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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Práce se zaměřuje na ověření funkčnosti synchronního generátoru malé vodní elektrárny 

v případě změny pracovní polohy stroje. 

Funkčnost se posoudí na základě vyšetření deformací a napjatosti kostry generátoru pro 

stávající provoz (s vertikální osou rotace generátoru) a následně pro modifikovaný provoz 

(s horizontální osou rotace).  

 To se provede jednak na statickém skořepinovém modelu pomocí metody konečných prvků 

a následně na zjednodušeném dynamickém modelu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Synchronní generátor, metoda konečných prvků, deformační analýza, pevnostní analýza, 

dynamická analýza, malá vodní elektrárna, skořepinový model. 

ABSTRACT 

The thesis is focused on the examination of the utility of a synchronous generator of a small 

hydroelectric power station in the case of a change of working position of the machine.  

The utility will be measured on the basis of the examination of deformations and state of 

stress of the frame of the generator for the present running (with vertical axis of rotation of 

the generator) and subsequently for modified running (with horizontal axis of rotation). 

This will be accomplished partly on the static shell model by finite element method and 

consequently on the simplified dynamic model.  

 

KEYWORDS 

Synchronous generator, finite element method, deformation analysis, stress analysis, 

dynamic analysis, small hydro power, shell models. 
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1 ÚVOD 

1.1 VODNÍ ENERGIE 

Využívání vodních toků k získávání mechanické energie se datuje již od 2. století př. n. l., kdy 

se v Ilyrii (v západní části Balkánského poloostrova) snad poprvé konstruují vodní kola s 

vertikální hřídelí pro pohon mlýnských kamenů. Od té doby bylo vodní kolo neustále 

zlepšováno, a dosahuje vrcholu vývoje v polovině 18. stol. Tou dobou se však začínají 

objevovat nové typy tzv. přetlakových vodních motorů. Tyto motory využívají část tlakové 

energie kapaliny a mění ji na pohybovou. Prof. Claude Burdin, vynálezce prvního takového 

motoru je nazval „turbinens“.  

Následným vývojem došlo postupně k ustálení dvou nejpoužívanějších typů přetlakových 

turbín, a sice typ Kaplan a typ Francis, které doplňuje rovnotlaká Peltonova turbína. 

V současnosti se v drtivé většině nasazuje podle místních podmínek právě jeden z těchto tří 

typů vodních motorů. 

Dnes už se vodní motory nepoužívají k přímému pohonu mlýnů, kovářských bucharů, nebo 

textilních stavů, ale místo toho se nasazují prakticky výhradně pro pohon generátorů a 

následnou výrobu elektrické energie. [10]; 

 

1.1.1 KAPLANOVA TURBÍNA (VIKTOR KAPLAN r. 1919) 

Je přetlaková axiální turbína určená typicky pro „malé spády“ a „velké průtoky“. 

Turbína je řízena lopatkami rozváděcího kola (RK) a současně natáčením lopatek 

oběžného kola (OK). Díky tomu dosahuje výborné regulace v rozsahu 20-100% Pmax 

a je tedy vhodná pro kolísavé hydrologické podmínky. [1]; 

Vybrané varianty KT: 

 Klasická KT – s regulovanými lopatkami RK i OK, uložené v spirále 

v horizontálním či vertikálním uspořádáním s kašnou. Generátor je umístěn 

v suché strojovně přes převodovku, nebo na společné hřídeli bez převodovky 

tzv. kompaktní provedení. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.1-1:Kaplanova turbína ve vertikálním uspořádání [6]; 
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 Přímoproudá KT – OK má šikmou, nebo vodorovnou osu rotace. Generátor je 

umístěn v ose mimo průtočný kanál (není obtékán)  tzv. S-Kaplan nebo může 

být napojen přes převodovku různoběžně mimo osu turbíny tzv. PIT provedení. 

Další možností je umístění generátoru přímo do gondoly turbíny tzv. BULB 

provedení . 

 

 

Obr. 1.1-4:KT v provedení ECO BULB výrobce- VA TECH HYDRO GmbH. [8]; 

  

Obr. 1.1-2:KT provedení S-Kaplan [6]; Obr. 1.1-3:KT provedení PIT [6]; 
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1.1.2 FRANCISSOVA TURBÍNA TURBÍNA (JAMES B. FRANCIS r. 1848) 

Je přetlaková radiálně-axiální turbína s jedním regulačním orgánem a to lopatkami 

rozváděcího kola. Lopatky oběžného kola zůstávají pevné.  Regulační rozsah tudíž není 

tak dobrý, jako u Kaplanovy turbíny, činí asi 50-100% Pmax.  

 

Obr. 1.1-5:Francisova turbína v klasickém provedení [11]; 

1.2 VOLBA KONKRÉTNÍHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Volba vhodného typu turbíny a jejího konkrétního konstrukčního řešení není zdaleka 

jednoduchá a jednoznačná záležitost a zabývají se jí specializované projekční týmy.  Obecně 

však hrají roli tyto podmínky: 

 Hydrologické podmínky: spád, průtok a jejich proměnlivost během roku. 

 Geologické podmínky 

 Ekologický aspekt: ochrana okolních biotopů, krajinný ráz, vodohospodářské 

požadavky. 

 Účel elektrárny: průběžný zdroj, záložní zdroj, ostrovní zdroj, pokrývání 

špiček sítě. 

 

Obr. 1.2-1:Vhodnost použití jednotlivých tipů turbín pro dané spády a průtoky.[9]; 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=James_B._Francis&action=edit&redlink=1
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Vlivem rozmanitosti místních podmínek nelze masově nasazovat jeden typ technického 

řešení. Vzniká spíše větší množství řešení, které se téměř výhradně vyrábí kusově nebo 

v malých sériích. A to i přesto, že se výrobci snaží dělat co nejuniverzálnější stroje, kvůli 

rozpuštění nákladů na vývoj. [1]; [7]; 

1.3 GENERÁTOR PMG750-36-3V1 

Jedná se o pomaluběžný synchronní generátor s permanentními magnety, integrovaný na 

hřídel turbíny.  Tato inovativní koncepce má výhody zejména v absenci převodového ústrojí, 

minimálním počtu ložisek a při vhodném řízení výkonu turbíny i možnost přímého připojení 

na rozvodnou síť bez nákladného měniče kmitočtu. 

 

Tento Generátor vyvinula firma VUES Brno s.r.o. pro aplikaci v malých vodních elektrárnách 

s vertikální kaplanovou turbínou. V současné době se generátor osvědčil při provozu MVE 

Fener na řece Fiume Piave v Itálii. 

Firma VUES chce modifikovat tento stroj tak, aby mohl pracovat letmo uchycen 

s horizontální osou otáčení. Tím by se značně rozšířily možnosti nasazení i pro další turbíny: 

Kaplan-PIT, S-Kaplan, Kaplan-BULB nebo Francisovu turbínu.  Což by zhodnotilo investici 

do stávajícího vývoje. [4]; 

 

Obr. 1.3-1:Nasazení PMG750 na vodním díle Fener (Itálie), 

realizováno firmou WATEC-Hydro v roce 2010. [4]; 
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 2 CÍLE PRÁCE 

 Na základě výkresové dokumentace vypracovat 3D model generátoru PMG 750 – 36 -

 3V1 v programu NX I-Deas. Na tomto modelu vytvořit síť konečných prvků, 

definovat okrajové podmínky a zatížení. 

 Pomocí metody konečných prvků vypočíst deformace a napjatosti zatíženého modelu. 

Shrnout získané výsledky a vyhodnotit vliv jednotlivých zatěžujících vlivů na 

deformace a napjatosti generátoru. 

 Vypracovat zjednodušený dynamický model, který bude obsahovat pružinu 

reprezentující tuhost kostry a hmotnost reprezentující hmotu statoru a rotoru.  

 Na základě dynamického modelu vypočíst odezvu kostry generátoru na buzení 

zbytkovým nevyvážením rotoru za použití programu MSC. Marc. 

