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Aktuálnost tématu  

  Rozsah stability chodu odstředivého kompresoru je jedním z hlavních kriterií použití 
odstředivého kompresoru v praxi a to jak v turbodmychadlech, tak i v leteckých motorech.  
V detailním rozboru mimonávrhového režimu práce odstředivého kompresoru  doktorand 
naznačuje jak je důležité  zabývat se nestabilitou jeho chodu. V přehledu opatření zvyšujících 
stabilitu práce odstředivého kompresoru dochází k závěru, že často nestačí použít dozadu 
zahnuté lopatky kola, což se v současnosti používá prakticky u všech odstředivých 
kompresorů.   Doktorand se zabývá jedním z opatření,  jak dosáhnout zvýšení stability chodu 
kompresoru při relativně nenáročných konstrukčních úpravách v jeho vstupu.   

Použití obtokového kanálu, spojujícího oblast nad záběrníkem kola se vstupem do 
kompresoru, dává možnost dále stabilitu práce kompresoru rozšířit a to především u 
kompresoru s vysokým stlačením, kde bývá rozsah jeho stabilní práce poměrně malý.  
 
Analýza současného stavu  

Dosavadní výzkum problematiky použití obtokového kanálu (OK) v odstředivých 
kompresorech ukazuje, že v mnoha případech, kdy je ve vstupní soustavě obtokový kanál 
použit, dochází sice k rozšíření oblasti stabilní práce, ale v provozních režimech  často 
nastává  pokles stlačení a účinnosti kompresoru.  Doktorand představuje celou řadu příkladů 
použití OK v odstředivém kompresoru.  Prezentuje výsledky soudobého zahraničního i 
tuzemského výzkumu zabývajícího se touto problematikou. Ukazuje princip  činnosti OK ve 
smyslu změny rozložení rychlostního pole před  lopatkami kola kompresoru, což přispívá ke 
zvýšení stability proudu v mezilopatkových kanálech kola.    Analyzuje nejen vliv šířky 
vstupní a výstupní štěrbiny obtokového kanálu na průběh charakteristiky kompresoru, ale i 
jejich postavení, s ohledem na vzdálenost od náběžné hrany lopatek kola, což zásadním 
způsobem ovlivňuje činnost tohoto kanálu.  I když většina uváděných článků je zaměřena na 
použití OK v turbodmychadlech (TBD), hledá možnosti, jak tento osvědčený princip zvýšení 
stability práce kompresoru v TBD aplikovat na letecký kompresor.  Z tohoto pohledu pak 
stanovuje cíle své DP. 
 
Cíle práce  

Cíle DP vycházejí  ze závěrů  rozboru současného stavu použití OK v odstředivém 
kompresoru.  Doktorand se zaměřuje na  řešení celé problematiky OK nejdříve analýzou 
proudění v jeho modelu, kdy vychází z výsledků výpočtů prováděných v CFD programu a 
z experimentu. Závěry z analýzy proudění ve zjednodušeném modelu OK použije při rozboru 
činnosti tohoto kanálu instalovaného na kompresoru. Provedené 3D CFD výpočty na kole 
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kompresoru s OK jsou porovnávány s výsledky měření na kompresoru.  V cílech DP sleduje 
nejen vliv OK na průběh charakteristiky kompresoru, což je z hlediska praktické aplikace to 
nejdůležitější, ale chce se zabývat i prouděním uvnitř OK a na jeho výstupu, tj.  v oblasti 
směšování hlavního proudu s proudem vzduchu vystupujícím z OK.  Stanovené cíle DP jsou 
dosti náročné a to především z pohledu přímé aplikace získaných poznatků při návrhu 
odstředivého kompresoru, které by měly zaručit nejen rozšíření jeho stabilní práce, ale i 
zabránit případnému  poklesu stlačení a účinnosti v provozních režimech. 

