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ÚVOD 
    Malé vodní elektrárny v České republice mají nezastupitelnou roli jako obnovitelný zdroj 

elektrické energie. Jako možná náhrada stávajících Kaplanových turbín u elektráren s velmi 

nízkými spády se v poslední době osvědčilo použití vírové turbíny.[3] Tato turbína byla 

vyvinuta na Fakultě strojního inženýrství v Brně, odboru Fluidního inženýrství Viktora 

Kaplana. Jedná se o axiální neregulační turbínu bez rozváděcích lopatek, kterou je možné 

použít v přímo-proudém nebo násoskovém uspořádání. Tento nový typ turbíny částečně 

eliminuje nevýhody Kaplanovy turbíny, převážně v oblasti velmi nízkých spádů (do 3 m)  

a vysokých průtoků. Dále se vyznačuje velmi jednoduchou konstrukcí, což má pozitivní vliv 

na celkové pořizovací náklady. Vysoký výkon turbíny je zajištěn větší průtočností oběžného 

kola. Všechny neregulační nebo částečně regulační turbíny mají poměrně strmou účinnostní 

charakteristiku a úzkou pracovní oblast ve srovnání s plně regulačními Kaplanovými 

turbínami. [1][2] 

    Zajímavou koncepcí může být použití nerovnoměrných lopatkových mříží. První pokusy 

aplikovat nerovnoměrné mříže na vodní turbíny byly provedeny na Fakultě strojního 

inženýrství, konkrétně ústavu Fluidního inženýrství Viktora Kaplana ve spolupráci ČKD 

Blansko Engineering. [6][7]  

    Předpokladem této koncepce je možné rozšíření provozního pásma turbíny s pozitivním 

vlivem na maximální účinnost a dynamiku stroje. Dostupné publikace a zdroje, potvrzují 

předpoklad pozitivního vlivu na charakteristiku stroje, konkrétně rozšíření pracovního pásma 

čerpadel nebo turbín. Shrnutí stávajícího stavu poznání v této oblasti pojednává teoretická část 

této disertační práce. Použití nerovnoměrné lopatkové mříže na axiální neregulační turbíně 

z dostupných publikací není známo. 

    V praktické části této disertační práce byla věnována pozornost návrhu axiální neregulační 

turbíny pro velmi malé spády a vysoké průtoky. Návrhový bod turbíny odpovídá průtoku  

Q = 2,1 m3·s-1, celkovému spádu H = 1,5 m a průměru kola D = 800 mm. Tato turbína  

by měla být instalována v MVE Lužnice. Z návrhu vychází nová rychloběžná turbína 

s nepravidelnou lopatkovou mříží. Nepravidelnou lopatkovou mříží je myšleno oběžné kolo 

se stejnými hydraulickými tvary lopatek, umístěných v jiné axiální poloze. Cílem nového 

návrhu byla snaha o zachování dobrých výkonových parametrů s možností modulace budících 

frekvencí. Problematice návrhu je věnována první část této práce. 

    V druhé praktické části této disertační práce došlo k úpravám stávající koncepce, zejména 

vyřazení rozváděcích lopatek za účelem zvyšování výkonu. Byla navržena modelová vírová 

turbína vycházející z hydraulického návrhu MVE Lužnice. Byl analyzován vliv 

nepravidelných lopatkových mříží skládajících se z lopatek různých natočení na výkonové 

parametry, šířky provozních pásem, silové zatěžování lopatek a kavitační vlastnosti. 

Pozornost byla věnována i návrhu nové sací trouby pro modelovou turbínu a byla provedena 

analýza indiferentních lopatek za účelem dalšího navýšení výkonu. 

    Vybrané hydraulické varianty byly podrobeny pevnostním výpočtům a rozboru silového 

zatěžování za účelem možností výroby pomocí 3D tisku a měření na hydraulické zkušebně. 

Přesnost výsledných modelů byla ověřena pomocí optického 3D skenování. Veškeré 

hydraulické návrhy a výpočty byly provedeny pomocí numerických simulací proudění (CFD) 

s použitím základních návrhových přístupů. Výkonové a kavitační vlastnosti navržených 

oběžných kol byly ověřeny experimentem na hydraulické zkušebně.  
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1. AXIÁLNÍ A VÍROVÁ TURBÍNA 
    Z hlediska průtočnosti a celkové rentability malých vodních elektráren se v poslední době 

věnuje největší pozornost přímoproudým variantám axiálních turbín. Přímoproudé varianty 

axiálních turbín jsou z hlediska stavebních a výrobních nákladů výhodnější než klasické 

Kaplanovy turbíny. V této disertační práci byly navrženy dvě turbíny. V obou případech se 

jedná o přímoproudé horizontální axiální turbíny s vysokými specifickými otáčkami. 

Specifické otáčky jsou takové otáčky, při kterých bude stroj dosahovat výkonu  

Pout = 1 W při zvětšení nebo zmenšení původního oběžného kola na průměr D = 1 m a spádu 

odpovídajícímu energii Y = 1 J∙kg-1. V literatuře bývá odvozena řada vztahů pro výpočet 

specifických otáček. Například následující vztah pro specifické otáčky ns [min-1]: 

 𝑛s = 3,65
𝑛

√𝐻
√

𝑄

√𝐻
 (1) 

kde n jsou otáčky rotoru [min-1], H je spád na turbínu [m] a Q [m3∙s-1] představuje objemový 

průtok turbínou. [12] Ekvivalentem specifických otáček je rychloběžnost. Rychloběžnost je 

bezrozměrná veličina vycházející ze Strouhalova a Eulerova čísla. Rychloběžnost turbíny nb 

lze vyjádřit vztahem[13]: 

 𝑛b =
𝑛 ∙ √𝑄

√𝑌34  (2) 

    Se zvyšujícími se specifickými otáčkami, resp. se zvyšujícím se průtokem turbínou  

a klesajícím spádem, se mění tvar průtočného kanálu (jeho meridiální řez) z tangenciálního 

tvaru (Peltonova turbína) přes radiální (Francisova turbína), diagonální (Deriazova turbína)  

po axiální tvar (Kaplanova turbína).[2][9] Přehled typu turbíny v závislosti na specifických 

otáčkách je popsáno na následujícím obrázku Obr. 1.1. 

 

 

 

Obr. 1.1 Tento graf popisuje měnící 

se tvar oběžného kola turbíny 

v závislosti na specifických otáčkách 

ns získaných ze vztahu (1) a spádu 

H. Červený bod označuje přibližně 

oblast našeho zájmu. [5] 

 

    Obě turbíny analyzované v této disertační práci lze svou koncepcí zařadit do dvou 

kategorií. Axiální neregulační turbína je nejjednodušší variantou zjednodušených 

konstrukcí Kaplanovy turbíny. U tohoto typu turbíny není možné průtok regulovat natáčením 

lopatek oběžného kola nebo pomocí rozváděcích lopatek. Výhodou této turbíny jsou 

minimální investiční náklady, jednoduchost a spolehlivost. Nevýhodou je velmi úzká 

pracovní oblast. Možností regulace je například změna otáček pomocí frekvenčního měniče, 

který ale výrazně zvyšuje cenu díla. Poměrně častým problémem turbín s rozváděcími 

lopatkami je interakce rotorových a statorových částí. Tato interakce byla pozorována  

i u návrhu turbíny na MVE Lužnice. Předmětem této práce byla snaha o potlačení interakce 
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rotorových a statorových částí pomocí nepravidelných lopatkových mříží. [1][2] Druhým 

konceptem byla vírová turbína, která má ještě jednodušší konstrukci. Rozdílem oproti 

klasické Kaplanově turbíně je absence regulačního mechanismu, rozváděcích lopatek  

a převodovky. Regulace vírové turbíny je možná pouze změnou otáček pomocí frekvenčního 

měniče.[32] Křivka účinnosti v okolí bodu s maximální účinností vírové turbíny mívá 

zpravidla plochý průběh, takže i změna otáček nemá za následek významnější pád účinnosti. 

Tyto aspekty mají pozitivní vliv na celkovou cenu a účinnost díla. Fyzikální podstata turbíny, 

kdy vstup vody na oběžné kolo je realizován bez vstupní předrotace souvisí s absencí 

rozváděče. Pokud napíšeme Eulerovu turbínovou rovnici: 

 𝑔. 𝐻. 𝜂h = 𝑢1𝑐u1 − 𝑢2𝑐u2 (3) 

a budeme uvažovat, že voda vtéká do oběžného kola vírové turbíny pouze v axiálním směru, 

tak první člen na pravé straně rovnice musí být roven nule, protože unášivá složka absolutní 

rychlosti cu1 je nulová. Pokud rovnici dále upravíme, dostaneme tvar: 

 𝑐u2 =
−𝑔. 𝐻. 𝜂h

𝑢2
 (4) 

    Tento vztah říká, že kapalina má na výstupu z oběžného kola (za oběžným kolem) 

zápornou unášivou složku absolutní rychlosti cu2 (vztaženo k orientaci otáčení oběžného 

kola). Konkrétně její střední hodnota bude záporná. Zjednodušeně řečeno, kapalina  

na výstupu rotuje v protisměru rotace oběžného kola. To je hlavní rozdíl vůči stávajícím 

konvenčním axiálním (Kaplanovým) turbínám. Zbytková unášivá složka způsobí lepší přilnutí 

proudu vody ke stěnám savky a nedochází tak k odtržení proudu u stěny. Nevýhodou jsou 

však špatné proudové poměry v jádru savky, kde zpravidla dochází ke zpětnému proudění za 

nábojem. Obrázek Obr. 1.2 popisuje rychlostní trojúhelníky na vstupu a výstupu z lopatky 

oběžného kola vírové turbíny. Rychlostní poměry v turbíně charakterizují následující složky 

rychlosti: u1, u2 [m∙s-1] unášivé rychlosti (vychází z otáček oběžného kola); v1, v2 [m∙s-1] 

relativní rychlosti (rychlost kapaliny); c1, c2 [m∙s-1] absolutní rychlosti; cm [m∙s-1] meridiální 

složky absolutních rychlostí; cu1, cu2 [m∙s-1] unášivé složky absolutních rychlosti. 