 V závěru provést zhodnocení funkce generátoru v modifikované poloze na základě: 

deformací kostry, posouzení napjatosti a dynamického chování. Případně vytvořit 

doporučení pro zachování bezproblémové funkce generátoru. 
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 3 TECHNICKÉ PARAMETRY GENERÁTORU 

Provozní parametry 
   Výkon P 718 kW 

Zdánlivý výkon S 750 kVA 

Účiník cosφ 0,96   

Účinnost η 97,2 % 

Proud I 1083 A 

Mechanický výkon Pmech 739 kW 

Jmenovité otáčky nN 166,7 min-1 

Maximální otáčky nmax 500 min-1 

Napětí UN 400 V 

Frekvence fN 50 Hz 

Stupeň krytí   IP 21   

Tab. 3-1:Provozní parametry 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hmotnostní tabulka 
  Kostra 1945 Kg 

Statorový svazek s vynutím 2360 Kg 

Rotor úplný 3640 Kg 

Štít A 1028 Kg 

Štít B 782 Kg 

Svorkovnice 140 Kg 

Ložiskový uzel A 660 Kg 

Ložiskový uzel B 100 Kg 

Celková hmotnost 10655 Kg 

Tab. 3-2:Hmotnostní tabulka 

Obr. 3-1:PMG750-36-3V1 na zkušebně. Místo turbíny 

jej roztáčí elektromotor (nahoře) [4]; 

Obr. 3-2: Schéma generátoru [4]; 
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4. MODEL PRO METODU KONEČNÝCH PRVKŮ 

 

4 MODEL PRO METODU KONEČNÝCH PRVKŮ 
MKP model byl vytvořen v programu NX I-Deas. Nejprve byla vytvořena geometrie 

3D modelu. Na základě této geometrie pak následovalo vytvoření síťového modelu.  Tímto 

způsobem byly vytvořeny nezávislé modely kostry, Štítů-A,B a rotoru. Do těchto modelů 

byly zapracovány i náhrady statorového svazku, ložiskových uzlů a svorkovnice. 

Jednotlivé modely se poté dodatečně spojí do sestavy, na které proběhnou vlastní výpočty. 

4.1 KOSTRA 

Kostra je ústřední částí generátoru. Dovnitř se vkládá statorový svazek s vinutím, zároveň 

nese ložiskové štíty a také svorkovnici. Jedná se o svařenec z plechů o tloušťkách 5-40mm. 

 

4.1.1 MODELOVÉ NÁHRADY 

Hlavní část modelu kostry je modelována, jako tenkostěnná skořepina, kdy síť je 

modelována na střednicích skutečné konstrukce. Tato skořepina jednak přináší do modelu 

tuhost, ale také odpovídající hmotu. 

Síť je modelována tak, aby přesně v místech šroubových spojů byly umístěny kotevní uzly, 

které slouží pro následné svázání s dalšími částmi modelu. 

Svorkovnice je nahrazena hmotným bodem umístěným přibližně v jejím těžišti a svázaným 

se čtyřmi uzly skořepiny kostry („constrain“). 

V modelu kostry je také zahrnuta náhrada statorového svazku (dále SS) pomocí prutů 

umístěných na vnitřních stranách žeber kostry. Tyto pruty reprezentují podíl hmoty SS 

připadající na jednotlivá žebra. SS je ve skutečnosti seskládán z tenkých segmentů 

statorových plechů a propleten měděnými dráty. Předpokládám, že takováto konstrukce má 

zanedbatelnou tuhost, protože při pohybu kostry po sobě plechy SS vzájemně kloužou. 

Obr. 4.1-1:Porovnání svarku kostry se skořepinovým modelem. [4]; 
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4. MODEL PRO METODU KONEČNÝCH PRVKŮ 

 

Obr. 4.1-2: Polovina modelu kostry, zobrazení sil stěn na škále 5-40mm. 

Na  ostře je upevněna náhrada svorkovnice (zelená barva). 

Na přírubách jsou umístěny kotevní uzly (žlutá barva). 

Proto pruty reprezentující SS mají minimální průřez a je u nich definován „odpevněný 

materiál“ tj. materiálový model, který má snížený modul pružnosti v tahu a odpovídajícím 

způsobem modul pružnosti ve smyku tak,  aby nebyly ovlivněny výsledné deformace modelu. 

 

4.1.2 POUŽITÉ PRVKY 

 „Thin Shell“ (tenkostěnná skořepina) typ „Linear Quadrilateral“  

(lineární čtyřúhelník) 

Počet:       23533 

Medián velikosti prvku:    25 mm 

Síla stěny:     5-40mm (viz Obr. 4.1-2)  

 „Constrain Element“ (vazební element) 

Počet:       1 

 „Lumped Mass“ (soustředěná hmota) 

Počet:      1 

Fyzikální vlastnosti:    m = 140kg 
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4. MODEL PRO METODU KONEČNÝCH PRVKŮ 

 
 „Beam“ (prut) 

Počet:      1188 

Medián velikosti prvku:    25mm 

Průřez:      čtverec 10x10mm 

Nestrukturovaná hmota vztažená k délce:  78,7 kgm
-1

. 

 Celkový počet uzlů:    24163 

4.1.3 POROVNÁNÍ HMOTNOSTÍ MODELU SE SKUTEČNÝMI DÍLY 

Modelovaná náhrada má vždy pouze přibližné vlastnosti reálné součásti. Proto provedu 

jednoduché porovnání hmotností modelovaných částí s reálnými díly, abych získal orientační 

přehled o věrnosti modelu. Velká odchylka hmotností by pak ukazovala na hrubou chybu 

v modelu a nevěrohodnost výsledků výpočtu. Modelové hmotnosti se v NX I-Deas snadno 

získají pomocí funkce Solid Properities. 

Díl Modelová náhrada Hmotnost dílu [Kg] Modelová hmotnost [Kg] Odchylka [%] 

Svarek kostry Skořepinový model 1945 1868 4,0 

Statorový 
svazek Prutová náhrada 2360 2385 1,1 

Svorkovnice Hmotný bod 140 140 0,0 

celkem   4445 4393 1,2 

Tab. 4.1-1: Tabulka hmotnstí modelu kostry. 

Z tabulky se jeví, že věrnost modelu je poměrně vysoká, nicméně rozhodl jsem se chybějící 

hmotnost 57kg dodatečně doplnit do hmotného bodu reprezentujícího svorkovnici, tedy na 

výsledných 197kg tak aby hmota modelu co nejvíce odpovídala skutečnosti. 

4.2 ŠTÍT-A 

Štít-A kryje horní část generátoru, je pomocí šroubového spoje 16xM20 po obvodu připevněn 

ke kostře. Uprostřed štítu je připevněn pomocí předepnutého šroubového spoje 16xM16 

ložiskový uzel-A nesoucí hřídel. Štít-A zachycuje všechna silová působení od ložiskového 

uzlu-A a to jak v radiálním, tak axiálním směru. 

4.2.1 MODELOVÉ NÁHRADY 

Štít byl modelován obdobně, jako v kapitole. 3.1.1, hlavní část byla modelována jako 

tenkostěnná skořepina. Kotevní uzly jsou opět umístěny do míst šroubových spojů. 

Ložiskový uzel-A je modelován, jako hmotný bod umístěný mimo skořepinu do těžiště uzlu. 

Připojen je pomocí prvku „constrain“  do kotevních uzlů na vnitřní straně štítu. 
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4. MODEL PRO METODU KONEČNÝCH PRVKŮ 

 

 

Obr. 4.2-1:Část modelu štítu-A. Síly stěn – 30mm (modré prvky), 32mm (žluté prvky). Na modelu jsou 

vyznačeny kotevní body v místech šroubů (žluté uzly). Je zde umístěna náhrada ložiskového uzlu 

(zelená barva). 

