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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Metodika predikce termomechanické únavy kola generátorové turbíny 
Jméno autora: Jan Pařez 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav letadlové techniky 
Oponent práce: Ing. Jiří Běhal, CSc. 
Pracoviště oponenta práce: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Vložte komentář. 
Zpracování metodiky, jak je uvedeno v názvu diplomové práce, vyžaduje vždy značné zkušenosti v daném oboru. I když 
jednotlivé body zadání vedou diplomanta celou problematikou termomechanické únavy, v daném případě zaměřeném na 
kolo generátorové turbíny, od definice problému přes sestavení FE (finite element) modelu až po výpočet únavového 
života daného konstrukčního prvku, vyžaduje řešení úlohy vedle studia možných přístupů a rozhodování o jejich vhodnosti 
rovněž zajištění konkrétních návrhových dat pro ověření zvolených přístupů. S ohledem na tyto skutečnosti hodnotím 
zadání diplomové práce jako náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vložte komentář. 
Zadání bylo splněno v celém rozsahu. Ke zpracování diplomové práce bylo přistoupeno komplexně, jak zpracování 
metodických postupů vyžaduje, a vzhledem k náročnosti zadání a k vymezenému času na řešení nelze očekávat rozšíření 
práce nad rámec zadání. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Vložte komentář. 
K řešení jednotlivých dílčích problémů bylo vždy diskutováno několik adekvátních přístupů, z nichž byl vždy jeden 
aplikován v rámci ověření zpracovávané metodiky na konkrétním kole generátorové turbíny. S ohledem na náročnost 
zadání, jakým je sestavení metodiky predikce termomechanické únavy kola generátorové turbíny, považuji zvolený postup 
(sestavení metodiky a její následné ověření) za správný. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. 
Odbornost diplomové práce je z hlediska návrhu metodiky predikce únavové životnosti na velmi dobré úrovni. Zřejmě je to 
dáno výběrem poznatků jak ze studijních podkladů univerzity, tak podkladů z odborné literatury. V neposlední řadě se 
zřejmě projevily i odborné rady pracovníků VZLÚ, zmíněných v úvodní části diplomové práce. Výsledky z ověření navržené 
metodiky však vyžadují hlubší analýzu než jaká je v diplomové práci předložena. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 
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Po formální stránce je práce přehledně uspořádána, popisu jednotlivých dílčích kroků zpracovávané metodiky je věnován 
přiměřený prostor vzhledem ke komplexnosti úlohy a standardnímu rozsahu diplomové práce. Složitější vztahy jsou 
vyjádřeny blokovými schématy, což zvyšuje přehlednost práce, pokud je na ně správně odkázáno (např. odkaz na obr.6 
chybí). Výstupy z FE analýzy jsou prezentovány graficky, v tomto směru by bylo vhodné některé výstupy doplnit (např. 
rozložení hlavních napětí, síly v místě vetknutí hřídele). V souvislosti s výpočtem únavové životnosti je v práci uvedeno 
několik metod, ve výsledku byl použit již hotový software TMF_PRED_V4, sestavený a ověřený ve VZLÚ. Po jazykové 
stránce by si práce zasloužila vyšší pozornost, než jaké se jí dostalo. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. 
Diskutované dílčí problematiky jsou odkazovány na literární zdroje, kterými jsou převážně studijní podklady univerzity, 
odborné články a zprávy VZLÚ. Forma citací odpovídá zvyklostem. 
Ověření metodiky pomocí výpočtového modelu v softwaru ANSYS (volba okrajových podmínek, vnějších zatížení, 
materiálových charakteristik) zvýrazňuje odbornou úroveň diplomové práce, i když student neuvádí z jakých podkladů 
(výkresová dokumentace, dřívější FE modely) v této části práce vycházel. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
Metodika predikce termomechanické únavy kola generátorové turbíny je zaměřena na přesnější aplikaci souběžných 
teplotních a mechanických namáhání s tím, že jejich konkrétní aplikované úrovně odpovídají okamžité fázi profilu letu. 
Jednotlivé kroky aplikace jsou logicky řazené, v diplomové práci se však vyskytují interpretace některých výsledků, k nimž 
jsou vztaženy níže uvedené otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

(podmíněno přijatelným zodpovězením níže uvedených otázek) 
 
Metodika predikce termomechanické únavy kola generátorové turbíny je sestavena z řady dílčích algoritmů, 
vybraných na základě diskuse možných teoretických řešení. Metodika je aplikována na kolo generátorové turbíny, 
jehož termomechanické namáhání je vypočteno pomocí FE modelu. Vlastní únavový výpočet je proveden 
programem VZLÚ. 
 
Otázky k obhajobě závěrečné práce: 

1) Na str.64 je uvedeno: Průběh teploty po délce lopatky se předpokládá zjednodušeně lineární. Co znamená 
„zjednodušeně lineární“? 

2) Na obr.85 je definováno zatížení lopatek, které na kole vytváří krouticí moment. Kontakt mezi kolem a 
hřídelí, obr.73, je bez tření. Jak se přenáší kroutící moment z kola na hřídel, když poloha maximálního 
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kontaktního napětí mezi kolem a spojovacím šroubem je na radiále, spojující středy obou konstrukčních 
prvků, viz obr.87, resp. 89, 91 a 92? 

3) Na obr.92 jsou uvedena redukovaná (Misesova) napětí 1435 MPa a 1196,7 MPa, přičemž první z nich, 
patřící do intervalu 1450 MPa, je použito ve výpočtu únavové životnosti, tab.18. Z konstrukčního 
provedení spojovacího šroubu, např. obr.47, usuzuji, že se jedná o napětí v otlačení od vyvracení 
spojovacího šroubu v radiálním směru v důsledku většího rozepnutí kola turbíny vůči přírubě hřídele, a 
tudíž maximální napětí (v absolutní hodnotě) v oblasti otvoru je napětí tlakové. Jaká je souvislost tohoto 
napětí a únavové životnosti? V jakých fyzikálních jednotkách je zobrazena amplituda napětí v obr.32? 

 
 
 
 
Datum: 21.8.2020     Podpis: Běhal Jiří 


