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O p o n e n t s k ý   p o s u d e k 

disertační práce Ing. Lenky Dobšákové 

Čerpadlo s difuzorem s použitím stochastických lopatek 

 (oběžné kolo i difuzor) 
__________________________________________________________________________ 

 
  Předložená práce obsahuje 120 stran textu včetně 95 obrázků, 4 příloh a životopisu. 
Je uvedeno 9 literárních zdrojů, přičemž u dvou z nich je Ing. Dobšáková autorkou 
nebo spoluautorkou.  

 

Aktuálnost tématu disertační práce 

 Téma práce je aktuální. Návrh oběžných kol a difuzorů radiálních čerpadel s vysokou 
účinností dosažitelnou v co možná nejširším pásmu provozních bodů je komplexní a složitou 
úlohou. Při hydraulickém řešení oběžných kol a lopatkových difuzorů radiálních čerpadel 
standardního provedení se aplikují metody a postupy zohledňující převážně empiricky získané 
a praxí ověřené směrnice. V současnosti se pak účelově využívají možnosti poskytované 
moderními výpočetními prostředky a vhodné matematické modely. Přestože databáze 
podkladů pro hydraulické řešení čerpadla je poměrně široká, má zde doposud nezastupitelnou 
úlohu odborná erudice řešitele. Pro návrh oběžných kol odstředivých čerpadel nestandardního 
provedení, což je případ radiálního čerpadla s nerovnoměrnými lopatkovými mřížemi, resp. 
s tzv. stochastickými lopatkami difuzoru a oběžného kola, jsou podklady velmi sporadické. 
Poznatky o vlivu formy stochastického lopatkování stěžejních hydraulických prvků čerpadla 
na jeho parametry a na průběh jeho výkonových charakteristik jsou velmi sporadické. Potřeba 
získání poznatků o možnostech pozitivního ovlivnění parametrů a průběhu charakteristik 
konkrétního, průmyslově vyráběného radiálního čerpadla, je aktuální. 

 Splnění stanoveného cíle 

 Cílem disertační práce, který je specifikován až v jejím závěru na str. 99, bylo podrobněji 
analyzovat možnosti využití nerovnoměrných lopatkových mříží difuzoru a oběžného kola 
u odstředivého čerpadla, a to především za účelem rozšíření pásma průtoků, ve kterém bude 
čerpadlo pracovat s vysokou účinností. Varianty a kombinace nově navržených difuzorů 
a oběžných kol byly aplikovány u vícestupňového čerpadla COSU 158, vyráběného 
společností EMP s.r.o. Slavkov u Brna. Posouzení vlivu úprav difuzorů a oběžných kol 
na parametry uvedeného čerpadla bylo provedeno na základě výsledků experimentálních prací 
a numerických simulací. Podle mého názoru disertační práce stanovený cíl splnila. 
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Postup a metody řešení tématu disertace 

 Zvolený postup řešení tématu disertace je racionální. Disertantka postupovala při řešení 
problému metodicky správně. Úvodní fází výzkumu byl návrh difuzorů a oběžných kol 
se stochastickým lopatkováním. O podkladech, na základě kterých bylo realizováno 
hydraulické řešení těchto dílů čerpadla a ze kterých disertantka čerpala, je však v disertační 
práci zmíněno pouze obecně. V disertační práci chybí kapitola o stavu dosavadních poznatků 
v dané oblasti. Textová část k vlastnímu hydraulickému řešení difuzorů a oběžných kol 
je velmi stručná a vedena spíše v obecné rovině. Některé partie textu naopak mohly být 
omezeny (např. pojednání o chování čerpadel při různých otáčkách nebo až příliš detailní 
popis měřicí trati). Je zřejmé, že disertantka se podílela na hydraulickém řešení lopatkování, 
z textu však není jednoznačně zřejmé, do jaké míry. Není rovněž zřejmá souvislost teoretické 
partie týkající se rozšíření provozního pásma čerpadla (kap. 7) s návrhem oběžného kola 
s nerovnoměrnou lopatkovou mříží (kap. 4). Po realizaci nových difuzorů a oběžných kol 
následoval podrobný experimentální výzkum na konkrétním čerpadle, vyhodnocení 
experimentálních dat a numerických simulací proudění lopatkovými mřížemi a rozbor 
získaných poznatků. 

Výsledky disertační práce, význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru a konkrétní přínos 

disertantky  

 Za přínosné považuji získání původních poznatků o aplikaci nerovnoměrného 
lopatkování u stěžejních částí vícestupňového radiálního čerpadla. Velmi cenné jsou výsledky 
experimentů, dokumentující vliv použití nekonvenčních difuzorů a oběžných kol na průběh 
výkonových charakteristik průmyslově vyráběného čerpadla. Získané poznatky zvyšují úroveň 
poznání v oboru hydraulických strojů a rozšiřují know-how pracoviště, na kterém byl výzkum 
realizován. Disertantka se zřejmě průběžně podílela na činnostech prováděných ve všech 
fázích výzkumu, ale svůj podíl by měla v předložené práci více zdůraznit a jednoznačně 
specifikovat, což by pak výraznou měrou zvýšilo vypovídací hodnotu velkého množství práce 
vykonané v rámci disertace. Konkrétní přínos disertantky v dané problematice spatřuji ve 
shrnutí dosavadních poznatků v dané problematice a v získání originálních výsledků.  

