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Abstrakt k výsledku česky: 

Výhodou malých proudových motorů je, že jsou relativně snadno přizpůsobitelné aktuálním 

požadavkům. V současnosti se jedná také o možnost použití alternativních paliv jako biopa-

liva nebo plynu. V současné době se jako palivo pro LTKM nejčastěji používají letecké pe-

troleje. Transformované TKM pro pozemní použití využívají kapalná i plynná paliva, mezi 

kterými má hlavní podíl zemní plyn. V současnosti je věnována velká pozornost alternativ-

ním palivům, hlavně obnovitelným biopalivům (bioplyn, bionafta, líh a další), která jsou 

používána v čisté podobě nebo ve směsi s tradičními palivy. Za účelem testování alternativ-

ních paliv a jejich vlivu v proudových motorech se přistoupilo k realizaci experimentu. 
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The advantage of small engines is that they are relatively easily adaptable to the require-

ments of jet engines. At present, it is also the possibility of using alternative fuels such as 

biofuels or gas. Currently, as a fuel for engines mostly used aviation kerosene. Transformed 

jet engines for land use using liquid and gaseous fuels, most important of them is the natural 

gas. Currently, much attention is devoted to alternative fuels, especially renewable biofuels 

(biogas, biodiesel, alcohol, etc.), which are used in pure form or mixed with conventional 

fuels. In order to test and investigate effects of the alternative fuels in the current-engines 

were taken to implement the experiment. 
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Experimentální zařízení pro využití alternativních paliv 

Abstrakt: 

Výhodou malých proudových motorů je, že jsou relativně snadno přizpůsobitelné aktuálním 

požadavkům. V současnosti se jedná také o možnost použití alternativních paliv jako biopaliva 

nebo plynu. V současné době se jako palivo pro LTKM nejčastěji používají letecké petroleje. 

Transformované TKM pro pozemní použití využívají kapalná i plynná paliva, mezi kterými má 

hlavní podíl zemní plyn. V současnosti je věnována velká pozornost alternativním palivům, 

hlavně obnovitelným biopalivům (bioplyn, bionafta, líh a další), která jsou používána v čisté 

podobě nebo ve směsi s tradičními palivy. Za účelem testování alternativních paliv a jejich vlivu 

v proudových motorech se přistoupilo k realizaci experimentu. 

Tato měřící aparatura slouží ke zkoumání vlivu alternativních paliv na účinnost proudového 

motoru a celkový vliv chemického složení paliv na jednotlivé součásti a chod motoru. 

 
Obr. 1 Náhled experimentálního zařízení 

Popis funkčního vzorku: 

Funkční vzorek se skládá z následujících modulů: 

 Motor TS-20 

 Nosný rám 

 Palivo-olejový systém 

 Systém řízení motoru 

 Systémy snímání a sběru dat 



 

 

 

Obr. 2 – Řez turbospouštěčem TS-201 

1 – elektrospoušteč, 2 – ochranné sítko, 3 – spojka, 4 – protipumpážní prostor, 5 – disk kompresoru, 6 – lopatkový difuzor, 7 – palivová tryska, 8 – zapalovací svíčka, 9 – odběr tlaku, 10 – 
plášť spalovací komory, 11 – plamenec, 12 – rozváděcí kolo, 13 – věnec turbíny, 14 – výstupní plášť, 15 – labyrintová ucpávka, 16 – parazitní ozubené kolo, 17 – planetové ozubené kolo, 
18 – těleso reduktoru, 19 – výstupní ozubené kolo s rohatkou, 20 – příruba, 21 – ejekční čerpadlo, 22 – vypouštěcí ventil, 23 – hnací ozubení odstředivého vypínače, 24 – ozubený věnec, 

25 – hnací ozubené kolo, 26 – hnané ozubené kolo, 27 – spouštěcí turbína, 28 – turbína turbokompresoru, 29 – nátrubek pro odvod odpadového paliva, 30 – labyrintová ucpávka, 31 – 
nátrubek odvodu oleje, 32 – spodní spojovací žebro, 33 – předkomora plamence, 34 – kryt, 35 – přední odrazník, 36 – těleso vstupního ústrojí

                                                 
1 Zdroj: ŽIŽKA, V. Návrh úpravy turbínového spouštěče TS-20B na laboratorní – Diplomová práce. Plzeň: 2012. 



 

 

Motor TS-20 

Experimentální zařízení TS-20 je upravený turbospouštěč TS-20. TS-20 je jednoproudový jed-

nohřídelový turbokompresorový motor s diagonálním vstupním ústrojím, jednostupňovým radi-

álním kompresorem, sdruženou spalovací komorou, dvěma stupni nechlazené axiální turbíny, 

z nichž je jedna spojená s kompresorem a druhá, volná, je spojená s reduktorem. 

