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1 Úvod 

Nezbytnou součástí pro náleţitou funkčnost spalovacího motoru je vzduchový filtr. Systém 

musí plnit mnoho podmínek pro správné fungování. Jednou z těchto podmínek je těsnost 

spoje výstupního hrdla vzduchového čističe a elastomerové trubky, která vede čistý vzduch 

do sacího potrubí motoru. 

Tato diplomová práce se zabývá problémem deformace výstupního hrdla tlakem, který je na 

něj vyvíjen prostřednictvím stahovací spony. Deformace způsobená utaţením spony 

způsobuje netěsnost spoje. Díky netěsnosti je přisáván vzduch z okolí, který neprošel přes 

filtrační vloţku. Takový vzduch není zbaven nečistot a částic a můţe poškodit spalovací 

prostor. 

Teoretická část práce se zabývá konstrukcí, materiály, dynamikou a testováním vzduchových 

filtrů. Další důleţitou součástí je samotná filtrace vzduchu a mechanismy odloučení částic 

obsaţených ve vzduchu. 

Experimentální část je zaměřena na moţné řešení deformace výstupního hrdla. Práce je 

zpracována ve spolupráci s firmou MANN+HUMMEL Service s.r.o. Jedním z poţadavků 

firmy, bylo nalézt řešení, které není příliš finančně náročné. Proto dochází k vyloučení 

draţších variant řešení.  

Tři moţné varianty řešení, kterými se zabývá experimentální část, jsou zvětšení tloušťky 

plastové stěny hrdla, vytvoření ţebrování na vnitřní straně a vytvoření ţebrování na vnější 

straně hrdla. 

Cílem diplomové práce je provést matematické simulace daných problémů, porovnat je s daty 

získanými při experimentech a stanovit, která z moţných variant je nejvhodnějším řešením 

problému. 
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2 Seznam zkratek a symbolů 

Symbol [jednotka] význam 

γ [-]   uniformita proudění 

Δpd [Pa]  tlaková diference 

Δpl [Pa]  tlaková ztráta 

Δpr [Pa]  tlaková restrikce 

ε [-]   poréznost struktury 

η [%]   účinnost 

λ [-]   součinitel přebytku vzduchu 

μ [-]   součinitel tření mezi šroubem a objímkou 

ρ [kg/m
3
]  hustota 

φ [°]   úhel objímky 

a [μm]   velikost odloučené částice 

a [m]   vzdálenost středu hřídele od šroubu objímky 

b [m]   vzdálenost středu hřídele na vnější okraj objímky 

c [-]   objemové zaplnění 

d [m]   průměr vlákna/hrdla 

Edif [%]  frakční odlučitelnost vlákna pomocí difuze 

Edod [%]  frakční odlučitelnost vlákna pomocí zaklínění 

Ef, i [%]  výsledná frakční odlučitelnost izolovaného vlákna 

Eint [%]  frakční odlučitelnost vlákna pomocí intercepce 

Esetrv [%]  frakční odlučitelnost vlákna pomocí setrvačných sil 

EPDM   etylen- propylen dienová pryţ 

f [-]   součinitel tření 

F [lbf]   síla v sektoru 

FM [N]   síla v sektoru 

  
̅̅ ̅̅  [N]   průměrná hodnota naměřených sil v jednotlivých sektorech 
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Fr [N]   síla v radiálním směru 

GF   glass fibers – skelná vlákna 

HC   uhlovodíky 

k [-]   koeficient bezpečnosti 

l [m]   délka 

 ̇ [kg/s]  hmotnostní průtok 

Mk [Nm]  krouticí moment 

mpřed filtrem [kg]  hmotnost částic před filtrem 

mseparované [kg]  hmotnost separovaných částic 

Mt [Nm]  utahovací moment 

MAF senzor   Mass Air Flow senzor – senzor měřící průtok vzduchu 

N [-]   počet sektorů 

N [N]   normálová síla 

p [Pa]   tlak 

p0 [Pa]   počáteční tlak pod objímkou 

p1 [Pa]   tlak na vstupu do čističe 

p2 [Pa]   tlak na výstupu z čističe 

pdyn [Pa]  dynamický tlak 

pstat [Pa]  statický tlak 

ptot [Pa]  celkový tlak 

py [Pa]   tlak ve směru y-ové osy 

PA   polyamid 

PC   polykarbonát 

PE   polyetylen 

PP   polypropylen 

PS   polystyren 

PVC   polyvinyl chlorid 
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Q0 [N]   předpětí šroubů 

r [m]   poloměr hřídele 

R [m]   poloměr objímky 

s [m]   tloušťka 

S [m
2
]   plocha 

SCR    selective catalytic reduction - selektivní katalytická redukce 

T   talc – mastek 

T [N]   tečná síla 

Tb [N]   síla ve stahovací sponě 

UV   ultrafialový 

 ̇ [m
3
/s]  objemový průtok 

v [m/s]   rychlost proudění 

vε [m/s]  rychlost ve vrstvě 
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3 Cíle diplomové práce 

Vzduch, který proudí do motoru, musí projít přes vzduchový filtr, aby došlo k odstranění 

částic obsaţených ve vzduchu. Ty by totiţ mohly způsobit nevratné poškození motoru. 

Spojení mezi vzduchovým čističem a elastomerovou trubkou, která vede čistý vzduch do 

motoru, je realizováno pomocí stahovací spony (obrázek č. 1). 

Tlak vyvolaný utaţením stahovací spony způsobuje postupné zhroucení stěny hrdla, čímţ 

dochází ke ztrátě funkčnosti, díky postupnému zvětšování netěsnosti spoje. Ta vzniká u všech 

druhů materiál, které se na výrobu vzduchových filtrů pouţívají (obrázky č. 2 a 4).  

Současně pouţívaná spona pro realizaci spoje je na obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 1: Spoj hrdlo – trubka [3] 

 

Obrázek č. 2: Zborcení stěny - extrémní případ [3] 

 

Obrázek č. 3: Stahovací spona 

 

Hrdlo se nejvíce propadá v místě, kde se nachází šroub stahovací spony. Tlak spony ovšem 

způsobuje deformaci podél celého obvodu hrdla. Na obrázku č. 2 je vidět extrémní případ 

deformace v místě šroubu. Deformace po obvodu hrdla je zachycena na obrázku č. 5. Zde je 

zřetelně vidět, kde byla spona staţena. 
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Obrázek č. 4: Deformace v místě šroubu 

 

Obrázek č. 5: Deformace po obvodu hrdla 

Cílem této diplomové práce je navrhnout moţná řešení geometrie výstupního hrdla tak, aby 

řešení zamezilo deformaci v co největším rozsahu. Dalším rozhodujícím parametrem jsou 

náklady na výrobu. 
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4 Teoretická část 

Zatímco v prvních automobilech se nacházely pouze ty nejzákladnější druhy filtrů, v kaţdém 

dnešním automobilu se nachází spoustu součástí, které filtrují provozní tekutiny a zároveň 

plní i jiné funkce. Příčinou jsou vysoké nároky moderních motorů na kvalitní provozní látky, 

vzrůstající legislativní poţadavky na ekologii vozidel a v neposlední řadě také na komfort 

zákazníka. Na obrázku č. 6 je vidět, kde všude se v automobilu mohou nacházet součásti 

zajištující filtraci, počínaje například systémy čistící palivo aţ po filtr zachycující uvolněné 

částice z brzdových destiček. [1] 

 

Obrázek č. 6: Filtrace v automobilech [1] 

Kaţdý takový systém musí být speciálně navrţen, aby splňoval všechny funkce, ke kterým je 

určen. Provedení se liší v závislosti na různých faktorech, jako je například typ vozidla nebo 

prostředí, ve kterém bude vozidlo provozováno. [1] 

4.1 Sání motoru 

Různé typy motorů vyţadují různé uspořádání sacího potrubí. Jinou konstrukci bude mít sání, 

na které navazuje atmosférický motor a jiná konstrukce bude náleţet k motoru 

přeplňovanému. Uspořádání obou typů vzduchového systému záţehového motoru je na 

obrázcích č. 7 a 8. 
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Obrázek č. 7: Sání atmosférického zážehového motoru [3] 

 

Obrázek č. 8: Sání přeplňovaného zážehového motoru [3] 

U atmosférických motorů prochází vzduch přes vzduchový filtr, kde je čištěn, do sacího 

potrubí a následně do válců motoru. Pokud se jedná o motor záţehový, pak je v sacím potrubí 

umístěna škrticí klapka, která reguluje přiváděné mnoţství vzduchu do motoru. Pro 

dokonalejší spalování a pro správnou funkci katalyzátoru udrţují řídící jednotky záţehových 

motorů součinitel přebytku vzduchu λ [-] na hodnotě 1. Vznětové motory pracují s trvalým 

přebytkem vzduchu. [3] 

Přeplňované motory vyuţívají několik principů přeplňování. Při dynamickém přeplňování se 

vyuţívá vhodné frekvence otevírání a zavírání ventilů a tvaru potrubí. Dalším způsob 

přeplňování vyuţívá mechanického pohonu od motoru. Posledním principem přeplňování je 

vyuţití energie výfukových plynů. Výfukové plyny prochází přes turbínu, kterou roztáčejí. 
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Turbína je přes hřídel spojena s kompresorem, jehoţ lopatky stlačují nasávaný vzduch. Tím se 

do motoru dostane větší mnoţství vzduchu (obrázek č. 8). [13] 

Všechny typy sání mají jako součást vzduchový filtr, který musí plnit několik důleţitých rolí. 

4.2 Vzduchové filtry  

V současné době jsou nejrozšířenějším způsobem pohonu vozidla spalovací motory. Aby 

takový motor správně fungoval, je zapotřebí dodávat regulované mnoţství vzduchu do 

spalovacího prostoru. Tento vzduch se nasává z okolního prostředí vozidla. Takový vzduch 

ale obsahuje různě veliké částice, které by mohly spalovací prostor poškodit. Proto je nutné 

vzduch před vstupem do spalovací komory zbavit nečistot. K tomuto účelu slouţí vzduchový 

filtr. Vzduch nasátý z okolního prostředí prochází přes tento filtr a na speciálním filtračním 

elementu dochází k zachycení nečistot. Do samotného motoru tak vstoupí vzduch znečištěný 

pouze velice malými částicemi, které jsou v řádech 0,001 μm. Takový vzduch uţ nemá na 

poškození spalovacího prostoru větší efekt. [3] 

Existuje několik druhů vzduchových filtrů, které pracují na různých principech. Viskózní 

čističe obsahují porézní hmotu, která je nasáklá viskosní kapalinou. Jako výrobní materiál 

jsou pouţity plechy nebo kovové pletivo, ale existují i provedení s umělohmotnými vlákny. 

Tento typ filtru ovšem nemá dostatečnou účinnost, a proto se v dnešní době jako hlavní čistič 

v sání motoru nepouţívá. [6] 

Dalším typem filtru je cyklonový čistič, který pracuje na principu odstředivé síly. Sací 

potrubí, které přivádí vzduch k tomuto filtru, je vyrobeno tak, aby při vstupu vzduchu do 

čističe došlo k rotaci vzduchu. Tím, ţe vzduch začne rotovat, se vytvoří odstředivá síla, která 

unáší prachové částice obsaţené ve vzduchu směrem k okraji filtru, kde se dojde k jejich 

zachycení. Ani tento čistič však nedosahuje potřebné účinnosti a na samotný rotační pohyb 

vzduchu je zapotřebí uvolnit energii, která způsobuje vyšší tlakovou ztrátu. [6] 

Další druh čističů jsou čističe s olejovou náplní. Ty pracují na stejném principu jako viskosní 

čističe. Vzduch je do prostoru filtru přiváděn tak, aby směřoval k olejové hladině. Větší 

částice se zachytí přímo a zbylé se odloučí na filtrační vloţce. [6] 

Elektrostatické filtry vyuţívají ke své funkci elektrostatické síly, které vzniknou třením mezi 

kapalinou a filtračním materiálem. [6] 

V sání motoru se pouţívají suché filtry. Jejich filtrační vloţka můţe být vyrobena z různých 

druhů materiálu. [3] [6] 
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V automobilu je umístěno několik vzduchových filtrů. Na obrázku č. 9 je moţné vidět, kde se 

nachází vzduchová filtrace, proč je zde filtr umístěn, a jakým způsobem zde pracuje. 

Například v klikové skříni je odvětrání, které odděluje kapky oleje od vzduchu pomocí 

odstředivých sil a jiných způsobů. Dále zachycuje částice, které by se mohli usadit na 

lopatkách turbodmychadel dieselových motorů. Nebo zabraňuje sedimentaci uhlíkových 

částic na vystřikovací trysce. Takové částice by totiţ mohly způsobit selhání celého 

vstřikovacího systému. [1] 

 

Obrázek č. 9: Vzduchová filtrace [1] 

Nejznámějším zástupcem vzduchových filtrů v automobilu zůstává filtr určený na zachycení 

prachových částic vzduchu vstupujícího do motoru (obrázek č. 10).  

  

Obrázek č. 10: Vzduchový čistič [14] 
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Vzduchový čistič můţe být umístěn vedle motoru, ale existují i aplikace, kdy je připevněn 

přímo k motoru. V takovém případě je ovšem více namáhán. Čistič poté přiléhá k motoru a je 

tedy vystaven vyšším teplotám a větším vibracím. Výhodou je, ţe design takového dílu 

zastupuje kryt motoru, který v takovém případě jiţ není potřeba. Kryt motoru se vyuţívá ke 

sníţení hluku od motoru. [3] 

Další vzduchové filtry lze ale najít i v kabině posádky, kde mají zachycovat škodlivé částice 

nebo například v palivových nádrţích, kde mají zabránit unikání palivových výparů z nádrţe 

při jejím otevření. [1] 

V praxi lze nalézt ještě další zástupce vzduchových filtrů a jejich různá provedení. 

