻𝑖+1 2,𝑗⁄

3 𝑃1 𝑖+1,𝑗 + 𝐻𝑖−1 2,𝑗⁄
3 𝑃1 𝑖−1,𝑗 + 𝛼(Δ휃 Δ𝑌)⁄ 2

(𝐻𝑖,𝑗+1 2⁄
3 𝑃1 𝑖,𝑗+1 + 𝐻𝑖,𝑗−1 2⁄

3 𝑃1 𝑖,𝑗−1)

𝐻𝑖+1 2,𝑗⁄
3 + 𝐻𝑖−1 2,𝑗⁄

3 + 𝛼(Δ휃 Δ𝑌)⁄ 2
(𝐻𝑖,𝑗+1 2⁄

3 +𝐻𝑖,𝑗−1 2⁄
3 )

 (8.9) 

𝑃2 𝑖,𝑗 =
−Δ휃2 cos 휃𝑖 + 𝐻𝑖+1 2,𝑗⁄

3 𝑃2 𝑖+1,𝑗 + 𝐻𝑖−1 2,𝑗⁄
3 𝑃2 𝑖−1,𝑗 + 𝛼(Δ휃 Δ𝑌)⁄ 2

(𝐻𝑖,𝑗+1 2⁄
3 𝑃2 𝑖,𝑗+1 + 𝐻𝑖,𝑗−1 2⁄

3 𝑃2 𝑖,𝑗−1)

𝐻𝑖+1 2,𝑗⁄
3 +𝐻𝑖−1 2,𝑗⁄

3 + 𝛼(Δ휃 Δ𝑌)⁄ 2
(𝐻𝑖,𝑗+1 2⁄

3 +𝐻𝑖,𝑗−1 2⁄
3 )

 (8.10) 

Kde hodnoty tloušťky filmu mimo hlavní uzlové body jsou počítány na základě vztahu (7.62). 

Tyto dvě diskretizované rovnice jsou superponovány podle vztahu (8.8), který přejde 

v diskrétní tvar: 

 𝑃𝑖,𝑗 = 𝑃1 𝑖,𝑗 + 𝑞𝑃2 𝑖,𝑗 (8.11) 

Do iteračního procesu tedy vstupují vztahy (8.9), (8.10) a (8.11). Ukončení iteračního procesu 

nastane po splnění podmínky relativní přesnosti viz (6.19). 

Algoritmus výpočtu dokumentuje následující vývojový diagram zobrazený na obr. 8.3. 
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Vývojový diagram: 

 

  

Start 

Zadání vstupní dat 

Volba počtu 

uzlů 

Ano 

Konec 

Vykreslení výsledku 

Síť tloušťky filmu 

Převedení na bezrozměrné 

veličiny 

Síť uzlů 

Výpočet hydrodyn. tlaku 

Splněno kritérium (6.19)? 

Ne 

Výpočet dílčího tlaku 𝑃1 
viz (8.9) 

Výpočet dílčího tlaku 𝑃2 
viz (8.10) 

Výpočet celkového tlaku 
𝑃 = 𝑃1 + 𝑞𝑃2 

Obr. 8.3 Vývojový diagram pro dynamický výpočet tlakového pole válcového ložiska 
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8.2 Výpočet matice tuhosti a tlumení ložiska 

Řešení Reynoldsovy rovnice bývá běžně založeno na mnoha zjednodušeních a předpokladech 

viz kap. 6.4, které při dynamických provozních podmínkách ložiska nemusí být vždy splněny. 

[10, s. 816] Nepřesnosti ale mohou být také způsobeny dalšími skutečnostmi. Způsobuje je 

např. rozdíl mezi skutečnými rozměry ložiska31 a rozměry dosazovanými do výpočtu. Dále pak 

také odchylky ve vypočítaných hodnotách oteplení ložiska a z nich vyplývající odchylky ve 

viskozitě a hustotě mazacího média. 

Přesto mohou výpočtem určené koeficienty tuhosti a tlumení ložiska pro mnoho aplikací 

dostatečně reprezentovat realitu. 

 

Obr. 8.4 Schématické idealizované zobrazení koeficientů tuhosti a útlumu reprezentovaných mechanickou pružinou 

a tlumičem, dle [11, s. 25] 

V daném souřadném systému jsou tyto koeficienty značeny se dvěma indexy viz obr. 8.4. První 

index koeficientu označuje směr síly, druhý směr výchylky. [3] Např. 𝐾𝑥𝑦 označuje tuhost ve 

směru 𝑥 (změnu silových poměrů v tomto směru) při vychýlení čepu ve směru 𝑦. Prvky tuhosti 

se stejnými indexy rotor stabilizují a nazývají se hlavní tuhosti. Prvky tuhosti s různými indexy 

mají naopak destabilizující účinek a nazývají se vedlejšími členy. Protože vždy lze tyto 

koeficienty přiřadit k určité rovnovážné poloze ložiska, která je samozřejmě závislá na rychlosti 

čepu, jsou vždy počítány právě pro určitou rychlost rotace čepu a zatížení. [10, s. 817] 

Při většině analýz bývá ložisko nahrazeno systémem se dvěma stupni volnosti, ve směru 

kartézských souřadnic 𝑥, 𝑦. [11, s. 24] Dynamické koeficienty ložiska tak vyjadřují závislost 

změny silových poměrů na malých výchylkách z rovnovážné polohy, resp. na jejich rychlosti: 

 
[
d𝐹𝑥
d𝐹𝑦

] = [
𝐾𝑥𝑥 𝐾𝑥𝑦
𝐾𝑦𝑥 𝐾𝑦𝑦

] [
d𝑥
d𝑦
] + [

𝐵𝑥𝑥 𝐵𝑥𝑦
𝐵𝑦𝑥 𝐵𝑦𝑦

] [
d𝑥ሶ
d𝑦ሶ
] (8.12) 

  

                                                 
31 Vzhledem k výrobním tolerancím. 

𝜔 

𝑦 

𝑥 

𝐾𝑥𝑥 

𝐾𝑥𝑦 

𝐾𝑦𝑥 

𝐾𝑦𝑦 

𝐵𝑦𝑦 

𝐵𝑥𝑥 
𝐵𝑥𝑦 

𝐵𝑦𝑥 
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8.2.1 Odezva na přídavné zatížení, příčinkové součinitele 

Dynamické parametry ložiska lze určit s využitím tzv. příčinkových součinitelů, tato metoda se 

běžně využívá při experimentálním zjišťování těchto parametrů. [10, s. 821] Založena je na 

narušení rovnovážné polohy čepu ložiska. Tento stav je možné narušit jednak přídavnou silou 

nebo výchylkou. S ohledem na numerické řešení Reynoldsovy rovnice je výhodnější využít 

druhou variantu, kdy je vyčíslena změna sílových poměrů v ložisku v závislosti na známé 

výchylce z rovnovážné polohy. 

Pokud aplikujeme na čep ložiska přídavné statické zatížení, je možné určit všechny čtyři 

koeficienty matice tuhosti olejového filmu. V této podkapitole dále bude také uveden výpočet 

koeficientů matice tlumení pro případ přídavného dynamického zatížení. 

Princip metody je založen na tom, že vychýlení z rovnovážné polohy pomocí známé hodnoty 

výchylky není provedeno v libovolném směru, ale zvlášť ve vertikálním a zvlášť 

v horizontálním směru. [10, s. 821] 

Zapišme následovně velikosti přídavných sil vybuzených výchylkou: 

 d𝐹𝑥 = 𝐾𝑥𝑥d𝑥 + 𝐾𝑥𝑦d𝑦   a   d𝐹𝑦 = 𝐾𝑦𝑥d𝑥 + 𝐾𝑦𝑦d𝑦 (8.13) 

Kde d𝑥 resp. d𝑦 jsou posuvy středu čepu ve vertikálním resp. horizontálním směru 

z rovnovážné polohy pro určitou rychlost čepu. 