Původní turbospouštěč TS-20 disponuje dvoustupňovou turbínu (Obr. 2). První stupeň sestává z 

klasického turbokompresoru, kdy je turbína hřídelí spojena s kompresorem, a druhý ze spouštěcí 

turbíny, která je napojena na reduktor. Tyto dva stupně nejsou vzájemně nijak mechanicky pro-

pojeny. Mezi turbínou turbokompresoru a spouštěcí turbínou je vzduchová mezera a energie se 

přenáší pouze prouděním spalin. Z tohoto důvodu lze spouštěcí turbínu nazývat „volnou turbí-

nou“. Reduktor se skládá z planetového převodového ústrojí o převodovém poměru 15,25:1 a je 

poháněn volnou turbínou. Reduktor je svým výstupem napojen do skříně náhonů hlavního mo-

toru, čímž je vytvořena kinematická vazba s hřídelí hlavního motoru. 

Nejvýraznějším rozdílem mezi experimentálním zařízením TS-20 a turbospouštěčem TS-20 je, 

že experimentální zařízení disponuje výstupní dýzou, kterou je nahrazen druhý stupeň turbíny. 

Použití dýzy je opodstatněno tím, že se zjednoduší měření teplot a tlaků na výstupu z turbíny 

turbokompresoru. Navíc výkon, který je teoreticky možno odebírat z druhého stupně turbíny je 

možno snadno vypočítat. Výpočty se tedy budou opírat experimentálně získané hodnoty termo-

dynamických veličin. Výstupní dýza poskytuje vhodné prostředí pro kvalitní měření a další teo-

retickou analýzu výstupních plynům2, proto se přistoupilo k této modifikaci motoru. 

 

Obr. 3 – Výkres výstupní dýzy (bez nátrubků pro sondy)3 

                                                 
2 HOCKO, M. VÝPOČTOVÉ CVIČENIE Z TEÓRIE LETECKÝCH MOTOROV, Približný výpočet tepel-

ného obehu jednoprúdového LTKM. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010. 
3 Zdroj: Výkresová dokumentace – Univerzita Obrany - Katedra letectva a letecké techniky  



 

 

 

Obr. 4 – Fotografie výstupní soustavy4 
1 -   příruba pro spojení se spalovací komorou, 2 – příruba pro spojení s výstupní dýzou, 3 – nátrubek 

s termočlánkem, 4 – nátrubek se sondou pro tlakový senzor, 5 – plášť výstupní soustavy, 6 – výstupní dýza 

Výstupní soustava se skládá z pláště výstupní soustavy, centrálního difuzoru a výstupní dýzy. 

Plášť výstupní soustavy je vyroben z plechu ze žáruvzdorné oceli. Na obou koncích má příruby. 

První přírubou je přimontován ke spalovací komoře, příruba na opačné straně pláště slouží k 

přimontování výstupní dýzy. V přední i zadní části pláště se nachází nátrubky pro namontování 

snímačů teploty a tlaku. Plášť výstupní soustavy je propojen devíti žebry s centrálním difuzo-

rem. 

Na přírubě pláště výstupní soustavy je připevněn mezikus usměrňující proud sekundárního 

vzduchu proudícího ze spalovací komory do trubek, které jej odvádějí na zadní stranu disku tur-

bíny, čímž přispívají k jeho chlazení.  

Centrální difuzor je dutý svařenec z ocelového plechu kuželovitého tvaru a slouží k plynulému 

přechodu z mezikruží lopatek turbíny turbokompresoru do kruhového průřezu výstupní sousta-

vy. Větší průměr difuzoru je stejný jako vnější průměr disku turbíny turbokompresoru.5 

Aby bylo možné k motoru TS-20 tuto výstupní soustavu přimontovat, je nutné odebrat konec 

věnce turbíny, který byl původně uzpůsoben pro zakrývání obou stupňů turbíny. 