4.2.1 Vzduchová filtrace 

Vzduchová filtrace je zaloţena na sedimentaci částic ve vláknité struktuře. Tato struktura je 

sloţena z filtračních vláken, kde dochází k zachycení částic. Ty se mohou zachytávat buď 

přímo o vlákna struktury, nebo na jiţ uchycených částicích. Tento způsob filtrace se nazývá 

hloubková filtrace a má několik základních charakteristik. Jsou to tloušťka vrstvy s [m] a 

poréznost ε [-] nebo objemové zaplnění c [-]. Součet poréznosti a objemového zaplnění musí 

být roven 1. Tyto charakteristiky vyjadřují vliv sousedních vláken na tlakovou ztrátu celé 

struktury.[2] 

Takováto struktura je schopna zachytávat částice v řádech jednotek mikrometrů. Sama pak má 

průměr vláken v řádech desítek mikrometrů. V dnešní době ale existují i filtry, které mají 

rozměry vláken do 0,5 μm. Takové filtry mají vláknitou strukturu tvořenou nanovlákny. [3] 
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Na obrázku č. 11 je zobrazeno, jaké částice se v prostředí vyskytují a jaký je jejich rozměr. 

 

Obrázek č. 11: Velikost částic [3] 

Z tohoto obrázku je patrné, ţe v dnešní době je moţné většinu částic, které se ve vzduchu 

vyskytují, zachytit v elementu vzduchového filtru. Zůstávají většinou pouze částice 

z výfukových plynů, které svým rozměrem dosahují nanorozměrů. Vzduchové filtry mají 

velmi vysokou účinnost. U struktur tvořených papírovými (celulózovými) vlákny je úspěšnost 

zachycení okolo 99%, u filtrů s nanovlákny je pak účinnost vyšší a můţe dosahovat téměř 

100%. [3] 

Účinnost filtru se spočítá jako poměr hmotnosti částic, které byly zachyceny, ke hmotnosti 

jakou měli částice před vstupem do filtrační struktury [3]: 

   
           

             
            (1) 

4.2.2 Mechanismy odloučení částic 

Existuje několik principů, jak lze zabránit částicím obsaţeným v nasávaném vzduchu 

v průchodu přes filtrační element. [2] [3] 

Zachycení je u všech mechanismů separace způsobeno van der Waalsovými silami, kterými 

na sebe působí molekuly vláken a částic. [2] 

Van der Waalsovy síly jsou velmi slabé interakce mezi molekulami, které způsobuje 

rozloţením elektronů v molekule. Příčinnou je elektronegativita jednotlivých prvků, které 

spolu interagují. Díky rozdílné elektronegativitě prvků se pak vytvoří tzv. dipól. Jedna část 

atomu pak má záporný náboj a druhá náboj kladný.  
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Obrázek č. 12: Mechanismy odloučení částic [2] 

První způsob zachycení částic je zaklínění mezi vlákny (obrázek č. 12 a). Zaklínění mezi 

vlákny je velmi jednoduchý způsob separace. Tímto způsobem lze zachytit částice, které jsou 

větší, neţ je mezera mezi vlákny struktury. Další částice pak mají zhoršenou moţnost 

průchodu mezerou a také se začnou usazovat. [2] 

Intercepce je další ze způsobů, jak se částice ve struktuře zachytávají. Jedná se o přímé 

zachycení částic na povrchu vlákna, jak je zachyceno na obrázku č. 12 b. Pomocí intercepce 

lze zachytit částice, které mají velmi malou hmotnost. U takových částic pak není moţné 

jejich odloučení pomocí principu setrvačné síly, neboť její hmotnost je zanedbatelná. Přímo 

zachycená částice se dostane do blízkosti vlákna na vzdálenost rovnou vzdálenosti středu této 

částice. Toto platí pro zjednodušený tvar částice, který se modeluje jako kruhový. [2] 

Setrvačné síly, které jiţ nelze zanedbat, jsou třetím důvodem odloučení částic z toku (obrázek 

č. 12 c). Částice, díky své setrvačnosti neobtečou vlákno s proudem, ale pokračují po přímé 

dráze, kde narazí na vlákno a ulpí na něm. [2] 

Poslední mechanismus zachycení je difuze, kdy se částice v proudu pohybují po náhodných 

drahách, díky nárazům molekul media do částice. Menší částice mají vyšší tendenci 

k takovýmto náhodným pohybům, a proto se odlučují právě tímto způsobem (obrázek č. 12 

d). To je přesný opak intercepce, při které dochází k zachycení převáţně větších částic 

s malou hmotností. Difuze je způsobena díky vyskytujícím se gradientům koncentrace v toku. 

[2] 

a) b) 

c) d) 
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Výsledná frakční odlučitelnost izolovaného vlákna, coţ je schopnost vlákna zachytit proudící 

částice, je součtem jednotlivých frakčních odlučitelností částic jednotlivých odlučovacích 

mechanismů. Ukázka toho jaká je výsledná frakční odlučitelnost izolovaného vlákna je na 

obrázku č. 13, kde je zobrazena závislost pro průměr vlákna d = 4 μm a rychlost ve vrstvě 

vε = 0,2 m/s. [2] 

 

Obrázek č. 13: Výsledná odlučitelnost izolovaného vlákna [2] 

Veličina a (μm) je velikost odlučované částice, která proudí s mediem. [2] 

Průchod vzduchu přes filtrační vloţku způsobuje tlakovou ztrátu. Tlaková ztráta se zvětšuje 

se zanášením filtru. Díky zanášení se také sniţuje průtok vzduchu. Po montáţi filtru do 

vozidla je nutné, aby došlo k usazení určitého mnoţství částic. Tím se zvýší účinnost filtru na 

poţadovanou hodnotu. Po krátkém záběhu, kde se filtrační účinnost rychle zvyšuje, se téměř 

ustálí na konstantní hodnotě. Další nárůst je minimální. [3] [5] 
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4.2.3 Další funkce 

Čištění vzduchu, který do motoru vstupuje, není jediná funkce, kterou vzduchový filtr 

zajišťuje. I kdyţ je to ta nejdůleţitější, je zde spoustu dalších dílčích operací, které zvládá. [3] 

Na obrázku č. 14 je moţné vidět, které všechny hlavní a vedlejší funkce vzduchový filtr 

zastává. 

 

Obrázek č. 14: Funkce vzduchového filtru [3] 

Hlavní funkce vzduchového systému s filtrem jsou přívod vzduchu do motoru, filtrace a 

tlumení akustických vibrací, při průchodu vzduchu. [3] 

Jako vedlejší funkci vstupní trubky do filtru lze povaţovat například kompenzaci pohybu 

filtru při jízdě. Ta je totiţ vyrobena z elastomeru a její design obsahuje skládanou část, která 

se můţe při pohybu roztáhnout. Dále zde můţe být integrován ještě předfiltr pro dosaţení 

vyšší čistoty vzduchu. Samotný vzduchový čistič můţe mít jako vedlejší funkci regulaci 

teploty vstupujícího vzduchu. Je moţné tvar upravit tak, aby na vnějším povrchu čističe byly 

úchyty pro připevnění elektrické kabeláţe. U některých filtrů, převáţně pro americký trh, 

musí být integrován pohlcovač HC molekul. [3] 

MAF senzor měří mnoţní vzduchu, které vstupuje do motoru. Zkratka toho snímače je MAF, 

coţ znamená Mass Air Flow. V češtině je tento senzor často slangově označován jako váha 

vzduchu. [3] 

Jedná se o snímač, ve kterém je umístěn ţhavený drát. Při provozu je udrţována stála teplota 

drátu. Čím více vzduchu trubkou proudí, tím větší dodaný proud na udrţení stále teploty je 

zapotřebí. Podle velikosti dodávaného proudu se vyhodnocuje mnoţství vzduchu proudící 

potrubím. MAF senzor je zobrazen na obrázku č. 15. [8] 
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Obrázek č. 15: MAF senzor [8] 

Výstupní trubka ze vzduchového filtru je také navrţena tak, aby kompenzovala pohyb 

vzduchového čističe. Nachází se zde vývod odvětrávání klikové skříně. 

4.2.4 Dynamika tekutin 

Při průchodu vzduchu sacím potrubím dochází ke ztrátě tlaku. Je zapotřebí tuto ztrátu sníţit 

na minimum. Při sniţování tlaku totiţ dochází ke zpomalení proudění v sacím potrubí, čím se 

do motoru dostává méně vzduchu a motor nedosahuje poţadovaného výkonu. Dále dochází 

ke zhoršení vyplachování spalovacího prostoru. Stejný vliv na výkon motoru mají i ztráty ve 

výfukovém systému vozidla. [13] 

U přeplňovaných motorů způsobuje tlaková ztráta před kompresorem, ţe turbína musí 

dosahovat vyššího výkonu, aby kompresor nepřestal pracovat. Přepouštěcí ventil turbíny je 

tedy uzavřen a všechny spaliny prochází přes turbínu. Tím se ovšem zvyšuje tlak před 

turbínou a také se zvyšuje práce na výměnu náplně. To vede k vyšší spotřebě paliva. [3] [13] 

Samotné proudění vzduchu ovlivňuje několik faktorů. Mezi ně patří teplota, tlak a relativní 

vlhkost proudícího vzduchu. Nízký tlak nebo vysoká teplota, stejně tak jako vysoká relativní 

vlhkost vzduchu vedou k niţší hodnotě hustoty vzduchu. Mnoţství vzduchu, které potrubím 

proteče, je na hustotě závislé dle následujícího vztahu: 

 ̇   ̇   ,       (2) 

kde  ̇ [kg/s] je hmotnostní průtok,  ̇ [m
3
/s] je objemový průtok a ρ [kg/m

3
] je hustota 

proudícího vzduchu. [3] 

Celkový tlak ptot[Pa] se skládá ze statického a dynamického tlaku (obrázek č. 16). Dynamický 

tlak pdyn [Pa] je závislý na hustotě tekutiny [kg/m
3
] a druhé mocnině rychlosti proudění w 

[m/s]. 
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Obrázek č. 16: Tlaky v kanále [3] 

               ,      (3) 

Při průtoku potrubím vznikají ztráty. Ty mohou být způsobené náhlým rozšířením, zúţením 

potrubí, změnou směru toku nebo třením na stěnách kanálu. [3] 

Další ztráty vznikají, pokud je proudu do cesty přidána překáţka. Takový případ je například 

MAF sensor, který musí být uloţen tak, aby jeho odběrové místo leţelo uprostřed proudu 

(obrázek č. 17). 
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Obrázek č. 17: Umístění MAF senzoru [8] 

4.2.5 Části vzduchového filtru 

Samotný vzduchový filtr se skládá z několika částí. Nejprve se musí vzduch do čističe přivést, 

to zajišťuje trubka na špinavý vzduch. Ten vstoupí do spodní části vzduchového čističe. Dále 

prochází přes filtrační vloţku do horní části filtru, odkud proudí trubkou do sacího potrubí 

motoru. [3] 

Vzduch, který proudí systémem, způsobuje, ţe stěny čističe i vstupní a výstupní trubka 

začnou vibrovat. Vibrace se přenášejí dál od zdroje. Aby se přenos omezil, je systém uloţen 

pomocí elastomerových komponent. K redukci zvukových emisí se pouţívají membrány, 

umístěné ve stěně čističe, nebo například zvukové trubice. [3] 

Návrh vstupní i výstupní trubky ovlivňuje akustiku i tlakovou ztrátu systému. Zdroje 

akustického hluku v prostoru motoru jsou vidět na obrázku č. 18. Vhodnější podmínky pro 

provoz má systém s větším průměrem hrdla. U takového průměru je niţší tlaková ztráta a 

lepší akustické vlastnosti. [3] 
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Obrázek č. 18: Zdroje hluku a vibrací [3] 

Filtrační vloţka je tvořena skládáním filtračního materiálu. Po krajích je nanesena 

elastomerová vrstva, která zde působí jako těsnění, protoţe v tomto místě je horní a dolní část 

plastového čističe spojena. Tvary samotného čističe i elementu jsou velmi různorodé. Závisí 

na typu vozidla, umístění filtru v prostoru motoru, na volném zástavbovém prostoru a dalších 

faktorech. Někdy bývá na čisté straně elementu mříţka. Ta pomáhá vloţku vyztuţit. [3] 

Uspořádání jednotlivých komponent vzduchového filtru je velmi důleţité, aby bylo zajištěné 

správné proudění systémem. Pokud by nebyl design dobře vytvořen, mohlo by to vést 

k tvorbě velké turbulence před výstupním hrdlem vzduchového čističe, kde je umístěn senzor 

na měření mnoţství protékajícího vzduchu. Turbulence by mohla způsobit špatné 

vyhodnocení mnoţství vzduchu, které do motoru proudí, coţ je neţádoucí. Proudění v oblasti 

senzoru musí být co nejvíce homogenní a laminární. Před senzorem můţe být umístěna mříţ, 

která proud napřímí a tím zajistí správné odečtení mnoţství vzduchu v potrubí. [3] 

Existuje několik moţností, jak protékaný vzduch měřit. U vznětových motorů je nejčastějším 

způsobem měření anemometr se ţhaveným drátem. Záţehové motory častěji vyuţívají 

snímače tlaku a teploty. Pomocí těchto hodnot pak řídící jednotka vyhodnotí, mnoţství 

vzduchu, které do motoru proudí. [3] 

V Kalifornii je povinným vybavením HC pohlcovač. Hlavním zdrojem uhlovodíků 

v nasávaném vzduchu je průsak ze vstřikovacího systému. Dalším zdrojem je olej, který se 

dostal do odvětrávání klikové skříně, a zbytky nespáleného paliva, které odešly ze 
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spalovacího prostoru se vzduchem, který byl znovu pouţit k naplnění spalovacího prostoru. 

