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1. Dosažené výsledky
   Diplomová práce se zabývá problematikou regulace turbodmychadla automobilových motorů
pomocí obtokového ventilu, především jeho konstrukcí a umístěním. Automobiloví výrobci čelí
narůstajícímu tlaku z řad zákazníků na výkonnější a zároveň úspornější motory, snahám po čistším
životním prostředí. Funkce turbodmýchadla v přeplňovaném motoru je sledovaná činnost, neboť
přímo ovlivňuje spaliny opouštějící motor.
   Úkolem diplomové práce byl především prvotní návrh technického řešení s umístěným obtokovým
ventilem a vstupní simulace pomocí CFD metody. Experimentální činnost na poloprovozních
modelech by měla být realizována následně.
   Výrobce popisovaného zařízení určitě nalezne pro výsledky práce diplomanta okamžité praktické
využití, neboť se jedná o počátek nového tytu zkoumání činnosti přeplňovaných automobilových
motorů.

2. Problematika práce
   Prvotním úkolem diplomanta bylo navržení alternativního konstrukčního řešení umístění
obtokového ventilu spalin ve stávající skříni turbodmýchadla. Následně pak pomocí CFD simulací
srovnat výhodnost či nevýhodnost navrženého řešení oproti řešení původnímu.
   Tento dominantní úkol byl splněn a výhodnost byla prokázána alespoň na netočícím se turbínovém
kole. Lze oprávněně předpokládat, že tyto výsledky budou potvrzeny při dalších postupných krocích
v řešení.
  V době, kdy je sledován vliv jakýchkoliv energetických strojů na životní prostředí, jedná se o práci
velice aktuální.
   Vzhledem k tomu, že problematika spalovacích motorů není dominantní částí výuky, které zaštiťuje
školící pracoviště, lze hodnotit, z pohledu studenta, práci jako časově o odborně velmi náročnou.

3. Přístup studenta k řešení práce
   Výuka spalovacích turbín a spalovacích pístových motorů nebyla nikdy na školící katedře
dominantní oblastí vzdělávání a rozvíjí se až v současné době.
   Rovněž v dostupné technické literatuře se výsledky obdobných činností nevyskytují, jsou součástí
know how výrobců přeplňovaných automobilových motorů.
   Proto lze práci hodnotit jako původní dílo studenta, vypracované samostatně s množstvím
konzultací u svého školitele i společnosti, která bude výsledky jeho práce využívat.

4. Formální náležitosti práce
   Lze konstatovat, že diplomová práce obsahuje veškeré náležitosti, které jsou od tohoto typu
publikací očekávány.
   Kvalitě práce by v úvodní pasáži pomohlo obsáhlejší vysvětlení vlivu činnosti obtokového ventilu
dmýchadla na tvorbu a složení výstupních spalin a činnost dmýchadla v proudu spalin.
   Poněkud rušivě na mě v práci působily formulace v prvém pádě jednotného čísla jako ... jsem
řešil... a následuje odstavec, kde je psáno ...bylo řešeno...

5. Dotazy na studenta
Přeplňovací dmýchadlo pracuje v nestabilním provozu, který je navíc ovlivňován změnou
protékajících spalin turbínkou.
Při obhajobě práce žádám proto o zodpovězení následujících dotazů:
1. Popište jak se změní rychlostní trojúhelníky při vstupu spalin na turbínku s ohledem na otevírání a



uzavírání obtokového ventilu. Co takové změny způsobují?
2. Jak, na rozdíl od popisovaného způsobu regulace, bude vypadat regulace výkonu turbínky
natáčením lopatek rozváděcího kola?

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal významný díl samostatnosti při tvorbě své práce, prokázal velmi dobré odborné i
organizační schopnosti. Proto doporučuji práci k obhajobě před komisí pro SZZ a hodnotím ji
-velmi dobře-.
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