Díky tomu, že čep je buzen výchylkou v jednom směru, není problém zajistit, aby posuv 

ve směru druhém byl nulový. V tomto případě, nechť je nulový posuv d𝑦 a přídavné síly jsou 

d𝐹𝑥 , d𝐹𝑦, pak: 

 
𝐾𝑥𝑥 =

d𝐹𝑥
d𝑥
; 𝐾𝑦𝑥 =

d𝐹𝑦

d𝑥
 (8.14) 

A podobně pokud posuv 𝑑𝑥 ve vertikálním směru bude nulový, pak: 

 
𝐾𝑥𝑦 =

d𝐹𝑥
d𝑦
;𝐾𝑦𝑦 =

d𝐹𝑦

d𝑦
 (8.15) 

Tento přístup dává dobrou představu o tom, jakým způsobem lze chápat jednotlivé koeficienty 

matice tuhosti. Pokud si představíme čep ložiska jako element se dvěma stupni volnosti vázaný 

na ložiskovou pánev pomocí soustavy čtyř pružin a čtyř tlumičů viz obr. 8.4, pak každá z těchto 

entit představuje jeden koeficient matice tuhosti a tlumení. Můžeme koeficienty chápat také 

tak, že pokud jednotkově vychýlíme čep pouze ve směru osy 𝑥, koeficient 𝐾𝑥𝑥 bude 

představovat složku síly ve směru 𝑥, kterou klade ložisko odpor vůči vychýlení a koeficient 

𝐾𝑦𝑥 bude představovat složku této síly ve směru y. Analogicky zbylé dva koeficienty pro 

jednotkové vychýlení pouze ve směru osy 𝑦. 

Přístup, kdy jsou řídicí veličinou posuvy, je pro experimentální účely nevhodný, protože 

vyžaduje měnit velikost přídavných sil se současnou kontrolou odpovídajících posuvů. 

Z numerického hlediska je však výhodný, protože tento přístup umožňuje velikost posuvů 

přímo zvolit, a naopak dopočítávat velikosti sil. 
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Při experimentu se tedy využívá alternativní postup, který je založen na aplikování silového 

přídavného zatížení zvlášť v horizontálním a zvlášť ve vertikálním směru, při současném 

určování odezvy posuvů v obou směrech. 

Pro ilustraci podobnosti tohoto přístupu s přístupem předchozím uveďme vztahy, ze kterých 

vychází: 

Rovnici (8.13) lze maticově zapsat takto: 

 𝒇 = 𝑲𝒖 (8.16) 

Využijeme-li inverze matice 𝑲 tak, že označíme: 

 𝜿 = 𝑲−1 = [
𝜅𝑥𝑥 𝜅𝑥𝑦
𝜅𝑦𝑥 𝜅𝑦𝑦

] (8.17) 

Rovnici (8.16) je možné přepsat s využitím (8.17) následovně: 

 𝒖 = 𝜿 𝒇 (8.18) 

Jednotlivé členy matice 𝜿 jsou pak vyjádřeny inverzně k rovnicím (8.14) a (8.15) takto: 

V případě nulové přídavné síly ve směru 𝑦: 

 
𝜅𝑥𝑥 =

d𝑥

d𝐹𝑥
; 𝜅𝑦𝑥 =

d𝑦

d𝐹𝑥
 (8.19) 

A pro případ nulové síly ve směru x: 

 
𝜅𝑥𝑦 =

d𝑥

d𝐹𝑦
; 𝜅𝑦𝑦 =

d𝑦

d𝐹𝑦
 (8.20) 

Je zřejmé, že matici tuhosti 𝑲 obdržíme provedením inverze matice 𝜿 definované vztahem 

(8.17). 

 

Příčinkové součinitele však lze využít i pro případ výpočtu matice tlumení. Je ale nutné zvolit 

rychlost vychýlení z rovnovážné polohy. Při výpočtu tlakového pole je pak nutné zohlednit 

dynamičnost vstupních parametrů, viz kap. 8.1, ačkoli při určování matice tuhosti stačil pouze 

statický výpočet. 

Pro výpočet prvků matice tlumení se pak používají vztahy analogické se vztahy (8.14) a (8.15): 

V případě nulové rychlosti ve směru 𝑦 a přídavných silách d𝐹𝑥 , d𝐹𝑦, pak: 

 
𝐵𝑥𝑥 =

d𝐹𝑥
d𝑥ሶ
; 𝐵𝑦𝑥 =

d𝐹𝑦

d𝑥ሶ
 (8.21) 

A podobně pokud rychlost ve vertikálním směru 𝑥 bude nulová, pak: 

 
𝐵𝑥𝑦 =

d𝐹𝑥
d𝑦ሶ
; 𝐵𝑦𝑦 =

d𝐹𝑦

d𝑦ሶ
 (8.22) 
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Aby bylo možné dané výchylky d𝑥, d𝑦 resp. d𝑥ሶ , d𝑦ሶ  z rovnovážné polohy využít ve výpočtu, 

jsou pomocí goniometrických funkcí převedeny na odpovídající hodnoty excentricity a úhlů 

odklonu. Algoritmus výpočtu zobrazuje vývojový diagram na obr. 8.5. 

 

 

  

Start 

Zadání vstupní dat 

Volba počtu 

uzlů 

Konec 

Výpočet pro rovnovážnou 
polohu čepu  
휀 = 휀0 
𝜓 = 𝜓0 

Výpočet pro vychýlené 
polohy čepu 
휀 = 휀𝑥; 휀 = 휀𝑦 
𝜓 = 𝜓𝑥; 𝜓 = 𝜓𝑦 

Určení  vektorů 

[
𝑑𝑥
0
]  , [

𝑑𝐹𝑥
𝑑𝐹𝑦

] 

Dopočet matice 𝑲 

Určení časového kroku 𝑑𝑡 

Stacionární tl. pole 
(obr. 8.7) 

Určení  vektorů 

[
0
𝑑𝑦
]  , [

𝑑𝐹𝑥
𝑑𝐹𝑦

] 

Stacionární tl. pole 
(obr. 8.7) 

 

Výpočet pro rovnovážnou 
polohu čepu  
휀 = 휀0 
𝜓 = 𝜓0 

Výpočet pro vychýlené 
polohy čepu 
휀 = 휀𝑥; 휀 = 휀𝑦 
𝜓 = 𝜓𝑥; 𝜓 = 𝜓𝑦 

  

Určení  vektorů 

[
𝑑𝑥ሶ
0
]  , [

𝑑𝐹𝑥
𝑑𝐹𝑦

] 

Dopočet matice 𝑩 

Nestacionární tl. 

pole (obr. 8.6) 

Určení  vektorů 

[
0
𝑑𝑦ሶ
]  , [

𝑑𝐹𝑥
𝑑𝐹𝑦

] 

Nestacionární tl. 

pole (obr. 8.6) 
  

Obr. 8.5 Vývojový diagram výpočtu dynamických parametrů ložiska pomocí příčinkových součinitelů 
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Dílčí bloky vývojového diagramu: 

  

Obr. 8.7 Výpočet stacionárního tlakového pole 

Obr. 8.6 Výpočet nestacionárního tlakového pole 

 

Výpočet tlakového pole 

(obr. 7.21) 

Výpočet teplotního pole 

(obr. 7.20) 

Výpočet ustáleného 

stavu (obr. 7.19) 

 

Ano 

Výpočet hydrodyn. tlaku 

Splněno kritérium (6.19)? 

Ne 

Výpočet dílčího tlaku 𝑃1 
viz (8.9) 

Výpočet dílčího tlaku 𝑃2 
viz (8.10) 

Výpočet celkového tlaku 
𝑃 = 𝑃1 + 𝑞𝑃2 
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8.2.1 Obecná metoda perturbace 

Silové poměry v ložisku nejsou konstantní, ale mění se v závislosti na poloze čepu, jakmile je 

čep vychýlen z rovnovážné polohy přichází změna v těchto silách, aby byla zachována silová 

rovnováha. [13, s. 120] 

Obecně lze hydrodynamické síly působící na čep vyjádřit jako funkce změny jeho polohy: 

 𝐹𝑥(𝑥, 𝑦, 𝑥ሶ , 𝑦ሶ );  𝐹𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑥ሶ , 𝑦ሶ ) (8.23) 

Při vychýlení z rovnovážné polohy (perturbace) je možné zapsat změnu těchto sil: 

 d𝐹𝑥;  d𝐹𝑦 (8.24) 

Přičemž, jak již bylo zmíněno, změna silových poměrů se vyjadřuje pomocí matic tuhosti 

a tlumení dle vztahu (8.12). 