V prostoru motoru jsou i další komponenty, díky kterým se uvolňují uhlovodíky. [3] 

Materiály, ze kterých je vyrobena filtrační vloţka, nejsou voděodolné. Je tedy nutné zajistit, 

aby se nedostala do kontaktu s vodou. Při jízdě v dešti se můţe voda snadno dostat do sacího 

potrubí. Na obrázku č. 19 je vidět, jak vloţka filtru dopadne, pokud je vystavena působení 

vody. Elektrické komponenty také nesmí být vodou zasaţeny. Voda způsobuje korozi 

kovových materiálů. Drát umístěný v MAF senzoru by po vystavení vodě začal korodovat. 

Neţ by došlo k nevratnému poškození, zvětšovala by se odchylka signálu. [3] 

Kapky vody jsou těţší neţ vzduch, a proto na ně působí větší setrvačné síly. Vhodně zvolenou 

změnou směru proudu tedy vzduch snadno projde dál, ale voda pokračuje v přímém směru, 

kde narazí na stěnu vstupní trubky. Na té se zachytí a stéká po ní dolu. Ve spodní části trubky 

je pak umístěn otvor, kterým voda odteče pryč ze systému. [3] 

Voda můţe být také odstraněna v separátoru vody. Kde je voda odstředěna na povrch trubky a 

následně odvedena do sběrného místa, odkud se poté vypustí. Vzduch naopak pokračuje 

v přímém směru a prochází do spodní části vzduchového čističe. [3] 

Dalším způsobem, jak odvést vodu z filtru je lamela, která se umisťuje na spodní část filtrační 

vloţky. Pouţita můţe být také netkaná textilie, která není tak náchylná k promočení díky 

různým přísadám, které obsahuje. Umisťuje se stejně jako lamela na spodní stranu filtrační 

vloţky. 

 

Obrázek č. 19: Filtrační vložka po namočení [3] 
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V zimě se můţe do filtru dostat sníh. Sníh vloţku tak rychle nerozmočí, ovšem můţe celý 

systém ucpat. Tím nebude docházet k nasávání vzduchu, který je pro spalování nutný. [3] 

K zamezení tohoto problému je moţné spodní komoru čističe rozdělit přepáţkou. Pokud 

dojde k ucpání hlavní části filtru, zůstává druhá strana filtru se sekundárním vstupem vzduchu 

funkční. Aby nedošlo k promočení, pouţívá se vloţka s vrstvou netkané textilie. [3] 

Existují i další systému, které se k základnímu vzduchovému filtru přidávají. 

4.2.6 Materiály a výroba 

Komponenty vzduchových filtrů se vyrábí z různých materiálů v závislosti na budoucím 

umístění filtru v prostoru motoru, místě provozu automobilu a také ceně materiálů. Dalším 

parametrem je hustota materiálů. Kovové materiály mají vyšší hustotu, při zachování stejného 

objemu by tedy váţili mnohem víc neţ plastové díly. Plasty naopak nemají takovou pevnost a 

teplotní stálost. [3] 

Filtrační vložka 

Nejpouţívanějším materiálem vyuţívaným k výrobě běţně pouţívaných filtračních vloţek je 

celulóza. Je to díky dobrým filtračním schopnostem a nízké ceně materiálu i výroby finálního 

tvaru. Celulózová vrstva má homogenní uspořádání. To znamená, ţe celá tloušťka stěny má 

stejnou filtrační schopnost. [3] 

Na výrobu filtračních vloţek se také pouţívají netkané textilie. Tyto materiály mají lepší 

filtrační schopnost, ale jejich cena je vyšší. Proto se ve většině případů pouţívají pouze jako 

tenká vrstva, která je přilepena k celulózové hlavní části. Vrstva můţe být homogenní, ale 

existují i varianty, kde se zvětšuje filtrační schopnost se zvětšující se tloušťkou materiálu. 

Díky větší odolnosti proti promočení se pouţívají vrstvy z netkané textilie kvůli lepší 

odolnosti vloţky vůči vodě a sněhu. [3] 

Další nehomogenní rozloţení mívají vrstvy vyrobené z kompozitu. I v tomto případě se jedná 

o tenké vrstvy a nikoli celé filtrační vloţky. [3] 

U nejnáročnějších aplikací se pouţívá tenká vrstva z nanočástic, jejíţ vlákna mají tloušťku aţ 

0,05 μm. Tím se vlákna začínají velmi přibliţovat dolní hranici rozměrů částic obsaţených ve 

vzduchu. Takové filtry dosahují účinnosti vyšší neţ 99,9 %. [3] 

Materiály k výrobě filtračních vloţek, velikost jejich vláken a homogennost struktury je vidět 

na obrázku č. 20. 
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Obrázek č. 20: Materiály filtračních vložek [3] 

Pokud dojde k promočení vloţky, stačí vloţku vyměnit. Pokud ovšem přijde celulóza do 

styku s ohněm, pak můţe dojít k poškození nejen celého filtru, ale dokonce k poţáru celého 

vozidla. Proto existují chemické prostředky, kterými se vloţka ošetřuje, aby nedošlo ke 

vzplanutí. [3] 

Vstupní a výstupní trubky vzduchového čističe 

Trubky mohou být vyrobené z tvrdého plastu ale i z elastomerů. Elastomery dobře 

kompenzují pohyb filtru v prostoru motoru. [3] 

Výroba probíhá vyfukováním nebo vstřikováním plastů do forem. Některé trubky se vyrábějí 

rovnou jako jeden kus, jiné jsou po odformování svařovány. Záleţí na geometrii daného dílu. 

Svařovací geometrie dílu musí být uzpůsobena typu svařování, které bude pouţito. Svařování 

můţe být vibrační, rotační, laserem nebo horkým plynem. [3] 

Faktory rozhodující o pouţití materiálu, jsou cena a teplotní stálost. Teplotní stálost se udává 

ve dvou hodnotách, dlouhodobé a krátkodobé povolené teplotě. Nejméně teplotně odolný 

materiál vyuţívaný na výrovu těchto trubek je EPDM (etylen- propylen- dienová pryţ). 

Krátkodobě můţe být vystavena teplotám okolo 120 °C. Patří mezi nejlevnější pouţívané 

materiály. Dalším materiálem je PA 6, coţ je polyamid 6. Pouţívá se buď jako měkký plast 

nebo s přídavnými skelnými vlákny (GF). PA 6.6 – GF patří mezi nejdraţší materiály a 

zároveň taky mezi materiály s vysokou teplotní stálostí. Krátkodobě můţe být vystaven 

teplotě okolo 180°C. [3] 
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Vzduchový čistič 

Díly, ze kterých se skládá vzduchový čistič, jsou běţně vyráběné vstřikováním. Běţně 

pouţívanými materiály, které se lze pouţít k výrobě na vstřikolisech, jsou termoplasty. Ty se 

dělí na amorfní a semi-krystalické. [3] 

Mezi amorfní patří například polyvinyl chlorid (PVC), polystyren (PS) nebo polykarbonát 

(PC). Tyto termoplasty mají uspokojivé mechanické vlastnosti a jsou stálé za zvýšených 

teplot. Jejich nevýhodou je nízká chemická odolnost. [3] 

Semi-krystalické termoplasty jsou například polyamidy (PA), polyetyleny (PE) nebo 

polypropyleny (PP). Mají výborné mechanické vlastnosti i chemickou odolnost. Jejich 

tendence k tečení je sice horší, neţ je tomu u amorfních termoplastů, ale není kritická. 

Celkově mají výhodnější vlastnosti neţ amorfní termoplasty a proto se vyuţívají k výrobě 

vzduchového čističe. [3] 

Do základní struktury termoplastů se k zlepšení vlastností přidávají další materiály. Přidáním 

skelných vláken (GF) se několikanásobně zvýší Youngův model pruţnosti materiálu. 

Přispívají také ke zlepšení odolnosti vůči ohni. Naopak ale sniţují rozměrovou stabilitu a 

maximální přípustné napětí. Jejich maximální moţné mnoţství v základním materiálu je 60%. 

Minerály, mezi které patří například mastek (T), také zvyšují Youngův model pruţnosti, ale 

jejich vliv není tak výrazný. Na rozdíl od skelných vláken mají pozitivní vliv na rozměrovou 

stálost dílů. Odolnost vůči ohni je shodná se skelnými vlákny. Maximální mnoţství přidaných 

minerálů je 40 % základního termoplastu. Mezi další přísady přidávané do základního 

termoplastu patří aramid, coţ je syntetická tkanina, elastomery a dále například UV 

stabilizátory. [3] 

Mezi standardní materiály na výrobu vzduchových filtrů patří polypropyleny PP T20, tedy 

polypropylen s 20 % mastku, PP T40 nebo PP GF30. Z polyamidů se pouţívá PA6 GF30 

nebo například PA6.6 GF35. [3] 

4.2.7 Testování vzduchových čističů 

Průběh testování vzduchových filtrů stanovuje norma ISO 5011.  

V rámci ověření funkčnosti čističe se provádí několik testů. Testy mohou probíhat na 

jednotlivých komponentách čističe nebo se zkouší celá sestava. Mezi prováděné testy patří 

zjišťování tlakové ztráty čističe, těsnosti spojů, kvality svarů, reakčnost pouţitých materiálů s 

různými druhy kapalin nebo se například zjišťuje únavová pevnost dílů. [3] [8] 
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Tlaková ztráta sestavy se měří na speciálním stroji, který je k tomu účelu určený. Na vstupní 

straně je volně otevřená trubka, která do filtru přivádí špinavý vzduch. Na straně filtru, kde uţ 

odchází vyčištěný vzduch, je upevněno potrubí, které je na druhém konci spojeno 

s dmychadlem, pomocí něhoţ se reguluje mnoţství proudícího vzduchu (obrázek č. 21). [3] 

[8] 

Určuje se tlaková diference a tlaková restrikce. Měří se statický tlak na obou stranách čističe a 

statický tlak okolního vzduchu. Tím se stanoví potřebné celkové tlaky pro výpočet tlakové 

diference: 

         ,            (4) 

 

Obrázek č. 21: Měření tlakové ztráty [3] 

Tlaková restrikce je vyhodnocena stejným způsobem. Rozdíl spočívá v hodnotě pstat_1 [Pa]. 

Ten je při tomto vyhodnocování roven statickému tlaku ve vstupní trubce filtru a rychlost 

proudění w1 je nulová. Rozdíl statických tlaků je tedy nulový a tlaková restrikce je [3]: 

      ,           (5) 

Tlaková ztráta Δpl se stanoví z tlakové restrikce a rozdílu celkových tlaků [3]: 

              .      (6) 

Test těsnosti lze provést několika způsoby. Těsnost lze zjišťovat pod vodou. Testování 

probíhá přetlakem. Ten musí na díl působit jiţ před ponořením pod hladinu vody. Pokud by 

k tomu nedošlo, vnikla by do systému voda a poškodila elektrické součásti a filtrační vloţku. 

Při netěsnosti v některém místě se ve vodě začnou objevovat vzduchové bubliny. Tento 

způsob sice stanoví, kde je díl netěsný, ale pro stanovení velikosti netěsnosti je třeba nachytat 

bubliny do odměrného válce a měřit u toho čas. Tím pak lze vypočítat, o jak velký únik se 

jedná. Dalším způsobem je testování pomocí speciálního přístroje, který umí měřit unik 

pomocí přetlaku nebo podtlaku. Při měření pomocí podtlaku je z čističe vysáván vzduch, 
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jehoţ hodnota objemového toku by se měla po určité době ustálit. Pokud je ovšem 

v testovaném kusu větší netěsnost, pak se hodnota buď ustálí na příliš vysokých hodnotách 

průtoku, nebo k ustálení nedojde vůbec (obrázek č. 22). Testování pomocí přetlaku 

vyhodnocuje, zda mnoţství vzduchu, který byl do vzduchového čističe vehnán, odpovídá 

mnoţství, které z čističe odešlo. Pokud bude hodnota rozdílu za hranicí povoleného limitu, 

pak je díl vyhodnocen jako netěsný. Přístroj sám vyhodnotí velikost netěsnosti. Tímto 

způsobem ovšem není zjištěno, kde je netěsné místo. Pro jeho stanovení je nutné díl ponořit 

pod vodu nebo pokrýt místa spojů pěnou. Při pouţití pěny dochází díky úniku vzduchu 

k odfouknutí pěny v místě netěsnosti. Pak je tedy zjištěn objemový tok i místo úniku. [8] 

 

Obrázek č. 22: Test netěsnosti [4] 

Další test je prováděn v klimatické komoře, kde je nastaven teplotní cyklus, a díly jsou tímto 

způsobem testovány na teplotní stárnutí. Cyklus můţe zahrnovat jak vysoké teploty okolo 

120 C, tak teploty hluboko pod nulou. Tímto způsobem je urychlen proces stárnutí dílů. 

Kaţdý materiál časem degraduje, a proto je potřeba zjistit zda bude filtr fungovat i po 

několika tisících pracovních cyklech. Poté, co jsou díly vyndány z klimatické komory, jsou 

díly opět otestovány, zda jsou těsné. Díl by měl po tomto předepsaném teplotním cyklování 

opět splnit limit maximálního povoleného objemového toku. [8] 

Testy k urychlení stárnutí dílů je moţné provádět na speciálním vibračním stroji. Tento stroj 

je také uzpůsoben k nastavení teplotního cyklování. Dále je však schopen vyvíjet vibrace, 

takţe je testovaný díl vystaven i dynamickému namáhání. [8] 

V obou případech těchto testů lze připojit díly k přístroji, který měří těsnost. Díky tomu lze 

zjišťovat hodnotu netěsnosti v průběhu testování, tedy i za extrémních teplot. [8] 

Další testy se provádějí na trhacím stroji. Lze měřit síla potřebná k nasazení elastomerové 

trubky na protikus, nebo naopak síla, jakou je potřeba vyvinout k rozebrání spoje. Dále se 
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tímto způsobem stanovuje kvalita svaru. Postupným zvyšováním zatíţení svaru dojde 

k roztrţení. Pokud byl svar kvalitní, pak k tomu dojde aţ za stanovenou mezní silou. Kusy, 

které nevydrţely, jsou pak prozkoumány pod mikroskopem a hledá se příčina špatného svaru. 