 

 

 

Obr. 1.2 Ilustrační schéma rychlostních 

trojúhelníků na vstupu a výstupu lopatky 

oběžného kola vírové turbíny v rozvinutém 

řezu.[3] 

 

2. NEPRAVIDELNÁ LOPATKOVÁ MŘÍŽ 
    Předmětem této práce byla aplikace nepravidelných lopatkových mříží na axiální turbíny. 

Nepravidelná lopatková mříž se vyznačuje různou geometrií nebo polohou jednotlivých 

lopatek v oběžném kole, případně vkládáním mezilopatek do lopatkového kanálu. Důvody 

užití mezilopatek a nepravidelných lopatkových mříží v oběžném kole jsou zejména změny 

budících frekvencí zařízení, snížení a potlačení tlakových pulzací, ovlivnění dynamiky stroje 

nebo změna kavitačních vlastnosti.[8][9][10] V poslední době je také snaha o úpravu 

vlastností oběžného kola za účelem rozšíření provozního pásma, což může být u nízko-
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spádových neregulačních turbín zajímavým konceptem.[6][7] V této práci byla věnována 

pozornost zejména třem konceptům nepravidelných lopatkových mříží a to:  

- Posunům lopatek v axiálním směru – za účelem změny budících frekvencí 

v turbíně. 

- Natáčením lopatek pro různé hodnoty průtoku – za účelem rozšíření provozního 

pásma. 

- Návrhem indiferentních lopatek za účelem zvýšení hltnosti turbínou. [11] 

    Z provedené rešerše uvedené v této disertační práci vyplývá, že zmíněné úpravy oběžných 

kol nebyly na axiálních přímoproudých turbínách zatím analyzovány.  

3. ANALÝZA NEPRAVIDELNÝCH MŘÍŽÍ POMOCÍ CFD 
    V rámci disertační práce byl proveden hydraulický návrh axiální neregulační turbíny na 

řece Lužnici. Návrh vycházející z analytického návrhového postupu byl ověřen  

a optimalizován pomocí numerických simulací. [1][3][4][19] 

    Parametry pro srovnání hydraulických návrhů byly: hydraulická účinnost, krouticí moment, 

výkon, průtok a případně spád. Veličiny byly v numerických simulacích získány pomocí 

virtuálních monitorů vztahů uvedených v disertační práci. Hlavní sledované charakteristiky 

turbín byly závislosti jednotkových parametrů: jednotkové otáčky n11 [min-1], jednotkový 

průtok Q11 [m
3/s] a jednotkový výkon P11 [W]. Tyto veličiny jsou definovány následujícími 

vztahy: 

 𝑛11 =
𝑛. 𝐷

√𝐻
                        𝑄11 =

𝑄

𝐷2. √𝐻
                        𝑃11 =

𝑃out

𝐷2. √𝐻3
  (5) 

kde n [min-1] jsou otáčky stroje; H [m] je spád; D [m] je průměr kola; Q [m3·s-1] je průtok; 

Pout [W] výkon turbíny. Poměrem příkonu a výkonu byla vyhodnocována hydraulická 

účinnost ηh [%]. Jednotkové parametry umožňují srovnávat mezi sebou hydraulické stroje 

stejného typu bez ohledu na jejich rozdílné rozměry. Tyto vztahy upravují výsledné parametry 

hydraulického stroje na jednotkovou velikost.[2] 

3.1. Axiální turbína s posunem lopatek v axiálním směru 
    Hydraulický návrh turbíny byl ověřen pomocí numerického modelování proudění (CFD)  

a optimalizován tak dlouho, dokud nesplňoval kritéria návrhového bodu. Návrhový bod 

turbíny byl definován následujícími parametry: spád H = 1,5 m, otáčky n = 260 min-1, 

průtoku Q = 2,1 m3∙s-1. Předpokládaný výkon byl Pout = 23 kW. Návrhový bod odpovídal 

těmto jednotkovým parametrům: n11 = 170 min-1; Q11 = 2,7 m3·s-1. Podmínkou bylo 

zachování průměru oběžného kola D = 800 mm a stávající koncepce převodovky, komory  

a sací trouby. Podrobnější rozměrová dokumentace je součástí disertační práce. Pro potlačení 

interakce rotorových a statorových částí byly navrženy následující geometrické varianty. 

První tři uniformní varianty jsou označeny jako U 0 mm, U 20 mm a U 40 mm. Jednalo  

se pouze o posun celého oběžného kola, dále od rozvaděče. Primárně šlo o zachycení vlivu 

rostoucí mezery mezi rotorem a statorem na velikost amplitud tlakových pulzací. Pomocí 

vzájemných kombinací lopatek byly vytvořeny varianty s označením NU 0 / 20 mm  

a NU 0 / 40 mm. Sudé lopatky odpovídaly původní referenční poloze 0 mm a liché lopatky 

byly posunuty o 20 mm nebo 40 mm v axiálním směru (z hlediska meridiálního pohledu) viz 

Obr 3.1. Poslední konfigurací byla kombinace lopatek s 0 mm, 20 mm a 40 mm posunutím 

v jednom oběžném kole. Rozložení jednotlivých lopatek je vizualizováno na obrázku Obr. 

3.2. Konfiguraci odpovídá varianta s označením NU 0 / 20 / 40 mm. 
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    Sestavení numerického modelu bylo provedeno v prostředí ANSYS CFX. Pro výpočet  

se využívalo tzv. RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) modelů turbulence, které pracují 

na principu časového středování pomocí Reynoldsovy rovnice. RANS modely používají 

k popisu turbulentního proudění pravděpodobnostně-statistický přístup. Pro výpočet turbíny 

pro MVE Lužnice byl použit k-ε model turbulence. Celá úloha byla sestavena ze čtyř 

výpočtových domén:  

1. Vtokového objektu s výztužnými lopatkami, včetně vyvedení krouticího momentu 

pomocí hřídele a uklidňovací délky na vstupu – stacionární doména. 

2. Domény rozváděče – stacionární doména. 

3. Oběžného kola turbíny – rotační doména, která rotuje otáčkami nopt = 260 min-1. 

4. Savky turbíny, včetně uklidňovací délky na vstupu – stacionární doména. 

 

Obr. 3.3 Dekompozice modelu turbíny použitého v CFD analýzách s vyznačením jednotlivých 

výpočtových částí. 

    Všechny výpočty byly realizovány jako plně nestacionární analýzy s časovým krokem 

odpovídajícímu 2° natočení. Okrajová podmínka na vstupu do turbíny ptot = 15 000 Pa ≈ H = 

1,5 m, na výstupu z difuzoru byl předepsán statický tlak ps = 0 Pa. Během simulace byly 

provedeny analýzy pro různé otáčky a z nich pomocí analytických vztahů (5) získány 

závislosti výkonových parametrů. Detailní popis zpracování a přípravy úlohy včetně nastavení 

simulace v prostředí ANSYS a komentáře k postupu návrhu jsou uvedeny v disertační 

práci.[15][16] 

3.1.1. Výkonové parametry turbíny 
    Simulacemi byl potvrzen předpoklad, že lopatkové mříže s lopatkami stejného charakteru 

s různou polohou a se zachováním natočení nemají výrazný vliv na výsledné výkonové 

parametry. 

 

 

 
Obr. 3.1 Rozložení posunutých lopatek 

v oběžném kole. 

Obr. 3.2 Rozložení posunutých lopatek v kombinovaném 

oběžném kole. 
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Obr. 3.4. Srovnání výsledných n11-Q11 a n11-ηh 

charakteristik kombinovaných variant s původní 

variantou oběžného kola. 

Obr. 3.5. Srovnání výsledných n11-P11 

charakteristik kombinovaných variant s původní 

variantou oběžného kola z hlediska výkonu. 

3.1.2. Modální analýzy a analýza budících frekvencí 
    Prioritou analýzy nepravidelných mříží s axiálním posunutím lopatek bylo ověření 

dynamických vlastností pomocí analýzy budících frekvencí. Během numerických simulací 

byly snímány hodnoty statických tlaků v bodech (monitorech) za krytem hřídele (P1, P2  

a P3), za oběžným kolem turbíny (P4, P5 a P6) na konci válcové vložky sací trouby (P7, P8, 

P9 a P10) a za hrdlem sací trouby (P11, P12, P13 a P14). Pulzace krouticího momentu a síly 

byly analyzovány na statorové lopatce, rotorové lopatce a oběžném kole. Poloha monitorů je 

vizualizována na následujícím obrázku Obr. 3.6. 

 

Obr. 3.6.  Vizualizace bodů (monitorů) pro snímání statického tlaku. 