Podstata metody perturbace, viz [13, s. 120], spočívá v izolovaném vychýlení čepu 

z rovnovážné polohy ve směru d𝑥 se současným zachováním nulovosti všech ostatních složek 

posuvů d𝑦, d𝑥ሶ , d𝑦ሶ , přičemž jsou vypočítány silové poměry v ložisku 𝐹𝑥1, 𝐹𝑦1 po této změně. 

Analogicky pak dojde k vychýlení ve směru −d𝑥 se ziskem sil 𝐹𝑥2, 𝐹𝑦2 a následně totéž ve 

směrech d𝑦 a −d𝑦. 

Matice tuhosti pak lze vyjádřit takto: 

 
𝑲 = (

(𝐹𝑥1 − 𝐹𝑥2) 2d𝑥⁄ (𝐹𝑥3 − 𝐹𝑥4) 2d𝑦⁄

(𝐹𝑦1 − 𝐹𝑦2) 2d𝑥⁄ (𝐹𝑦3 − 𝐹𝑦4) 2d𝑦⁄
) (8.25) 

Obdobně pro matici tlumení je provedena perturbace d𝑥ሶ  při zachování nulových všech 

ostatních možných variant d𝑥, d𝑦, d𝑦ሶ , získáme tak rozložení silových poměrů 𝐹𝑥5, 𝐹𝑦5. 

Podobně dostáváme ostatní indexy pro zbývající varianty. 

Matice tlumení je pak vyjádřena následovně: 

 
𝑩 = (

(𝐹𝑥5 − 𝐹𝑥6) 2d𝑥ሶ⁄ (𝐹𝑥7 − 𝐹𝑥8) 2d𝑦ሶ⁄

(𝐹𝑦5 − 𝐹𝑦6) 2d𝑥ሶ⁄ (𝐹𝑦7 − 𝐹𝑦8) 2d𝑦ሶ⁄
) (8.26) 

Nyní zbývá buzení v daných směrech vyjádřit ve formě excentricity a úhlu odklonu, tak aby 

bylo jednoduše zahrnutelné do výpočtu. K tomuto účelu se využije podobně jako 

v předcházející kapitole goniometrických funkcí.  

Tyto hodnoty jsou následně dosazeny do rutiny pro výpočet tlakového pole s teplotním 

ovlivněním (např. kap. 7.2.2) a je určena únosnost ložiska, tedy silové působení tlakového pole 

na čep (např. kap. 7.2.3). Tímto způsobem lze určit jednotlivé hodnoty matice tuhosti podle 

vztahu (8.25). 

Obdobně jsou hodnoty excentricit a úhlů použity při výpočtu matice tlumení, dosazovány jsou 

do rutiny pro dynamický výpočet tlakového pole, viz kapitola 8.1. Na základě získaných 

silových poměrů je pak dle vztahu (8.26) dopočítána matice tlumení. 

Vývojový diagram pro tuto metodu je obdobou diagramu na obr. 8.5, výpočet je vždy prováděn 

pro čtyři vychýlené polohy čepu, přičemž není třeba dopočítávat silové poměry pro 

rovnovážnou polohu čepu. 
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8.2.2 Odezva na harmonické buzení, komplexní matice odezvy 

Tato metoda také využívá narušení rovnovážné polohy čepu ložiska. Vychýlení čepu proběhne 

izolovaně pro vertikální a horizontální směr podobně jako v předchozích podkapitolách, bude 

však dána nikoliv jedna výchylka o určité hodnotě, ale celá posloupnost výchylek 

o harmonickém průběhu. Buzení tedy bude realizováno harmonickou výchylkou, přičemž bude 

sledována silová odezva ložiska. Výhoda metody spočívá v nalezení matice tuhosti i tlumení 

během jednoho výpočtu, ale za cenu nutnosti počítat výchylky pro větší množství bodů 

navzorkovaných z harmonické závislosti. 

Tento přístup byl vytvořen na základě experimentální metody uvedené ve zdroji [10, s. 833], 

podobně jako v případě podkapitoly 8.2.1 se využívá inverzního přístupu než pro případ 

experimentu32.  

Rovnice v maticovém tvaru (8.12) lze rozepsat následovně: 

 d𝐹𝑥 = 𝐾𝑥𝑥d𝑥 + 𝐾𝑥𝑦d𝑦 + 𝐵𝑥𝑥d𝑥ሶ + 𝐵𝑥𝑦d𝑦ሶ  
(8.27) 

 d𝐹𝑦 = 𝐾𝑦𝑥d𝑥 + 𝐾𝑦𝑦d𝑦 + 𝐵𝑦𝑥d𝑥ሶ + 𝐵𝑦𝑦d𝑦ሶ  

Pokud předpokládáme sinový průběh výchylek d𝑥, d𝑦, tzn. d𝑥(𝑡) = 𝐴𝑥𝑒
𝑖𝜔𝑡, kde 𝜔 je úhlová 

frekvence, pak lze zápis (8.27) upravit na tvar: 

 d𝐹𝑥 = (𝐾𝑥𝑥 + 𝑖𝜔𝐵𝑥𝑥)d𝑥 + (𝐾𝑥𝑦 + 𝑖𝜔𝐵𝑥𝑦)d𝑦 

(8.28) 
 d𝐹𝑦 = (𝐾𝑦𝑥 + 𝑖𝜔𝐵𝑦𝑥)d𝑥 + (𝐾𝑦𝑦 + 𝑖𝜔𝐵𝑦𝑦)d𝑦 

Což lze maticově zapsat následovně: 

 
[
d𝐹𝑥
d𝐹𝑦

] = [
𝑍𝑥𝑥 𝑍𝑥𝑦
𝑍𝑦𝑥 𝑍𝑦𝑦

] [
d𝑥
d𝑦
] (8.29) 

Kde 𝑍 je komplexní matice tuhosti daná podle vztahu 𝒁 = 𝑲 + 𝑖𝜔𝑩. Využijeme-li její inverzi, 

získáme: 

 
[
d𝑥
d𝑦
] = [

𝑅𝑥𝑥 𝑅𝑥𝑦
𝑅𝑦𝑥 𝑅𝑦𝑦

] [
d𝐹𝑥
d𝐹𝑦

] (8.30) 

Kde 𝑹 je tzv. komplexní matice odezvy, někdy také nazývaná dynamická poddajnost, přičemž 

platí 𝑹 = [𝒁]−1. Je definována jako podíl výchylky a vektoru síly. 

V případě zatěžování silou pouze ve směru 𝑥: 

 
𝑅𝑥𝑥 =

d𝑥

d𝐹𝑥
;  𝑅𝑦𝑥 =

d𝑦

d𝐹𝑥
 (8.31) 

A pro směr 𝑦: 

 
𝑅𝑥𝑦 =

d𝑥

d𝐹𝑦
;  𝑅𝑦𝑦 =

d𝑦

d𝐹𝑦
 (8.32) 

                                                 
32 V případě experimentu je čep ložiska zatěžován harmonickou silou a měřeny jsou výchylky. 
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Předpokládejme, že matici 𝑹 lze zapsat 𝑹 = 𝜿 + 𝑖𝜔𝝀, kde 𝜿 = [𝑲]−1 a 𝝀 = [𝑩]−1, pak 

harmonické posuvy můžeme vyjádřit ze vztahu (8.30) ve tvaru: 

 d𝑥(𝑡) = (𝜅𝑥𝑥 + 𝑖𝜔𝜆𝑥𝑥)d𝐹𝑥  + (𝜅𝑥𝑦 + 𝑖𝜔𝜆𝑥𝑦)d𝐹𝑦 

(8.33) 
 d𝑦(𝑡) = (𝜅𝑦𝑥 + 𝑖𝜔𝜆𝑦𝑥)d𝐹𝑥 + (𝜅𝑦𝑦 + 𝑖𝜔𝜆𝑦𝑦)d𝐹𝑦 

Harmonické buzení bude realizováno izolovaně ve směru 𝑥 a 𝑦, průběhy buzení budou 

následující: 

 d𝑥(𝑡) = 𝐴𝑥𝑒
𝑖𝜔𝑡 

(8.34) 
 d𝑦(𝑡) = 𝐴𝑦𝑒

𝑖𝜔𝑡 

Pro jednoduchost bude buzení v obou směrech stejnou úhlovou frekvencím, lze ale použít 

frekvence odlišné. 