[8] 

Je třeba také kontrolovat kvalitu výroby vizuálním testem. U elastomerových trubek se navíc 

provádí zjišťování tloušťky stěny, která by měla leţet v tolerančním poli. Tento test je 

prováděn ultrazvukem. [8] 

Při provozu je moţné, ţe bude filtr vystaven působení některé z provozních kapalin. Materiál 

můţe s kapalinou reagovat a mohlo by dojít k jeho degeneraci. Proto je nutné zjistit 

chemickou odolnost dílů. Jednotlivé díly se nařeţou na malé kousky a ty se poloţí do různých 

provozních kapalin. Nechají se nějakou dobu máčet a poté se vizuálně zkontroluje stav 

vzorků. Materiál by měl působení všech kapalin vydrţet. Nesmí se objevit díry ani změna 

geometrie vzorku. [8] 

Důleţitou součástí filtru je senzor měřící průtok vzduchu. Před uvedením filtru na trh je nutné 

zjistit, zda daný senzor vyhodnocuje aktuální průtok vzduchu správně. Schéma moţného 

měření je zobrazeno na obrázku č. 23. [3] [8] 

 

Obrázek č. 23: Test MAF senzoru [6] 

Při měření se vyhodnocuje maximální dovolená odchylka signálu, dále stabilita toku a změny 

profilu toku. Odchylka se stanovuje podle druhého referenčního snímače průtoku. [3] [8] 

Toto nejsou jediné testy, které lze pouţít k zjištění všech funkcionalit systému. Existují také 

jiné způsoby, jak lze zde jiţ zmíněné vlastnosti zjišťovat v závislosti na kvalitě vybavení 

laboratoře. 
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4.3 Svěrné spoje 

Kaţdý stroj má mnoho součástí, které tvoří skupiny neboli mechanismy. Tyto skupiny pak 

tvoří celý stroj. Skupiny a součásti jsou mezi s sebou spojené vazbami. Vazby mohou být 

silové, kinematické a dynamické. Jednotlivé vazby mezi součástmi tvoří spoje těchto součástí. 

[16] 

Spoje se dělí na rozebíratelné i nerozebíratelné, pohyblivé a nepohyblivé, s předpětím nebo 

bez předpětí. Další rozdělení můţe být na spoje bezprostřední, tedy spoj pouze vzájemným 

působením dvou součástí stroje, nebo existují spoje, které pro svoji funkci potřebují další 

člen. [16] 

Svěrné spoje jsou velmi často vyuţívaným způsobem, jak spojit dvě součásti, jejichţ vnější 

tvar je kruhový, ať uţ se jedná o válcovou nebo kuţelovou plochu. Patří mezi rozebíratelné a 

nepohyblivé spoje. Součástí objímky můţe být šroub, který po dotaţení na předepsaný 

moment, vyvodí tlak na stahované díly. Tím je zajištěna pevnost spojení. [16] 

Na obrázku č. 24 je znázorněno jednoduché schéma svěrného spoje na válcové ploše.  

 

Obrázek č. 24: Svěrný spoj 

Q0 [N] značí předpětí šroubů. Tečné síly T [N] a normálové síly N [N] jsou síly, vyvolané 

utaţením šroubů na hodnotu předpětí Q0. Poloměr hřídele r [m] a poloměr objímky R [m] by 

měli být v ideálním případě shodné. To ale v reálné praxi nikdy není dosaţeno. Objímka tedy 

mívá větší poloměr neţ má hřídel. Je nutné, aby poloměr R nebyl menší neţ r, pak by 

docházelo k ohybu jak samotné objímky, tak spojovacích šroubů. [16] 
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4.3.1 Teoretické řešení napětí 

K řešení napětí pod objímkou je moţné přistupovat třemi teoretickými způsoby: 

1) Napětí pod sponou je vyvoláno pouze normálovými silami (obrázek č. 25) 

 

Obrázek č. 25: První teoretický přístup 

U tohoto přístupu je krouticí moment vyvolán pouze dvěma protilehlými stejně velkými 

normálovými silami N. Po vynásobení těchto sil s třením f [-], vznikají tečné síly T. [16] 

Odvození utahovacího momentu MT [Nm]: 

            (7) 

           
  

 
          (8) 

                    (9) 

kde Mk [Nm] je přenášený krouticí moment, f [-] je součinitel tření mezi objímkou a hřídelí, 

μ [-] je součinitel tření mezi šroubem a objímkou a k [-] je součinitel bezpečnosti, který by 

měl být alespoň 1,1. [16] 

Tento přístup je velmi zjednodušený. Objímka, která obepíná celý obvod hřídele, nebude 

působit pouze ve dvou bodech v celém obvodu. [16] 
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2) Napětí pod sponou je vyvoláno konstantním tlakem po celém obvodu hřídele (obrázek 

č. 26) 

 

Obrázek č. 26: Druhý teoretický přístup 

Tento přístup předpokládá, ţe napětí je rozloţeno rovnoměrně po celém obvodu hřídele. Je 

vyvoláno konstantním tlakem p (Pa), který se vypočte z následujícího vztahu: 

  
 

   
  

 

 
,     (10) 

kde l (m) je délka hřídele, na které působí tlak, a S (m
2
) je plocha, na které působí tlak. [16] 

Odvození utahovacího momentu MT (Nm): 

         
 

 
 ,      (11) 

            
 

 
 ,                (12) 

∫     ∫     
 

 
      

 

 

  

 
 ,      (13) 

    
 

 
                   (14) 

Z tohoto odvození vyplývá, ţe při tomto přístupu bude utahovací moment větší, neţ tomu 

bylo u prvního přístupu. Předpoklad rovnoměrného rozloţení napětí po celém obvodu je ale 

velmi nadhodnocený, protoţe hřídel je svírána pouze ve dvou místech po celém obvodu. 

Minimálně v místech, kde se potkává dolní a horní polovina objímky není tento předpoklad 

dodrţen. Obě poloviny na sebe totiţ nikdy nedosednou s úplně nulovou mezerou. [16] 
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3) Napětí pod sponou je vyvoláno tlakem, který zaujímá kosinové rozloţení (obrázky 27 

a 28) 

 

Obrázek č. 27: Třetí teoretický přístup 

 

Obrázek č. 28: Rozložení tlaku 

 

Poslední přístup předpokládá, ţe napětí je vyvozeno tlakem, jehoţ velikost se mění po obvodu 

hřídele s cosφ. Nulový úhel je v polovině horní objímky a nulový tlak je pak v místech 

spojení horní a dolní části objímky. [16] 

Tlak p (Pa) lze rozdělit na dva dílčí tlaky v x-ovém a y-ovém směru. Pro výpočet se pouţije 

pouze tlak py (Pa).  

                 ,     (15) 

Odvození utahovacího momentu MT (Nm): 

∫    ∫      
 

 
   

 

 

 
 

 

,     (16) 

  
 

 
       ,     (17) 

∫       ∫     
 

 
      

 

 

 

 

 
 

 

,    (18) 

    
 

 
                  (19) 

Při utahování šroubu však vznikají smyková napětí, se kterými se v tomto odvození nepočítá. 

[16] 

Případ objímky, která je vyrobena z jednoho kusu s nezanedbatelnou tloušťkou, a je staţená 

pouze jedním stahovacím šroubem je vidět na obrázku č. 29. [16] 
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Obrázek č. 29: Objímka s nezanedbatelnou tloušťkou 

U toho případu by se nepočítalo pouze s průměrem, ale musela by se započítat i tloušťka 

objímky s (m). Výsledkem by byla vzdálenost b (m): 

   
 

 
 

 

 
,      (20) 

A normálová síla N: 

   
          

 
,     (21) 

kde a (m) je vzdálenost středu šroubu od středu hřídele. [16] 

Díky různým tvarům a taky nedokonalosti při výrobě bývá u kaţdé reálné spony rozloţení 

napětím jiné. Jsou spony, které se tomuto rozloţení blíţí, ale také existují spony, jejichţ 

konstrukce způsobuje napětí velmi odlišné tomu předpokládanému. 

4.3.2 Experimentální stanovení napětí 

V současné době existuje několik druhů provedení stahovacích spon, které se 

v automobilovém průmyslu vyuţívají. Kaţdý druh objímky má jiné rozloţení tlaku, který je 

vyvíjen na stahované díly. Velké mnoţství součástí automobilu je vyrobeno z pevných plastů 

nebo z elastomerů. Pokud se objímky pouţívají pro spojení takovýchto materiálů, pak jimi 

vyvozený tlak kromě pevného spojení zajišťuje také těsnící schopnost. Protoţe se teoretické 

rozloţení tlaku podstatně liší od reálného, provádí se experimentální zjištění napětí pro kaţdý 

typ spony. Protoţe by v praxi bylo velmi těţké měřit na kaţdém díle tlakové namáhání pod 

sponou, zjišťuje se také optimální utahovací moment a rychlost utahování šroubu. Dotaţením 

šroubu tímto momentem je dosaţeno poţadované napětí. Pokud by tento moment byl příliš 

malý, pak by nebyla zajištěna pevnost ani těsnost spoje. Vibrace vyvolané pohybem 
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automobilu, by pak mohli takový spoj částečně nebo zcela uvolnit. Pokud by naopak byl 

moment příliš velký, mohlo by dojít k poškození jednotlivých částí spoje. [7] 

Mezi jednotlivými částmi spoje působí tření. Kovové části mají niţší koeficient tření neţ části 

vyrobené z elastomeru. Díky tření vzniká ve spoji teplo. A také je zapotřebí vyvinout vyšší 

utahovací moment na překonání tření. [7] 

Stahovací spony mají dva hlavní zdroje napětí, které působí na stahované díly. Prvním je 

utahovací moment a druhým zdrojem je napětí, které utahováním vzniká v pásu objímky 

(obrázek č. 30). Přídavným zdrojem napětí, můţe být výrobní nepřesnost, díky které není 

šroub veden přímo po axiální dráze. [7] 

 

Obrázek č. 30: Zdroje napětí objímky [7] 

Napětí pod objímkou se měří několika různými způsoby. Jedním ze způsobů je měření na 

několika segmentech. Nejmenší počet segmentů pouţívaný pro takové měření jsou dva. 

Většina měření však probíhá s osmi segmenty. Na obrázku č. 31 je znázorněno měření s osmi 

i se dvěma segmenty. Měření se dvěma segmenty je zaloţeno na normě DIN 3017-4. Na 

jednotlivých segmentech jsou připevněné piezoelektrické snímače, které snímají sílu 

v jednotlivých sektorech. [7] 

 

Obrázek č. 31: Sektorové měření napětí [7] 
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Měření s osmi pouţitými segmenty je tedy mnohem přesnější a dobře zachycuje napětí 

v radiálním směru. [7] 

Výsledkem měření s osmi segmenty je diagram, který zachycuje síly FM [N] v jednotlivých 

sektorech (obrázek č. 32).  

 

Obrázek č. 32: Výsledek segmentového měření [7] 

Mezi napětím ve stahovací sponě, radiální silou a naměřenými silami lze pro tento typ měření 

stanovit korelační vztahy: 

   
  ̅̅ ̅̅̅

    
 

 

       (22) 

    
  ̅̅ ̅̅̅

   
 

 

        (23) 

kde TB [N] je síla ve stahovací sponě,   
̅̅ ̅̅  [N] je průměrná hodnota naměřených sil 

v jednotlivých sektorech, pokud je měření prováděno na více neţ dvou sektorech, N [-] je 

počet segmentů a Fr [N] je síla v radiálním směru. [7] 
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4.3.3 Stahovací spony pouţívané v automobilovém průmyslu 

Nabídka stahovacích spon je velmi pestrá. Vyrábí se spony od jednoduché konstrukce po 

sloţité mechanismy. Většina se vyrábí z nerezové oceli s různými přísadami. [11] 

 

Obrázek č. 33: SPRINGBAND HOSE CLAMP dle DIN 3021 [9] 

Výhodou spony na obrázku č. 33 je levná výroba a tím i nízká prodejní cena. Při výměně 

součástí spoje není potřeba měnit i sponu, pokud není poškozena. Nevýhoda spočívá 

v rozloţení tlaku pod sponou (obrázek č. 34). V diagramu jsou zaznamenány síly dvou spon, 

která mají stejný design ale rozdílný pouţitý materiál. Plnou čarou je zakreslena spona 

z materiálu dle normy SAE 1074, tečkovaná čára znázorňuje materiál spony SAE 6150. 