 
 Použitá metodika řešení 

Z analýzy současného stavu řešené problematiky vyplynula celá řada námětů, kterými by 
se mohl doktorand zabývat, aby upřesnil dosavadní znalosti proudění v OK.  V řadě 
takovýchto kanálů se používá výstupní štěrbina kolmá na směr hlavního proudu, ale i šikmá 
ke směru hlavního proudu. Doktorand se rozhodl oba tvary výstupu z OK vyzkoušet a 
současně měnit šířku vstupní štěrbiny v rozsahu od 1 mm do 3 mm. Návrh OK byl proveden 
tak, aby jej bylo možné použít jak při zkouškách na modelu, tak i v nezměněné podobě 
v kompresoru, což významně přispělo k objektivizaci výsledků.  Měření na modelu, zaměřené 
na ztráty a hmotnostní průtok vzduchu v OK, umožnila vybrat vhodnou variantu šířky vstupní 
štěrbiny.  Podobně i měření tříotvorovou tlakovou sondou za výstupem z OK dalo reálnou 
představu o směšování proudu vystupujícího z OK s hlavním proudem.   

2D výpočty provedené v  CFD programu na modelu OK jsou, i při značných 
zjednodušeních, v přijatelné shodě s měřením. Za účelem přesnějšího popisu proudění  
doktorand  sestavil pokročilejší výpočetní 3D model zahrnující jak OK, tak i kolo 
kompresoru, což umožnilo simulovat jejich vzájemnou interakci. Výpočty jsou prováděny 
s využitím softwaru ANSYS FLUENT, který se v současnosti nejvíce používá pro úlohy 
tohoto typu.  Ve snaze po zvýšení stability výpočtu, spojenou  s   redukcí počtu použitých 
prvků sítě, nebyly modelovány lopatky difuzoru. Difuzor tak zůstal jako bezlopatkový, což je 
možné použít v případech, kdy se detailně sleduje spolupráce kola kompresoru s OK.  
Nastavená metodika výpočtu umožnila nejen řešit proudění v OK, ale i ve vstupním kanále 
kompresoru před lopatkami kola. 

Měření charakteristik kompresoru bylo provedeno na experimentálním motoru TX001. 
Použít upravený proudový motor s regulovatelnou výstupní tryskou a přívodem externího 
vzduchu do spalovací komory však přináší, při měření charakteristiky kompresoru, určitá 
rizika a to především v oblasti poblíž pumpovní hranice kompresoru.  Kontrola teploty 
horkých plynů před turbínou, prostřednictvím měření teploty za turbínou  5 ti termočlánky na 
jednom průměru, nezachytí deformaci teplotního pole před turbínou a tak může dojít 
k překročení dovolených teplot na lopatkách turbíny a k jejich poškození.  Nebezpečí havárie 
motoru se zvyšuje při častém opakování tohoto nebezpečného režimu chodu motoru, což se 
také stalo.  
     
Dosažené výsledky 

Výpočty i měření na modelu OK  byly provedené pro varianty s kolmým a šikmým 
výstupem, se vstupními štěrbinami šířky 1mm,  2mm a 3 mm, přičemž šířka výstupní štěrbiny 
zůstávala neměnná. Modelováním velkého rozsahu tlakových spádů v OK od 2kPa do 15kPa 
přineslo množství užitečných poznatků týkajících se průtoků  a ztrát, které bylo možné využít 
pro rozhodnutí jaké varianty OK na kompresoru použít.  Měření 3 otvorovou sondou uvnitř 
OK i za jeho výstupem dalo představu jak vzduch v OK proudí a  jaké lze očekávat rozložení 
parametrů proudu v kanále před kolem kompresoru. Výpočty  proudění  v oblasti míšení 
proudů ve vstupní kanálu kompresoru umožnily posoudit, jak jednotlivé konfigurace OK 
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mohou měnit rychlostní pole před kompresorem i úhel náběhu na lopatky kola. Tyto výsledky 
výpočtů a měření umožňují hodnotit vliv OK na charakter práce kompresoru.  
  Měření charakteristik kompresoru bylo provedeno pro šikmý výstup se vstupní štěrbinou 
šířky 1,8mm a pro kolmý výstup se VŠ šířky 1 mm a 1,8 mm. Uvedené charakteristiky 
porovnané na Obr.8.12 a Obr.8.13  ukazují, že navržené uspořádání OK bylo provedeno 
správně a přináší nejen rozšíření stabilního chodu kompresoru v provozních otáčkách, ale 
současně nedochází k poklesu jeho stlačení a účinnosti.  