4.2.2 POUŽITÉ PRVKY 

 „Thin Shell“ (tenkostěnná skořepina) typ „Linear Quadrilateral“  

(lineární čtyřúhelník) 

Počet:       6387 

Medián velikosti prvku:    25 mm 

Síla stěny:     30, 32mm (viz Obr. 4.2-1)  

 „Constrain Element“ (vazební element) 

Počet:       1 

 „Lumped Mass“ (soustředěná hmota) 

Počet:      1 

Fyzikální vlastnosti:    m = 660kg 

 Celkový počet uzlů:    6535 
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4. MODEL PRO METODU KONEČNÝCH PRVKŮ 

 
4.2.3 POROVNÁNÍ HMOTNOSTÍ MODELU SE SKUTEČNÝMI DÍLY 

Viz kapitola 4.1.3 

Díl Modelová náhrada Hmotnost dílu [Kg] Modelová hmotnost [Kg] Odchylka [%] 

Štít-A Skořepinový model 782 791,4 1,2 

Ložiskový uzel-A Hmotný bod 660 660 0,0 

celkem   1442 1451,4 0,7 

Tab. 4.2-1:Tabulka hmotností modelu štítu-A. 

Rozdíl v hmotnosti je zanedbatelný, není potřeba provádět korekce. 

4.3 ŠTÍT–B 

Štít-B tvoří základnu generátoru, přes šroubový spoj 16xM20 nese samotnou kostru 

generátoru a současně přenáší veškeré silové působení na podložku pomocí šroubového spoje 

16xM35.  Nese také ložiskový uzel-B umístěný ve středu štítu, který je upevněn pomocí 

šroubového spoje 12xM12. 

 

Obr. 4.3-1: Model části štítu-B, samotný štít (žlutá barva) i výztužná žebra (modrá barva) mají 

jednotnou tloušťku 30 mm. Uprostřed umístěna náhrada ložiskového uzlu-B (zelená barva), kotevní 

uzly pro náhradu šroubů (bílá barva). 

4.3.1 MODELOVÉ NÁHRADY 

Štít-B byl modelován obdobně, jako v kapitole 3.1.1, hlavní část byla modelována jako 

tenkostěnná skořepina. Kotevní uzly jsou opět umístěny do míst šroubových spojů. 

Ložiskový uzel-B je modelován, jako hmotný bod umístěný mimo skořepinu do těžiště uzlu. 

Připojen je pomocí prvku „constrain“  do kotevních bodů. 

Na rozdíl od štítu-A je zde navíc po obvodu jedna řada kotevních uzlů pro navázání na 

podložku. 
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4. MODEL PRO METODU KONEČNÝCH PRVKŮ 

 
4.3.2 POUŽITÉ PRVKY 

 „Thin Shell“ (tenkostěnná skořepina) typ „Linear Quadrilateral“  

(lineární čtyřúhelník) 

Počet:       7272 

Medián velikosti prvku:    25 mm 

Síla stěny:     30 mm 

 „Constrain Element“ (vazební element) 

Počet:       1 

 „Lumped Mass“ (soustředěná hmota) 

Počet:      1 

Fyzikální vlastnosti:    m = 100 kg 

 Celkový počet uzlů:    7403 

 

4.3.3 POROVNÁNÍ HMOTNOSTÍ MODELU SE SKUTEČNÝMI DÍLY 

Díl Modelová náhrada Hmotnost dílu [Kg] Modelová hmotnost [Kg] Odchylka [%] 

Štít B Skořepinový model 1028 935 9,0 

Ložiskový uzel B Hmotný bod 100 100 0,0 

celkem   1128 1035 8,2 

Tab. 4.3-1:Tabulka hmotností modelu štítu-B. 

Na základě porovnání hmotností dílů, jsem se rozhodl, že chybějící hmotnost štítu-B (93 kg) 

doplním do hmotného bodu nahrazující ložiskový uzel-B tedy na celkových 193 kg. 

4.4 ROTOR 

Skládá se z hřídele a bubnu, který nese permanentní magnety. Rotor je usazen v ložiskových 

uzlech-A a B. 

4.4.1 MODELOVÉ NÁHRADY 

Hřídel rotoru je nahrazen jednoduchým prutovým modelem o dvou průřezech („Velký“ a 

„Malý“ průměr.) 

Buben rotoru nebyl modelován, místo něj byl na hřídel přidán hmotný bod „dovážení 

rotoru“. Hmotnost tohoto bodu byla stanovena, jako rozdíl známé hmotnosti kompletního 

rotoru a modelu hřídele. 
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4. MODEL PRO METODU KONEČNÝCH PRVKŮ 

 

 

Obr. 4.4-1:Model hřídele (modrá)-velký a malý průměr hřídele. Červeně jsou označeny uzly pro 

spojení se štíty-A a B. Dovážení rotoru (zelený bod). 

4.4.2 POUŽITÉ PRVKY 

  „Beam“ (prut) 

Celkový počet:      15 

Počet („velký průměr“):   11 

Počet („malý průměr“):   4 

Medián délky prvku („velký průměr“):  190 mm 

Medián délky prvku („malý průměr“):  238 mm 

Průřez (Velký průměr):    D=240 mm d=111 mm 

 „Lumped Mass“ (soustředěná hmota) 

Počet:      1 

Fyzikální vlastnosti:    m = 3061 kg 

 Celkový počet uzlů:    16 

4.4.3 POROVNÁNÍ HMOTNOSTÍ MODELU SE SKUTEČNÝMI DÍLY 

Díl Modelová náhrada Hmotnost dílu [Kg] Modelová hmotnost [Kg] Odchylka [%] 

Hřídel Prutový model ??? 579 ??? 

Buben Hmotný bod ??? 3025 ??? 

Rotor úplný Model rotoru 3604 3604 0,0 

Tab. 4.4-1: Tabulka hmotností modelu rotoru. 
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4. MODEL PRO METODU KONEČNÝCH PRVKŮ 

 
4.5 MATERIÁLOVÝ MODEL 

Pro téměř všechny prvky jsem použil „Základní materiál“ model dostupný v NX I-Deas 

„Generic isotropic steel“ Jedná se o lineární materiálový model izotropní oceli. 

Pro prutovou náhradu (viz Kap. 4.1.1) jsem nadefinoval „Odpevněný materiál“, který 

vychází ze základního materiálu, ale má 1000 krát snížen modul pružnosti v tahu a 

odpovídajícím způsobem i modul pružnosti ve smyku dle vztahu [2]: 

  
 

      
 

Materiál Modul pružnosti [MPa] 
Poisonův 
poměr 

Modul pružnosti ve 
smyku [MPa] Hustota [kgm-3] 

Základní materiál 206800 0,29 80155 7820 

Odpevněný 
materiál 206 0,29                 79 7820 

Tab. 4.5-1:Soupis materiálů skořepinového modelu. 
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6. ZATĚŽOVÁNÍ 

5 SESTAVA MODELU-VAZEBNÍ A OKRAJOVÉ PODMÍNKY 
Modely jednotlivých součástí jsou složeny a svázány do výsledného modelu sestavy. 

5.1 VAZEBNÍ A OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Seznam vazeb: 

(Viz Obr.5.1-1) 

 Vazba A- Ukotvení celé sestavy přes kotevní uzly po obvodu štítu-B je realizováno 

16x, jako vetknutí („Restrain“ v NX I-Deas). 

 Vazba B- Připojení kostry ke štítu-B přes kotevní uzly na přírubě kostry a jím 

protilehlých kotevních uzlů ve štítu-B. Realizováno 18x pomocí prvku “rigid” (tuhá 

vazba). 

  Vazba C- Připojení kostry ke štítu-A přes kotevní uzly na přírubě kostry a jím 

protilehlých kotevních uzlů ve štítu-A. Realizováno 18x pomocí prvku “rigid” (tuhá 

vazba). 

 Vazba D- Uchycení rotoru ve štítu-B (reprezentuje ložiskový uzel-B). Realizováno 

pomocí “couple DOF” (svázání vybraných stupňů volnosti různých uzlů). 

 Vazba E- Uchycení rotoru ve štítu-A (reprezentuje ložiskový uzel-A). Realizováno 

pomocí “couple DOF” (svázání vybraných stupňů volnosti různých uzlů). 

Obr. 5.1-1:Řez výsledným modelem sestavy, v obrázku jsou vyznačeny jednotlivé vazby 

mezi díly sestavy (červeně). 
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Vazba Posuv X Posuv Y Posuv Z Natočení okolo X Natočení okolo Y Natočení okolo Z 

A 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1 1 1 1 1 1 

D 0 1 1 0 0 0 

E 1 1 1 0 0 0 

Tab. 5.1-1: Přenos stupňů volnosti v jednotlivých vazbách. 