    Ze zadaných otáček n = 260 min-1 vyplývá, že uniformní oběžné kolo se otáčí s frekvencí  

fo = 4,33 Hz (otáčková frekvence). Lopatková frekvence ve stacionárním souřadnicovém 

systému fs bude dominantní budící frekvencí v turbíně o velikosti šestinásobku otáčkové 

frekvence fs = 25,98 Hz (rotorových lopatek zr = 6). Z hlediska rotujícího souřadnicového 

systému bude hlavní lopatková budící frekvence fr a její násobky odpovídat pětinásobku 

otáčkové frekvence fr = 21,65 Hz (statorových lopatek zs = 5). Z počtu rotorových  

a statorových lopatek lze vypočítat frekvenci jejich interakce fRSI = 129,9 Hz. Tyto budící 

frekvence byly detekovány ve výsledcích numerických simulací u uniformních variant, včetně 

jejich polovičních, třetinových a harmonických násobcích hodnot v případě kombinovaných 

oběžných kol. Analýza budících frekvencí s podrobnými komentáři jsou uvedeny v disertační 

práci. Pro ukázku je uvedena frekvenčně-amplitudová charakteristika pro bod P2:  
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Obr. 3.7.  Srovnání frekvenčně-

amplitudových charakteristik 

získaných ze statických tlaků 

v bodě P2. Na obrázku lze vidět 

postupný útlum amplitud 

budících frekvencí s rostoucí 

vzdáleností uniformních 

oběžných kol a zároveň nárůst 

nových budících frekvencí  

u kombinovaných oběžných kol.   

 

    V rámci této disertační práce byla provedena i modální analýza ve vzduchu a ve vodě  

pro uniformní a neuniformní varianty. Z výsledků je patrné, že malé posunutí lopatek nemá  

na modální vlastnosti rotoru výrazný vliv. To potvrzuje například následující tabulka, kde 

jsou srovnány vlastní frekvence oběžného kola U 0 mm a NU 0/40 mm. 

Tab 3.1. Výsledky modální analýzy nepravidelného oběžného kola (NU 0/40 mm) turbíny ve srovnání 

s původní uniformní variantou. Poslední dva sloupce tabulky pak odpovídají procentuálnímu poklesu 

frekvencí vůči původní uniformní variantě. 

 Původní oběžné kolo Oběžné kolo NU 0/40 mm 

 fvzduch fvoda fvoda / fvzduch fvzduch fvoda fvoda/ fvzduch změna  

fvzduch 

změna  

fvoda 

 [Hz] [Hz] [-] [Hz] [Hz] [-] [%] [%] 

1. 0 0 - 0 0 - - - 

2. 71,091 57,58 ≈ 0,81 69,40 55,52 ≈ 0,80 -2,38 -3,59 

3. 71,094 57,59 ≈ 0,81 69,41 55,67 ≈ 0,80 -2,37 -3,34 

4. 217,99 139,51 ≈ 0,64 216,96 136,69 ≈ 0,63 -0,47 -2,03 

5. 218,03 139,54 ≈ 0,64 217,00 136,71 ≈ 0,63 -0,47 -2,03 

6. 219,05 140,19 ≈ 0,64 219,55 138,32 ≈ 0,63 +0,23 -1,34 

7. 220,03 154,02 ≈ 0,70 219,71 150,5 ≈ 0,69 -0,15 -2,29 

8. 220,05 154,04 ≈ 0,70 219,75 151,63 ≈ 0,69 -0,14 -1,56 
 

Z výsledků získaných numerickou simulací vyplývá, že druhý a třetí vlastní tvar 

neuniformních oběžných kol se stejně jako u uniformní varianty liší pouze ohybovými 

rovinami, avšak v obou případech mají podobnou vlastní frekvenci. Čtvrtý a pátý vlastní kmit 

odpovídal ohybovému kmitu pro lopatku bez posunutí, šestý vlastní tvar odpovídal lopatce 

s posunutím. Následující vlastní tvary odpovídají kombinací ohybu hřídele a ohybu lopatek 

turbíny. Podrobnější popis a analýza výsledků je uvedena v disertační práci. 

   
Obr. 3.8.  Srovnání čtvrtých vlastních tvarů kmitů rotorů jednotlivých variant turbíny:  

vlevo U 0 mm, uprostřed NU 0/20 mm, vpravo NU 0/40 mm. 
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3.1.3. Shrnutí 
Ze všech provedených výpočtů uniformních a neuniformních variant oběžných kol, které 

jsou uvedeny v disertační práci, lze vyvodit následující závěry: 

- Relativně malá axiální posunutí lopatek nemají výrazný vliv na hydraulickou účinnost, 

provozní rozsah, průtočnost a hydraulický výkon turbíny.  

- Výrazně větší posunutí lopatek bude pravděpodobně snižovat hydraulickou účinnost. 

V této práci nejsou prezentovány výsledky jiných geometrických variant s větším 

posunutím. Z numerických simulací, které nejsou uvedeny v této práci vyplývá,  

že zvyšující se posouvání jedné ze sad lopatek do lopatkového kanálu značně mění 

proudové poměry na náběžné hraně této lopatky. Postupně lopatka ztrácí svou funkci  

a s ní klesá i hydraulická účinnost.   

- Budící frekvence v turbíně lze vhodným posouváním lopatek v axiálním směru 

modulovat a přenášet dominantní budící frekvence do jiného frekvenčního pásma.  

Ve výpočtech přesazených lopatkových mříží k tomuto přesunu docházelo zpravidla 

ve většině případů. Původní budící frekvence byla zachována.   

- Velikost amplitud budících frekvencí lze ovlivnit použitím nepravidelných mříží, ale 

klíčovou roli zde stále hraje vzájemná poloha rotorových a statorových částí. Můžeme 

předpokládat, že se snižující se vzdáleností mezi rotorem a statorovými částmi bude 

růst jejich vzájemná interakce a naopak. 

- Nepravidelné lopatkové mříže mohou negativně ovlivnit proudění za nábojem turbíny. 

Při použití nepravidelných lopatkových mříží mohou být také generovány větší 

tlakové pulzace v sací troubě.  

- Posunutí lopatek nemá výrazný vliv na vlastní frekvence turbíny (rotoru). S posunutím 

lopatek došlo k mírnému poklesu budících frekvencí v jednotkách procent vůči 

původní uniformní variantě.  

3.2. Modelová vírová turbína 
    Z hydraulického návrhu pro lokalitu MVE Lužnice byl použit hydraulický tvar lopatky 

oběžného kola, který byl následně zmenšen na rozměr korespondující se stávající modelovou 

turbínovou komorou v měřítku λ = 0,243. Toto měřítko koresponduje s průměrem komory 

modelové turbíny DM = 194 mm, která je umístěna v hydraulické laboratoři odboru fluidního 

inženýrství.  

 

Obr. 3.9 Přehled základních rozměrů modelové vírové turbíny. Tento obrázek také koresponduje 

s modelem použitých v numerických simulacích.  

    Parametry turbíny byly přepočítány pomocí základních vztahů vycházejících z modelové 

podobnosti. Výsledná modelová turbína dosahuje průtoku Q = 0,167 m3∙s-1 při spádu H = 3 m 
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a hydraulického výkonu Pout = 3,7 kW. Oběžné kolo této turbíny bylo výchozí variantou  

pro experimenty s kombinovanými oběžnými koly obsahující různě natočení lopatek. 

    Nastavení numerického modelu odpovídá nastavení původní varianty turbíny určené pro 

MVE Lužnice. Hlavní změnou bylo použití SST (Shear Stress Transport) modelu turbulence. 

Celá CFD úloha byla rovněž sestavena v programu ANSYS CFX, kde byly definovány 

okrajové podmínky. Na vstupu do výpočtové oblasti byla definována okrajová podmínka 

celkového tlaku simulující spád na turbínu ptot = 30 000 Pa ≈ H = 3 m a na výstupu byl 

předepsán statický tlak ps = 0 Pa.[15][16] Součástí této kapitoly byly i dvoufázové výpočty 

vybraných variant, pro analýzu vlivu nepravidelných mříží na kavitační vlastnosti turbíny.  

Pro popis vícefázového proudění (voda a voda s rozpuštěným plynem) v prostorách turbíny 

byl použit Rayleigh-Plessetův model. 

kde R [m] je poloměr kavitačních bublin, t je čas [s], ρ [kg∙m-3] představuje hustotu média,  

pv [Pa] je tlak sytých par a ps [Pa] je statický tlak. Použitím tohoto modelu vkládáme  

do simulace určitá zjednodušení, a to konstantní velikost kavitačních jader. Bubliny se vrací 

do své původní velikosti po expanzi a není uvažován jejich kolaps. Úloha je sestavena ze tří 

výpočtových domén: [24] 

1. Vtokového objektu s výstužnými lopatkami, včetně vyvedení krouticího momentu 

pomocí hřídele – stacionární doména. 

2. Oběžného kola turbíny – rotační doména, která rotuje otáčkami nopt = 1100 min-1. 

3. Savky turbíny – stacionární doména. 

 

Obr. 3.10 Dekompozice modelu turbíny použitého v CFD analýzách. 

 

3.2.1. Vírová turbína s kombinací lopatek různých natočení 
    V rámci analýzy byly vygenerovány varianty oběžných kol s různým natočením lopatek. 

Celkově bylo analyzováno 5 uniformních oběžných kol s označením U +3°, U 0°, U -3°,  

U -6° a U -9°. Znaménko plus označuje lopatku s větším natočením (oběžné kolo  

je otevřenější, umožňuje větší průtoky), v opačném případě znaménko mínus označuje 

lopatku s menším natočením (uzavírání oběžného kola vede k menší hltnosti turbíny). 