Vysokouhlíková ocel (SAE 1074) má lepší rozloţení sil v sektorech 3 a 7. Kritické místo u 

obou typů spony je sektor č. 1. Síla F [lbf] naměřená na prvním segmentu se pohybuje okolo 

dvojnásobku ostatních hodnot, které byly zaznamenány. [11] 
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Obrázek č. 34: Rozložení tlaku pod sponou CTB-24 [11] 

Další typy stahovacích spony pouţívané v automobilovém průmyslu jsou na obrázcích č. 35 a 

36. Obě spony jsou si na první pohled podobné. Největší rozdíl však spočívá ve výrobě 

dráţek, po kterých se posouvá šroub. Spona na obrázku č. 35 je tzv. perforovaná, coţ 

znamená, ţe má do pásky prostříhané otvory. Naopak obrázek č. 36 zobrazuje sponu 

neperforovanou. Její dráţky nejsou průchozí, jsou vytvořené pouze prolisem materiálu.  
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Obrázek č. 35: Perforovaná spona 

 

Obrázek č. 36: Neperforovaná spona [9] 

 

Obrázek č. 37: Relativní napětí - perforovaná spona [8] 

 

 

Obrázek č. 38: Měření neperforované spony [10] 

Perforované dráţky mají horší vlastnosti neţ neperforované. Jejich ostřejší hrany se při 

dotaţení zařezávají do materiálu pod nimi, čímţ ho poškozují více neţ samotný tlak spony 

spojený s teplotními výkyvy. Nákupní cena je ale niţší neţ u spon neperforovaných. Tlakový 

profil naměřený na perforované sponě je vidět na obrázku č. 37, kde je zobrazen černou 

čarou. Největší tlak je opět v sektoru č. 1, kde na plastový materiál působí prolis spony a 

domek šroubu (obrázek č. 39). Zvětšený tlak je také v sektorech 2, 7 a 8. Přesto je tlak lépe 

rozloţen, neţ tomu bylo u předchozího typu spony. Zelená čára odpovídá měření 

prováděnému na perforované sponě, která měla na vnitřní straně integrovaný krouţek 

s prolisy (obrázek č. 40). Zlepšení vlastností spočívá v rovnoměrnějším rozloţení tlaku, který 

se v jednotlivých sektorech liší jen drobně. [8] 

Měření prováděné na neperforovaných sponách ukazuje také velmi rovnoměrně rozloţené 

napětí pod sponou (obrázek č. 38). 
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Obrázek č. 39: Domek šroubu 

 

Obrázek č. 40: Upravená perforovaná spona [8] 

Ve výrobě jsou i neperforované spony, které mají na spodní straně integrovanou pruţinu, 

která udrţuje stabilní hodnoty napětí během většího počtu pracovních cyklů (obrázek č. 41). 

Tím je zajištěna dlouhodobější těsnost spoje. Pokles napětí je způsoben teplotní roztaţností 

materiálů, jelikoţ teplota v prostotu motoru není konstantní, degenerací elastomerového 

materiálu a deformací plastové stěny díky působícímu napětí.[8] 

 

Obrázek č. 41: Pružný element na neperforované sponě [9] 

Provádějí se i testy, při kterých jsou spony vystaveny teplotnímu cyklování. Příklad takového 

měření je na obrázku č. 42. Zde je zobrazena síla v 8 sektorech a průběh teploty. Nejprve byl 

šroub dotaţen na poţadovaný moment stanovenou optimální rychlostí. Bylo pouţito předpětí 

3,5 Nm při otáčkách 350 min
-1

 a finální dotaţení proběhlo při 60 min
-1

 na 5,4 Nm. Poté byl 

díl vystaven působení pokojové teploty po dobu 2 hodin. Následně začalo cyklování, kdy byla 

teplota na dvě hodiny zvýšena na 100°C. Dalším krokem bylo ochlazení na -30°C. Tato 



 

 

45 

 

teplota byla udrţována po dobu jedné hodiny. Cykly proběhly 3 a po nich následovalo zahřátí 

na pokojovou teplotu, na které se setrvalo také dvě hodiny. Z grafu je patrné rozdílné napětí 

v jednotlivých sektorech a také pokles napětí s přibývajícím časem, a to ve všech sektorech. 

[8] 

 

Obrázek č. 42: Test teplotního namáhání stahovací spony [8] 

Dalším typem pouţívané spony je stahovací spona s T-šroubem. (obrázek č. 47). Tyto 

objímky jsou velmi často pouţívány u nákladních automobilů. Je ale moţné je najít i u 

lehkých vozidel. Existují i verze s V-dráţkou. Spony jsou náročnější na výrobu a jsou tedy 

draţší neţ předešlé verze spon. [8] 
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Obrázek č. 43: Spona s T-šroubem [9] 

Ani tato koncepce však nezajištuje ideální rozloţení tlaku podél celého obvodu spony. Na 

obrázku č. 44 je moţné vidět diagram, který zobrazuje deformaci, která byla naměřena 

v jednotlivých sektorech. Graf zobrazuje několik takto naměřených hodnot v závislosti na 

utahovacím momentu. Ze závislosti je patrné, ţe největší napětí je v prvním sektoru pod 

šroubem. Navíc je zde značný nárůst napětí v sektoru č. 7. Oproti teoretickému předpokladu 

rozloţení napětí je to právě sektor 7, který se v reálném měření nejvíce liší (obrázek č. 45). 

[12]  

 

Obrázek č. 44: Měření deformace spony s T-šroubem[12] 
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Obrázek č. 45: Porovnání teoretické a experimentálně zjištěné deformace spony s T-šroubem [12] 

Existují ještě další druhy a úpravy jiţ zmíněných objímek. Ze všech uvedených grafů je však 

patrné, ţe ideální rovnoměrné rozloţení tlaku neposkytuje ţádná z dostupných spon. U 

spojovaných částí, které jsou vyrobeny z pevnějších materiálů, nemá působící tlak po obvodu 

spony větší vliv na deformaci součásti. Plastové materiály jsou náchylnější k deformaci 

tlakem, a kaţdé napětí v jednotlivých sektorech, které zde bylo dosud zmíněno, způsobuje 

propad stěny. Ten můţe vést k netěsnosti a nefunkčnosti spoje. [3] 
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5 Varianty řešení 

První variantou řešení je vyuţití podpůrného ocelového krouţku na vnitřní straně hrdla 

(obrázek č. 46). Pod sponou je plastový materiál ztenčen, aby bylo moţné vloţit krouţek tak, 

ţe nevytváří překáţku proudu v hrdle. Díky podpůrnému elementu je deformace hrdla zcela 

eliminována. Vyvolaný tlak je menší neţ tlak, který je potřeba na vytvoření plastické 

deformace ocelového materiálu krouţku. Tato varianta ovšem neodpovídá poţadavku na 

nízkonákladové řešení, které zákazníci poţadují. [3] 

 

Obrázek č. 46: Podpůrný kroužek [3] 

Současný spoj vyuţívá typ spony na obrázku č. 35. Tato varianta spony je vhodnou variantou 

díky niţší ceně a výhodnému rozloţení tlaku pod sponou. Varianta spony bez šroubu je sice 

levnější, ale rozloţení tlaku je velmi nerovnoměrné. T-šroub je draţší neţ zvolená spona a ani 

toto řešení nezajištuje lepší rozloţení tlaku. Nejlepší variantou s nejhomogennějším 

rozloţením tlaku pod sponou je neperforovaná spona s pruţným elementem. I tato spona má 

však vyšší cenu [3] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

Pro zmenšení deformace je tedy zapotřebí vhodná úprava hrdla vzduchového čističe. Moţným 

řešení daného problému můţe být jedna z následujících moţností: 

1) Zvětšení tloušťky stěny hrdla 

2) Vnitřní podélné ţebrování 

3) Vnější ţebrová síť  
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6 Praktická část 

6.1 Analytický výpočet napětí pod sponou 

Tento typ stahovací spony je utahován momentem MT = 3,4 Nm. Součinitel smykového tření 

mezi páskou z nerezové oceli a elastomerovým hrdlem není přesně znám. Pro účely výpočtu 

byl stanoven jako f = 0,7. Tato hodnota byla odhadnuta dle článku [15] pro hodnotu EPDM-

60 (obrázek č. 47). Jedná se však pouze o odhad, protoţe materiál elastomerové trubky je 

EPDM-70. Díky známému momentu lze vypočítat sílu N a tlak působící po obvodu stahovací 

pásky. Vnější průměr hrdla je 84 mm a elastomerová trubka má tloušťku stěny 2 mm, takţe 

průměr d, na kterém je spona staţena, je 88 mm. Páska je 12,7 mm široká. [8] [15] [16] 

 

Obrázek č. 47: Stanovení koeficientu smykového tření mezi nerezovou ocelí a materiálem EPDM [15] 

Podle prvního teoretického přístupu je síla N1 [N] vypočtena jako: 

         ,      (24) 

    
  

   
,            (25) 

   
   

         
        .          (26) 

Podle druhého teoretického přístupu je síla N2 [N] vypočtena jako: 

   
   

         
             (27) 
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                            (28) 

                       (29) 

                                            (30) 

Podle třetího teoretického přístupu je síla N3 [N] vypočtena jako: 

    
  

      
            (31) 

    
   

                 
                       (32) 

   
        

 
            (33) 

   
                       

 
                    (34) 

Podle obrázku č. 32 je vidět, ţe napětí pod reálnou sponou nejvíce odpovídá teoretické řešení 

podle druhého přístupu. Tlak se od konstantního rozloţení výrazněji liší pouze ve dvou 

sektorech. Dle teoretického výpočtu je tedy hrdlo s tloušťkou stěny 2,5 mm zatíţeno po celém 

obvodu tlakem 31,44 kPa a normálovými silami o velikosti 35,14 N. To ale neodpovídá ani 

jedné hodnotě normálových sil, které je moţné vidět na grafu z měření na obrázku č. 32. Zde 

se hodnoty pohybují ve stovkách Newtonů. [8] 

6.2 Varianta se změnou tloušťky stěny 

První z moţných řešení je změna tloušťky stěny výstupního hrdla v oblasti spoje.  

Typická tloušťka stěny plastových dílů je 2,5 mm. Tato tloušťka je snadno vyrobitelná na 

vstřikovacích lisech. Při pouţití větší tloušťky stěny nastává problém s tuhnutím materiálu po 

vystříknutí. Ve stěně se mohou začít tvořit propadliny, díky nerovnoměrnému postupu 

tuhnutí. [3] 

Varianta se zvětšenou tloušťkou stěny má stěnu širokou maximálně 4,5 mm. U této tloušťky 

stěny je v praxi ověřeno, ţe nedojde k tvorbě propadlin a materiál ztuhne rovnoměrně. [8] 

6.2.1 Návrh modelů 

Aby bylo moţné řešení ověřit, bylo potřeba vytvořit modely vzorků. Návrh geometrie vzorků 

vychází z reálného tvaru hrdla vzduchového čističe a reálné elastomerové trubky. [8] 

Vzorek hrdla se skládá ze vstupního difuzoru, který napomáhá ustavení lineárního toku 

proudu v oblasti MAF senzoru. Dále rovné části trubky, kde se nachází rozhraní pro umístění 

MAF senzoru. K umístění elastomerové trubky do správné polohy slouţí dorazová hrana. 

Následuje rovná trubka, kde je realizován spoj. Poslední částí vzorku je geometrie, která 
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zajišťuje, ţe stahovací spona bude v dostatečné vzdálenosti od okraje hrdla. Tato geometrie 

musí byt uzpůsobena tak, aby mohlo dojít k vytaţení dílu z formy. Obrázky vzorků je moţné 

vidět v Příloze A. [8] 

Dorazová hrana na vrchní polovině hrdla, kde je umístěno i rozhraní pro MAF senzor, je i na 

reálném dílu. Ve spodní části hrdla není dorazová hrana, protoţe zde hrdlo zasahuje do stěny 

víka filtru. Dorazová spodní hrana modelu tedy nahrazuje část stěny víka. 

Vnější průměr hrdla je 84 mm. Tento průměr byl zvolen, aby bylo moţné provést 

experimentální ověření vlivu změny tloušťky stěny výstupního hrdla na její deformaci. Jedině 

pro tento průměr existuje v sériové výrobě MANN+HUMMEL vyráběný díl s tloušťkou stěny 

hrdla 4,5 mm. Protoţe by výroba forem pro různě silné stěny byla příliš nákladná, byly 

vzorky vyrobeny postupným obráběním vnitřní hrany hrdla. Vţdy se tloušťka zmenšovala o 

0,5 mm, dokud se nedosáhlo standardních 2,5 mm tloušťky stěny. 