 

5.2 POROVNÁNÍ HMOTNOSTÍ VÝSLEDNÉHO MODELU 

Díl Modelová náhrada Hmotnost dílu [Kg] Modelová hmotnost [Kg] Odchylka [%] 

Svarek kostry Skořepinový model 1945 1868 4,0 

Statorový 
svazek Prutová náhrada 2360 2385 1,1 

Svorkovnice Hmotný bod 140 197 40,7 

Štít A Skořepinový model 782 791,4 1,2 

Ložiskový uzel A Hmotný bod 660 660 0,0 

Štít B Skořepinový model 1028 935 9,0 

Ložiskový uzel B Hmotný bod 100 193 93,0 

Rotor úplný Prut + hm. bod 3640 3640 0,0 

Celkem   10655 10669,4 0,1 

Tab. 5.2-1:Finální parametry hmotnosti výsledné sestavy 
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6 ZATĚŽOVÁNÍ 

6.1 ZATÍŽENÍ OD KROUTICÍHO MOMENTU 

Voda protékající turbínovým kanálem vyvolává krouticí moment a tím roztáčí turbínu. Tento 

moment je přenášen hřídelem a následně rotorem s permanentními magnety, přenáší se přes 

magnetickou mezeru a působí na statorový svazek s vinutím. Tento svazek je po obvodu 

uchycen v žebrování kostry generátoru. Původní moment se tak prakticky přenese v podobě 

soustavy sil působících kolmo na žebra kostry 

(viz  Obr. 6.1-1). 

Výpočet silového působení na hranu žebra: 

                                     ; 

                 

   
     

   
 

      

       
           

    
  

   
 

     

        
         

Výsledná síla se v NX I-Deas rovnoměrně rozloží na 

hranu žebra geometrického modelu, jako „Out plain 

Force.“ 

6.2 ZATÍŽENÍ OD MAGNETICKÉHO TAHU 

Magnetické pole vyvolané permanentními magnety na 

rotoru je v ideálním případě symetrické. Je-li pak 

rotor umístěn přesně do středu statoru, vzájemné 

silové působení zůstává v rovnováze. Průhybem 

hřídele, gravitací, vibracemi nebo nepřesností při 

výrobě však vždy dochází k určitému vychýlení 

rotoru. Toto vychýlení se projeví vzájemným silovým 

působením mezi statorem a rotorem. Dochází ke 

„vtahování“ poloviny kostry statoru dovnitř a 

současně stejná síla ohýbá hřídel rotoru v opačném 

směru (viz Obr. 6.2-1). 

Předpokládaná hodnota magnetického tahu je 

Ft=41000 N. (Stanoveno zadavatelem pro excentricitu 

hřídele eh=0,2mm). 

Pro zjednodušení předpokládám rovnoměrné působení 

na jednotlivá žebra (9ks) i po jejich délce spodní 

poloviny kostry. Silové působení na jednotlivá žebra 

Ftk=4556 N.  

  

Obr. 6.1-1: Silové působení od 

kroutícího momentu na žebra kostry 

(zobrazení v příčném průřezu statoru). 

Obr. 6.2-1: Silové působení na kostru a 

hřídel generátoru tzv. magnetický tah. 

(zobrazení v příčném průřezu statoru). 
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6.3 ZATÍŽENÍ OD UPEVNĚNÍ STATOROVÉHO SVAZKU 

Statorový svazek se skládá ze segmentů výsečí po 40°. Tyto segmenty mají v sobě zářezy, do 

kterých se vkládá rybina dotahovaná šroubem skrze každé liché žebro kostry.  

Problémem bylo stanovit, jak se rozloží silové působení na jednotlivá žebra. Proto jsem 

vytvořil jednoduchou 2D úlohu v simulačním programu MSC.Marc, na základě které 

stanovím výsledné silové působení. 

6.3.1 MODEL  

(Viz Obr. 6.3-1): 

Síla stěny 2D modelu byla stanovena 90 mm, což odpovídá rozteči šroubů na žebru. 

 Kostra: 1056 prvků; typ - 2D („plain strain“) t=90mm; materiál - C35; 

 Rybina: 53 prvků; typ - 2D („plain strain“) t=90mm; materiál - C35; 

 Stator:  1670 prvků; typ - 2D („plain strain“) t=90mm; materiál - C15; 

6.3.2 OKRAJOVÉ PODMÍNKY: 

Jedná se o 2D úlohu geometrie kostry a krajních rybin je však vymezena prvky symetrie, 

takže se model chová stejně, jakoby byl vymodelován po celém obvodu. Zároveň je tím 

zajištěno omezení všech stupňů volnosti. 

6.3.3 ZATĚŽOVÁNÍ: 

Silové působení od šroubu bylo zjednodušeno na jednu sílu o velikosti Fa= 21200 N, což 

odpovídá axiální síle v použitém šroubu M10 při předepsaném utahovacím momentu 

Obr. 6.3-1:Upevnění statorového svazku ke kostře pomocí rybin dotažených šrouby 

přes žebra. 
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M=44 Nm. (Hodnoty axiální síly stanovil zadavatel na základě předepsaného utahovacího 

momentu.) Krajní žebra jsou vzhledem k symetrii zatížena poloviční silou. 

6.3.4 ŘEŠENÍ: 

Úloha byla řešena ve 100 krocích, jako 2D transientní strukturální. Zatížení nabíhalo lineárně 

z 0 na maximum během jedné sekundy.  

6.3.5 VÝSLEDKY 

Na výsledcích je patrné, že ačkoli byla tělesa po zatížení ve vzájemném kontaktu, velikosti 

normálových sil působící na sudá žebra kostry se pohybovaly okolo nuly.   

Obr. 6.3-2: Normálové síly v oblasti kontaktu mezi jednotlivými tělesy. 

Zobrazeno na škále 0-16 [kN]. 

Obr. 6.3-3:Kontaktní status ukazuje, ve kterých oblastech docházelo ke 

kontaktu mezi statorovým svazkem a kostrou. 
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6.3.6 STANOVENÍ ZATÍŽENÍ OD UPEVNĚNÍ STATOROVÉHO SVAZKU 

Díky tomuto jednoduchému modelu je možné rozložit 

reálně zátěž přímo do skořepinového modelu celé 

sestavy generátoru. 

Zatěžováno je tedy pouze každé liché žebro 

(viz Obr. 6.3-4) kostry na tlak, kdy na protilehlé hrany 

žebra působí síla odpovídající součtu axiálních sil 9 

šroubů. Tato síla je pro zjednodušení rovnoměrně 

rozložena po délce každého žebra. 

                        

 

 

 

 

6.4 ZATÍŽENÍ OD TURBÍNY 

U běžných konstrukcí vodních elektráren by 

se axiální síla od turbíny zachytila 

v axiálním ložisku ještě před generátorem. 

Ovšem u koncepce, ve které má být tento 

generátor používán dochází k zachycení 

axiálních sil až v ložiskovém uzlu-A. 

Axiální síla od turbíny FA=170000 N 

(Stanoveno zadavatelem). 

 

6.5 ZATÍŽENÍ OD VLASTNÍ HMOTNOSTI 

Vlastní hmotnost stroje v gravitačním poli 

Země vyvolává podstatné zatížení. 

Provoz generátoru s vertikální osou je 

simulován pomocí gravitačního zrychlení 

gv. Provoz generátoru s horizontální osou 

je simulován pomocí gravitačního 

zrychlení gh. 

                            

                            

Obr. 6.3-4: Silové působení na lichá 

žebra kostry od šroubového spojení se 

statorem. (zobrazení v příčném průřezu 

statoru.) 

Obr. 6.4-1:Axiální silové působení od turbíny na 

hřídel generátoru. 