Vzájemnou kombinací jednotlivých lopatek byla zhotovena kombinovaná oběžná kola  

s označením NU +3°/0°, NU 0°/-3°, NU 0°/-6° a NU 0°/-9°. Rozložení lopatek v lopatkové 

mříži je vizualizováno na obrázku Obr. 3.11 b, např. označení NU +3°/0° odpovídá oběžnému 

kolu se sadou lopatek s +3° natočení a sadou s 0° natočení.  Dále byla věnována pozornost 

oběžným kolům s kombinací tří typů lopatek. Rozložení jednotlivých lopatek je uvedeno na 

obrázku Obr. 3.11 c. Vzájemnou kombinací vznikly varianty NU +3°/0°/-3°, NU 0°/-3°/-6°  

a NU -3°/-6°/-9°. V rámci zkrácené verze disertační práce jsou zde okrajově prezentovány 

pouze výsledky nepravidelných oběžných kol, které dosahovaly dobrých výkonových 

parametrů a byly experimentálně ověřeny na hydraulické zkušebně. Disertační práce obsahuje 
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i výsledky uniformních provedení oběžných kol, zejména pro výsledné srovnání. Také  

je v disertační práci rozebrána a okomentována každá varianta zvlášť s ohledem na nestability 

proudění, výkonové parametry, hydraulickou účinnost a hltnost oběžného kola. 

 

Obr. 3.11 Přehled rozložení jednotlivých lopatek v oběžných kolech. Varianta s označením (a) 

uniformní kolo; (b) oběžné kolo s kombinací dvou lopatek pro různé průtoky; (c) oběžné kolo 

s kombinací tří lopatek pro různé průtoky. 

Výkonové parametry vybraných neuniformních oběžných kol 
    Vybraným kombinovaným oběžným kolem byla varianta NU 0°/-6°. Rozdíl v natočení 

lopatek odpovídal ∆β = 6° a výsledná hydraulická varianta dosahovala velmi dobrých 

vlastností z hlediska provozního rozsahu a stability výkonových charakteristik. Labilita 

křivky, která se původně projevovala u varianty U 0° (zpětné prouděním v sací troubě), byla 

potlačena a výsledná maximální hydraulická účinnost a šířka provozního pásma výpočtově 

dosahovala téměř stejných hodnot jako uniformní varianta U -6°. Průběh výkonových  

a průtokových charakteristik odpovídá stejnému trendu jako ve všech neuniformních 

případech, a to stabilizací výsledných parametrů na středních hodnotách uniformních variant 

viz Obr 3.13. 

    Větší rozdíl ∆β = 6° v úhlu natočení lopatky se projevoval v celém provozním rozsahu 

turbíny, zejména existencí rázových složek rychlostí na vstupu v jakémkoliv provozním bodě. 

Rázové složky nabývají různé velikosti pro jednotlivé sady lopatek a během regulace otáček 

se jim nelze vyvarovat. Například provoz turbíny pro optimální otáčky n= 1100 min-1, který 

koresponduje s optimem turbíny, vykazuje maximální účinnost za stálé existence rázových 

složek rychlosti na náběžných hranách. U této varianty se vlivem většího rozdílu natočení 

začal projevovat pokles účinnosti na stranách účinnostních charakteristik: n11 = 90 min-1 

pokles způsobený masivní separací proudu na podtlakových stranách lopatek s menším 

natočením (lopatka -6°) vlivem velké vstupní rázové složky rychlosti na přetlakové straně 

lopatky viz Obr. 3.14; n11 > 156 min-1, pokles způsobený separací proudění v sací troubě  

a mírným nátokem vody na podtlakové strany lopatek s větším natočením (lopatka 0°), resp. 

vlivem rázové složky rychlosti na podtlakových stranách lopatek. Menší rozdíly v natočení 

lopatek v jednom oběžném kole částečně eliminovaly rázové složky rychlosti a pomáhaly 

  
Obr. 3.12 Q11 - ηh charakteristika vírové turbíny 

NU 0°/-6°. 
Obr. 3.13 n11 - P11 charakteristika vírové turbíny 

NU 0°/-6°. 
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navýšit výsledné hydraulické parametry. Větší rozdíly než ∆β > 6° výrazně zužovaly 

provozní pásmo turbíny. 

 

Obr. 3.14 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 

kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0°/-6°; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

    Další neuniformní variantou bylo kombinované oběžné kolo s označením NU 0°/-3°/-6°. 

Tato hydraulická varianta se skládala ze tří sad lopatek, z nichž sada lopatek s 0° natočení 

v uniformním uspořádání způsobuje labilitu v charakteristice účinnosti. Výsledkem bylo 

hydraulické řešení oběžného kola s hydraulickými parametry, které se blížilo svou šířkou 

provozního pásma k nejlepší z uniformních variant. Vysoká byla i maximální hydraulická 

účinnost. Výsledná účinností charakteristika byla stabilní a z hlediska proudění lopatkovým 

kanálem nedocházelo k velkým rázovým složkám na náběžných hranách lopatek. Stejně jako 

v předešlém případě se výsledný výkon i průtok neuniformní varianty ustálil na střední 

hodnotě průtoků a výkonů uniformních variant viz Obr. 3.16. Tato varianta byla také 

experimentálně ověřena na hydraulické zkušebně. 

  
Obr. 3.15 Q11- ηh charakteristika vírové turbíny 

NU 0°/-3°/-6°. 
Obr. 3.16 n11  - Q11 charakteristika vírové turbíny 

NU 0°/-3°/-6°. 

    Nejvýznamnější vlastností kombinací více sad lopatek v jednom oběžném kole bylo 

potlačení separace proudění za lopatkami s menším úhlem natočení (lopatka -6 a -9°), které 

bylo specifické pro neuniformní varianty NU 0°/-6° a NU 0°/-9° v oblastech nejnižších 

otáček. Také byl potvrzen výraznější vliv na výsledné výkonové parametry v případě 

kombinace více sad lopatek v jednom oběžném kole. 

Silové působení na lopatky oběžného kola 
    Během simulací nepravidelných oběžných kol byl patrný vznik rázových složek rychlosti. 

Rázové složky způsobují zvýšení rozdílu statického tlaku mezi podtlakovou a přetlakovou 

stranou lopatky, která zpracovává rázovou složku rychlosti působící na přetlakovou stranu 

lopatky. Tento rozdíl způsobuje výsledný nárůst síly a charakteristické odsazení silové 

charakteristiky u konkrétní lopatky umístěné v nepravidelném lopatkovém kole. Z tohoto 

důvodu jsou lopatky s menším natočením (lopatky v zákrytu, které zpravidla zpracovávají 

větší rázové složky na přetlakových stranách náběžných hran lopatek) zatěžovány více než je 

tomu u uniformního uspořádání. Tomuto i odpovídá silový průběh na lopatku s -6° natočení  
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u varianty NU 0°/-6° viz Obr 3.17. hnědá čárkovaná čára a silový průběh na lopatku se -6°  

a -3° natočení u varianty NU 0°/-3°/-6° viz Obr. 3.18 hnědá a zelená čárkovaná čára.  

  

 

Obr. 3.17 Silové působení na lopatky oběžného 

kola turbíny (NU 0°/-6°). Plnou čarou je označeno 

silové působení na lopatku v uniformním oběžném 

kole; čárkovanou čarou je označeno silové 

působení na lopatky umístěné v kombinovaném 

oběžném kole. 

Obr. 3.18 Silové působení na lopatky oběžného 

kola turbíny (NU 0°/-3°/-6°). Plnou čarou je 

znázorněno silové působení na lopatku  

v uniformním oběžném kole, čárkovaně pak 

silové působení na lopatky umístěné 

v kombinovaném oběžném kole. 

 

    Na zmíněných obrázcích je patrný pokles průběhu silového působení na lopatkách s větším 

natočením (lopatka s 0° natočení). Pokles silového působení je způsoben nárůstem statického 

tlaku v lopatkovém kanále mezi přetlakovou stranou lopatky s menším úhlem natočení 

(reakce nárůstu tlaku vlivem rázové složky rychlosti) a podtlakovou stranou lopatky s větším 

natočením. To způsobí snížení rozdílů statických tlaků mezi podtlakovou a přetlakovou 

stranou lopatky s větším úhlem natočení a výsledný silový účinek na lopatku klesá. Tlaková 

distribuce v prostorách oběžného kola NU 0°/-6° pro různé provozní režimy je vizualizována 

na následujícím obrázku: 

 

Obr. 3.19 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 

kanálu u komory turbíny), varianta NU 0°/-6°; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

    Situace s průběhem síly se zásadně mění právě s rozdílem v úhlu natočení mezi lopatkami 

∆β = 6°. Silová charakteristika má v oblastech natočení lopatkami ∆β < 6° klesající tendenci 

směrem k průběžným otáčkám, zatímco ∆β > 6° způsobí překlopení silové charakteristiky  

a síla má rostoucí průběh směrem k průběžným otáčkám.  K prohloubení rozdílu silového 

působení ještě přispívá fakt, že lopatka s větším natočením zpravidla pracuje s menšími 

vstupními rázy rychlosti (tj. bez-rázový vstup) a tlaková diference je daná pouze vztlakem 

profilu.  

    Díky získaným informacím pomocí numerického modelování proudění bylo zjištěno, že při 

výrobě prototypu nepravidelného oběžného kola určeného pro výsledné měření v hydraulické 

laboratoři je nutné počítat s rozdílným zatěžováním jednotlivých lopatek se změnou otáček.  