Geometrie vzorku elastomerové trubky také odpovídá reálnému dílu. Díl je ale zkrácen pouze 

na délku, která je pro řešení problému potřeba. Reálný díl je delší a jeho další část má 

speciální geometrii, která při provozu plní další funkce. Na vnější straně trubky je dorazová 

hrana, která se při spojení bude dotýkat dorazové hrany vzorku hrdla. Za dorazovou hranou je 

prostor, kde se dotahuje stahovací spona. Přesné umístění spony zajišťuje druhá vyvýšena 

hrana vzorku (Příloha A). [8] 

Vnitřní geometrie trubky odpovídá vnějšímu tvaru výstupního hrdla. Část přesně dosedne na 

přetahovací geometrii. Další část odpovídá rovné ploše, kde je umístěna stahovací spona. Na 

této vnitřní části jsou malé půlkruhové výstupky, které zde napomáhají k lepší těsnosti spoje. 

[8] 

Při spojení hrdla a trubky musí být dodrţeny tři podmínky. Za prvé dorazové hrany na sebe 

musí dosednout. Další podmínkou je přesah těsnících ţebírek, kvůli dobré těsnící schopnosti. 

Poslední podmínkou, která při tvorbě sestavy musí být dodrţena, je vůle o velikosti 0,5 mm 

mezi okrajovou hranou výstupního hrdla a vnitřní tvarovou hranou trubky. Ta umoţňuje 

lehkou deformaci trubky, při pohybu vozidla (obrázek č. 48). [8] 
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Obrázek č. 48: Detail spojení 

Poslední částí spoje je stahovací spona. Původní model, který byl 

v MANN+HUMMEL Service s.r.o. dostupný, neodpovídal tvaru reálné spony. Jednalo se o 

krouţek, který byl spojený do jednoho kusu. Prolis pod domkem šroubu nebyl vytvořený. 

Stejně tak ani dráţky, které napomáhají upevnění domku šroubu ve správné poloze a 

perforované dráţky závitu. 

Bylo tedy zapotřebí model zcela předělat kvůli následnému pouţití pro MKP simulace. 

Nově vytvořený model nemá spojené konce a všechny dráţky i prolis pro uloţení domku 

šroubu jsou vytvořeny (Příloha A). 

Aby bylo moţné sponu pouţívat pro různé průměry, je model vytvořen parametricky. Průměr 

spony je moţné zvětšit i zmenšit dle potřeby. Nastavitelná je šířka pásky i její tloušťka. Další 

moţností je nastavit polohu dráţek pro správné upevnění spony i počet dráţek závitu (Příloha 

A). 

Výsledná sestava pro model s tloušťkou stěny 4,5 mm je v Příloze A. 
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6.2.2 MKP simulace 

Matematické simulace byly provedeny za účelem zjištění deformace hrdla pod utahovací 

sponou. 

Pro simulace byly pouţity dvě tloušťky stěny hrdla. První simulace byly provedeny na 

hrdlech s nejmenší moţnou tloušťkou stěny, tedy 2,5 mm. Druhé verze simulací byly 

provedeny na hrdlech s tloušťkou stěny 4,5 mm.  

Simulace byly provedeny pro čtyři druhy materiálů, které se často na výrobu vzduchových 

filtrů pouţívají. Ve všech případech byl pouţit stejný materiál elastomerové trubky. Jedná se 

o elastomerový materiál s tvrdostí Shore 70. Materiály hrdla byly PP-GF30, PP-T20, PP-T40 

a PP-GF10T20. 

Modely byly nejprve vloţeny do preprocesoru ANSA, kde byly upraveny pro potřeby 

simulace. Nejprve došlo k odstranění nepotřebných částí, aby modely nebyly příliš objemné a 

sloţité na výpočet. U modelů hrdel bylo odstraněno rozhraní pro MAF senzor, které je 

dostatečně daleko od místa spoje a deformaci tedy neovlivňuje. Z modelu spony byl odstraněn 

šroub a vrchní část domku. Po odstranění šroubu bylo zbytečné ponechat v modelu dráţky 

závitu. Spona byla staţena pomocí předepsaného posuvu pásky. [8] 

Dále byla vytvořena síť. V místě spoje byla pouţita mapovaná síť. Jedná se o pravidelně 

uspořádané trojúhelníky. Velikost elementů spony a částí pod sponou je 1,75 mm, aby bylo 

moţné deformaci kvalitně zaznamenat. 

Model trubky byl rozdělen na osm sektorů pro zjištění rozloţení sil pod stahovací sponou. 

Tím lze ověřit, zda simulace odpovídá reálným zkouškám. Ukázka sítě je v Příloze B. 

Při simulaci byly pouţity charakteristiky materiálů při 120 °C, aby simulace odpovídala 

reálném testování při umístění dílů do teplotní komory. 

Výpočet měl tedy simulovat staţení spony okolo výstupního hrdla a trubky při působení 

teploty stárnutí. Výsledkem je deformace hrdla a silové působení v jednotlivých sektorech. Při 

výpočtu bylo pouţito tření mezi sponou a trubkou o hodnotě součinitele tření 0,4. 

Byly vytvořeny dva základní modely. Prvním modelem je var1_1.ansa a druhým je 

tloustka.ansa. 

Soubor var1_1.ansa obsahuje nasíťovaný model hrdla s tloušťkou hrdla 2,5 mm, model spony 

i model trubky a vše potřebné pro výpočet. Druhý soubor obsahuje pouze nasíťovaný model 

hrdla s tloušťkou 4,5 mm. Pro výpočet tohoto dílu došlo k záměně původního hrdla 
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ze souboru var1_1.ansa za hrdlo ze souboru tloustka.ansa. Nebylo tedy nutné celý výpočet 

znovu definovat. Soubor s vyměněným hrdlem je pojmenován var2_1.ansa. Se změnou 

materiálu se mění druhé číslo simulace. Variant bylo celkově 8: 

Označení varianty Popis Materiál 

var1_1 2,5 mm tloušťka stěny hrdla PP GF30 

var1_2 2,5 mm tloušťka stěny hrdla PP T20 

var1_3 2,5 mm tloušťka stěny hrdla PP T40 

var1_4 2,5 mm tloušťka stěny hrdla PP GF10T20 

var2_1 4,5 mm tloušťka stěny hrdla PP GF30 

var2_2 4,5 mm tloušťka stěny hrdla PP T20 

var2_3 4,5 mm tloušťka stěny hrdla PP T40 

var2_4 4,5 mm tloušťka stěny hrdla PP GF10T20 

Tabulka 1 

Samotný výpočet byl proveden pomocí softwaru Abaqus, ve kterém proběhlo i následné 

vyhodnocení. Simulace proběhla explicitně. 
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6.2.3 Experiment 

Pro zjištění závislosti deformace na tloušťce stěny hrdla byl pouţit sériově vyráběný díl, který 

má vnější průměr hrdla 84 mm a tloušťku stěny 4,5 mm. Obráběním vnitřního průměru hrdla 

bylo dosaţeno rozdílných hodnot tloušťky stěny. 

Na obrázku č. 49 je sériově vyráběná elastomerová trubka z materiálu EPDM-70. Pro 

experiment nebylo nutné díl řezat. Na obrázku č. 50 je vidět sériově vyráběné víko, ze kterého 

byla vyříznuta jen část hrdla (červeně označená), která je k experimentu potřeba. 

 

Obrázek č. 49: Elastomerová trubka ze sériové výroby 

 

Obrázek č. 50: Víko ze sériové výroby 

 

Po vyříznutí hrdel z vík byla obrobena. Základní tloušťka stěny byla postupně odebírána pro 

dosaţení 5 různých tlouštěk. 
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Pro experiment bylo vytvořeno 20 variant vzorků (Tabulka 2): 

Materiál Tloušťka stěny Označení varianty 

PP-GF30 4,5 VarA_1 

PP-GF30 4 VarA_2 

PP-GF30 3,5 VarA_3 

PP-GF30 3 VarA_4 

PP-GF30 2,5 VarA_5 

PP-T20 4,2 VarB_1 

PP-T20 4 VarB_2 

PP-T20 3,5 VarB_3 

PP-T20 3 VarB_4 

PP-T20 2,5 VarB_5 

PP-T40 4,2 VarC_1 

PP-T40 4 VarC_2 

PP-T40 3,5 VarC_3 

PP-T40 3 VarC_4 

PP-T40 2,5 VarC_5 

PP-GF10T20 4,5 VarD_1 

PP-GF10T20 4 VarD_2 

PP-GF10T20 3,5 VarD_3 

PP-GF10T20 3 VarD_4 

PP-GF10T20 2,5 VarD_5 

Tabulka 2 

Na hrdla byl nasazen protikus a stahovací spona byla dotaţena na 3,4 Nm. Proběhl test na 

těsnost spojení. Byl pouţit stejný test, jako pro testování poţadované výrobcem při validacích 

vzduchového čističe. Testování probíhalo pomocí podtlaku nejprve při hodnotě podtlaku 

12 hPa a poté při hodnotě 62 hPa.  
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Povolené hodnoty objemového toku při 12 hPa jsou 200 cm
3
/min a při 62hPa je to 500 

cm
3
/min. Tyto hodnoty jsou ovšem pro celý systém. V případě testování pouze hrdla 

s elastomerovou trubkou lze očekávat niţší hodnoty. Všechny vzorky vyhověly. 

Poté byly díly umístěny do teplotní komory, kde byly podrobeny teplotnímu stárnutí. To 

probíhalo při teplotě 125 °C po dobu 159 hodin. Poté byly díly zchlazeny na pokojovou 

teplotu a vyjmuty z komory (obrázek č. 51). 

 

Obrázek č. 51: Testování v teplotní komoře 

Dalším postupem byl opět test těsnosti spoje (obrázek č. 52). 

 

Obrázek č. 52: Testování těsnosti dílu 
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Po otestování byla sestava rozebrána. K rozebrání nebylo zapotřebí pouţít větší sílu. Hodnoty 

povolovacích momentů se pohybovali do 1 Nm. Teplotním stárnutím tedy dochází k 

povolování šroubu. Následovalo proměření rozměrů hrdla a vizuální kontrola deformace.  

6.3 Varianta s vnitřním ţebrováním 

Druhou variantou, která by mohla deformaci zabránit, jsou vnitřní podélná ţebra. Nejvíce by 

pomohla příčná ţebra, ale ta by bránila průtoku vzduchu a způsobovala velkou tlakovou 

ztrátu. Na vnější straně v místě spony také příčná ţebra nemohou být, neboť by došlo ke 

ztrátě těsnosti spoje. [3] [8] 

Vnitřní podélná ţebra by mohla způsobit tlakovou ztrátu a zhoršit uniformitu proudění. Proto 

je nutné otestovat, jak velká bude tlaková ztráta a jak se změní uniformita proudění, aby bylo 

moţné variantu, jako moţné řešení uvaţovat. Pokud ţebrování způsobí velké ztráty, pak 

nebude smysluplné testovat jejich vliv na deformaci hrdla. [3] 

6.3.1 Návrh ţebrování 

Jako základ byl pouţit model hrdla s tloušťkou stěny 2,5 mm.  

Samotný tvar ţeber musí být vytvořen tak, aby bylo moţné jejich odformování. Náběţná 

hrana ţeber nesmí být ostrá, aby nedošlo ke vzniku turbulencí. [3] 

Jejich tvar je tedy vytvořen tak, aby odformování proběhlo ze dvou stran. Z jedné strany 

budou odformována ţebra v difuzoru. Postupně se zde zvedají z krajní hrany difuzoru. 

Zvětšuje se také jejich tloušťka. Kdyţ je dosaţeno začátku rovné trubky začínají se ţebra opět 

zuţovat a klesat. Tato část je odformována z druhé strany hrdla. Tím ovšem dochází k tomu, 

ţe je v místě spoje ţebrování nejniţší a zároveň nejuţší. (Příloha A) 

6.3.2 Experiment 

Tlaková ztráta byla ověřena na reálném modelu hrdla se ţebry. Modely byly vyrobeny 

pomocí 3D tisku. Byly vytištěny dva vzorky: 

Vzorek Průměr  

Bez ţeber Ø90 mm 

Se ţebry Ø90 mm 

Tabulka 3 

K měření byla pouţita clonková trať. Díl byl umístěn vertikálně. Vzduch procházel 

z místnosti, kde je zařízení instalováno přes difuzor do prostoru, kde je umístěno dmychadlo. 

Nastavením otáček dmychadla se reguluje průtok vzduchu hrdlem. Vzduch z prostoru 
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dmychadla odchází pomocí potrubí. Ta jsou zde umístěna dvě, kaţdé s jiným průměrem. 

Pouţívá se vţdy průměr, který je schopný dané mnoţství vzduchu pojmout. Nedochází tedy 

k jeho aerodynamickému ucpání. Druhý vstup do odvodního potrubí byl uzavřen. 

Obrázek z měření je na obrázku č. 53. 

 

Obrázek č. 53: Experimentální zjišťování tlakové ztráty 

Dále byl k modelu připojen MAF senzor. Dostupný senzor byl ovšem navrţený pro vnější 

průměr hrdla 84 mm. Není tedy umístěn přesně v poloze, která je u senzoru poţadována. 

Senzor by měl být posunutý o 3 mm více do středu hrdla. Na následujícím obrázku č. 54 je ale 

patrné, ţe chyba umístění není velká. [11] 
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Obrázek č. 54: Poloha MAF senzoru v hrdle 

Pouţitím ţeber by mohlo docházet k turbulencím před senzorem a tím ke špatnému 

vyhodnocení průtoku senzorem. Při ověřování tlakové ztráty tedy byla zároveň testována 

kvalita signálu senzoru. [8] 

6.3.3 CFD simulace 

Uniformita i tlaková ztráta byla zjišťována i pomocí CFD simulace. K výpočtu byl pouţit 

model s průměrem 90 mm, aby bylo moţné porovnat simulaci s provedeným experimentem. 