Obr. 6.5-1:Směry působení gravitačních zrychlení. 
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7 LINEÁRNÍ STATICKÁ ANALÝZA 
MKP model sestavy byl řešen jako lineární statický výpočet. Výhodou lineárního řešení je 

mimo jiné to, že lze nezávisle sledovat příspěvky od jednotlivých zatížení a následně tyto 

příspěvky sčítat. 

Jako řešič, byl použit „Model Solution“, který je přímo integrován v NX I-deas. Tento řešič je 

certifikován organizací NAFEM „National Agency for Finite Element Methods and 

Standards.“-Národní agentura pro metody konečných prvků a standardy, Národní technická 

laboratoř, Glasgow, Velká Británie. 

Certifikace NAFEM je získána na základě srovnávacích zkoušek výpočtových modelů a 

reálných součástí. Zajišťuje se tak věrohodnost získaných výsledků a garance srovnatelných 

výsledků s ostatními komerčními MKP řešiči. 

 

7.1 VÝSLEDKY LINEÁRNÍ STATICKÉ ANALÝZY 

Deformační analýza: 

Výsledkem deformační analýzy jsou posuvy znázorněné v jednotlivých uzlech. Výsledky 

nejsou průměrovány. 

Zobrazení skořepinového modelu je v režimu „Top and bottom shell“ (zobrazení výsledků 

v krajní vrstvě té strany skořepiny na kterou je směřován pohled). 

Analýza napjatosti: 

Výsledkem analýzy je redukovaná napjatost dle HMH znázorněná na jednotlivých prvcích. 

Výsledky jsou průměrovány přes: 

 „Physical Boundaries“ (fyzické hranice). 

 „Material Boundaries“ (materiálové hranice). 

 „Element Types“ (druhy prvků). 

 „Geometry“ (geometrii). 

Zobrazení skořepinového modelu je v režimu „Top and bottom shell“ (zobrazení výsledků 

v krajní vrstvě té strany skořepiny na kterou je směřován pohled). 
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7.2 VÝSLEDKY ZATĚŽOVÁNÍ KROUTÍCÍM MOMENTEM 

 

Obr. 7.2-1: Redukovaná napjatost vyvolaná krouticím momentem. Zobrazeno na škále 0-4 MPa. 

 

Obr. 7.2-2:Deformace vyvolané krouticím momentem. Zobrazeno na škále 0-0,022 mm. Deformovaný 

model v měřítku deformací 4000:1 
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7.3 VÝSLEDKY ZATĚŽOVÁNÍ OD MAGNETICKÉHO TAHU 

 

Obr. 7.3-1: Šikmý spodní pohled - Redukovaná napjatost vyvolaná magnetickým tahem. Zobrazeno na 

škále 0-10 MPa. 

 

Obr. 7.3-2:Šikmý spodní pohled - Deformace vyvolané magnetickým tahem. Zobrazeno na škále 0-

0,06 mm. Deformovaný model v měřítku deformací 1000:1 



BRNO 2011 

 

 

 

33 
 

7. LINEÁRNÍ STATICKÁ ANALÝZA 

7.4 VÝSLEDKY ZATĚŽOVÁNÍ OD UPEVNĚNÍ STATOROVÉHO SVAZKU 

 

Obr. 7.4-1:Detail nosného žebra - Redukovaná napjatost vyvolaná upevněním statorového svazku. 

Zobrazeno na škále 0-17 MPa. 

 

Obr. 7.4-2: Detail nosného žebra - Deformace vyvolané magnetickým tahem. Zobrazeno na škále 0-

0,0095 mm. Deformovaný model v měřítku deformací 3000:1 
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7.5 VÝSLEDKY ZATĚŽOVÁNÍ OD TURBÍNY 

 

Obr. 7.5-1:Redukovaná napjatost vyvolaná zatížením od turbíny. Zobrazeno na škále 0-45 MPa. 

 

Obr. 7.5-2: Deformace vyvolané zatížením od turbíny. Zobrazeno na škále 0-0,47 mm. Deformovaný 

model v měřítku deformací 500:1 
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7.6 VÝSLEDKY ZATĚŽOVÁNÍ OD VLASTNÍ HMOTNOSTI - VERTIKÁLNÍ PROVOZ 

 

Obr. 7.6-1:Redukovaná napjatost vyvolaná zatížením od vlastní hmotnosti při vertikálním provozu. 

Zobrazeno na škále 0-20 MPa. 

 

Obr. 7.6-2:Deformace vyvolané zatížením od vlastní hmotnosti při vertikálním provozu. Zobrazeno na 

škále 0-0,16 mm. Deformovaný model v měřítku deformací 2000:1 
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7.7 VÝSLEDKY ZATĚŽOVÁNÍ OD VLASTNÍ HMOTNOSTI - HORIZONTÁLNÍ PROVOZ 

 

Obr. 7.7-1:Redukovaná napjatost vyvolaná zatížením od vlastní hmotnosti při horizontálním provozu. 

Zobrazeno na škále 0-20 MPa. 

 

Obr. 7.7-2:Deformace vyvolané zatížením od vlastní hmotnosti při horizontálním provozu. Zobrazeno 

na škále 0-0,32 mm. Deformovaný model v měřítku deformací 500:1 
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7.8 VÝSLEDKY KOMBINOVANÉHO ZATĚŽOVÁNÍ - VERTIKÁLNÍ PROVOZ 

 

Obr. 7.8-1:Řez generátorem-Redukovaná napjatost vyvolaná kombinovaným zatížením při provozu 

generátoru s vertikální osou rotace. Zobrazeno na škále 0-75 MPa. 

 

Obr. 7.8-2: Řez generátorem-Deformace vyvolané kombinovaným zatížením při provozu generátoru 

s vertikální osou rotace. Zobrazeno na škále 0-0,64 mm. Deformovaný model v měřítku deformací 

500:1 
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7. LINEÁRNÍ STATICKÁ ANALÝZA 

 

Obr. 7.8-3:Řez generátorem- x-složka deformace vyvolané kombinovaným zatížením při provozu 

generátoru s vertikální osou rotace. Zobrazeno na škále 0-0,63 mm. Deformovaný model v měřítku 

deformací 500:1 

7.9 VÝSLEDKY KOMBINOVANÉHO ZATĚŽOVÁNÍ - HORIZONTÁLNÍ PROVOZ 

 

Obr. 7.9-1:Řez generátorem-Redukovaná napjatost vyvolaná kombinovaným zatížením při provozu 

generátoru s horizontální osou rotace. Zobrazeno na škále 0-45 MPa. 
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7. LINEÁRNÍ STATICKÁ ANALÝZA 

 

Obr. 7.9-2:Řez generátorem-Deformace vyvolané kombinovaným zatížením při provozu generátoru s 

horizontální osou rotace. Zobrazeno na škále 0-0,64 mm. Deformovaný model v měřítku deformací 

500:1 

 

Obr. 7.9-3:Řez generátorem- x-složka deformace vyvolané kombinovaným zatížením při provozu 

generátoru s vertikální osou rotace. Zobrazeno na škále 0-0,63 mm. Deformovaný model v měřítku 

deformací 500:1 
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7.10 SOUHRN VÝSLEDKŮ DEFORMAČNÍ ANALÝZY 

Výsledkem deformační analýzy jsou posuvy a natočení všech uzlů zatíženého modelu vůči 

nezatíženému. 

Abych mohl zhodnotit vliv změny provozních podmínek na činnost generátoru vybral jsem 

dva uzly reprezentující středy ložiskových uzlů A a B. V těchto uzlech jsem sledoval posuvy 

(viz Tab. 7.10-1).  Také jsem sledoval natočení elementů okolo osy-z reprezentující tyto 

ložiska a elementů modelového hřídele v místě těchto ložisek (viz Tab. 7.10-2). 