Protože výpočtové modelování buzení čepu ložiska bude ve skutečnosti realizováno 

v diskrétních bodech, také silová odezva na tyto vzorkovací body bude diskrétní, tato odezva 

však bude aproximována sinovou závislostí. Sinová závislost principiálně musí mít stejnou 

úhlovou frekvenci jako buzení, bude proto hledána ve tvaru: 

 𝑎 ∙ 𝑒𝑖(𝜔𝑡+𝑐) (8.35) 

Pokud dosadíme vztahy (8.34) a (8.35) do rovnice (8.33), dostaneme následující soustavu 

rovnic: 

 
[𝐴𝑥𝑒

𝑖𝜔𝑡

0
] = [

(𝜅
𝑥𝑥
+ 𝑖𝜔𝜆𝑥𝑥) (𝜅𝑥𝑦 + 𝑖𝜔𝜆𝑥𝑦)

(𝜅
𝑦𝑥
+ 𝑖𝜔𝜆𝑦𝑥) (𝜅𝑦𝑦 + 𝑖𝜔𝜆𝑦𝑦)

] [
𝑎1  ∙ 𝑒

𝑖(𝜔𝑡+𝑐1)

𝑎2  ∙ 𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝑐2)

] 

(8.36) 
 

[
0

𝐴𝑥𝑒
𝑖𝜔𝑡] = [

(𝜅
𝑥𝑥
+ 𝑖𝜔𝜆𝑥𝑥) (𝜅𝑥𝑦 + 𝑖𝜔𝜆𝑥𝑦)

(𝜅
𝑦𝑥
+ 𝑖𝜔𝜆𝑦𝑥) (𝜅𝑦𝑦 + 𝑖𝜔𝜆𝑦𝑦)

] [
𝑎3  ∙ 𝑒

𝑖(𝜔𝑡+𝑐3)

𝑎4  ∙ 𝑒
𝑖(𝜔𝑡+𝑐4)

] 

Která není ničím jiným, než rovnicí (8.30) s dosazením izolovaného buzení ve směrech 𝑥, 𝑦 

a očekávaných odezev. 

Dosazovací metodou nyní lze vyjádřit jednotlivé členy komplexní odezvové matice 𝑹. 

Z druhé rovnice soustavy (8.36) lze vyjádřit: 

 𝑅𝑥𝑥 = (−
𝑎4
𝑎3
𝑒𝑖(𝑐4−𝑐3))𝑅𝑥𝑦 (8.37) 

A dosazením (8.37) do první rovnice soustavy (8.36) po úpravě dostaneme: 

 
𝑅𝑥𝑦 =

𝐴𝑥

−
𝑎4𝑎1
𝑎3

𝑒𝑖(𝑐1+𝑐4−𝑐3) + 𝑎2𝑒𝑖𝑐2
 (8.38) 

Obdobně lze z třetí rovnice soustavy (8.36) vyjádřit: 

 𝑅𝑦𝑥 = (−
𝑎2
𝑎1
𝑒𝑖(𝑐2−𝑐1))𝑅𝑦𝑦 (8.39) 
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Dosazením (8.39) do čtvrté rovnice soustavy (8.36) dostáváme: 

 
𝑅𝑦𝑦 =

𝐴𝑦

−
𝑎2𝑎3
𝑎1

𝑒𝑖(𝑐3+𝑐2−𝑐1) + 𝑎4𝑒𝑖𝑐4
 (8.40) 

Čímž jsme vyjádřili komplexní matici odezvy 𝑹, jejíž inverzí vznikne komplexní matice tuhosti 

𝒁 = 𝑲 + 𝑖𝜔𝑩, kterou jsme hledali. 

Z pohledu numerického řešení je třeba uvažované buzení čepu vhodně diskretizovat a získanou 

diskrétní silovou odezvu následně aproximovat harmonickou závislostí. 

Protože poloha čepu uvnitř ložiska je popsána jednoznačně velikostí excentricity 𝑒 a úhlu 

odklonu 𝜓, je třeba každý diskrétní bod buzení převést na tyto dvě veličiny. Tohoto se dosáhne 

s využitím trigonometrických vztahů.  

Takto je pro určitý počet vzorků provedeno vychýlení čepu z rovnovážné polohy, přičemž jsou 

ke každému dopočítány silové poměry v ložisku na základě postupu v podkapitole 8.1. 

Získané průběhy sil jsou proloženy sinovou závislostí o budící úhlové frekvenci, koeficienty 

nalezené závislosti tak mohou být dosazené do vztahů (8.37) až (8.40), díky čemuž lze určit 

komplexní matici odezvy.  

Provedením inverze této matice pak získáme komplexní matici tuhosti, jejíž reálná složka 

obsahuje koeficienty matice tuhosti a imaginární složka obsahuje koeficienty matice tlumení. 

Celý proces shrnuje následující vývojový diagram na obr. 8.8. Obr. 8.9 zobrazuje příklad 

harmonického buzení čepu, obr. 8.10 a obr. 8.11 pak odezvy v odpovídajících směrech. 
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Start 

Zadání vstupní dat 

Volba počtu 

uzlů 

Konec 

Zadání buzení: 

𝐴𝑥 sin𝜔𝑡 , 𝐴𝑦 sin𝜔𝑡 

Volba počtu vzorků 𝑛 

Dopočet matice 𝑹 

Výpočet pro rovnovážnou 
polohu čepu  

휀 = 휀0 

𝜓 = 𝜓0 

Výpočet pro vychýlenou 
polohu čepu 

Nestacionární tl. 

pole (obr. 8.6) 
 

Nestacionární tl. 

pole (obr. 8.6) 
 

Nestacionární tl. 

pole (obr. 8.6) 
 

𝑒 = 𝑒𝑥𝑖  

𝜓 = 𝜓𝑥𝑖  

𝑒 = 𝑒𝑦𝑖  

𝜓 = 𝜓𝑦𝑖  

𝑖 = 1 až 𝑛 𝑖 = 1 až 𝑛 

[
𝐹𝑥0
𝐹𝑦0
] [

𝑑𝐹𝑥𝑖
𝑑𝐹𝑦𝑖

] [
𝑑𝐹𝑥𝑖
𝑑𝐹𝑦𝑖

] 

Aproximace sinovým 

průběhem 

𝑑𝐹𝑥(𝑡), 𝑑𝐹𝑦(𝑡) 

Aproximace sinovým 

průběhem 

𝑑𝐹𝑥(𝑡), 𝑑𝐹𝑦(𝑡) 

Obr. 8.8 Vývojový diagram výpočtu dynamických parametrů ložiska pomocí odezvy na harmonické buzení 
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Obr. 8.9 Ilustrativní harmonické buzení čepu výchylkou 

 
Obr. 8.10 Odezva na buzení ve směru 𝑥 

 
Obr. 8.11 Odezva na buzení ve směru 𝑦 
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9 Prezentace výsledků 

Postup řešení dokumentují předcházející kapitoly. Nyní budou prezentovány získané výsledky 

statických a dynamických charakteristik ložiska dle vytvořeného algoritmu pro vybrané vstupní 

parametry. 