U všech kombinovaných oběžných kol dochází v některých provozních režimech k přenosu 

krouticího momentu primárně jen pomocí jedné sady oběžných lopatek (zpravidla s menším 

úhlem natočení). To je nebezpečné i z hlediska změny ohybové pevnosti lopatek vlivem 
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natočení. Vzhledem k tomu, že rozdílná orientace lopatek a vzájemná interakce lopatek 

v kombinovaném oběžném kole má přímý vliv na rozložení statického tlaku po délce lopatek, 

byla provedena analýza kavitačních vlastností turbíny. 

Kavitační vlastnosti 
    Pomocí okrajové podmínky statického tlaku na výstupu domény turbíny (ekvivalent 

vodního sloupce odpovídajícímu geodetické výšce dolní hladiny) bylo možné simulovat vznik 

kavitace.  Kvantitativní vyjádření kavitace lze vyjádřit pomocí tzv. Thomova kavitačního 

součinitele σ [-]. Kavitační součinitel byl stanoven pomocí následující rovnice: 

kde proměnná ps2 [Pa] představuje hodnotu absolutního statického tlaku na výstupu ze sací 

trouby, pv [Pa] je tlak sytých par, ρ [kg∙m-3] představuje hustotu média, g [m∙s-2] gravitační 

zrychlení, H [m] celkový spád na turbínu a rychlost v2 [m∙s-1] je axiální rychlost na výstupu  

z difuzoru turbíny. [14] 

    Kavitační vlastnosti turbíny byly posuzovány z hlediska bodu, kdy kavitace začíná 

ovlivňovat výkonové parametry turbíny. Tento stav byl označen σo [-]. Druhý stav odpovídal 

bodu ve strhávací křivce, kde hydraulická účinnost vlivem kavitace klesne o více než  

∆ηh > 1% z původní hodnoty, je označován za kritický provozní režim turbíny a bývá 

označený σ1 [-].  

    Uniformní oběžná kola v kavitačních charakteristikách vykazovala standardní průběh 

poklesu účinnosti a hydraulického výkonu. Hydraulická účinnost je konstantní s postupným 

snižováním absolutního tlaku a se vznikem parní frakce nastává pokles účinnosti. 

Z vizualizací parní frakce je zřejmé, že kavitace nastává na podtlakových stranách lopatek 

s iniciací u náběžné hrany vnější proudnice. Tato oblast lopatky je zvlášť citlivá z důvodu 

největších obvodových rychlostí. 

    V případě neuniformního oběžného kola dochází k plynulému poklesu hydraulické 

účinnosti i při vysokých hodnotách kavitačního součinitele, ale k úplnému zaplnění prostoru 

oběžného kola parní frakcí nedochází. K úplnému stržení charakteristiky dochází později, 

přibližně v režimech srovnatelných s uniformními variantami z pohledu hodnoty kavitačního 

součinitele. Charakteristickou vlastností pro tento typ oběžných kol je vznik kavitace pouze 

na podtlakových stranách lopatek s menším úhlem natočení. Z mechanismu popsaném 

v předešlé kapitole vyplývá, že sada lopatek zvyšuje absolutní tlak v mezilopatkovém kanále 

a dochází k potlačení vzniku kavitace na lopatkách s větším natočením. Pozitivní vliv mají  

i lepší proudové poměry na náběžné hraně této lopatky. Lopatky, které nejsou zatíženy 

kavitací, pracují optimálně i v oblastech nižších kavitačních součinitelů. Lopatky zatížené 

kavitací postupně snižují hydraulickou účinnost, ale k úplné ztrátě funkce oběžného kola 

nedochází.      

 

Obr. 3.20 Vývoj objemu parní frakce n=1200 min-1, NU 0°/-6°; σ = 3,35; σ = 2,66; σ = 1,98;  

σ = 1,64. 

 
σ =

(𝑝s2 − 𝑝v)
𝜌 ∙ 𝑔 +

𝑣2
2

2 ∙ 𝑔

𝐻
 

(7) 
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Kavitační charakteristiky uniformní a neuniformní turbíny 
    Ze strhávacích křivek uvedených v disertační práci byly získány body, které reprezentují 

dva provozní stavy σ1 a σ0 komentované v úvodu této kapitoly. 

  
Obr. 3.21 Kavitační charakteristiky n – σ1 

turbíny: U 0°; U -6° a NU 0°/-6°. 
Obr. 3.22 Kavitační charakteristiky n - σo 

turbíny: U 0°; U -6° a NU 0°/-6°. 

    Z výsledků vyplývá, že optimum kavitačních charakteristik koresponduje s optimem bodu 

s maximální účinností u všech řešených variant. U uniformních variant je minimální hodnota 

σ1 ≈ 1,6 – 1,8. U kombinovaného oběžného kola NU 0°/-6° je tato hodnota výrazně vyšší  

σ1 ≈ 2,8 ale ze simulací vyplývá, že by výsledná charakteristika měla být širší, zejména  

v oblasti vyšších průtoků.  

3.2.2.  Modelová turbína s posunutými lopatkami v axiálním směru 
    Pro modelové zkoušky byla použita i původní varianta turbíny s axiálními posuvy, uvedená 

v kapitole 3.1. Axiální turbína s posunem lopatek v axiálním směru. Varianta NU 0/40 mm 

byla pomocí rozměrového měřítka upravena a numericky a experimentálně ověřena. 

Upravené modelové oběžné kolo je označeno jako NU 0/10 mm.  

    Cílem bylo další ověření zachování hydraulických vlastností oběžného kola. V oblasti 

nižších průtoků kopírovala svým průběhem původní uniformní variantu, ale s přechodem 

do oblasti vyšších průtoků docházelo k výraznému poklesu hydraulické účinnosti. V tomto 

případě bylo pozorováno, že relativně malé posunutí lopatek oběžného kola mělo výrazný vliv 

na zesílení nestabilit v sací troubě v numerické simulaci. Toto chování nepravidelných mříží 

se u výpočtu oběžného kola pro MVE Lužnice neprojevilo a z analýzy výsledků vyplývá, že 

nepravidelné lopatkové mříže v kombinaci se sací troubou, která pracuje na hranici 

hydraulických možností, může výrazně ovlivnit výsledné charakteristiky získané z CFD.   

  
Obr. 3.23 Q11- ηh účinnostní charakteristika vírové 

turbíny (NU 0/10mm). 
Obr. 3.24 n11 - P11 výkonová charakteristika 

vírové turbíny (NU 0/10mm). 

    Z průběhu silového působení axiálně posunuté lopatky je patrný rozdíl zatěžování, resp. 

Charakteristické odsazení silové charakteristiky. Průběh síly odpovídá uniformním oběžným 

kolům a roste s klesajícími otáčkami. Lopatka v popředí byla zatěžována zpravidla větší silou 
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než lopatky umístěné dále od výztužných lopatek. Změna silového působení může být 

způsobena zpracováním tlakového potenciálu první řadou lopatek.  

 

 

Obr. 3.25 Silové působení na jednotlivé lopatky 

oběžného kola turbíny NU 0/10 mm. Modrou čarou 

je znázorněno silové působení na lopatku  

v uniformním oběžném kole, černou silové působení 

na lopatky umístěné v kombinovaném oběžném 

kole. 

3.2.3. Vírová modelová turbína s indiferentními lopatkami 
    V rámci simulací byla provedena analýza vírové turbíny s tzv. indiferentními lopatkami. 

Indiferentní lopatka by v optimálním provozním režimu neměla přenášet krouticí moment  

a měla by sloužit pouze ke stabilizaci proudění. Průběh úhlu β se po délce indiferentní lopatky 

neměnil. Vstupní úhel lopatky byl stejný jako výstupní úhel β1 = β2. Indiferentní lopatka byla 

umístěna do turbíny dle rozložení, uvedeném na obrázku Obr. 3.11 b. Výsledky predikovaly 

významný pokles hydraulické účinnosti viz Obr. 3.26 a posun charakteristiky do výrazně 

vyššího jednotkového průtoku Q11 = 2,9 m3∙s-1
 (dáno nestabilitou sací trouby). Pozitivní 

změnou byl markantní nárůst hydraulického jednotkového výkonu turbíny v optimu přes  

∆P11 = 1,5 kW viz Obr. 3.27. 

  
Obr. 3.26 Q11- ηh charakteristika vírové turbíny 

se sadou indiferentních lopatek. 
Obr. 3.27 n11 - P11 charakteristika vírové turbíny 

se sadou indiferentních lopatek.  

    Z hlediska silového působení na lopatky oběžného kola došlo ke zcela zásadní změně  

ve vztahu k uniformním oběžným kolům. Indiferentní lopatka je navržena tak, aby 

v optimálním provozu nepřenášela žádný krouticí moment Mk [N·m] a nebyla zatěžována 

výslednou silou od proudící kapaliny. Při zvyšování otáček však dochází ke změně 

proudových poměrů na vstupu a voda natéká na podtlakové strany lopatek. To způsobuje 

pokles krouticího momentu a silových účinků až do záporných hodnot. Lopatka funguje  

na pravých stranách charakteristik jako brzda.  

 

Obr. 3.28 Působení krouticího momentu  

na jednotlivé lopatky oběžného kola turbíny 

s indiferentními lopatkami. Plnou modrou 

čarou je znázorněno silové působení  

na lopatku v uniformním oběžném kole, 

černou pak silové působení na lopatky 

umístěné v kombinovaném oběžném kole 
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    Poloha bodu s maximální účinností n11 = 110 - 125 min-1 odpovídá nulovému krouticímu 

momentu na indiferentní lopatku. Turbína pracuje nejefektivněji, pokud indiferentní lopatka 

neodebírá kapalině žádnou energii viz Obr. 3.29. 