MAF senzor byl do sestavy přidán z databáze dostupných modelů firmy 

MANN+HUMMEL Service s.r.o. Senzor byl v modelu umístěn tak, aby jeho odběrové místo 

leţelo přesně ve středu hrdla. 

Vyčištění a povrchová síť modelu byly provedeny v preprocesoru ANSA. Bylo odstraněno 

vnější rozhraní MAF senzoru a část vnějšího pláště. Stejně tak byla odstraněna část senzoru, 

který se nachází za vnější hranou hrdla. Velikost elementů byla zvolena 0,5 mm, kvůli 

zachycení detailů MAF senzoru. Hemisféra reprezentující statický vstup a výstupní potrubí 

byly vytvořeny v programu STAR-CCM+ ver. 13.06. Zde byl model nasíťován 

polyedrickými elementy (obrázky č. 55 a 56). Pouţitý model turbulence je k-ε. 

Vytvořená polokoule simuluje prostor vzduchového čističe. Jedná se o statický vstup 

s atmosférickým tlakem a pokojovou teplotou, coţ přesně neodpovídá podmínkám v čističi. 
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Statický vstup s atmosférickým tlakem a pokojovou teplotou byl pouţit kvůli porovnání 

simulace s experimentem, při kterém byly právě tyto okolní podmínky. Polokoule je otevřená, 

tedy propustná. Podstava polokoule je nepropustná, protoţe představuje stěnu víka 

vzduchového čističe. Dále prochází vzduch přes hrdlo s MAF senzorem a prochází do rovné 

trubky bez ţebrování. Ta je nepropustná po délce. Výstupní průměr je propustný. Délka této 

rovné trubky je 3x průměr hrdla. [11] 

Obtékané stěny mají vytvořené dvě prismatické vrstvy. Testovaný průtok byl zvolen 800 

kg/h. 

 

Obrázek č. 55: Model v STAR CCM+ 

 

Obrázek č. 56: Detail sítě modelu 

 

6.3.4 MKP simulace 

K MKP simulaci byl pouţit průměr 84 mm, stejně jako tomu bylo vzorků se změnou tloušťky 

stěny, aby bylo moţné jednotlivé varianty porovnat. 

Model hrdla se ţebry byl opět upraven a nasíťován v preprocesoru ANSA. Protoţe není 

rozhraní pro MAF senzor důleţité při zjišťování deformace, bylo odstraněno. Stejně tak byla 

odstraněna část ţeber v difuzoru. Tato část ţeber je dostatečně daleko od oblasti spoje a 

neovlivňuje deformaci. [8] 

Při síťování byla opět pouţita jemná mapovaná síť v místě spony. Jemná síť byla také pouţita 

na vnitřní straně hrdla se ţebry. Velikost elementů této sítě je opět 1,75 mm (obrázek č. 57). 
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Obrázek č. 57: Síť žeber 

Jméno souboru je zebra.ansa. Tento model byl vloţen do modelu var1_1 a došlo k zaměnění 

výstupního hrdla bez ţeber za hrdlo s ţebry. Pro výpočet byl tedy pouţit soubor var3_1.ansa. 

Výpočet proběhl pomocí explicitní metody v softwaru Abaqus. 

6.4 Varianta s vnějším ţebrováním 

Poslední moţnou variantou je hrdlo s vnějším ţebrováním v místě dorazové hrany na vnější 

straně hrdla. Příčné ţebrování je nejlepší variantou na vylepšení pevnosti hrdla. Dokáţe 

udrţet kruhovitost tvaru hrdla. V nejideálnějším případě by ţebra měla být v místě spoje. 

Kvůli těsnosti spoje je zde nelze umístit, proto došlo k posunutí posunuta aţ za dorazovou 

hranu. [3] [8] 

6.4.1 Návrh modelů 

Jako základ byl pouţit model hrdla s tloušťkou 2,5 mm. 

Geometrie ţebrování musí být opět vytvořena tak, aby bylo moţné jejich odformování. Ţebra 

jsou tedy zkosena. Příčná ţebra mají rozteč 3 mm. Výška ţeber je 8,5 mm. Podélná ţebra mají 

výšku 8,3 mm. V nejtenčím místě jsou všechna ţebra 1,5 mm tlustá. Hrdlo má po obvodu 11 

podélných ţeber. 

Kvůli umístění nelze ţebrování vytvořit po celém obvodu hrdla. Ze spodní strany totiţ jejich 

vytvoření brání stěna víka čističe (Příloha A). 
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6.4.2 MKP simulace 

Model hrdla s vnějším ţebrováním byl upraven a nasíťován v preprocesoru ANSA. Byla 

odstraněna část MAF senzoru, která nezasahuje do ţebrování, protoţe neovlivňuje výsledek 

simulace. [8] 

Jemná mapovaná síť byla pouţita v místě spoje. Velikost elementů je 1,75 mm. Stejnou 

velikost elementů mají ţebra a ponechaná část MAF senzoru. Díky sloţitější geometrii není 

ve všech místech ţeber pouţita mapovaná síť (obrázek č. 58). 

 

Obrázek č. 58: Síť vnějšího žebrování 

Jméno souboru je krouzek.ansa. Tento model byl vloţen do modelu var1_1 a došlo 

k zaměnění výstupního hrdla bez ţeber za hrdlo s vnějším ţebrováním. Název nového 

souboru pro výpočet je var4_1.ansa. 

Výpočet proběhl explicitní metodou v softwaru Abaqus. 
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7 Výsledky a jejich diskuse 

Pro ověření, zda simulace odpovídá realitě, byly měřeny síly v sektorech pod sponou. Domek 

spony byl umístěn v sektoru č. 8. (obrázek č. 59). 

 

Obrázek č. 59: Označení sektorů 

Výsledky byly porovnány s daty z měření, které proběhlo v MANN+HUMMEL. Toto měření 

je moţné vidět na obrázku č. 42. Senzor v sektoru č. 5, který v simulaci odpovídá sektoru 4, 

nebyl při měření funkční. Pro vyhodnocení byla v sektoru č. 4 pouţita stejná hodnota jako 

v sektorech 5 a 6. 

Hodnoty sil v jednotlivých elementech pro porovnání s experimentem byly vyčteny z grafů 

v čase simulace t = 0,002 s. V tomto čase dosáhnou síly prvního lokálního maxima (obrázek 

č. 60). Poté dochází k příliš velkému staţení spony. Spodní část spony se začne zařezávat do 

elastomerové trubky. 
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Obrázek č. 60: Síly v sektorech pro hrdlo s materiálem PP-GF30 a tloušťkou stěny 2,5 mm 

Následující graf (obrázek č. 61) ukazuje rozloţení sil v jednotlivých sektorech všechny 4 

druhy materiálů v porovnání s daty ze senzoru. 

 

Obrázek č. 61: Rozložení sil po obvodu hrdla pro různé materiály 

Při reálném měření byl pouţit utahovací moment, který vyvolal větší namáhání, neţ bylo 

vyvoláno staţením spony v simulaci. Reálné měření bylo prováděno za pokojové teploty, 

naopak simulace proběhla za zvýšené teploty 120°C. To můţe způsobit rozdílné hodnoty sil 

v sektorech. Síly působící na materiály PP-GF30 a PP-GF10T20 jsou v místě spony velmi 

podobné silám ze senzoru. V ostatních sektorech jsou síly menší. Tvarem jsou záznamy velmi 

podobné datům z měření. Materiály vyuţívající jako aditivum pouze mastek nejsou tak pevné 

jako ty se skelnými vlákny. Na vyvození stejné deformace stačí tedy menší síly. 
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Výsledky simulace ukazují, ţe při pouţití tloušťky stěny hrdla 2,5 mm dosahuje největší 

deformace hodnot: 

Varianta Max. deformace [mm] 

var1_1 3,43 

var1_2 5,64 

var1_3 4,07 

var1_4 2,04 

Tabulka 4 

Nejnáchylnější k deformaci jsou tedy materiály, které vyuţívají jako aditivum pouze mastek. 

Nejvýhodnější je varianta s materiálem PP-GF10T20. 

7.1 Zvětšená tloušťka stěny 

První variantou řešení bylo zvětšení tloušťky stěny. Toto řešení dosáhlo nejlepších výsledků 

ze zkoušených variant. 

7.1.1 MKP simulace 

Pro zpevnění byla pouţita tloušťka stěny 4,5 mm. 

Porovnání sil s původní variantou (obrázky č. 62-65): 
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Obrázek č. 62: Porovnání pro materiál PP-GF30 

 

Obrázek č. 63: Porovnání pro materiál PP-T20 

 

Obrázek č. 64: Porovnání pro materiál PP-T40 

 

Obrázek č. 65: Porovnání pro materiál PP-GF10T20 

Po vyhodnocení dat ze snímání sil je patrné, ţe tvar rozloţení sil u materiálu PP-T40 se začal 

podobat datům, která byla naměřena senzory při experimentu. Pouze materiál PP-T20 

zachovává nejvyšší vyvolanou sílu v sektoru 7. U Tohoto materiálu také došlo k výraznému 

nárůstu sil pod sponou. V ostatních případech buď síly zůstali velmi podobné, nebo došlo 

k nárůstu pouze v místě spony. 

Výsledná deformace hrdla při teplotě 120°C pro dané materiály je: 

Varianta Max. deformace [mm] Změna [%] 

var2_1 2,03 -41 

var2_2 4,69 -17 

var2_3 2,35 -43 

var2_4 0,96 -53 

Tabulka 5 
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V porovnání s původním řešením dochází ke zlepšení u všech materiálů. Největšího zlepšení 

dosáhl materiál PP-GF10T20. Tento materiál měl však uţ při pouţití původní tloušťky stěny 

velmi malou deformaci. Hodnota deformace byla lepší neţ při pouţití vyšší tloušťky stěny u 

materiálu PP-T40. Materiál PP-GF30 má stejnou deformaci stěny o tloušťce 4,5 mm jako 

materiál PP-GF10T20 s tloušťkou stěny hrdla 2,5 mm. 

Nejmenšího zlepšení dosahuje materiál PP-T20. Tloušťka stěny při pouţití tohoto materiálu 

by na výraznější zlepšení musela být větší neţ 4,5 mm. Při pouţití větší tloušťky však můţe 

docházet ke špatnému tuhnutí materiálu. 

Grafické výsledky simulace je moţné vidět v Příloze C, kde je porovnání původní a zvětšené 

tloušťky stěny hrdla. 

V Příloze C je vidět, ţe hrdla s materiálem obsahujícím skelná vlákna, mají větší ovlivněnou 

oblast. Lépe se zde tedy rozloţí vyvolané napětí a nedochází k tak velké deformaci. 

7.1.2 Experiment 

Při testování dílů na těsnost vyhověli všechny testované varianty. Únik se pohyboval do 

30 cm3/min. Díly byly testovány podtlakem, takţe při testu dochází k přisání trubky k hrdlu. 

Spoj je tedy lépe utěsněn. Pokud by byl pouţit pro testování přetlak, pak by u dílů s velkou 

deformací mohlo docházet ke zvýšenému úniku. Podtlak byl zvolen z důvodů provozních 

podmínek v sání motoru. Dále můţe být také elastomerová trubka vyvinutým tlakem a 

teplotou v teplotní komoře „přilepena“ k hrdlu. 

Po demontáţi byly na všech dílech patrné deformace v místě spony. 

Deformace byla změřena v radiálním a tangenciálním směru (obrázky č. 66 a 67). 
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Obrázek č. 66: Deformace v radiálním směru 

 

Obrázek č. 67: Deformace v tangenciálním směru 

V grafech (obrázek č. 66 a 67) jsou zobrazeny deformace v závislosti na tloušťce stěny. Dle 

očekávání měli materiály s přídavkem mastku větší deformaci jak v radiálním tak 

v tangenciálním směru. 

Radiální deformace se nejvíce zlepšuje u materiálu PP-T20. Nejméně naopak u materiálu PP-

GF10T20. U tohoto materiálu je ale celkově nejniţší ze všech variant ve všech bodech 

měření. Tangenciální deformace jsou nejvyšší opět u PP-T20 a nejmenší u PP-GF10T20. 

Srovnatelných tangenciálních deformací dosahují PP-T40 a PP-GF30. 
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Z grafů tedy vyplývá, ţe při pouţití materiálu s mastkem je vhodné pouţít vyšší tloušťku 

stěny, zvláště u materiálu PP-T20. Pro správné tuhnutí ve formě není vhodné pouţít vyšší 

tloušťku stěny neţ 4,5 mm. Pro materiály se skelnými vlákny postačuje pro stejnou velikost 

deformace menší tloušťka stěny. 

 

Obrázek č. 68: varD_5 

Dle očekávání z výsledků simulací vychází nejlépe materiál PP-GF10T20. Na těchto vzorcích 

byla nejméně znát deformace (obrázek č. 68). Červená šipka označuje místo, kde se nacházel 

šroub spony. K drobné deformaci dochází i v oblasti sektoru č. 5 a to u všech testovaných 

vzorku. Tuto deformaci je moţné pozorovat i na obrázku v Příloze C pro tento materiál při 

tloušťce stěny 2,5 mm. Nejméně znatelná deformace v sektoru č. 5 je pro varD_1. V místě 

spony dochází tloušťce stěny hrdla 2,5mm k průhybu o velikosti přibliţně 1,9 mm. S drobnou 

odchylkou i toto odpovídá provedené simulaci.  