Nosný Rám 

Turbospouštěč je původně připevněn zespodu k leteckému motoru AL-7F-1. Experimentální 

zařízení je upevněno v nosném rámu spolu s agregáty obsluhující motor a mnoha čidly. Nosný 

rám je svařované konstrukce a je složený z pevné a pohyblivé části. Motor TS – 20 je upevněn 

k pohyblivé části rámu přes příruby na obou stranách spalovací komory. Pohyblivá část rámu je 

zavěšena na tenkých planžetách v čelistech pevné části rámu, které umožňují posuv pohyblivé 

části. Obě části rámu jsou vzájemně propojeny tenzometrem, který umožňuje měření tahu. Dále 

                                                 
4 Vlastní upravená fotografie 
5 Zdroj: MED, S. Diagnostika JPM–TS-20 v laboratorních podmínkách K–316 – Diplomová práce. Brno: Vo-

jenská akademie Brno, 1996. 



 

 

jsou na nosném rámu umístěny následující součásti, které jsou v případě turbospouštěče opět 

uchyceny na letadle: palivo-olejové čerpadlo, zapalovací cívka, řídící jednotka6 a bezpečnostní 

tlakový snímač SDUI-0,04. Na nosném rámu je také upevněna nádrž na olej a ovládání motoru, 

které se v současné době nepoužívá, protože motor je ovládán na dálku pomocí prodlužovací 

kabeláže.  

Nosný rám slouží také k uchycení veškerých čidel a senzorů, které se na turbospouštěči upevně-

ném na letadle vůbec nenacházejí. Pevná část nosného rámu je upevněna k podlaze zkušební 

místnosti, ve které se celá soustava experimentálního zařízení nachází. 

 

Obr. 5 – Částečně odstrojený nosný rám7 

1 – pohyblivá část nosného rámu, 2 – pevná část nosného rámu, 3 – planžety v čelistech, 4 – tenzometr 

                                                 
6 Původně mechanicko-analogová řídící jednotka byla v průběhu experimentů nahrazena čistě elektronickou 

digitální řídící jednotkou, která již v nosném rámu uchycena není, viz níže. 
7 Vlastní upravená fotografie 



 

 

 

Obr. 6 – Detail uchycení motoru k nosnému rámu8 

1 – Uchycení přední přírubou spalovací komory, 2 – Uchycení zadní přírubou spalovací komory 

Z důvodu větší bezpečnosti je oblast kolem turbíny zakrytá odklápěcím ochranným krytem. 

Ochranný kryt by měl zastavit nebo, minimálně, dostatečně zpomalit případnou odtrženou lo-

patku turbíny či kus roztrženého disku turbíny. Věnec turbíny nemá dostatečně silné stěny, aby 

vydržel takovýto náraz. 

 

Obr. 7 – Ochranný kryt9 

                                                 
8 Vlastní upravená fotografie 
9 Vlastní upravená fotografie 



 

 

Palivo-olejový systém 
 

Turbospouštěč TS-20 namontovaný na letadle využívá vlastní palivovou nádrž přimontovanou 

též na letadle. Pro potřeby experimentů je ke stěně testovací místnosti přimontována jiná letecká 

palivová nádrž (Obr. 8) o objemu cca 50 [dm3]. Pro potřeby testování parametrů motoru 

v závislosti na použitém palivu je v testovací místnosti umístěna ještě druhá palivová nádrž pro 

skladování jiného alternativního paliva. 

Olejová nádrž (Obr. 9), je přimontována na pevné části rámu experimentálního zařízení. 

Z olejové nádrže vystupují 3 hadičky. První hadička (2) je sací a je připojena k palivo–

olejovému čerpadlu. Hadička (3) je připojena k olejovému výstupu z motoru. Odsávání použité-

ho oleje z prostoru ložisek je odčerpáván ejekčně. K tomu slouží třetí hadička, resp. trubička (4), 

jejíž konec je umístěn těsně za výstupní dýzu, aby proudící plyn kolem volného konce trubičky 

vytvářel podtlak v olejové nádrži.  

 

 

Obr. 8 – Palivová nádrž10 

                                                 
10 Vlastní upravená fotografie 



 

 

 

Obr. 9 – Olejová nádrž11 

1 – olejová nádrž, 2 – sací hadička, 3 – odpadní hadička, 4 – ejekční trubička 

 

Systém řízení motoru 

 

V průběhu experimentů bylo zjištěno, že původní řídící jednotka pracující na principu vačko-

vých mechanismů poháněných elektromotory zřejmě způsobuje elektromagnetický šum, který 

se promítá do některých naměřených veličin. Z tohoto důvodu byla na UO vyrobena nová digi-

tální řídící jednotka, která přesně kopíruje funkce té původní. Nicméně mikroprocesor v nové 

řídící jednotce umožňuje přeprogramování řídících hodnot, tudíž by bylo možné např. prodloužit 

dobu chodu motoru. 