Sledované místo ložiskový uzel-A     ložiskový uzel-B     

Druh zátěže dx [mm] dy [mm] dz [mm] dxyz [mm] dx [mm] dy [mm] dz [mm] dxyz [mm] 

1. Krouticí moment -0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

2. Magnetický tah 0,000 -0,012 -0,003 0,012 0,000 -0,002 0,000 0,002 

3. Upevnění statoru 0,003 0,000 0,000 0,003 -0,001 0,000 0,000 0,001 

4. Působení od turbíny -0,404 -0,001 0,000 0,404 -0,127 0,000 0,000 0,127 

5. Vl. hm. vertik. prov. -0,147 -0,004 -0,005 0,147 -0,090 0,000 0,000 0,090 

6. Vl. hm. horiz. Prov. 0,000 -0,282 0,005 0,282 0,000 0,001 0,000 0,001 

7. Vertikální provoz -0,550 -0,017 -0,007 0,550 -0,219 -0,002 0,000 0,219 

8. Horizontální provoz -0,403 -0,295 0,003 0,499 -0,129 -0,001 0,000 0,129 

Tab. 7.10-1: Posuvy ložiskových uzlů A a B. Hodnoty posuvů jsou zaokrouhleny na 

0,001mm.Výraznější hodnoty posuvů vyznačeny červeně. 
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Druh zátěže rz ['] rz ['] |Δrz|['] rz ['] rz ['] |Δrz|['] 

1. Krouticí moment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Magnetický tah -0,25 1,03 1,28 0,05 -0,95 1,00 

3. Upevnění statoru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Působení od turbíny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Vl. hm. vertik. prov. -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 

6. Vl. hm. horiz. Prov. -0,68 0,34 1,02 -0,37 -1,34 0,97 

7. Vertikální provoz -0,26 1,00 1,26 0,04 -0,96 1,00 

8. Horizontální provoz -0,93 1,38 2,30 -0,32 -2,29 1,97 

Tab. 7.10-2:Souosost ložiskových uzlů a modelového hřídele. 
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7.10.1 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DEFORMAČNÍ ANALÝZY 

Z tabulek je patrné, že při změně provozních podmínek dojde k „sesunutí“ čela generátoru o 

cca 0,3mm. Tato deformace ovlivní činnost generátoru jen velmi nepatrně, protože vzhledem 

ke vzdálenosti čel generátoru (cca1450mm) dojde k zúžení magnetické mezery v řádech setin 

milimetru. Zajímavější jsou spíše hodnoty natočení náhrad ložiskových uzlů, resp. modelové 

náhrady hřídele. 

V ložiskovém uzlu-A dojde v případě horizontálního provozu k natočení elementu „constrain“ 

o -0,93'. Modelová náhrada hřídele se natočí o 1,38 ' Vzájemné natočení elementů pak činí 

2,3„. 

Kuželíkové axiální ložisko není vhodné pro vyrovnávání nesouososti a doporučená 

nesouosost by neměla překročit (dle katalogu SKF) 2'-4'. Přesná hodnota nesouososti závisí 

na požadované životnosti a provozních podmínkách. Hodnota 2,3„ by tedy mohla značit 

snížení životnosti ložiska. [3]; 

Co se týká ložiskového uzlu-B tak v něm jsem zjistil nesouosost s hřídelí cca 2'. Kuličkové 

ložisko osazené v tomto ložiskovém uzlu má tolerovanou nesouosost 2'-10' (dle katalogu 

SKF). Provoz tohoto uzlu by tedy měl být bezproblémový. 

7.11 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY NAPJATOSTI 

Shrneme-li výsledky napjatosti z jednotlivých zátěžových stavů, můžeme pozorovat 

koncentraci napětí na specifických místech, jako jsou různá napojení modelu nebo vruby na 

skořepině. Tato místa jsem vytipoval a výsledky zde dosažených maximálních napětí jsem 

shrnul do tabulky. 

Seznam sledovaných oblastí, kde dochází ke koncentraci napětí.: 

 1.Oblast- Nachází se na okraji štítu-B, kde jsou připojeny náhrady „rigid“ 

reprezentující šroubová spojení s podložkou i samotnou kostrou. Právě v oblasti 

náhrad šroubových spojů dochází k poměrně velké koncentraci napětí. Částečně je 

však tato koncentrace napětí způsobena nedokonalostí použité náhrady resp. její 

absolutní tuhostí. Ve skutečnosti můžeme očekávat o něco nižší hodnotu, nežli je 

špičková hodnota zachycena v tabulce. 

 2.Oblast- Jedná se o oblast skořepiny ve středu štítu-B, kde je napojena náhrada 

ložiska-B. Zde jsem očekával určitou koncentraci napětí, která se však nepotvrdila. 
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7. LINEÁRNÍ STATICKÁ ANALÝZA 

 

Obr. 7.11-1: Spodní pohled na štít-B. Redukovaná napjatost zobrazena na škále 0-100 MPa. 

 Zátěžové stavy:  Vlevo-Vertikální provoz; Vpravo-Horizontální provoz; 

 Vyznačeny sledované oblasti 1 a 2. 

 3. Oblast- Jedná se o oblasti na žebrech kostry, kde se koncentruje napětí způsobené 

zejména šroubovým spojením pro upevnění statorového svazku s vynutím. Toto napětí 

však není příliš významné. 

 4. Oblast- Jedná se o oblast pláště kostry v prostoru mezi žebry. Napětí se zde 

koncentruje zejména v oblastech poblíž nasávacího otvoru. Opět se nejedná o 

významnou napjatost. 

 5. Oblast- se nachází okolo nasávacích otvorů. Nasávací otvory tvoří poměrně velké 

„vruby“, na kterých se skokově mění tuhost. To vede k určité koncentraci napětí. Tato 

napjatost dosahuje spíš průměrných hodnot. 

 6. Oblast- se nachází okolo výfukových otvorů. viz 5. Oblast. Napjatost zde je ještě 

nižší. 

 

Obr. 7.11-2: Vyznačeny sledované oblasti 3,4,5,6. 

 7. Oblast- Jedná se o oblast skořepiny ve středu štítu-A, kde je napojena náhrada 

ložiska-A. V této oblasti je zachycena největší část silového působení od rotoru resp. 

od turbíny. Hodnoty napjatosti v této oblasti jsou relativně vyšší. 
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 8. Oblast- Tato žebra vyztužují horní štít. Napětí se zde koncentruje zejména v okolí 

děr v žebrech. Hodnoty napjatosti dosahují jedny z nejvyšších hodnot. 

 

Obr. 7.11-3:Vyznačeny sledované oblasti 7,8. 

       Maximální edukované napětí dle HMH v danné oblasti [MPa] 

Druh zatížení/ oblast. 
1.Oblast 2.Oblast 3.Oblast 4.Oblast 5.Oblast 6.Oblast 7.Oblast 8.Oblast 

1. Krouticí moment 7 0 0 3 7 0 0 0 

2. Magnetický tah 12 2 4 5 13 10 5 3 

3. Upevnění statoru 0 0 17 6 0 0 0 0 

4. Působení od turbíny 16 0 9 4 16 3 40 65 

5. Vl. hm. vertik. prov. 38 0 2 3 8 1 10 14 

6. Vl. hm. horiz. Prov. 59 1 6 11 26 11 6 2 

7. Vertikální provoz 94 2 20 9 39 25 52 79 

8. Horizontální provoz 102 3 17 11 35 24 50 61 

Tab. 7.11-1:Přehled oblastí koncentrovaného napětí spolu s maximálními hodnotami napětí v této 

oblasti. 

7.11.1  ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ NAPĚŤOVÉ ANALÝZY 

V tabulce 7.11-1 jsou shrnuty špičkové hodnoty redukovaného napětí dosahované ve 

sledovaných oblastech při všech dílčích a následně i výsledných (kombinovaných) 

zatěžovacích stavech. 

Zvýšené hodnoty napjatosti jsem u jednotlivých zatížení vyznačil červeně, takže je možné 

vysledovat, který druh zátěže má největší vliv na namáhání ve které konkrétní oblasti. 

Z tabulky plyne, že hodnoty napjatosti se pohybují maximálně 94 MPa v případě stávajícího 

vertikálního provozu a maximálně 102 MPa v případě horizontálního provozu. To znamená, 

že změnou provozních podmínek došlo ke zvýšení maximální napjatosti o 8,5%. 

