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Téma disertační práce: 

RYCHLOBĚŽNÁ TURBÍNA S NEPRAVIDELNOU LOPATKOVOU MŘÍŽÍ  

 

 

1. Úvod 

Cíle disertační práce zahrnují velmi širokou oblast technologie lopatkových strojů. Jedná se o 

zcela nové a aktuální téma, kterému je v práci věnována zejména po teoretické stránce značná 

pozornost. 

Téma disertační práce je z minimálně prozkoumané oblasti hydrodynamických strojů. 

Doposud známé publikace na téma nepravidelných lopatkových mříží se zabývaly stroji 

podstatně nižší rychloběžnosti než je řešeno v disertační práci. Tento fakt znamená, že se 

doktorand  musel více spolehnout na vlastní přístup k dané problematice, než je u disertačních 

prací obvyklé.  

V úvodních kapitolách se doktorand zabývá stavem vodní energetiky v ČR a možnostmi 

jejího rozvoje. V rámci těchto kapitol potom vymezuje oblast použití jednotlivých typů 

vodních turbín a zejména vírové turbíny. Vývojem vírové turbíny, respektive aplikací 

nepravidelné lopatkové mříže na oběžné kolo vírové turbíny, se doktorand zabýval v rámci 

disertační práce. Základní porovnání celého systému návrhu i vyhodnocení je provedeno 

s klasickou přímoproudou turbínou použitou na MVE Lužnice. Tato turbína je použita pro 

stanovení rozhodujících veličin, které jsou následně porovnány s hodnotami navržené vírové 

turbíny. 

Veškeré výsledky jsou v disertační práci podrobeny kritickému rozboru. Disertační práce má 

přímý výstup do praxe, kdy se předpokládá instalace takto nově navržené turbíny na lokalitu 

Lužnice. 

 

2. Hodnocení 

Disertační práce je sepsána velmi dobrým slohem, prakticky bez gramatických chyb a 

s minimem drobných přepisů. Grafická úprava práce je provedena výborně, podle moderních 

trendů, kdy text a relativně malé obrázky tvoří kompaktní celek.  

Prostředky použité pro vytvoření práce představují v současné době technologickou špičku 

hned v několika oborech. Nejedná se jen o hydraulický návrh vírové turbíny, vyhodnocení 

návrhu pomocí CDF metod, mechanické a dynamické řešení oběžného kola a rotoru 

v souvislosti s definováním zatěžujících sil a momentů, ale také o aplikaci obdržených 

výsledků do stadia příslušných charakteristik. Charakteristiky navržených hydraulických 

řešení byly získány z výsledků měření v hydraulické laboratoři a do formy v praxi 

použitelných charakteristik byly následně zpracovány.  

Předložená disertační práce zahrnuje komplexní řešení složitého problému a doktorand Jakub 

Stareček prokázal svou technickou zdatnost v řadě na sebe navazujících technických oborech, 

jako je hydraulický návrh včetně kvalitního pevnostního i dynamického posouzení 

navrženého řešení, tvorby fyzikálního modelu, jeho proměření a vyhodnocení.  

Z hlediska provedených rozborů je disertační práce zaměřena na aplikaci nepravidelného 

lopatkování oběžného kola. Jedná se o relativně nový a málo známý přístup k hydraulickému 
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řešení lopatkových strojů s požadovanou širokou provozní oblastí při extrémně vysoké 

rychloběžnosti.  

Jedním ze základních a zcela nových výsledků práce je stanovení hranic změn tvaru oběžných 

lopatek, kdy ještě ve vírové turbíně nedochází ke zhoršení hlavních sledovaných veličin. 

Tento závěr je stanoven z velmi rozsáhlých, precisně provedených a detailně vyhodnocených 

rozborů. Jedná se tedy zejména o stanovení  šířky prakticky použitelného provozního pásma 

vírové turbíny s ohledem na vysokou hodnotu účinnosti bez zhoršení kavitačních a 

dynamických vlastností.  

Celkově je v práci věnována komplexní pozornost silovému působení vody na oběžné lopatky 

a to v širokém provozním pásmu stroje. Silového působení na oběžné kolo je stanoveno na 

základě numerických simulací. Obdržené výsledky jsou přehledně zpracovány a lze je přímo 

aplikovat na konstrukci oběžného kola z hlediska mechanických vlastností.   

 

2.1 Připomínky k rozpravě 

  

Upravit a doladit ne zcela jasné popisy k rovnicím 15, 16, 44, 54 a 74. 

Kapitola 3.4, respektive její první část, se týká fázování velkých strojů, zejména čerpadlových 

turbín. Nejedná se tedy o aplikaci nepravidelné lopatkové mříže v běžném provozu. 

V tabulce 7.1 doplnit jednotky. 

Vlastní závěry a zobecnění, uvedené v kapitole 6.6 by mohly být v některých bodech více 

zobecněny. Orientace v těchto závěrech je komplikovaná. 

 

  

3. Závěr 

Doktorand Ing. Jakub Stareček vypracoval svoji práci v souladu s cíly disertační práce a 

v rámci řešené problematiky se mu podařilo stanovit nové a originální závěry. Z těchto 

důvodů doporučuji práci k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení doporučuji udělení titulu 

Ph.D. 

 

4. Vyjádření k předloženým tezím 

Předložené teze je nutné drobně dopracovat na základě připomínek k disertační práci. 

Struktura tezí i jejich rozsah splňují formální i věcné požadavky na teze kladené. 

 

 

 

 

Žďár 24.11.2020       Ing. Jindřich Veselý,Ph.D. 

                    Oponent disertační práce 

 

 

 

 

Dotazy na doktoranda: 

 

1) Uvést dvě základní podmínky pro vznik rezonance od budících frekvencí a časově 

proměnného silového působení. Nastínit vliv tlumení na výsledné chování 

mechanických částí turbíny.  

2) Popsat buzení stroje z hlediska RSI (Rotor Stator Interaction), zejména stanovení 

podélného a torzního buzení a buzení v radiálním směru. 
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3) Stanovit kvalifikovaný odhad vlivu použití profilů s větším vstupním rádiusem na 

šířku použitelného provozního pásma a hodnotu dosažitelné účinnosti. Jedná se o 

profily, na kterých v oblasti vstupní hrany vlivem úhlu rázu již dochází k odtržení 

proudu. Potom zřejmě nebude nutné zachovat stejný vstupní úhel lopatky na všech 

lopatkách.  

4) Vyskytla se ve frekvenčně amplitudové charakteristice tlakových pulsací v savce 

vírové turbíny frekvence vírového copu v savce? Jaká směrná hodnota frekvence se dá 

očekávat?  

5) Plast použitý pro oběžná kola má poměrně malý modul pružnosti, nedocházelo vlivem 

zatížení lopatek při modelových zkouškách k jejich nadměrným deformacím? Jsou 

tedy deformace lopatek dané tabulkou 7.2 v souladu (menší, než povolené výrobní 

tolerance) s normou IEC 60193? V tom případě by neměla být výsledná 

charakteristika, ani parametry turbíny deformací kola výrazně ovlivněny – viz kapitoly 

7.3. až 7.7. 

6) Po jaké maximální spády je možno použít oběžné kolo navržené v rámci disertační 

práce za předpokladu, že oběžné kolo bude vyrobeno z oceli. 