Funkčnost algoritmu bude demonstrována na citronovém ložisku: 

Tabulka 1 Citrónové ložisko 

Poloměr 𝑅 = 45𝑚𝑚 

Šířka 𝑏 = 63𝑚𝑚 

Radiální vůle 𝑐𝐿 = 0,075𝑚𝑚 

Předpětí 𝛿 = 0,7 (radiální výrobní vůle 𝑐𝑆 = 0,25𝑚𝑚) 

Statické zatížení 𝐹 = 5670𝑁 (měrné zatížení 𝑝𝑚 = 1𝑀𝑃𝑎) 

Rozsah otáček 𝑛 = 4000 ÷ 32000𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

Mazací médium olej TB 46 

Vstupní teplota maziva 45°C 

Výsledky výpočtu statických charakteristik: 

Tabulka 2 Statické parametry citronového ložiska 

𝑛 [𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛] 𝑆𝑜 [−] 𝑒 [𝑚] 𝜓 [𝑑𝑒𝑔] 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦 [𝑊] ℎ𝑚𝑖𝑛 [𝑚] 𝐹 [𝑁] 

8000 9.47E-02 4.41E-05 75.0 3.14E+03 6.04E-05 5670 

10000 7.58E-02 3.75E-05 75.0 4.50E+03 6.31E-05 5670 

12000 6.32E-02 3.30E-05 75.0 6.10E+03 6.49E-05 5670 

14000 5.41E-02 2.85E-05 76.9 7.86E+03 6.66E-05 5670 

16000 4.74E-02 2.63E-05 77.3 9.90E+03 6.75E-05 5670 

18000 4.21E-02 2.40E-05 77.3 1.21E+04 6.83E-05 5670 

20000 3.79E-02 2.18E-05 77.3 1.45E+04 6.90E-05 5670 

22000 3.44E-02 1.95E-05 77.3 1.70E+04 6.97E-05 5670 

24000 3.16E-02 1.83E-05 77.3 1.97E+04 7.01E-05 5670 

26000 2.91E-02 1.73E-05 77.3 2.26E+04 7.04E-05 5670 

28000 2.71E-02 1.62E-05 77.3 2.56E+04 7.08E-05 5670 

30000 2.53E-02 1.50E-05 77.3 2.88E+04 7.11E-05 5670 

32000 2.37E-02 1.50E-05 77.8 3.23E+04 7.11E-05 5670 

Je možné vidět, že při zvyšujících se otáčkách klesá hodnota excentricity a mírně roste hodnota 

úhlu odklonu. Čep ložiska se tedy přesouvá blíže ke středu ložiskové pánve. Spolu s touto 

změnou logicky roste hodnota minimální tloušťky mazacího filmu. Zvyšování otáček také 

způsobuje nárůst ztrát, pro správnou funkci ložiska je proto nutné zajistit dostatečný odvod 

tepla. 

Pro jednotlivé rovnovážné polohy čepu citrónového ložiska byly následně vypočítány 

koeficienty tuhosti a tlumení mazacího filmu. Závislost těchto dynamických charakteristik 

ložiska na otáčkách je uvedena ve srovnání s výsledky z komerčního softwaru DynRot BR. 

(Produkt společnosti Sobriety s.r.o, který mimo jiné slouží pro návrh ložisek.) Srovnání 

zobrazují následující obr. 9.1 a obr. 9.2.  
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Obr. 9.1 Závislost složek tuhosti citronového ložiska na otáčkách ve srovnání se softwarem DynRot BR 

 

 

 

Obr. 9.2 Závislost složek tlumení citronového ložiska na otáčkách ve srovnání se softwarem DynRot BR33 

  

                                                 
33 Pro vedlejší prvky tlumení platí 𝐵𝑥𝑦 = 𝐵𝑦𝑥. 
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Na obr. 9.1 a obr. 9.2 lze vidět, že rozdíl mezi řešeními není zanedbatelný. Jedním z důvodů, 

proč se řešení liší, je pravděpodobně využití odlišných algoritmů pro výpočet rovnovážné 

polohy čepu a pro výpočet dynamických charakteristik ložiska. Dalším a podstatnějším 

důvodem je způsob, jak je v obou případech zohledněn vliv teploty na změnu vlastností maziva. 

V předkládané práci je při řešení tlakového pole uvažována proměnná viskozita a hustota 

mazacího média v závislosti na teplotních změnách. V každém výpočetním uzlu je proto 

uvažována viskozita resp. hustota, která koresponduje s vypočítanou hodnotou teploty v tomto 

uzlu. Tento přístup byl vytvořen v rámci předkládané práce. Mnohem běžnější je ale využití 

jediné průměrné hodnoty tzv. ekvivalentní hodnoty viskozity resp. hustoty, která je určena na 

základě oteplení ložiska, pro celou výpočtovou oblast. Dochází tak ale ke snížení úrovně 

výpočtového modelu, které má vliv na výsledky dynamických charakteristik. O významnosti 

teplotních vlivů svědčí také fakt, že rozdíl mezi oběma přístupy se zvětšuje spolu s otáčkami, 

protože při vyšších otáčkách dochází k většímu oteplení ložiska. 

Aby bylo zřejmé, jaký vliv má na výsledky způsob zahrnutí teplotních změn, byl vytvořen obr. 

9.3 a obr. 9.4. Jsou na nich znázorněny dva extrémní případy, jak lze zohlednit vliv teploty, 

spolu s případem využitým v této práci. Oblasti mezi křivkami znázorněnými tečkovanou 

a plnou čárou tedy v podstatě vymezují interval, ve kterém by se mělo nacházet řešení.  

 

Obr. 9.3 Koeficienty tuhosti, vliv zahrnutí teplotního vlivu na viskozitu a hustotu média 
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Obr. 9.4 Koeficienty tlumení, vliv zahrnutí teplotního vlivu na viskozitu a hustotu média 

 

U křivek vykreslených plnou čarou nebyl při výpočtu hydrodynamického tlaku uvažován vliv 

teploty, tzn. viskozita a hustota média zůstaly nezměněné34. Závislost vyznačená tečkovanou 

čarou je vypočítána s předpokladem maximální dosažené hodnoty teploty platné pro celou 

výpočtovou oblast. V každém uzlu jsou proto minimální hodnoty viskozity a hustoty, obě 

veličiny totiž s teplotou klesají. Jedná se tedy o konzervativní odhady koeficientů tuhosti 

a tlumení. Čárkovaně jsou pak označeny získané výsledky, využívající rozdílných hodnot 

viskozity a hustoty, a to vždy na základě určené teploty v daném místě. 

Na základě tohoto rozboru lze usuzovat, že různý způsob zohlednění vlivu změny teploty na 

změnu viskozity a hustoty maziva opravdu způsobuje relativně vysoký rozdíl ve výsledcích. 

Na základě vytvořeného algoritmu byla získána celá řada dalších závislostí. Z důvodu větší 

přehlednosti je zobrazuje Příloha D. 

  

                                                 
34 Jejich hodnoty vyhovovaly vstupní teplotě mazacího média. 
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10 Závěr 

Byl vytvořen algoritmus pro výpočet statických a dynamických charakteristik vybraných druhů 

radiálních hydrodynamických ložisek. V práci je uveden jednak algoritmus aplikovatelný pro 

radiální válcové ložisko a dále také pro citronové ložisko. 

Pomocí tohoto algoritmu lze určit zmíněné charakteristiky na základě zadaných vstupních 

parametrů ložiska. V průběhu výpočtu je nalezena rovnovážná poloha čepu včetně zahrnutí 

proměnné viskozity a hustoty maziva vzhledem k oteplení.  

Přínosem práce je vytvoření vlastního algoritmu pro určení rovnovážné polohy čepu uvnitř 

ložiska. Tento úkol byl řešen pro válcové i citronové ložisko. Protože poloha čepu je 

jednoznačně popsána pomocí excentricity a úhlu odklonu, je nutné určit oba tyto parametry. 

V případě válcového ložiska díky rotační symetrii stačí nalézt rovnovážnou hodnotu 

excentricity a úhel odklonu následně určit z orientace výsledné síly, která je staticky 

ekvivalentní náhradou tlakového pole působícího na čep. V případě citronového ložiska se 

jedná o složitější úkol, protože se již nejedná o rotačně symetrickou geometrii. Každá změna 

úhlu odklonu tak způsobí nejen změnu směru zmíněné výsledné síly, ale také změnu její 

velikosti. Proto byl vytvořen algoritmus využívající metody bisekce jednak pro velikost 

excentricity, ale také pro velikost úhlu odklonu. Tento algoritmus je nutné využít opakovaně, 

dokud nedojde k nalezení rovnovážné polohy čepu s dostatečnou přesností. 