Modelování spolupráce kompresoru s OK prostřednictvím 3D CFD výpočtů ukázalo, že 
tlakové spády a tedy i průtok v OK je vcelku malý, což odpovídá i měření.  

Porovnání charakteristik kompresoru měřených a vypočtených, ve smyslu dosaženého 
stlačení a účinnosti, nelze provést s ohledem na uvedená zjednodušení výpočtu. Jak vychází 
porovnání měřených a vypočtených charakteristik z pohledu rozšíření jeho stabilní práce? 

Byla prováděna rozsáhlá měření na modelu i na kompresoru, chybí však rozbor nejistoty 
měřených a následně vypočtených parametrů. 
 
Závěry práce 

Posouzením dosažených výsledků a to jak z měření, tak i z modelování  CFD výpočty na 
modelu i na kompresoru s OK, lze konstatovat, že stanovené cíle DP byly splněny ve všech 
bodech.  Vlivem havárie  experimentálního motoru TX001 byly  naměřeny pouze některé 
konfigurace OK ve kterých se ukázalo, že jejich návrh přináší dobré výsledky pro praxi.   
Uvedená doporučení lze využít při návrhu nového, ale i při úpravě stávajícího  kompresoru,  
což by mělo vést nejen k většímu rozsahu stability jeho práce, ale i ke zlepšení jeho 
parametrů.  Je třeba ještě dokončit měření původně plánovaných konfigurací OK a tak získat 
podklady pro  optimalizaci návrhu OK v příslušném kompresoru.    
  
Přínos práce pro rozvoj vědního odboru 

V předložené DP je komplexně řešena spolupráce odstředivého kompresoru s OK 
vloženém do jeho vstupní soustavy. Rozsáhlé poznatky týkající se této problematiky získané 
z literatury jsou doplněny výpočty a měřením na kompresoru. Prezentované výsledky ukazují 
jakým způsobem OK tvarovat, aby charakteristika kompresoru vykazovala širší oblast 
stability a přitom nedocházelo k poklesu stlačení a účinnosti.  Doktorand dochází  k závěrům, 
že nelze řešit OK samostatně, ale pouze s konkrétním kompresorem. Současně dokazuje, že 
OK lze použít i v leteckém kompresoru a ne jenom v turbodmychadle.  
 
Formální stránka práce 

Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň. Text je uspořádán přehledně,   
obrázky jsou po grafické stránce dobře provedeny. Text v obrázcích  je dobře čitelný a 
srozumitelný. Přesto lze v DP najít některé drobné nedostatky : 

• str.10 – chyba v rovnici (1.2) 
• str.19 - v Obr.4.7 chybí označení „s OK“ 
• str.23 – v Tabulce 4.1 ve třetím sloupci chybí (%) 
• str.92 a str.93 – některé rovnice jsou psány kurzivou 
• str.128,  Příloha 3 – v legendě diagramů označení otáček neodpovídá textu -----  

n53, n55, n58 . 
 
Publikační činnost 

Publikační činnost doktoranda je doložena 6 tituly, které mají vazbu na zkoumanou  
problematiku. Dva příspěvky jsou na mezinárodních konferencích. Dva články jsou 
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v časopisech s recenzovanými příspěvky ( CEAS Aeronautical Journal a Applied and 
Computational Mechanics). Z hlediska disertační práce pokládám publikační aktivitu autora 
za dostatečnou. 
 
Otázky k obhajobě 

1.  Vysvětlete, jak při maximálních otáčkách kompresoru proudění vzduchu v OK ze vstupu 
do záběrníku ovlivňuje průběh charakteristiky. 

2.  Jaká další měření byla na kompresoru s OK po opravě motoru TX001 realizována a 
s jakými výsledky? 

 

Závěr 

Předložená disertační práce splňuje podmínky stanovené §47, odst. 4, zákona č. 111/1998 
o vysokých školách.  Zpracováním DP disertant prokázal schopnost samostatně vědecky 
pracovat. 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení navrhuji 
udělit Ing. Miroslavu Růžičkovi akademický titul Ph.D. 
 

 

 

 

 

V Brně dne 10.11.2016          doc.Ing. Petr Kmoch, CSc.   
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