Nová řídící jednotka se již nenahází v nosném rámu tak jako ta původní, ale je umístěna 

v ovládacím panelu (Obr. 10). 

                                                 
11 Vlastní upravená fotografie 



 

 

 

Obr. 10 – Nová řídící jednotka12 

1 – nová řídící jednotka, 2 – ovládací panel 

Systémy snímání a sběru dat 

Měření tlaků 

U experimentálního zařízení probíhá měření tlaku plynu před vstupním ústrojím motoru, ve 

vstupním ústrojí, před spalovací komorou za turbínou, a za výstupní dýzou. Dále probíhá měření 

tlaku oleje a paliva. K měření všech těchto hodnot tlaku se využívají piezoelektrické snímače 

DMP 331 českého výrobce BD senzors. Tyto snímače měří relativní tlak (přetlak) s chybou mě-

ření menší než 0,35% rozsahu. Výstupní signál je analogový v rozmezí 0 – 10 [V] nebo 0 – 5 

[V] v závislosti na zvoleném rozsahu. Snímače jsou zkalibrované výrobcem a vzhledem k jejich 

vysoké přesnosti není nutná další kalibrace. 

Všechny tyto snímače jsou upevněné na jedné liště na nosném rámu. K získání jednotlivých 

tlaků slouží sondy, které jsou zavedené do daných oblastí. Tlak je ke snímačům pak přenášen 

trubičkami, které zároveň slouží k ochlazení média, aby nedošlo k poškození čidel.1314 

 

Měření teplot 

 

Měření teplot u experimentálního zařízení probíhá ve stejných oblastech, jako měření tlaků. K 

měření jsou využívány termočlánky typu K (NiCr-Ni). Tyto termočlánky mají rozsah -200 – 

1200 [°C]. Termočlánky jsou kalibrovány pomocí přesných rtuťových teploměrů. Použitím zís-

kané kalibrační křivky byla chyba v rozsahu 288 – 630 [K] snížena na 2 %.  V oblasti výstupní 

soustavy (T4c) se ale teplota pohybuje kolem 1000 [K]. Při takovémto rozsahu již chyba termo-

                                                 
12 Vlastní upravená fotografie 
13 Zdroj: PEČÍNKA, J. Zkušební stanoviště JPM–TS-20 – Diplomová práce. Brno: 2003. 
14 Zdroj: PEČÍNKA, J. A. JÍLEK a G. T. BUGAJSKI. GT2014–25811: Experimental evaluation of small GTE 

test BED. In: Proceedings of ASME Turbo Expo 2014: Turbine Technical Conference and Expositions. Düsseldorf: 

2014. 



 

 

článku známa není, nicméně je odhadována na 3 – 3,5 %. Ke kalibraci na teploty dosahujících 

1000 [K] by bylo nutné použít již zkalibrované měřidlo.15,16 

 

 

Teplota ve vstupním ústrojí z důvodu malého zástavbového prostoru přímo měřena není. Místo 

toho je měřena teplota kolem ochranného síta, které vstupní ústrojí zakrývá. Teplota je měřena 

třemi termočlánky a výsledné hodnoty jsou průměrovány. 

 

K měření teploty za kompresorem (T2c), teploty oleje a paliva jsou použity tlakové sondy popi-

sované v předchozí kapitole, do kterých jsou vloženy termočlánky. 

 

Teplota za turbínou (T4c) je měřena 4 termočlánky, které jsou upevněny v nátrubcích navaře-

ných na plášť výstupní soustavy. Jak již bylo popsáno výše, tyto 4 termočlánky jsou zkalibrová-

ny do teploty 630 K, přesto je jejich odhadovaná chyba dostatečně nízká. 

 

Měření průtoku paliva 

 

Průtok paliva je v současné době měřen turbínkovým průtokoměrem, který je umístěn ve vedení 

paliva mezi palivovou nádrží a palivo-olejovým čerpadlem. Tento průtokoměr má v sobě malou 

turbínku z magnetického materiálu, která při otáčení indukuje v cívce elektrický proud. Výstup-

ní signál má při průtoku kolem 2 [dm3.min-1] přibližný tvar sinusoidy o frekvenci přibližně 25 

[Hz] a amplitudě ±0,3 [V]. Turbínkový průtokoměr díky svojí jednoduché konstrukce negeneru-

je téměř žádné tlakové ztráty. 