Dalším přínosem je způsob zahrnutí vlivu změny teploty do řešení. Dosud běžně používaný 

přístup využívá průměrnou hodnotu teploty, ze které je určena jediná hodnota ekvivalentní 

viskozity platná pro celou výpočtovou oblast. V této práci je na základě vypočítaného oteplení 

ložiska určena viskozita a hustota v každém uzlu výpočtové oblasti. K tomu je využito 

teplotních průběhů těchto veličin, průběhy vznikají kubickou interpolací bodů dodávaných 

výrobcem daného maziva. Tyto hodnoty následně vstupují do výpočtu tlakového pole v ložisku. 

Významné je to hlavně s ohledem na viskozitu, jež se mění s teplotou výrazně. Jedná se ale o 

komplikovaný úkol, protože výpočet oteplení ložiska probíhá na základě známého rozložení 

tlaku, ale bez znalosti oteplení nejsme schopni do výpočtu tlaku zahrnout jeho vliv. Z tohoto 

důvodu byl vytvořen algoritmus, za pomocí něhož je iteračně hledán stav, kdy dojde k ustálení 

hodnot viskozity a hustoty maziva a nedochází tak již ke změnám v tlakovém a teplotním poli.  

V návaznosti na rovnovážnou polohu čepu pro zvolené otáčky a zatížení daného ložiska jsou 

dále určovány jeho dynamické charakteristiky. Přínosem této práce je v modifikaci použitých 

metod pro výpočet koeficientů tuhosti a tlumení. Jedná se o metody, které využívají vychýlení 

čepu z rovnovážné polohy pomocí určitého buzení s následným využitím odezvy čepu. Jsou to 

metody běžné při experimentálním vyhodnocování těchto koeficientů. V případě experimentu 

je buzení čepu realizováno pomocí přídavných sil s následným měřením vybuzených výchylek. 

Při výpočtovém modelování by se ale jednalo o nepřímou úlohu. Z tohoto důvodu je použitý 

opačný postup, kdy je buzení realizováno posuvy z rovnovážné polohy a určovány jsou takto 

vzniklé přídavné síly. Modifikována takto byla metoda komplexní odezvové matice. Díky tomu 

je možné na základě harmonického buzení výchylkou a následně získané silové odezvy určit 

koeficienty tuhosti a tlumení. Výhoda této metody spočívá v minimalizaci výpočetních chyb 

díky zohlednění většího počtu diskrétních výpočtů odezvy do jediného výsledku. Harmonická 

odezva čepu je totiž očekávána na budící frekvenci, a proto může vzniknout na základě 

aproximace ze všech dílčích výsledků pomocí metody nejmenších čtverců.  
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Během řešení válcového i citronového ložiska bylo třeba jednoznačně definovat model 

geometrie ložiska na základě zadaných rozměrů a vyjádřit tloušťku mazacího filmu v každém 

místě ložiska s ohledem na aktuální polohu čepu. Tento postup může být dále aplikován na 

ložiska s větším množstvím ploch a případně na přesazená ložiska. Pro urychlení numerického 

řešení Reynoldsovy rovnice metodou sítí byla převedena většina prováděných operací na 

maticové operace, což eliminovalo nárůst výpočetního času v důsledku uvažování vlivu 

proměnné viskozity a hustoty. 

 

V předkládané práci byly vypočítány hodnoty koeficientů tuhosti a tlumení a byly srovnány 

s výsledky komerčního softwaru DynRot BR. Bylo ukázáno, jak řešení ovlivňuje způsob 

zahrnutí proměnnosti viskozity a hustoty maziva. Získané výsledky je možné využít v návrhové 

fázi vysokootáčkových strojů, zejména při výpočtu dynamiky rotoru. Stále by však mělo být 

pamatováno na to, že z hlediska ověření správnosti výsledků výpočtového modelování má 

experimentální přístup nezastupitelnou roli. 
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12 Seznam použitých symbolů 

 

Symbol Popis Jednotka 

𝑎 Parametr relaxační metody 𝑎 ∈ (0; 1) − 

𝑏 Tloušťka ložiska  𝑚 

𝑐 Radiální ložisková vůle 𝑚 

𝑒 Excentricita ložiska 𝑚 

𝑓 Infinitesimální liniová síla, únosnost integrací po tloušťce 𝑁/𝑚 

𝑖 Imaginární jednotka, 𝑖2 = −1 − 

𝑖 Index ve směru osy 𝑥 − 

𝑗 Index ve směru osy 𝑦 − 

𝑘 Tepelná vodivost 𝑊/𝑚 𝐾 

𝑚 Počet uzlů sítě ve směru osy x − 

𝑛 Otáčky čepu 𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 

𝑛 Počet uzlů sítě ve směru osy 𝑦 − 

𝑝 Hydrodynamický tlak 𝑃𝑎 
𝑞 Bezrozměrný kinetický parametr − 

𝑞 Objemový tok spárou 𝑚3/𝑠 
𝑠 Posunutí středu kluzné plochy vůči středu ložiska 𝑚 

𝑡 Čas 𝑠 
𝑢 Složka rychlosti ve směru 𝑥 𝑚/𝑠 
𝑣 Složka rychlosti ve směru 𝑦 𝑚/𝑠 
𝑤 Složka rychlosti ve směru 𝑧 𝑚/𝑠 
ℎ1 Maximální tloušťka mazacího filmu 𝑚 

ℎ2 Minimální tloušťka mazacího filmu 𝑚 

ℎ𝑎𝑣 Průměrná tloušťka mazacího filmu 𝑚 
𝑐𝐿 Radiální vůle 𝑚 
𝑐𝑆 Radiální výrobní vůle 𝑚 

𝑐𝑝 Měrná tepelná kapacita média 𝐽/𝑘𝑔 𝐾 

𝑐𝜌 Tepelná kapacita 𝑃𝑎/𝐾 

𝑒0 Excentricita pro rovnovážnou polohu čepu 𝑚 
𝑒𝑥; 𝑒𝑦 Excentricita pro vychýlení pouze ve směru 𝑥 resp. 𝑦 𝑚 

𝑖𝑉 Entalpie vztažená na jednotkový objem 𝐽/𝑚3 

𝑝𝑖𝑗 Hydrodynamický tlak v uzlu sítě 𝑂(𝑖, 𝑗)  𝑃𝑎 

𝑝𝑖,𝑗 Aproximovaná hodnota tlaku v uzlu sítě 𝑂(𝑖, 𝑗)  𝑃𝑎 

𝑝𝑚 Měrné zatížení ložiska 𝑃𝑎 

𝑞𝑙 Objemový tok spárou vztažený na jednotku délky 𝑚2/𝑠 
𝑞𝑙𝑥 Objemový tok spárou vztažený na jednotku délky, směr 𝑥 𝑚2/𝑠 
𝑞𝑙𝑦 Objemový tok spárou vztažený na jednotku délky, směr 𝑦 𝑚2/𝑠 

𝑞𝑥 Objemový tok spárou, směr 𝑥 𝑚3/𝑠 
𝑞𝑦 Objemový tok spárou, směr 𝑦 𝑚3/𝑠 

𝑟𝐵 Vzdálenost povrchu kluzné plochy od středu ložiska 𝑚 

𝑟𝑖,𝑗 Reziduum diferenciální rovnice v uzlu 𝑂(𝑖, 𝑗) − 

𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 Vzdálenost povrchu čepu od geometrického středu ložiska 𝑚 

𝑤0 Rychlost povrchu ve směru 𝑧, 𝑤(𝑧 = 0)  𝑚/𝑠  
𝑤ℎ Rychlost povrchu ve směru 𝑧, 𝑤(𝑧 = ℎ)  𝑚/𝑠  
𝑥𝑡 Souřadnice působiště výsledné síly, osa 𝑥 𝑚 

𝑦𝑡 Souřadnice působiště výsledné síly, osa 𝑦 𝑚 
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ℎ Tloušťka mazacího filmu 𝑚 