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň, připomínky a otázky do diskuze 

Některé stěžejní partie textu jsou příliš stručné (kap. 3 a kap. 4), naproti tomu jsou některé 
obecnější partie podrobné. Vazba mezi teoretickou partií o rozšíření provozního pásma 
čerpadla (kap. 7) a návrhem oběžných kol (kap. 4) není z textu příliš patrná. Výsledky analýzy 
vlivu tvaru průtočného prostoru navržených difuzorů a oběžných kol na průběh závislosti 
celkové účinnosti čerpadla na průtoku čerpadla by měly být v závěru práci uvedeny 
konkrétněji. 

 V textu je řada nepřesností, např.: 
- str. 20; rychlost cu není složkou unášivé rychlosti u 
- str. 34 obr. 3.25;  jde o závislost ztrátového součinitele difuzoru na průtoku čerpadla (viz 
  obr. 3.22) a ne o závislost ztrát na průtoku 
- str. 35; vzdálenost mezi výstupním průměrem oběžného kola a vstupním průměrem lopatek 
  difuzoru je uvedena chybně 
- str. 40; v kap. 4.3 je v textu odkazováno na předchozí kapitolu 4.3 
- str. 45; v obr. 5.6 je tlak p1 označen v místě pod hladinou kapaliny v nádrži, resp. na vstupu 
  do čerpadla), přičemž v textu je uváděn jako tlak atmosférický (což není v souladu 
  s označením v seznamu symbolů pa , bližší komentář je až na str. 47). 
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- str. 47; v obr. 5.8 by měla být vyznačena kóta ∆h, tvrzení, že rychlost na vstupu ponorného 

  čerpadla odpovídá rychlosti na hladině, která se nemění, neodpovídá realitě. Bylo by vhodné 
  rozlišit měrné energie kapaliny na hladině v nádrži, na vstupu do čerpadla a na výstupu 
  čerpadla. 
- str. 97; konstatuje se …tím strmější je charakteristika účinnosti v závěrném bodě…. 
  (obdobně na str. 100). V závěrném bodě, resp. při Q = 0,  je účinnost čerpadla η = 0 
  (počáteční bod charakteristiky čerpadla η = f (Q), nelze tedy hovořit o charakteristice v bodě. 
 - na str. 89 chybí část textu.  

Některé formulace a technické termíny nejsou vhodné, např.: 
- str. 19 … Celá tato cesta, kterou kapalina prošla, by měla způsobovat co nejmenší ztráty. 

- str. 24 … aby pozice děr seděla, 
- str. 35 … kapalina natéká na lopatku velmi úhledně…, 
             … kapalina má potřebu zpětně vtékat do širokého kanálu, 
- str. 44 … rozvodová skříň obsahuje veškerou elektriku…, 
- str. 49 … upravit stávající přepočet tak, aby lépe seděl., 
- str. 57 … vysoký průtok, který strhává účinnosti k pravé straně grafu, 
- str. 60 … je vidět velká změna (čeho při čem?) kombinace difuzoru a kola se stochastickým 

                  lopatkováním…,   atd. 

V textu by měly být jednoznačně rozlišovány účinnosti čerpadla, účinnosti difuzoru, účinnosti 
celkové a účinnosti hydraulické. 

Jak byly zjištěny charakteristiky uvedené na obr. 3.3? 

Prosím o bližší specifikaci částí čerpadla, které jsou uváděny na str. 26 (původní spirála, nová 
otevřená spirála, rozšířená spirála, původní difuzor, stochastický difuzor). 

Na str. 29 se konstatuje, že čistě radiální typ difuzoru je pro teoretické řešení vhodnější než 
difuzor s převaděčem čerpadla COSU, kde by do výpočtu mohly vstoupit i nadbytečné jevy. 
O jaké jevy jde? 

Na str. 31 je v obr. 3. 22 (obdobně na str. 34, obr. 3.25) uvedena závislost součinitele ξ 

difuzorů na průtoku. Čím si vysvětluje průběh závislosti ξ = f(Q)  pro Q = 615 l/s? Prosím 
o bližší specifikaci průtoků (průtok difuzorem, průtok vztažený k jednomu kanálu) 
a o vysvětlení vazby difuzoru uváděného v kap. 3.3 (průtoky řádově 100 l/s) na difuzory 
čerpadla COSU (průtoky o dva řády menší). 

Prosím o konkrétnější vysvětlení určení hodnot úhlu β1 (str. 39).  
Jaká konstrukční hlediska vedla k navýšení úhlu β2  (str. 40)?  

Lze na základě realizovaného výzkumu a analýzy výsledků odpovědět na otázky uvedené na 
str. 37 a str. 76?  

Z jakého roku je citovaná literatura [7]? 

Teze je třeba upravit podle doporučeného členění a zohlednit některé výše uvedené 
připomínky. 
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Závěr 

 Ing. Lenka Dobšáková má potřebné znalosti v oblasti numerických simulací 
a experimentů i schopnost aplikace teoretických poznatků na konkrétní problém v oboru 
hydraulických strojů a prokázala schopnost tvořivé vědecké práce. 
                               

                  Disertační práci Ing. Lenky Dobšákové doporučuji k její obhajobě. 

 
1. 11. 2016                                                                                  Prof. Ing. Jan Melichar, CSc. 
 