 

Obr. 3.29 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90% výšky průtočného 

kanálu u komory turbíny), varianta s indiferentními lopatkami; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

3.2.4. Vírová turbína s upravenou sací troubou 
    V rámci této disertační práce byl dodatečně proveden hydraulický návrh sací trouby jako 

náhrada za stávající difuzor obdélníkového průřezu, který v oblastech vysokých průtoků  

Q11 > 2,6 m3∙s-1 nefungoval správně. U nízko-spádových turbín je sací trouba klíčovou částí 

turbíny a v případě jejího špatného návrhu zásadně snižuje výkonové parametry turbíny. 

Výsledkem této rozvahy byly tři sací trouby s rozdílným úhlem otevření viz Obr. 3.30. 

Zelenou barvou je označena varianta s celkovým úhlem otevření 9°. Tato varianta byla 

nejvhodnějším kompromisem mezi hydraulickou účinností a rozměry. Modrou barvou je 

značena varianta s celkovým úhlem otevření 6°. Tato varianta dosahovala nejlepších 

parametrů. Poslední variantou, označenou červenou barvou, byla sací trouba s proměnlivým 

úhlem otevření. Černou barvou je označena původní varianta 

 

Obr. 3.30 Srovnání geometrie různých návrhů sací trouby určené pro modelovou vírovou turbínu. 

   Nástrojem pro srovnání jednotlivých návrhů byla velikost hydraulické účinnosti sací trouby 

ηdif [%]. Účinnost je definována pomocí poměru rozdílu statických tlaků mezi vstupem ps1 

[Pa] a výstupem ze sací trouby ps2 [Pa] k rozdílu dynamických tlaků mezi vstupem pd1 [Pa]  

a výstupem pd2 [Pa] ze sací trouby. Vztah pro hydraulickou účinnost sací trouby lze vyjádřit 

následovně.[17]  

 𝜂diff =
𝑝s2 − 𝑝s1

𝑝d1 − 𝑝d2
 (12) 

    Druhým parametrem byl koeficient tlakové regenerace cp [-]. Tento koeficient reprezentuje 

přeměnu kinetické energie na tlakovou energii v difuzoru. Jedná se tedy o poměr rozdílů 

statických tlaků ve vyšetřovaném řezu (výstupu ze sací trouby ps2 [Pa] a na vstupu sací trouby 

ps1 [Pa]) k dynamickému tlaku ze vstupu do sací trouby pd1 [Pa], který lze vyjádřit jako součin 
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druhé mocniny časově středované rychlosti na vstupu �̅�(1)
2  [m∙s-1] a hustoty vody ρ [kg∙m-3]. 

[17] 

 
𝑐p =

𝑝s2 − 𝑝s1

1
2 𝜌�̅�(1)

2
 

(13) 

    Srovnání difuzorů z hlediska uvedených veličin pro bod odpovídající provozu v oblasti  

s rozvinutým zpětným prouděním je shrnuto v disertační práci. V rámci disertační práce jsou 

uvedeny i charakteristiky ze simulací sací trouby se 6° otevřením v kombinaci s referenčním 

oběžným kolem U 0° a NU -3°/-6°/-9°. Pro ukázku vlivu sací trouby na výsledné parametry 

turbíny jsou v této zkrácené verzi disertační práce uvedeny srovnání výsledných účinnostních 

viz Obr. 3.31 a výkonových viz Obr. 3.32 charakteristik varianty NU -3°/-6°/-9° s původní  

a novou sací troubou se 6° otevřením. 

    Sací trouba s kombinací zmíněné varianty výrazně posunuje optimum do oblasti vyššího 

jednotkového průtoku s nárůstem hydraulické účinnosti. Výkon turbíny byl markantně 

navýšen. Z výsledků je patrné, že u nízko-spádových turbín má účinnost sací trouby výrazný 

vliv na celkové parametry turbíny. Z praktického hlediska může být sací trouba se 6° 

otevřením nevyhovující z hlediska rozměrů. Tyto výsledky však demonstrují možný potenciál 

turbíny v oblasti vysokých Q11 > 2,6 m3∙s-1. 

3.2.5. Shrnutí 
    Ze všech výsledků, které jsou uvedené v disertační práci získané pomocí numerických 

simulací modelové vírové turbíny s použitím nepravidelných lopatkových mříží lze vyvodit 

následující závěry: 

- Numerické simulace oběžných kol určených pro nejvyšší průtoky predikují 

problematické proudění v sací troubě zejména pro průtoky vyšší než Q11 > 2,6 m3∙s-1 .  

- Použití nepravidelných lopatkových mříží může ovlivnit provozní rozsah 

rychloběžných turbín. Přímý vliv na výsledné charakteristiky má použití lopatek 

s různým natočením určených pro různé velikosti průtoků turbínou. Nelze konstatovat, 

že použití nepravidelných lopatkových mříží vždy vede k lepším výsledkům. 

- Použití lopatek, navržených pro různé průtoky, může v některých případech výrazně 

ovlivnit ηh – n11 charakteristiku turbíny.  

- Oběžná kola s malým rozdílem natočení NU 0°/-3° mohou mít vliv na pokles 

hydraulické účinnosti v oblastech vysokých průtoků v pravých stranách účinnostních 

charakteristik. 

  

Obr. 3.31   Q11 - ηh charakteristika vírové 

turbíny NU -3°/-6°/-9° se sací troubou s úhlem 

otevření 6°. 

Obr. 3.32   n11 - P11 charakteristika vírové 

turbíny NU -3°/-6°/-9° se sací troubou s úhlem 

otevření 6°. 
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- Oběžné kolo NU 0°/-6° dosahovalo dobré hydraulické účinnosti a z výsledků lze 

usoudit, že maximální přípustný rozdíl v natočení lopatek z hlediska ovlivnění šířky 

provozního pásma je ∆β = 6°. 

- Použití lopatek s vyšším rozdílem úhlu natočení v jednom oběžném kole vede ke 

vzniku rázových složek na vstupních hranách lopatek. To může způsobovat pokles 

hydraulické účinnosti a zúžení provozního pásma turbíny tak, jako tomu bylo 

v případě varianty NU 0/-9°. 

- S existencí rázových složek rychlosti na vstupních hranách je spojený i obrácený 

průběh silového působení na jednotlivé lopatky oběžného kola během změny otáček. 

Docházelo k nárůstu síly na lopatku se zvyšujícími se otáčkami rotoru (NU 0/-9°) 

nebo ke stagnaci síly na konstantní hodnotě (NU 0/-6°).  

- Bylo pozorováno charakteristické odsazení průběhu síly na lopatkách pouze 

s axiálními posuvy. Tento jev se prakticky projevoval u všech nepravidelných mříží. 

Výše zmíněný fakt je nutné zohledňovat při návrhu nepravidelných lopatkových mříží 

zejména z konstrukčního a pevnostního hlediska.   

- Obecně lze říci, že kombinace více lopatek v jednom oběžném kole (tj. 3 sady lopatek) 

vede k lepším výsledkům z hlediska vlivu na účinnostní parametry a rozložení 

silového působení a distribuce absolutního tlaku v lopatkových kanálech. 

- Z hlediska kavitačních vlastností se nepravidelné lopatkové mříže, zejména 

s rozdílným vstupním úhlem (rozdílným natočením), jeví jako velmi neefektivní. Při 

provozu dochází k výraznému poklesu statického tlaku na sací straně jedné ze sad 

lopatek (zpravidla lopatka s menším natočením). To znamená, že během provozu 

turbíny dochází dříve k projevům kavitace. V rámci experimentu bude měřena  

i varianta NU 0°/-3°/-6°, která je z hlediska rozložení statického tlaku výrazně lepší 

než varianty s kombinací dvou sad lopatek   

- Malé axiální posunutí lopatek nemá výrazný vliv na výkonové parametry turbíny. 

V případě použití těchto typů nepravidelných lopatkových mříží s větším pounutím  

a v kombinaci s difuzorem, který nepracuje zcela správně, mohou numerické simulace 

predikovat výrazné zhoršení proudění v sací troubě a s tím i spojené účinnostní  

a výkonové parametry. Tato změna byla pozorována zejména v oblastech vyšších 

průtoků, kde použitá sací trouba nepracovala zcela správně.  

- Návrh turbíny s indiferentními lopatkami výrazně snižuje hydraulickou účinnost  

a zvyšuje průtočnost turbíny. Můžeme předpokládat, že nízká hydraulická účinnost je 

projevem sací trouby, která pro hodnotu Q11 = 3 m3∙s-1 (optimum varianty 

s indiferentními lopatkami) zcela jistě neplní svou funkci. Nejvyšší účinnosti je 

dosaženo v oblasti, kdy indiferentní lopatky nepřenášejí žádný krouticí moment. 

- V závěru této kapitoly byla věnována pozornost návrhu nové sací trouby. Z této krátké 

rozvahy vyplynulo, že nejlepší variantou je sací trouba s konstantním úhlem otevření 

6°. Alternativou s dobrými výsledky byla kuželová sací trouba  

s kombinovaným úhlem otevření 9° a 6°. Úprava sací trouby výrazně zvyšuje 

hydraulickou účinnost a přibližně zachovává ostatní parametry. Úpravy difuzoru zcela 

nepotlačily projevy zpětného proudění pro vyšší průtoky, ale výrazně tuto oblast 

posunuly směrem k vyšším průtokům. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ PARAMETRŮ MODELOVÉ 
TURBÍNY 

    V rámci této disertační práce byl navržen nový náboj turbíny s možností výměny 

jednotlivých oběžných kol vyráběných metodou plastového 3D tisku (technologií SLS nebo 

FDM). Celý náboj se skládal z kovového šestihranu pro zajištění dostatečné styčné plochy 

mezi plastovým kolem a hřídelí viz Obr 4.1.- zeleně a plastových výtisků oběžných kol  

a náboje viz Obr 4.2.- červeně. 