Δ𝑥 Krok sítě ve směru osy 𝑥 𝑚 

Δ𝑦 Krok sítě ve směru osy 𝑦 𝑚 

   

   

𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 Parametry standardního tvaru Reynoldsovy rovnice − 

𝐷 Průměr ložiska 𝑚 

𝐹 Statické zatížení ložiska 𝑁 

𝐻 Bezrozměrná tloušťka filmu − 

𝐽 Mechanický ekvivalent tepla 𝐽/𝑐𝑎𝑙 
𝐿 Délka ložiska 𝑚 

𝑂(𝑖, 𝑗) Uzlový bod sítě o souřadnicích 𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 − 

𝑃 Bezrozměrný tlak − 

𝑄 Bezrozměrný objemový tok − 

𝑅 Poloměr ložiska 𝑚 

𝑅𝑒 Reynoldsovo číslo − 

𝑆𝑜 Sommerfeldovo číslo 𝑆𝑜 =  (𝑝𝑚휁
2) (휂⁄ 𝜔) − 

𝑇 Teplota 𝐾 

𝑈 Relativní rychlost povrchů ve směru 𝑥 𝑚/𝑠  
𝑉 Relativní rychlost povrchů ve směru y 𝑚/𝑠  
𝑊 Únosnost ložiska 𝑁 

𝑋 Bezrozměrná souřadnice 𝑥 − 

𝑌 Bezrozměrná souřadnice 𝑦 − 

𝐴𝑥 Amplituda buzení ve směru 𝑦 𝑚 

𝐴𝑦 Amplituda buzení ve směru 𝑥 𝑚 

𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, 𝐶5 Konstanty diskrétní formy Reynoldsovy rovnice − 

𝐸𝑖𝑛𝑡 Vnitřní energie 𝐽 
𝑂1 Geometrický střed ložiska − 

𝑂2 Střed čepu ložiska − 

𝑂𝐿 Střed kružnice ložisku vepsané − 

𝑂𝑆 Střed křivosti dané kluzné plochy − 

𝑄ℎ𝑒𝑎𝑡 Teplo 𝐽 
𝑄𝑥 Bezrozměrný objemový tok spárou, směr 𝑥 − 

𝑄𝑦 Bezrozměrný objemový tok spárou, směr 𝑦 − 

𝑅1 Vnitřní poloměr ložiska (ložiskové pánve)  𝑚 

𝑅2 Poloměr čepu ložiska 𝑚 

𝑅𝐶 Poloměr čepu ložiska 𝑚 

𝑅𝐿 Poloměr kružnice ložisku vepsané 𝑚 

𝑅𝑆 Poloměr křivosti dané kluzné plochy 𝑚 

𝑇∗ Bezrozměrná teplota − 

𝑈0 Rychlost povrchu ve směru 𝑥, 𝑈(𝑧 = 0)  𝑚/𝑠  
𝑈ℎ Rychlost povrchu ve směru 𝑥, 𝑈(𝑧 = ℎ)  𝑚/𝑠  
𝑉0 Rychlost povrchu ve směru y, 𝑉(𝑧 = 0)  𝑚/𝑠  
𝑉ℎ Rychlost povrchu ve směru y, 𝑉(𝑧 = ℎ)  𝑚/𝑠  

𝑊𝑤𝑜𝑟𝑘 Práce 𝐽 
𝑋𝑓 Složka objemové síly na element, směr 𝑥 𝑁/𝑚3 

𝑌𝑓 Složka objemové síly na element, směr 𝑦 𝑁/𝑚3 

𝑍𝑓 Složka objemové síly na element, směr 𝑧 𝑁/𝑚3 
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𝛼 Bezrozměrný koeficient − 

𝛽 Koeficient závislosti viskozity na teplotě 𝐾−1 

𝛾 Bezrozměrný koeficient, 𝛾 = 𝐻𝜌∗ − 

𝛿 Předpětí ložiska − 

휁 Relativní vůle − 

휂 Dynamická viskozita média 𝑃𝑎 𝑠 
휃 Úhlová souřadnice ložiska v obvodovém směru 𝑟𝑎𝑑 

𝜆 Bezrozměrný koeficient, 𝜆 = 𝜌∗/휂∗ − 

𝜈 Kinematická viskozita média 𝑚2/𝑠 
𝜌 Hustota média 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜑 Bezrozměrný koeficient, 𝜑 = 𝐻3𝜆 − 

𝜓 Úhel odklonu od vertikálního směru 𝑟𝑎𝑑 

𝜔 Úhlová rychlost čepu ložiska 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
𝜖 Bezrozměrná excentricita  𝜖 = 𝑒 𝑐⁄  − 

𝜙 Disipační práce viskózních sil na jednotku objemu 𝑊/𝑚3 

𝛼𝑇 Teplotní součinitel objemové roztažnosti 𝐾−1 

휂∗ Bezrozměrná dynamická viskozita − 

휂0 Počáteční hodnota dynamické viskozity 𝑃𝑎 𝑠 
휃𝑡 Úhlová souřadnice těžiště tlakového pole 𝑟𝑎𝑑 

𝜉1, 𝜉2, 𝜉3, 𝜉4, 𝜉5 Malé kladné číslo vyjadřující přesnost − 

𝜌∗ Bezrozměrná hustota média − 

𝜌0 Počáteční hodnota hustoty média 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜏ℎ Smykové napětí na čepu 𝜏(𝑧 = ℎ)  𝑃𝑎 

𝜓0 Úhel odklonu pro rovnovážnou polohu čepu 𝑟𝑎𝑑 
𝜓𝑥; 𝜓𝑦 Úhel odklonu pro vychýlení pouze ve směru 𝑥 resp. 𝑦 𝑟𝑎𝑑 

𝜔∗ Ekvivalentní úhlová rychlost čepu 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
𝜔𝑏 Úhlová rychlost ložiskové pánve 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
𝜔𝑗 Úhlová rychlost čepu ložiska 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑑𝛿/𝑑𝑡 Úhlová rychlost spojnice středů čepu a ložiskové pánve 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
𝜏�̅� Bezrozměrné Couetteovo třecí napětí − 

   
   

(𝑑𝐹𝑥; 𝑑𝐹𝑦) Vektor změny sil při vychýlení čepu z rovnovážné polohy 𝑁 

(𝑑𝑥ሶ ; 𝑑𝑦ሶ) Vektor rychlosti vychýlení čepu ložiska z rovnováhy 𝑚/𝑠 
(𝑑𝑥; 𝑑𝑦) Vektor vychýlení čepu ložiska z rovnováhy, směr 𝑥; 𝑦 𝑚 
𝑩 Matice tlumení 𝑁𝑠/𝑚 
𝑲 Matice tuhosti 𝑁/𝑚 
𝑹 Komplexní matice odezvy  𝑹 = [𝒁]−1  
𝒁 Komplexní matice tuhosti  𝒁 = 𝑲 + 𝑖𝜔𝑩  

𝜿 Pomocná matice,  𝜿 = [𝑲]−1 𝑚/𝑁 

𝝀 Pomocná matice,  𝝀 = [𝑩]−1 𝑚/𝑁𝑠 
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Seznam příloh 
 

Příloha A – Výsledky výpočtu pro radiální válcové ložisko, kap. 7.2.2 

Příloha B – Výsledky výpočtu pro radiální válcové ložisko, kap. 7.2.4 

Příloha C – Výsledky výpočtu pro radiální citronové ložisko, kap. 7.3.1, 7.3.2 

Příloha D – Výsledky koeficientů tuhosti a tlumení: 

• Závislost dynamických charakteristik citronového ložiska na velikosti radiální vůle. 

• Závislost dynamických charakteristik citronového ložiska na poměru délky a průměru 

ložiska pro konstantní měrné zatížení. 

• Závislost dynamických charakteristik citronového ložiska na poměru délky a průměru 

ložiska pro konstantní poloměr ložiska a statickou zátěžnou sílu. 

• Závislost dynamických charakteristik citronového ložiska na měrném zatížení. 