Mez kluzu materiálu 10.106, ze kterého je kostra vyrobena činí 235 MPa. Srovnáním této 

hodnoty s hodnotami redukované napjatosti zjistíme, že koeficient bezpečnosti je v obou 

případech větší než 2, což hodnotím pro takovýto stroj, jako dostačující.  
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8 DYNAMICKÁ ANALÝZA 
Vzhledem k tomu, že se jedná o synchronní generátor buzený permanentními magnety, 

předpokládá se provoz prakticky pouze při nominálních otáčkách 166,7min
-1 

a většímu 

roztočení by měla zabránit rozvodná síť s konstantní frekvencí. Ovšem pokud dojde k havárii 

a generátor se musí odpojit od rozvodné sítě, energie dodávaná turbínou roztočí generátor do 

vyšších otáček po dobu, než dojde k zastavení přívodu vody na turbínu. Generátor je tedy 

testován na zkušebně až na otáčky 500 min
-1

, ale krátkodobě by měl snést kritické otáčky o 

hodnotě až 625 min
-1

.  

Předpokládám, že provoz generátoru ve vyšších otáčkách je limitován zejména konstrukcí 

rotoru, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že výrobně nelze nikdy rotor dokonale vyvážit bude 

na kostru vždy působit síla vyvolaná rotováním takovéhoto nevývažku. 

Z výše uvedeného důvodu je potřeba ověřit kmitání kostry generátoru vybuzené statickým 

nevyvážením rotoru, zdali nedochází k rozkmitání v některém provozním režimu. To provedu 

jednak na základě porovnání frekvencí vlastních kmitů skořepinového modelu s pracovními 

frekvencemi generátoru a pomocí jednoduchého dynamického modelu s pružinou 

a hmotností. Provedu simulaci skutečných kmitů kostry, kdy budu zjišťovat jejich amplitudu. 

8.1 VLASTNÍ KMITY SKOŘEPINOVÉHO MODELU 

V NX I-Deas byl proveden výpočet prvních 10 vlastních tvarů kmitů od frekvence 0 Hz 

a výše nalezením vlastních čísel matice tuhosti metodou Lanczos. 

 

Obr. 8.1-1: První vlastní tvar kmitu na frekvenci 32,4 Hz. Zobrazení deformací na škále 0-640 mm. 

Zobrazeno na deformovaném modelu v měřítku deformací 1:1. 
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Tvar č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Freqence [Hz] 32,4 32,6 44,5 50,9 51,1 71,9 79,4 85,9 88,6 93,2 

Max. deformace [mm] 640 600 350 380 380 170 190 210 210 190 

Tab. 8.1-1:Prvních 10 vlastních tvarů kmitů. 

 

8.2 ZJEDNODUŠENÝ DYNAMICKÝ MODEL KOSTRY GENERÁTORU 

Zjednodušený 2D dynamický model kostry zahrnuje pružinu, jejíž tuhost ve směru Y 

stanovena na základě zjištěné tuhosti kostry generátoru. 

Náhrada hmoty statoru je zadána shodně se zjištěnou hmotností statoru a jejími setrvačnými 

momenty. Obdobně je nahrazena hmota rotoru. Poloha náhrad hmot statoru i rotoru vůči 

bodům A a B (které reprezentují ložiskové uzly), je shodná s polohou těžišť statoru a rotoru 

vůči ložiskovým uzlům. 

 

Obr. 8.2-1: 2D zjednodušený dynamický model kostry generátoru. 

8.2.1 STANOVENÍ TUHOSTI KOSTRY GENERÁTORU 

Stanovení tuhosti kostry generátoru provádím na základě skořepinového modelu a jeho 

statických simulací. Kdy zachytíme kostru obecnou vazbou v elementu „constrain“ 

reprezentující ložiskový uzel–A.  

Posuvem této vazby v jednotlivých osách současně sleduji reakční sílu v této vazbě. Z posuvů 

a reakčních sil následně získám charakteristiku tuhosti kostry v jednotlivých osách. 
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Obr. 8.2-2:Průřez generátorem.  Naznačení okrajových podmínek pro stanovení tuhosti ve směru y. 

Reakce a tuhost ve směru y 
     dy [mm] -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 

Ry[kN] -304,0 -228,0 -152,0 -76,1 76,1 152,0 228,0 305,0 

ky [kN/mm] 152,0 152,0 152,0 152,2 152,2 152,0 152,0 152,5 

prům. ky 152,1 [kN/mm]             

         Reakce a tuhost ve směru z 
     dz [mm] -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 

Rz[kN] -298,0 -223,0 -149,0 -74,5 74,5 149,0 223,0 298,0 

kz [kN/mm] 149,0 148,7 149,0 149,0 149,0 149,0 148,7 149,0 

prům. kx 148,9 [kN/mm]             

Tab. 8.2-1:Reakce a tuhost ve směrech y,z. 

 

Obr. 8.2-3:Graf závislosti reakcí na výchylkách. 
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Ze zjištěných údajů je patrné, že tuhost kostry v obou směrech je prakticky konstantní, což si 

vysvětluji použitím lineárního výpočtu a v oblasti malých deformací, kde se pohybuji, to 

odpovídá i reálnému chování součásti. 

Díky určité symetričnosti součásti vychází tuhosti v obou směrech velmi podobně (rozdíl 

činí 2%). Pro zjednodušený dynamický model použiji nižší hodnotu tuhosti tedy 

kz=148,9  kNmm
-1

. 

8.2.2 PARAMETRY DYNAMICKÉHO MODELU 

Schéma viz Obr. 8.2-1. 

GEOMETRICKÉ ROZMĚRY: 

                                                  

 

PARAMETRY SOUSTŘEDĚNÉ HMOTY STATORU: 

                                                             

PARAMETRY SOUSTŘEDĚNÉ HMOTY ROTORU: 

                                                         

PARAMETRY PRUŽINY: 

                 

PARAMETRY BUZENÍ NEVÝVAŽKEM: 

Uvažuji buzení soustavy statickým nevývažkem. To se projeví jako síla se sinusovým 

harmonickým průběhem, kdy amplituda i frekvence jsou přímo závislé na otáčkách rotoru. 

Nominální otáčky:                                    

Maximální otáčky:                                  

Kritické otáčky:                                     

Parametry nevývažku jsou stanoveny na základě normy ČSN ISO 1940-1, kdy stupeň jakosti 

vyvážení volím G6,3 (skupina: Elektromotory a generátory s maximálními jmenovitými 

otáčkami do 950min
-1

). Z kombinace provozních otáček a stupňe jakosti vyvážení jsem 

stanovil typický nevývažek:  

         
   

  
  (vztaženo na 1kg váhy rotoru). 

                                   ; 
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Ze vztahu pro odstředivou (resp. dostředivou) sílu stanovíme amplitudu jako funkci frekvence 

takto: 

      
  

   
                    

8.2.3 ŘEŠENÍ ÚLOHY 

Úloha byla řešena jako deformační odezva modelu na budící frekvenci v 

programu MSC.Marc. Výpočet proběhl pro 22 frekvencí mezi 0 Hz a 11 Hz. 

8.2.4 VÝSLEDKY ZÍSKANÉ Z DYNAMICKÉHO MODELU 

Výsledkem je graf závislosti amplitudy výchylky kostry generátoru v místě těžiště 

ložiskového uzlu-A ve směru y (resp. směru z) na frekvenci otáčení hřídele viz Obr. 8.2-4. 

 

Obr. 8.2-4: Závislost velikosti amplitudy kmitání na budící frekvenci resp. na frekvenci otáček. 

8.3 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DYNAMICKÉ ANALÝZY 

Porovnáním pracovních a kritických otáček resp. frekvencí otáčení (2,78-10,42Hz) 

s frekvencemi prvních vlastních kmitů (32,4Hz, 32,6Hz, 44,5Hz atd…), zjistíme, že se 

generátor nedostane do rezonance, a to ani ve výjimečných stavech. 