U nejmenší tloušťky stěny hrdla z materiálů PP-T40 a PP-T20 byly v místě šroubu patrné 

prasklinky na vnitřní straně hrdla (obrázek č. 69). Tyto praskliny mohou být způsobeny 
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narušením povrchové struktury při obrábění. U materiálů s přídavkem skelných vláken se 

trhliny neobjevili. 

 

Obrázek č. 69: Praskliny (varC_5) 

V porovnání se simulacemi se velmi dobře shoduje materiál PP-GF10T20. Naopak materiál 

PP-T20 se od simulací velmi liší. Simulací byla proto tytu variantu zjištěna větší deformace. 

Při simulacích byl pouze vyměňován materiál modelu. Odchylka tedy můţe být způsobena 

pouze pouţitím materiálu s rozdílnými vlastnostmi pro vstřikované díly a pro výpočet pomocí 

simulace. U simulací PP-T40 a PP-GF30 byla zjištěná deformace ve všech bodech vyšší cca o 

0,5 mm. I zde se tedy materiálové vlastnosti lehce odlišují. 

Grafy, kde je porovnána simulace s experimentem, jsou v Příloze D. 
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7.2 Vnitřní ţebrování 

Druhá varianta řešení nedosáhla tak velkého zlepšení jako zvětšení tloušťky stěny, přesto 

mělo toto řešení pozitivní účinek na zmenšení deformace.  

7.2.1 Experiment 

Experimentem byla naměřena tlaková ztráta při několika různých průtocích vzduchu hrdlem. 

Hodnoty byly vyneseny do grafu (obrázek č. 70) pro porovnání verze se ţebry a bez ţeber: 

 

 

Obrázek č. 70: Tlaková ztráta v hrdle 

Tlaková ztráta celého systému by neměla přesáhnout hodnotu 3,6 kPa. Odchylka tlakové 

ztráty se s narůstajícím průtokem vzduchu zvětšuje u obou vzorků se ţebry. V nejvyšším 

měřeném průtoku se u obou průměrů hrdel tlaková ztráta liší o cca. 12%. Hodnoty tlakové 

ztráty se pohybovali pod 0,2 kPa. Ovlivnění ţebry je tedy minimální. Pokud by ovšem byla 

ţebra umístěna do hrdla, které by bylo součástí celého systému, mohla by být ztráta, díky 

turbulencím vniklým v prostoru před hrdlem, vyšší. [8] 

Při experimentu byl snímán i signál z MAF senzoru. Program v softwaru LabView, který měl 

tyto hodnoty zaznamenávat, byl však chybně nastaven. Hodnoty průtoku se tedy pohybují do 

140 kg/h. Pro vyhodnocení chyby signálu u vzorků se ţebry však stačí porovnání obou 

měřených variant. 

Z grafu (obrázek č. 71) vyplývá, ţe pro počáteční hodnoty průtoku je signál ze senzoru téměř 

totoţný. Se vzrůstajícím průtokem roste odchylka. Na dmychadle bylo vţdy postupováno po 
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stejných krocích. Přidáním ţeber se zmenší průtočná plocha, mnoţství protečeného vzduchu 

by tedy mělo být menší. Hodnoty signálu se sice začnou odlišovat, ale dojde k jejich 

navýšení. Ţebra tedy ovlivňují signál MAF senzoru. Při nejvyšším průtoku je hodnota o cca 

8 % vyšší, neţ je tomu u hrdla bez ţeber. 

 

Obrázek č. 71: Snímání signálu MAF senzoru 

7.2.2 CFD simulace 

Výsledky CFD simulace modelu bez ţeber při průtoku 800 kg/h udávají celkovou tlakovou 

ztrátu 75,86 Pa (obrázek č. 72). Při reálném experimentu byla při stejném průtoku hodnota 

tlakové ztráty cca 78 Pa. Simulace a experiment tedy dobře korelují. 

Tlaková ztráta vzorku se ţebry byla při simulaci 105,33 Pa (obrázek č. 72). Experimentem 

byla naměřena talková ztráta cca 88 Pa. V tomto případě uţ není shoda experimentu a 

simulace tak dobrá. Hodnoty se liší o 19%. Rozdílné hodnoty mohou být způsobené 

rozlišným umístěním MAF senzoru v hrdle. Jedná se ale hodnoty v řádech setin kilopascalů, 

které jsou v porovnání hodnotami tlaku v sání (desítky kPa) zanedbatelné. 

Tlaková ztráta se při experimentu zvýšila pouţitím ţeber o 11%. Simulací zjištěná odchylka 

je 38 %. 
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Obrázek č. 72: Tlaková ztráta simulace x experiment 

Na následujících obrázcích č. 73 a 74 je moţné vidět proudění oběma hrdly.  

Rychlost proudění se ve většině hrdel pohybuje okolo 36 m/s. Při experimentu se průměrná 

rychlost proudění hrdlem u obou vzorků pohybovala okolo 34 m/s. I v tomto případě se tedy 

simulace a experiment dobře shodují. V obrázku ze simulace je moţné vidět, ţe v místě 

přechodu z difusoru na rovnou trubku dochází k lokálnímu zvýšení rychlosti. Stejně tak tomu 

je u spodní hrany MAF senzoru. V tomto místě je rychlost proudění nejvyšší v celé zkoumané 

oblasti. Zde proudí vzduch rychlostí 48,4 m/s u modelu bez ţeber a 53,3 m/s u modelu se 

ţebry. Za senzorem dochází k poklesu rychlosti proudění. Postupně se ale rychlost vrací na 

původní hodnotu. Proto je nutné mít za senzorem dostatečně dlouhý rovný úsek, aby došlo 

k ustálení rychlosti. 
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Obrázek č. 73: Proudění modelem bez žeber 

 

Obrázek č. 74: Proudění modelem se žebry 

V Příloze E je vidět rychlost a uniformita proudění modelů se ţebry a bez ţeber. Zjišťování 

proběhlo ve dvou rovinách. Byly to roviny ve vzdálenosti 5 a 10 mm od MAF senzoru 

Výsledky ukazují, ţe všechny případy mají velmi dobrou uniformitu γ [-] a ţebrování na ni 

nemělo větší vliv. Uniformita se z původní hodnoty 0,96 ve vzdálenosti 10 mm od senzoru 

zhoršila na 0,95. V rovině vzdálené 5 mm od MAF senzoru došlo ke zhoršení z původních 

0,95 na 0,94. 

7.2.3 MKP simulace 

Simulace modelu se ţebry vykazuje velmi podobné hodnoty sil jako u modelu s  tloušťkou 

stěny hrdla 2,5 mm. Výraznější změny jsou pouze v sektorech 8 a 1 (obrázek č. 75). 

 

Obrázek č. 75: Porovnání hrdla se žebry a bez žeber 
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Deformace se při pouţití vnitřních ţeber zmenší. Rozloţení sil je velmi podobné tomu se 

zvětšením tloušťky stěny. Díky tomu, ţe jedno ze ţeber bylo přímo pod domkem spony, dojde 

v tom místě k podpoře stěny a zmenšení deformace. 

Varianta Max. deformace [mm] Změna [%] 

var1_1 3,43 - 

var3_1 2,26 -34 

Tabulka 7 

Zlepšení není tak veliké jako při pouţití větší tloušťky stěny, ale přesto je výrazné. Vyvolané 

napětí se rozloţí lépe do větší oblasti hrdla. 

Výsledky je moţné vidět na následujících obrázcích č. 76 a 77: 

 

Obrázek č. 76: Model s tloušťkou stěny 2,5 mm bez žeber 

 

Obrázek č. 77: Model s vnitřními žebry 
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7.3 Vnější ţebrování 

Nejméně úspěšnou variantou se dle MKP simulace stalo vnější ţebrování. 

7.3.1 MKP simulace 

Pouţitím vnějšího ţebrování nedochází k výraznější změně v rozloţení sil v sektorech 

(obrázek č. 78).  

 

Obrázek č. 78: Porovnání modelu bez žeber a s vnějším žebrováním 

Vnější ţebrování je umístěno aţ za dorazovou hranou elastomerové trubky a nemá tedy větší 

vliv na oblast, kde je staţena spona. Výsledkem toho je, ţe nedojde ke zmenšení deformace 

při pouţití této varianty.  

Tabulka 8 udává hodnoty deformace pod sponou: 

Varianta Max. deformace [mm] Změna [%] 

var1_1 3,43 - 

var4_1 3,6 +5 

Tabulka 8 

Pouţitím vnějšího ţebrování je dosaţeno horšího výsledku, neţ je tomu u původní varianty. 

Navýšení můţe být způsobeno tím, ţe na spodní straně hrdla chybí dorazová hrana, která 

zastupuje část stěny vzduchového čističe. 
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Výsledky simulace je moţné vidět na následujících obrázcích č. 79 a 80: 

 

Obrázek č. 79: Model s tloušťkou stěny 2,5 bez žeber 

 

Obrázek č. 80: Model s vnějším žebrováním 

Ovlivněná oblast zůstává stejná. Vnější ţebrování problém deformace výstupního hrdla 

neřeší. 
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8 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout vhodné řešení pro sníţení deformace stěny hrdla, 

aby nebylo nutné pouţít podpůrný element, který vylučuje poţadavek na nízkonákladové 

řešení sestavy. Další variantou nevyhovující v důsledku vyšší ceny je změna pouţívané 

stahovací spony. Pokud by ovšem k výměně spony mohlo dojít, pak by byla nejvhodnější 

neperforovaná spona s pruţným elementem. 

Na prošetření tedy zbyla 3 moţná řešení. Varianty byly prověřeny experimentem i 

matematickým výpočtem. Jako nejméně vhodná byla vyhodnocena varianta s pouţitím 

vnějšího ţebrování. Pomocí této varianty nedošlo k ţádnému zlepšení. Méně vhodnou 

variantou je pouţití vnitřního ţebrování. Deformace hrdla se sice zmenší, ale výsledek je 

horší neţ u poslední zkoušené varianty. Další nevýhodou je zvětšená tlaková ztráta. Materiál 

potřebný na výrobu této varianty je přibliţně stejný, jako je na výrobu poslední varianty 

řešení při pouţití tloušťky stěny 4,5 mm. Z navrţených variant řešení nejlépe vychází zvětšení 

tloušťky stěny. Nejenom, ţe nejlépe sniţuje deformaci hrdla, ale je také nejjednodušší na 

výrobu.  

Při pouţití větší tloušťky stěny je třeba rozlišovat pouţitý materiál. V následující tabulce 

(tabulka 9) je vidět, která tloušťka je pro daný materiál vhodná. Rozmezí bylo stanoveno jako 

2,5 mm deformace v radiálním směru a 23 mm v tangenciálním směru. Sice nebyla naměřena 

netěsnost na ţádném díle, ale z předchozích zkušeností vyplývá, ţe u tenčích tlouštěk je 

zvýšené riziko přisátí znečištěného vzduchu. Varianty, jejichţ hodnoty deformace jsou lepší 

neţ mezní, byly vyhodnoceny jako „Vhodné“ pro pouţití. Pokud se hodnoty nacházeli 

v malém okolí mezních hodnot, pak jsou vyhodnoceny jako „S omezením“ a pokud byly 

deformace vyšší, jsou tloušťky pro daný materiál „Nevhodné“ pro návrh hrdla vzduchového 

filtru. 
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Tloušťka stěny PP-GF30 PP-T20 PP-T40 PP-GF10T20 

2,5 mm Nevhodné Nevhodné Nevhodné S omezením 

3 mm S omezením Nevhodné Nevhodné Vhodné 

3,5 mm S omezením Nevhodné S omezením Vhodné 

4 mm Vhodné S omezením Vhodné Vhodné 

4,5 mm Vhodné Vhodné Vhodné Vhodné 

Faktor ceny 1,7 1,4 1 2,1 

Tabulka 9 

Nejvýhodnějším materiálem je podle této tabulky materiál PP-GF10T20. i kdyţ je z variant 

nejdraţší, tak umoţňuje pouţití menšího mnoţství materiálu neţ levnější materiály.  
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13 Příloha A 

 

1: Model hrdla - Základní tloušťka stěny hrdla 

 

2: Model hrdla - zvětšená tloušťka stěny hrdla 
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3: Model elastomerové trubky 

 

4: Model spony 

 

5: Detail spony 
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6: Sestava vzorků 

 

7: Model hrdla s vnitřním žebrováním 
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8: Detail vnitřního žebrování 

 

9: Model hrdla s vnějším žebrováním 
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1: Síť modelu trubky 

 

2: Síť modelu spony 

 



 

 

93 

 

310: Síť modelu hrdla 

15 Příloha C 

Materiál 2,5 mm 4,5 mm 

PP-GF30 

  

PP-T20 

  

PP-T40 

  

PP-

GF10T20 
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16 Příloha D 
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17 Příloha E 

Místo 

zjišťování 

 

 

 

 

Model bez 

ţeber 

 
 

Model se 

ţebry 

  

Škála 

rychlostí 
 

 

V
max

 ≈ 35.9 m/s V
max

 ≈ 36.1 m/s 

10 mm před MAF senzorem 5 mm před MAF senzorem 

γ = 0,96 γ = 0,95 

V
max

 ≈ 38.0 m/s V
max

 ≈ 38.2 m/s 

γ = 0,95 γ = 0,94 