• Závislost dynamických charakteristik citronového ložiska na hodnotě předpětí. 
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Příloha A  
 

 

Obr. 0.1 Bezrozměrné tlakové pole, rozvinuto do roviny, vstupní param.: R = 45mm, b = 54mm, 𝐹 = 5670N, 𝑐 = 75𝜇𝑚, 

n = 2000ot/min, 𝑡0 = 45°𝐶, mazací médium olej TB 46 

 

Obr. 0.2 Oteplení ložiska, bezrozměrné souřadnice, rozvinuto do roviny, parametry: R = 45mm, b = 54mm, 𝐹 = 5670N, 

𝑐 = 75𝜇𝑚, n = 2000ot/min, 𝑡0 = 45°𝐶, mazací médium olej TB 46 
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Obr. 0.3 Tlakové pole válcového ložiska, axiální pohled 

 

Obr. 0.4 Polární zobrazení tlakového a teplotního pole u válcového ložiska 
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Příloha B  
 

 

Obr. 0.5 Oteplení válcového ložiska, rozvinuto do roviny, vstupní param.: R = 45mm, b = 54mm, 𝐹 = 5670N, 𝑐 = 75𝜇𝑚, 

n = 10 000ot/min, 𝑡0 = 45°𝐶, mazací médium olej TB 46 

 

 

Obr. 0.6 Tlakové pole válcového ložiska, rozvinuto do roviny, parametry: R = 45mm, b = 54mm, 𝐹 = 5670N, 𝑐 = 75𝜇𝑚, 

n = 10 000ot/min, 𝑡0 = 45°𝐶, mazací médium olej TB 46 
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Obr. 0.7 Rovnovážná tloušťka mazacího filmu válcového ložiska, vstupní parametry: R = 45mm, b = 54mm, 𝐹 = 5670N, 

𝑐 = 75𝜇𝑚, n = 10 000ot/min, 𝑡0 = 45°𝐶, mazací médium olej TB 46 

 

Obr. 0.8 Rovnovážná poloha čepu válcového ložiska včetně tlakového pole, vstupní parametry: 𝑅 = 45𝑚𝑚, 𝑏 = 54𝑚𝑚, 

𝐹 = 5670N, 𝑐 = 75𝜇𝑚, 𝑛 = 10 000𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛, 𝑡0 = 45°𝐶, mazací médium olej TB 46 



111 

Příloha C  
 

 

Obr. 0.9 Tlakové pole pro citronové ložisko, rozvinuto do roviny, parametry: R = 45mm, b = 63mm, 𝐹 = 5670N, 𝛿 = 0,7, 

𝑐 = 75𝜇𝑚, n = 6000ot/min, 𝑡0 = 45°𝐶, mazací médium olej TB 46 

 

 

Obr. 0.10 Tlakové pole citronového ložiska v polárním zobrazení, vstupní parametry: R = 45mm, b = 63mm, 𝐹 = 5670N, 

𝛿 = 0,7, 𝑐 = 75𝜇𝑚, n = 6000ot/min, 𝑡0 = 45°𝐶, mazací médium olej TB 46 
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Obr. 0.11 Teplotní pole vzniklé v citronovém ložisku, parametry: R = 45mm, b = 63mm, 𝐹 = 5670N, 𝛿 = 0,7, 𝑐 = 75𝜇𝑚, 

n = 6000ot/min, 𝑡0 = 45°𝐶, mazací médium olej TB 46 
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Příloha D  
Obr. 0.12 a obr. 0.13 zobrazují závislost dynamických charakteristik citronového ložiska na 

velikosti radiální vůle 𝑐𝐿 = 25 ÷ 95𝜇𝑚. Poloměr ložiska 𝑅 = 45𝑚𝑚, šířka 𝑏 = 63𝑚𝑚, 

předpětí 𝛿 = 0,7, měrné zatížení 𝑝𝑚 = 1𝑀𝑃𝑎, otáčky 𝑛 = 8000𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛. Mazací médium je 

olej TB 46, vstupní teplota maziva 45°C. Předpětí ložiska je konstantní. 

 
Obr. 0.12 Závislost složek tuhosti citrónového ložiska na velikosti radiální vůle ve srovnání se softwarem DynRot BR 

 
Obr. 0.13 Závislost složek tlumení citrónového ložiska na velikosti radiální vůle ve srovnání se softwarem DynRot BR 

Ze získaných závislostí lze vidět, že se zvětšující se hodnotou radiální vůle citronového ložiska 

klesají absolutní hodnoty koeficientů tuhosti i tlumení. Rozdíl v obou přístupech je podobně 

jako v předchozím srovnání na obr. 9.1 a obr. 9.2 způsoben různým způsobem zahrnutí 

teplotního vlivu do řešení tlakového pole.
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Na obr. 0.14 a obr. 0.15 jsou zobrazeny dynamické charakteristiky citronového ložiska 

v závislosti na poměru délky a průměru ložiska (𝐿 𝐷⁄ = 0,1 ÷ 1,5). 

Při výpočtu je zachováno konstantní měrné zatížení 𝑝𝑚 = 1𝑀𝑃𝑎, předpětí 𝛿 = 0,7. Radiální 

vůle ložiska 𝑐𝐿 = 𝑅/600, otáčky 𝑛 = 8000𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛 a vstupní teplota maziva je 45°C. Mazací 

médium je olej TB 46.  

 
Obr. 0.14 Závislost složek tuhosti citrónového ložiska na poměru délky a průměru ložiska 

 
Obr. 0.15 Závislost složek tlumení citrónového ložiska na poměru délky a průměru ložiska 

V softwaru DynRot BR není zakomponována funkcionalita umožňující vykreslení této 

závislosti, proto není provedeno srovnání výsledků. 
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Na obr. 0.16 a obr. 0.17 jsou zobrazeny závislosti koeficientů tuhosti a tlumení ložiska na 

poměru délky a průměru ložiska (𝐿 𝐷⁄ = 0,3 ÷ 1,7). Konstantní je v tomto případě poloměr 

ložiska a statická zátěžná síla. 

Poloměr ložiska 𝑅 = 45𝑚𝑚, předpětí 𝛿 = 0,7, 𝐹 = 4860𝑁, otáčky 𝑛 = 8000𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛. Mazací 

médium je olej TB 46, vstupní teplota maziva 45°C. 

 

Obr. 0.16 Závislost koeficientů tuhosti na poměru délky a průměru ložiska, zachován konstantní poloměr a zatížení F 

 

 

Obr. 0.17 Závislost koeficientů tlumení na poměru délky a průměru ložiska, zachován konstantní poloměr a zatížení F 
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Obr. 0.18 a obr. 0.19 zobrazují závislost dynamických charakteristik na měrném zatížení 𝑝𝑚 =

0,1 ÷ 1,7𝑀𝑃𝑎. 

Poloměr ložiska 𝑅 = 45𝑚𝑚, šířka 𝑏 = 63𝑚𝑚, radiální vůle 𝑐𝐿 = 0,075𝑚𝑚, předpětí 𝛿 =

0,7, otáčky 𝑛 = 8000𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛. Mazací médium je olej TB 46, vstupní teplota maziva 45°C.  

 

Obr. 0.18 Závislost složek tuhosti citrónového ložiska na měrném zatížení 

 

 

Obr. 0.19 Závislost složek tlumení citrónového ložiska na měrném zatížení 
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Závislost dynamických charakteristik citronového ložiska na hodnotě předpětí je zobrazena na 

obr. 0.20 a obr. 0.21. 

Poloměr ložiska 𝑅 = 45𝑚𝑚, šířka 𝑏 = 63𝑚𝑚, radiální vůle 𝑐𝐿 = 0,075𝑚𝑚, předpětí 𝛿 =

0,2 ÷ 0,8 , 𝐹 = 5670𝑁 (měrné zatížení 𝑝𝑚 = 1𝑀𝑃𝑎), otáčky 𝑛 = 8000𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛. Mazací 

médium je olej TB 46, vstupní teplota maziva 45°C.  

 

Obr. 0.20 Závislost složek tuhosti citrónového ložiska na předpětí 𝛿 

 

 

Obr. 0.21 Závislost složek tlumení citrónového ložiska na předpětí 𝛿 
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