
 

 

 

 

Klub ASI-Turbostroje-Plzeň 
 

Vás zve na přednášku: 

„Výzkum flutteru lopatek turbostrojů v 

NASA GRC" 
 
 

Ing. Jan Lepičovský, DrSc. 
vědecký pracovník ÚT AVČR v Praze, dříve Lockheed Martin a Glen Research Center NASA, USA 

 

12. října 2016 od 10.00 hod. 
 

na Katedře energetických strojů a zařízení, ZČU v Plzni, 
ve výukové laboratoři č. dveří UX 234a. 

 
Jan Lepičovský je předním odborníkem zabývajícím se teoreticky a zejména experimentálně aeroelasticitou v axiálních kompresorech. 
Je autorem řady monografií určeným pracovníkům v oboru letectví a energetického strojírenství, kteří se ve své praxi setkávají 
s prouděním plynů při vysokých rychlostech. 
 
Přednáška naváže na téma přednesené letos v červnu na aerodynamickém setkání v Novém Kníně. Bude však podstatně rozšířena, 
protože přenášející bude mít dostatečný časový prostor. 
 
Anotace přednášky: 
Samobuzené kmitání lopatek v turbostrojích je stále závažný problém, ke kterému dochází při provozu na okrajích pracovní 
charakteristiky.  Příčiny toho doposud ne zcela objasněného jevu nelze z technologických důvodů zatím studovat na reálných strojích 
a nezbývá než modelovat tento jev na zkušebních zařízeních.  Výzkum se provádí buď na izolovaných „měkce“ uložených profilech 
rozkmitávaných prouděním a nebo v mřížích s mechanicky „tvrdě“ vynuceným kmitáním většího počtu lopatek. Na základě rozboru 
provozních charakteristik vysokorychlostních a vysoce zatížených dmychadel bylo v NASA GR rozhodnuto o výzkumu s vynuceným 
kmitáním lopatek.  Výzkum v NASA GRC byl sice zaměřen na flutter lopatek prvních stupňů leteckých motorů, ale poslední stupně 
velkých parních turbín se potýkají s obdobnými problémy. 
 Zkušební zařízení „NASA Transonic Flutter Cascade“ je lineární devítilopatková mříž se vstupním Machovým číslem až do 1,2, se 
synchronním pohonem sedmi lopatek pro nucené torzní kmitání až do frekvence 600 Hz a s nastavitelnou amplitudou rozkmitu až do 
1,2 dg.  Akcelerační zrychlení hran lopatek dosahuje až 900 g. V přednášce budou zmíněny zkušenosti z práce s tímto zařízením, 
včetně provozních problémů, zejména problematika periodicity proudu v lineání mříži a rezonanční jevy ve zkušebním zařízení. 
Přednesené experimentální výsledky se zaměří na specifiku nestacionárních tlakových měření na kmitajících lopatkách a na 
zviditelňování povrchového proudění v mezní vrstvě lopatek.  Dále bude uvedena série stínových vizualizací struktury rázových vln při 
průchodu transonickou oblastí včetně pokusů o zviditelnění tlakového pole na vnitřním plášti dmychadlového stupně pomocí 
tlakových nátěrů. Zvláštní pozornost na konci přednášky bude věnována transonické intermitenci detekované nestacionárním 
měřením tlaku na povrchu lopatek.  Je důvodné podezření, že právě tato intermitence je základní příčinou vybuzení kmitání lopatek 
bez odtržení proudu (unstalled flutter). Tento flutter často vede až k únavovým lomům lopatek vysokorychlostních turbostrojů i při 
práci v návrhovém režimu, ale se špičkami lopatek již v transonické a nebo supersonické relativní rychlosti proudu. 
 
Předpokládaná doba přednášky s diskusí je cca 1 hod. 30 min. 
 
 
Vstup volný 
 
 

Za výbor Klubu Dr. Ing. Jaroslav Synáč 