 

 

 

Obr. 4.1 Virtuální konstrukční model 

v prostředí SolidWorks, červeně jsou označený 

části, které budou vyráběny pomocí 3D tisku, 

zelenou barvou jsou označeny součásti 

z konstrukční oceli. 

 

 

Ověření pevnosti lopatek 
    Ze získaných numerických simulací byl získán přehled působení celkové síly na lopatku 

oběžného kola pro jednotlivé varianty, resp. rozložení statických tlaků na smáčených 

plochách turbíny. Tyto statické tlaky sloužily jako vstupní okrajová podmínka pevnostním 

výpočtům uvažující plastové oběžné kolo (předpoklad izotopního materiálu – SLS tisk, 

materiál PA12). Pevnostní analýza byla provedena pro tři geometrické varianty: U 0°; U 6°  

a NU 0°/-6°. Maximální přípustná deformace pro uniformní kola byla 1 mm na odtokové 

hraně pro různé provozní režimy. Maximální deformace byly patrné u neuniformních 

oběžných kol (max. 1,5 mm). 

  
Obr. 4.2 Srovnání původního modelu (modře)  

a deformovaného modelu (červeně); 

Kombinované oběžné kolo NU 0° /-6°; lopatka 

s 0° natočení.   

Obr. 4.3 Srovnání původního modelu (modře)  

a deformovaného modelu (červeně); 

Kombinované oběžné kolo NU 0° /-6°; lopatka 

s 6° natočení.   

    Z výsledků bylo patrné, že lopatka vyrobená pomocí 3D tisku s uvažováním izotropního 

materiálu by měla teoreticky vydržet hydraulické zkoušky na zkušebně, s koeficientem 

bezpečnosti kb = 7. Podrobné výsledky zahrnující deformace a maximální napětí jsou 

uvedeny v disertační práci. 
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4.1. Výkonové parametry turbín  
    Výsledné účinnostní charakteristiky, které byly prezentovány v předešlých kapitolách 

věnujícím se CFD analýzám, byly získány vždy ze vstupní a výstupní plochy výpočtové 

domény (v charakteristikách červená tečkovaná čára). Pro korektnější srovnání 

s experimentem byly vybrané varianty dodatečně vyhodnoceny z řezů, odpovídajícím poloze 

tlakových snímačům na zkušebně. Tyto ztráty na účinnosti nabývaly hodnot v rozsahu  

Δηh = 1,5 – 3 % s růstem k vyšším průtokům (v následujících charakteristikách jsou označeny 

červenou plnou čarou).  

    Data získaná měřením (jednotlivé body charakteristik) jsou v grafech označeny křížkem. 

Vzhledem k častým rozkmitům parametrů způsobených labilitou v sací troubě, byly body 

charakteristik měřeny opakovaně. V oblasti labilit nebylo možné opakovaně naměřit stejné 

hodnoty. Pro představu jsou v charakteristikách uvedeny všechny body měření a proloženy 

vhodným polynomem 5. nebo 6. řádu.     

    Za účelem potlačení případné kavitace byla všechna data z měření výkonových parametrů 

získána při absolutním statickém tlaku Pabs = 150 – 170 kPa. Spád byl stanoven na H = 3 m. 

    Výsledné charakteristiky z měření byly vyhodnoceny z dat dle vztahů uvedených 

v disertační práci. Rozdíl mezi mechanickou a hydraulickou účinností dosahoval dle přepočtu 

pomocí polynomu velikosti až 6 %. [23] 

    Oběžné kolo neuniformní varianty NU 0°/-6° PA12 (resp. obecně oběžná kola vyráběná 

metodou SLS) dosahovala výrazně menší průtočnosti než v numerických simulacích. 

Provozní oblast této varianty byla částečně zatížena labilitou v sací troubě. Rozkmit 

parametrů byl sledován při hodnotách Q11 > 2,55 m3∙s-1. Charakteristické sedlo v účinnostní 

charakteristice se začalo projevovat pro Q11 > 2,7 m3∙s-1. Hodnota průběžných otáček této 

varianty dosahovala n11P = 355 min-1 při spádu H = 1,5 m.  

  
Obr. 4.4 Q11 - ηh charakteristika neuniformní 

varianty NU 0°/-6°. 

 

Obr. 4.5 n11 - P11 charakteristika neuniformní 

varianty NU 0°/-6°. 

 

    Neuniformní varianta NU 0°/-3°/-6° PET-G byla vyrobena metodou FDM z materiálu 

PETG. Varianta se shoduje s numerickou simulací a dosahuje nejvyšší hydraulické účinnosti 

ze všech měřených oběžných kol ηh = 81 %. Rozkmit parametrů vlivem lability v sací troubě 

nastává přibližně pro Q11 > 2,6 m3∙s-1. Sedlo v účinnostní charakteristice začíná být patrné pro 

Q11 > 2,8 m3∙s-1. Hodnota průběžných otáček této varianty dosahovala n11P = 370 min-1  

při spádu H = 1,5 m. Obecně varianty vyráběné metodou FDM dosahovaly lepší shody 

s numerickou simulací, zejména z hlediska výsledné hltnosti turbíny. 
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Obr. 4.6 Q11 - ηh charakteristika neuniformní 

varianty NU 0°/-3°/-6°. 

 

Obr. 4.7 n11 - P11 charakteristika neuniformní 

varianty NU 0°/-3°/-6°. 

 

    Měření neuniformní varianty NU 0/10 mm potvrdilo zachování hydraulických vlastností 

oběžného kola v případě kombinace lopatek stejné geometrie s různou axiální polohou 

v lopatkovém kanálu. Hydraulická varianta dosahuje velmi dobré účinnosti v optimu. Labilita 

sací trouby se projevila i u této varianty. Hodnota průběžných otáček pro spád H = 1,5 m byla 

stanovena pro n11P = 370 min-1. Numerické simulace v oblasti pravé strany účinnostní 

charakteristiky varianty U 0° špatně predikovaly výslednou hydraulickou účinnost, která je 

dle měření shodná s variantou NU 0/10 mm.  

 

 

 

 

Obr. 4.8 Q11 - ηh charakteristika neuniformní 

varianty NU 0/10 mm ve srovnání s uniformní 

variantou U 0° CPE a numerickými 

simulacemi. Tato shoda potvrzuje, že posuny 

lopatek v axiálním směru nemají výrazný vliv 

na změnu hydraulických parametrů turbíny. 

 

4.2. Kavitační charakteristiky turbín 
    Měření kavitačních vlastností neuniformní varianty NU 0°/-6° potvrdilo charakteristický 

pokles účinnosti v závislosti na kavitačním koeficientu. Typickou vlastností těchto oběžných 

kol byl vznik kavitace jen u jedné ze sad lopatek, pro vyšší hodnoty kavitačního součinitele  

a relativně dlouhý a pozvolný pokles hydraulické účinnosti. K samotnému „stržení“ kavitační 

křivky dochází až v oblastech velmi nízkých kavitačních součinitelů (hodnoty srovnatelné 

s variantou U -6°, která je z hlediska kavitace nejodolnější). V oblastech nejnižších 

kavitačních součinitelů docházelo ke vzniku kavitace na všech lopatkách a k následnému 

stržení kavitační charakteristiky. Nepravidelné lopatkové mříže i přes svou charakteristickou 

vlastnost pozvolného poklesu hydraulické účinnosti nedosahují ani zdaleka kavitačních 

vlastností uniformních variant z hlediska kavitačního součinitele σ1. Výsledná naměřená 

kavitační charakteristika je v oblasti optima v dobré shodě s numerickou simulací.  
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Body kavitační charakteristiky odpovídající mimo-optimálním režimům, zejména  

n11 ≈ 100 min-1 a n11 ≈ 160 – 170 min-1 se s numerickou simulací shodují méně. Přesnost 

numerických simulací v mimo-optimálních režimech s použitím časově středovaných modelů 

turbulence bývá obecně neuspokojivá. Se zahrnutím vícefázového proudění se numerické 

simulace jeví jako slabý nástroj a je potřeba přistoupit k použití pokročilejších prostředků 

numerických simulací. 

 

 

 

 

 

Obr. 4.9 Kavitační charakteristika uniformní 

varianty NU 0°/-6° PA12 ve srovnání 

s výsledky numerických simulací. 

4.3. Shrnutí 
    Oběžná kola, která byla vyrobena pomocí plastového 3D tisku, byla vzhledem 

k podmínkám tisku rozměrově přesná. Rozdíly byly učeny pomocí optického 3D skenování  

a odchylky byly detekovány převážně na odtokových hranách lopatek, s maximální 

odchylkou do 1 mm ve srovnání s 3D modelem. Tato oběžná kola, i přes zmíněné nepřesnosti 

výroby, dosahovala velmi dobrých hydraulických parametrů a lze konstatovat, že výsledky 

získané měřením jsou ve shodě s numerickými simulacemi. Z dat získaných měřením lze 

vyvodit následující závěry: 

- Měření oběžných kol vyrobených různou metodou tisku potvrdilo, že během 

hydraulických zkoušek s vyšším spádem (H = 3 m) dochází k jejich deformaci 

- Výsledná data jsou v oblasti vyšších průtoků Q11 > 2,5 m3∙s-1 zpravidla zatížena 

labilitou v sací troubě, která byla predikována v rámci numerických simulací. Tato 

labilita je způsobena zpětným prouděním po bočních stěnách sací trouby (oblast 

největšího otevření). Během měření se tato labilita projevovala rozkolísáním spádu  

a krouticího momentu. V oblastech vyšších průtoků Q11 > 2,8 m3∙s-1 se labilita 

projevovala sedlem v účinnostní charakteristice.[20][21][22] 

- Díky této labilitě nelze jednoznačně zhodnotit, která z měřených variant dosahuje 

nejširšího provozního pásma. Ze získaných dat dosahují nepravidelné mříže velmi 

dobrých výsledků z hlediska hydraulické účinnosti. Numerické simulace v tomto 

případě nepodchytily zcela správně ztráty vniklé zpětným prouděním v sací troubě 

v mimo-optimálních režimech, zejména u varianty U 0°, a tak jsou výsledné 

hydraulické účinnosti v porovnání s měřením značně nadhodnoceny (pro vyšší 

hodnoty Q11). 