Zhodnotím-li vliv zbytkové nevyváženosti rotoru, resp. amplitudu kmitů generátoru 

způsobenou její rotací, neměla by ani v nejméně příznivém případě překročit 0,09mm. Na 

stranu bezpečnosti se také přidává fakt, že byl použit velmi jednoduchý model, který nepočítá 

s tlumením soustavy, takže ve skutečnosti by měla být amplituda výchylky ještě menší.   
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V této práci jsem řešil problematiku simulace chování kostry elektrického generátoru pro 

malou vodní elektrárnu. Bylo potřeba ověřit funkčnost konstrukce v odlišných podmínkách, 

než na které byla původně navržena. 

Pro tento účel jsem se rozhodl použít metodu konečných prvků, která má tu výhodu, že je 

velmi univerzální a její nasazení v průmyslu je dneska trendem. 

Jako základní softwarový nástroj jsem použil balík NX-Ideas, jehož výhoda spočívá zejména 

v tom, že do jednoho prostředí integruje řadu inženýrských nástrojů, jako jsou: 3D modelář, 

nástroj pro tvorbu sítí, řešič MKP, nástroj pro vizualizaci a vyhodnocení výsledků. Díky tomu 

bylo možné provádět veškeré operace plynule bez nutnosti složitých exportů a také s možností 

vrátit se kdykoli k předcházejícím fázím tvorby modelu s možností jejich modifikace, a to bez 

rizika ztráty integrity modelu nebo času. 

Samotný model jsem tvořil, jako tenkostěnnou skořepinu. Ta má tu výhodu, že šetří čas na 

přípravu modelu a také výpočtový čas, přitom zachovává vysokou věrnost výsledků. 

Zatěžování modelu jsem se, vzhledem k prakticky žádným zkušenostem s takovýmto strojem, 

snažil co nejvíce propracovat. Zavedl jsem do modelu kompletní soubor zatížení a přiblížit 

tak výsledky co nejvíce realitě.  V případě zatížení kostry od upevnění statorového svazku 

jsem dokonce vytvářel 2D model pro simulaci kontaktu mezi součástmi. K tomu jsem použil 

program MSC. Marc, který se specializuje na nelineární výpočty a kontaktní problémy, další 

jeho výhoda spočívá mimo jiné v tom, že obsahuje poměrně rozsáhlou knihovnu detailně 

propracovaných materiálových modelů. 

Pro statický výpočet jsem použil implicitní řešič Model Solution integrovaný v Nx-Ideas. 

Vzhledem k tomu, že jsem nepředpokládal velké deformace v plastické oblasti, řešil jsem 

úlohu jako lineární. U tohoto způsobu řešení lze vyjádřit vliv jednotlivých zatížení, což mi 

umožnilo lépe pochopit, jakým způsobem kostra generátoru funguje. 

Vzhledem k tomu, že jsem měl detailní model vytvořený pro lineární statický výpočet, nebyl 

problém zjistit vlastní frekvence konstrukce generátoru. Stejný model jsem použil i při určení 

charakteristiky tuhosti konstrukce, takže nebyl problém získat z něj hmotnost a setrvačné 

momenty jednotlivých částí. 

Parametry tuhosti konstrukce a její setrvačné momenty posloužily k vytvoření jednoduchého 

dynamického modelu v MSC.Marc, na kterém jsem simuloval vliv rotace zbytkového 

nevývažku rotoru na vibrace generátoru. 

Co se týká celkového shrnutí výsledků, tak bylo možné pozorovat, že řada zátěžových vlivů 

měla mizivý vliv na výsledky. Například zatížení od upevnění statorového svazku, k jehož 

přesnému stanovení pomocí simulace v MSC. Marc jsem věnoval poměrně hodně času, mělo 

v konečném důsledku mizivý vliv na chování kostry, podobně, jako zatížení od krouticího 
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momentu turbíny. Tyto zátěžové stavy by bylo možné úplně vynechat, aniž bych se dopustil 

významné chyby ve výpočtu. 

Naopak největší vliv na napjatost a deformace konstrukce generátoru měla vlastní tíha 

součástí a axiální síla od turbíny. Zatížení od magnetického tahu pak mělo největší význam na 

deformace modelového hřídele. 

Zhodnocení faktorů ovlivňujících provoz stroje: 

Napjatost- Porovnáme-li extrémní hodnoty napjatosti při provozu generátoru v horizontální a 

vertikální poloze zjistíme, že se změní hodnota z 94 MPa na 102 Mpa, to činí nárůst 8 %. 

Ovšem porovnáním této hodnoty s mezí kluzu použitého materiálu 235 MPa dostáváme 

koeficient bezpečnosti větší než 2 a to hodnotím vzhledem k povaze stroje, jako dostačující. 

Posuvy kostry  v místě ložisek-  Změnou provozu došlo k určitému ohybu kostry generátoru. 

Hodnota průhybu v místě ložiska-A dosahuje hodnoty 0,3mm.  Započítám-li k tomu ještě 

amplitudu kmitání při kritických otáčkách dostáváme se na maximální průhyb o hodnotě 

0,4mm. Takovýto průhyb nevyvolá významné zúžení magnetické mezery mezi rotorem z toho 

důvodu hodnotím vliv posuvu, jako zanedbatelný. 

Vzájemná nesouosost ložiskových uzlů a hřídele- Při změně uložení generátoru došlo ke 

zvýšení vzájemné nesouososti na 2,3'. U použitého kuželíkového ložiska se udává maximální 

přípustná hodnota nesouososti v rozmezí 2-4' (v závislosti na konkrétním typu zatížení a 

požadované životnosti). To by znamenalo, že za těchto podmínek může dojít k určitému 

snížení životnosti. 

Je však potřeba dodat, že model hřídele je pouze jednoduchá prutová náhrada, která má 

sloužit hlavně k rozkladu silového působení na vlastní kostru. Je tedy poměrně dost 

zjednodušená vůči skutečnému rotoru, který obsahuje navíc buben s permanentními magnety, 

zvyšující její tuhost. Je tedy pravděpodobné, že skutečná hřídel splní bez problémů 

i podmínku souososti. Nicméně raději bych doporučil provést její kontrolu na průhyb od 

magnetického tahu a vlastní tíhy.  

  

Tuto diplomovou práci tedy uzavírám tím, že na základě uvedených simulací kostru 

generátoru, jako provozuschopnou v modifikované poloze tedy s horizontální osou rotace.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

A 
 

střed ložiskového uzlu A 

B 
 

střed ložiskového uzlu B 

cosφ 
 

účinník 

D [mm] průměr 

d [mm] průměr 

dy [mm] posuv ve směru y 

dz [mm] posuv ve směru z 

E [MPa] modul pružnosti 

en [gmm] nominální nevývažek 

eper [gmmkg-1] typický nevývažek 

f [Hz] frekvence 

Fa [N] axiální síla ve šroubu 

Fd [N] dostředivá síla 

FMK [N] síla vyvolaná krouticím momentem 

fN [Hz] frekvence 

Ft [N] síla vyvolaná magnetickým tahem 

Ftk [N] 
síla vyvolaná magnetickým tahem působící na 
jednotlivé žebro 

G [MPa] modul pružnosti ve smyku 

gh [ms-2] gravitační zrychlení 

gv [ms-2] gravitační zrychlení 

I [A] proud 

Ixx [kgm2] setrvačný moment kolem osy x 

Iyy [kgm2] setrvačný moment kolem osy y 

Izz [kgm2] setrvačný moment kolem osy z 

ky [kN/mm] tuhost ve směru y 

kz [kN/mm] tuhost ve směru z 

m [kg] hmotnost 

Mk [Nm] krouticí moment 

mstat. [kg] hmotnost statoru 



 
Poisonův poměr 

n [min-1] otáčky 

nmax [min-1] maximální otáčky 

nN [min-1] jmenovité otáčky 

OK 
 

oběžné kolo 

P [kW] výkon 

Pmax [kW] maximální výkon 

Pmech [kW] mechanický výkon 
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r [m] poloměr 

RK 
 

rozváděcí kolo 

Ry [N] reakční síla ve směru y 

Rz [N] reakční síla ve směru z 

rz ['] hmotnost statoru 

S [KVA] zdánlivý výkon 

SS 
 

statorový svazek 

Trot. 
 

těžiště rotoru 

Tstat. 
 

těžiště statoru 

UN [V] napětí 

η [%] účinnost 

 