 

Měření otáček turbokompresoru 

 

K měření otáček turbokompresoru je použit indukční senzor Turbospeed DZ 135 pracující na 

principu vířivých proudů. Tento senzor využívá lopatek kompresoru, na který je nasměrována 

cívka buzená střídavým proudem o vysoké frekvenci. Cívka generuje elektromagnetické pole, 

které vytváří v lopatkách kompresoru vířivé proudy a ty zpětně působí na cívku tím, že mění její 

indukčnost a odpor. Změny zaznamenává senzor, který je vyhodnocuje a transformuje na použi-

telný TTL signál. V kombinaci s vhodným měřícím modulem bylo dosaženo při počtu lopatek 

20 a otáčkách 50 000 [ot.s-1] chyby pouhých 0,04%. 

 

Měření tahu motoru 

 

Tah je u experimentálního zařízení měřen tenzometrickým siloměrem od výrobce Tedea s mo-

delovým označením 1042 a jmenovitým rozsahem 100 [kg]. Siloměr disponuje konstantanem z 

eloxovaného hliníku a měřící okruh zapojen do tzv. full-bridge můstku. 

 Chyba měření tenzometru je kolem 0,05 [%] rozsahu při použití vyhodnocovacího modulu s 

podobnou přesností. Po kalibraci celého systému měření byla ale zjištěna chyba 0,5 [%], tedy o 

řád vyšší. Tato chyba je zřejmě způsobena nelineárním přenosem síly z pohyblivé části rámu. 15  

  

 

 

 

                                                 
15 Zdroj: PEČÍNKA, J. Zkušební stanoviště JPM–TS-20 – Diplomová práce. Brno: 2003. 
16 Zdroj: PEČÍNKA, J. A. JÍLEK a G. T. BUGAJSKI. GT2014–25811: Experimental evaluation of small GTE 

test BED. In: Proceedings of ASME Turbo Expo 2014: Turbine Technical Conference and Expositions. Düsseldorf: 

2014. 

 



 

 

Měření atmosférických podmínek 

 

U experimentálního zařízení jsou atmosférické podmínky měřeny pomocí senzoru Comet 

T7311, který měří teplotu, tlak a vlhkost. Senzor je kalibrovaný výrobcem, který garantuje chy-

bu ±0,4 [°C] pro teplotu, ±1,3 [hPa] pro tlak a ±2,5 [%] pro relativní vlhkost, či ±2 [g] pro měr-

nou vlhkost. 17 

Nově byla střecha zkušební místnosti osazena meteostanicí s anemometrem z důvodu zjišťování 

závislosti naměřených dat na směru a intenzitě větru (zkušební místnost je má svoji osu ve stej-

ném směru, jako je rychlost větru s tím, že směr plynu proudícího motorem je opačný). 

 

Systém sběru dat 

 

Ke sběru signálů ze všech snímačů slouží univerzální zařízení cRIO 9081 nacházející se přímo 

ve zkušební místnosti. Jedná se o počítač, který pracuje s operačním systémem LabVIEW.  K 

počítači je možné připojit až 8 samostatných I/O modulů. Každý modul nebo programovatelné 

hradlové pole FPGA (field-programmable gate array) umožňuje vlastní nastavení kanálů sběru 

dat (např. vzorkování, frekvenci a číslo vzorků). Za využití přímého přístupu k paměti (DMA – 

direct memory accesa) jsou surová data ze senzorů posílána do ovladače pracujícího v reálném 

čase (RTc – real time controller), kde jsou data analyzována (probíhá filtrování, průměrování, 

nevzorkování, zesilování). Všechny senzory jsou připojeny do cRIO, kde se data s různou pova-

hou signálu (analogový, digitální, různé frekvence) sjednotí. Zařízení cRIO je pomocí běžné sítě 

s protokolem Ethernet připojen ke stolnímu PC, které se nachází v kontrolní místnosti. PC slouží 

pouze k zobrazování a ukládání dat, cRIO pracuje naprosto nezávisle na PC. 

                                                 
17 Zdroj: PEČÍNKA, J. A. JÍLEK a G. T. BUGAJSKI. GT2014–25811: Experimental evaluation of small GTE 

test BED. In: Proceedings of ASME Turbo Expo 2014: Turbine Technical Conference and Expositions. Düsseldorf: 

2014. 

 