- Výsledná vyšší hydraulická účinnost může být způsobena přepočtem pomocí 

polynomu charakterizující odpor převodu. Otázkou zůstává, zda-li výsledné 

deformace oběžného kola (možná adaptace geometrie na proudové poměry) nemohou 

účinnost navyšovat. 

- Z hlediska hltnosti a hydraulického výkonu se simulace s měřením shodují. 

- Výsledky kavitačních charakteristik dosahují velmi dobré shody s numerickou 

simulací, zejména v oblasti optima. Z měření vyplývá, že nepravidelné lopatkové 

mříže mají potenciál výslednou kavitační charakteristiku rozšiřovat. Kavitace u těchto 
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typu kol však nastává dříve a se vzrůstajícím počtem sad lopatek je možné bod 

iniciace kavitace posunout.  

- Oběžné kolo s posunutím NU 0/10 mm dosahuje podobných kavitačních vlastností 

jako v případě uniformních oběžných kol. Celou kavitační charakteristiku se však 

nepodařilo naměřit, neboť došlo k destrukci šroubované části náboje, která po šesti 

měřeních výkonových i kavitačních charakteristik byla výrazně opotřebena. I přes tuto 

destrukci modelové turbíny lze usoudit, že splnila svou úlohu a všechna modelová 

kola byla naměřena (původním cílem bylo naměřit kavitační charakteristiky pouze  

pro modely vyrobené metodou SLS). 

- Oběžná kola by bylo vhodné opakovaně experimentálně ověřit s kuželovou sací 

troubou, která z numerických simulací vychází výrazně lépe. Pravděpodobně by došlo 

k posunutí lability sací trouby. 

ZÁVĚR 
    Z výsledků, které jsou shrnuty na koncích hlavních kapitol této disertační práce lze obecně 

definovat několik závěrů pro kombinovaná oběžná kola použitých u nízko-spádových 

rychloběžných turbín. Oběžná kola s kombinovanou lopatkovou mříží, která  

je charakteristická rozdílnou polohou vstupní nebo výstupní hrany lopatky, budou vnášet  

do hydraulického systému nové budící frekvence, s kterými je nutné počítat. Nelze však říci, 

která frekvence bude dominantní a je potřeba tyto nové budící frekvence analyzovat. Vlastní 

frekvence rotorových částí s malým axiálním posunutím lopatek zůstává zachována. Tato 

úprava oběžného kola nemá výrazný vliv na účinnostní a výkonové parametry turbíny. 

Lopatky navržené na konstantní hodnotu průtoku, které se budou lišit pouze polohou 

v lopatkovém kanále, pravděpodobně nebudou výrazně ovlivňovat hydraulické vlastnosti 

turbíny. Tento předpoklad se podařilo i experimentálně ověřit 

    Použití lopatek s různým natočením ovlivňuje provozní pásmo turbín, ale nelze 

jednoznačně zaručit rozšíření provozního pásma. Pokud budou lopatky navrženy s rozdílným 

vstupním úhlem, je pravděpodobné, že budou výrazně snižovat kavitační vlastnosti  

a generovat rázové složky rychlosti na náběžných hranách. Také je nutné počítat s rozdílným 

zatěžováním lopatek v kombinovaném oběžném kole (i u variant s axiálními posuvy). Při 

rozdílném vstupním úhlu lopatky dochází při ∆β > 6° k překlopení silové charakteristiky  

a maximální zatížení lopatek nemusí korespondovat s předpoklady pro uniformní oběžná 

kola. Kombinace více sad lopatek do jednoho oběžného kola zvyšuje pozitivní vliv lopatek na 

výsledné hydraulické vlastnosti turbíny. Z výsledků a zejména zkušenosti lze usoudit, že vliv 

nepravidelných lopatkových mříží bude vzrůstat s klesající rychloběžností, zejména v případě 

použití lopatek s větším úhlem opásání.  

    Variantní provedení oběžného kola s indiferentními lopatkami predikuje velký nárůst 

hydraulického výkonu, zejména díky vysoké hltnosti. Výsledné charakteristiky této varianty 

leží v oblasti labilit sací trouby a bylo by vhodné tyto varianty experimentálně ověřit, zejména 

s kuželovou sací troubou. U této varianty je poměrně velký prostor pro další zlepšení, 

zejména optimalizace lopatkové mříže z pohledu vstupního úhlu a rázových složek na sadě 

lopatek v záběru. 

    Z pohledu kavitačních vlastností je důležité zachovat vstupní úhel lopatky. Oběžná kola 

lišící se vstupním úhlem profilu obecně dosahovala výrazně horších kavitačních vlastností, 

kombinace více sad lopatek tuto hranici mírně posouvala k lepším výsledkům. Oběžná kola 

s axiálními posuvy jsou kavitačně srovnatelná s uniformními variantami. Kavitační vlastnosti 

turbín lze z velké části predikovat z průběhu rozložení statického tlaku po délce lopatek.  
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    Experimentální část této práce z velké části potvrdila hydraulické parametry, které byly 

predikovány numerickými simulacemi. V některých případech byl nástroj numerické 

simulace nedostatečný – predikce správných výkonových parametrů pro oblast zatíženou 

zpětným prouděním v sací troubě, nebo kavitačních vlastností v mimo-optimálních režimech 

u nepravidelných lopatkových mříží. Pro stanovení optimálního bodu provozu turbíny, 

srovnání hydraulických návrhů mezi sebou nebo jako nástroj pro ověření výkonových 

parametrů kombinovaných oběžných kol je numerická simulace s použitím časově 

středovaných modelů turbulence dostačující.   

    Použití tištěných plastových oběžných kol pro experimentální ověření parametrů je možné, 

ale z hlediska praktického komerčního využití naráží tato metoda na své materiálové  

a pevnostní limity. Oběžná kola jsou plastové modely poměrně nasákavé a je potřeba počítat 

se sníženou pevnostní odolností a deformací během provozu. Během návrhu bylo nutné 

geometrii lopatky značně podřídit pevnostním možnostem 3D tisku. Obecně lze říci,  

že modely vyrobené metodou FDM dosahovaly lepší shody s numerickou simulací (záleží na 

orientaci vláken v oběžném kole) než modely vyrobené metodou SLS, kde lze s výhodou 

předpokládat izotropní materiál během pevnostních výpočtů. 

    Zajímavým pokračováním této disertační práce může být měření oběžných kol s kuželovou 

sací troubou, která v numerických simulacích dosahuje velmi dobrých účinnostních parametrů 

a výrazně potlačuje zpětné proudění v sací troubě. Obecně lze říci, že nízko spádové turbíny 

jsou velmi citlivé na proudění v sací troubě a při generování oblastí zpětného proudění 

významně snižují účinnost turbín. Rovněž by bylo vhodné použití průhledné komory turbíny 

a v kombinaci s vysokorychlostní kamerou analyzovat skutečné deformace oběžného kola, 

které mohou významně ovlivnit výsledky měření. Měření referenční varianty oběžného kola 

vyrobeného pomocí CNC obrábění z kovu by mohlo rovněž pomoci vyjasnit skutečné 

parametry oběžného kola ve srovnání s tištěnými variantami. 
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ABSTRAKT 
Tato disertační práce se zabývá hydraulickým návrhem axiální turbíny pomocí CFD a FEM 

analýzy, ze které vychází řada oběžných kol s nepravidelnými lopatkovými mřížemi. Tato 

nepravidelná (kombinovaná) oběžná kola jsou tvořena lopatkami v různých axiálních 

polohách v oběžném kole, nebo lopatkami navrženými pro rozdílné průtoky. Rovněž byly 

použity indiferentní lopatky. Oběžná kola jsou navrhnutá s ohledem na výrobu pomocí 

plastového 3D tisku metodou FDM a SLS. Výsledné hydraulické parametry jsou 

experimentálně ověřeny. Důraz je kladen na analýzu budících frekvencí v turbíně a vlastních 

frekvencí oběžných kol. Byl analyzován vliv na provozní pásma turbín, maximální účinnost, 

výkonové parametry a kavitační vlastnosti. 

ABSTRACT 

This doctoral thesis is focused on hydraulic design of axial turbine by CFD and FEM 

analyses. The results are runners with nonuniform cascades. Nonuniform runners consist of 

blades with different axial positions, blades with different pitch angles in runner or indifferent 

blades. Each runner is designed with respect to 3D printing by FDM or SLS technology and 

hydraulic measuring. The analyses of the excitation frequencies, modal analysis, shape of the 

turbine operating range, maximal efficiency, output parameters and cavitation properties are 

emphasized. 

 


