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1 ÚVOD

V dnešní době hledáme nové efektivnější možnosti k získávání čisté elektrické energie. Je třeba se
zaměřit na výzkum nových technologií, které nám pomohou dosáhnout našeho cíle o snížení zátěže
planety. Další možností je prostudovat kdysi starší patenty, které se ve své době neuchytily. Jeden ta-
kový vynález je právě Teslova turbína, která je popsaná v této práci.

2 TESLOVA TURBÍNA

Teslovu turbínu vynalezl, jak jméno vypovídá, Nicola Tesla na začátku minulého století. Spolu s ní
vynalezl i čerpadlo fungující na podobném principu. Teslova turbína byla primárně určena pro využití
v automobilech jakožto konkurent ještě ne příliš efektivních spalovacích agregátů. Teslův testovací
model byl testován v automobilu, kde byl poháněn párou z kotle, průměr disků turbíny byl 22,5 cm a
tloušt’ka 5 cm a měla mít výkon 110 hp. S teoretickou účinností 90 % se jednalo o úžasné parametry.
Bohužel se teoretické vlastnosti nepotvrdily. Jeden z důvodů byla nedostatečná výrobní technologie
té doby. Poté tato turbína upadla v zapomnění [1].

2.1 KONSTRUKCE

Jedná se o speciální typ turbíny, která nemá lopatky, místo toho má disky uchycené na hřídeli. Tato
konstrukce umožňuje teoreticky pohon turbíny jak kapalinou, tak plyny. Prakticky je třeba konstrukci
turbíny pro médium vždy upravit, protože každé médium se chová jinak.
Turbína má poměrně jednoduchou konstrukci, skládá se z polo duté hřídele, disků nahrazujících lo-
patky a vstupního přívodu. Disky jsou nasazeny na hřídel, která je z obou stran uložená ve dvou lo-
žiscích, které jsou uložené ve skříni. Disky musí být vystředěny a musí být ve stejné rozteči od sebe,
tak aby byly všechny mezery mezi disky stejně velké, k tomu v turbíně slouží distanční podložky.
Dutá část hřídele je spojena přes ložisko na odvodní potrubí a plná část slouží k propojení turbíny s
převodovkou a poté s poháněným zařízením [2].
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2.2 PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Teslova turbína funguje tak, že částice pohonného média vstupují do turbíny na okraj plochy disků,
kde pomocí mezní vrstvy dochází k ulpívání částic. Tyto částice poté předávají pomocí třecí síly svoji
energii přes disky na hřídel. Částice se pohybují v kruhových drahách ke středu turbíny, kde výstupem
vycházejí ven. Čím více je turbína zatížená, tím po kratších drahách se částice pohybují. Na obrázku
1 je znízorněn pohyb částic.

Obrázek 1: Pohyb částic v Teslově turbíně (převzato z [3]

MEZNÍ VRSTVA

Částice tekutiny před deskou mají všechny stejnou rychlost i směr. Částice, které ulpí na desce mají
rychlost nulovou, v blízkosti desky jsou částice tekutiny brzděny pomalejšími částicemi u obtékaného
povrchu. Část jejich kinetické energie se přeměňuje třením na teplo. Oblast v těsné blízkosti stěny
desky, kde se mění rychlost neboli tam, kde existuje gradient rychlosti, a tedy platí nerovnost, se
nazývá mezní vrstva.
Tření na desce stále zbrzd’uje částice tekutiny, další částice vzdálenější od povrchu se přenášejí do
mezní vrstvy. Protože do mezní vrstvy vstupují další částice tekutiny, mezní vrstva směrem po proudu
stále narůstá. Rychlostní profily mají spojitý přechod od nulové rychlosti na stěně do plné rychlosti
ve vnějším proudu [4].

2.3 ÚPRAVA KONSTRUKCE

V rámci mojí práce byla navržena úprava konstrukce turbíny, tak aby se vyrušilo co nejvíce negativ-
ních vlivů, které snižují účinnost turbíny. Oproti patentu má turbína jeden vstup, který je navržený
tak, aby médium šlo co nejvíce hladce na disky. K tomu dále pomáhá také tvar vnitřního prostoru pro
disky, který má tvar Archimédovy spirály. Dále je do výstupní hřídele umístěný kužel, který slouží
k lepšímu výstupu média z turbíny. Tento model byl vyrobený pomocí 3D tisku.
V rámci diplomové práce byla konstrukce lehce přepracována z důvodu snazšího vyrobení pomocí
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obrábění, kdy šasí a hřídel je vyrobeno z kovu. Disky budou vyřezány z plexiskla pomocí laserové
řezačky a zbytek částí je vytištěný z plastu. Řez hotovým modelem můžete vidět na obrázku obrázku
2. Disky s podložkami jsou uloženy mezi dvě ložiska a k neodnímatelné straně turbíny je vše staženo
pomocí K matice, tak aby nedošlo k vodorovnému pohybu v uložení.

Obrázek 2: Řez mého modelu turbíny

2.4 VYUŽITÍ

Existuje několik teoretických možností pro vyžití turbíny. Jedna z nich je využití v hybridních vozech,
kdy by turbínu poháněly výfukové plyny, avšak problémem je, že by za turbínou bylo nutné potrubí
opět dotlakovat.
Další variantou je využití jako malý zdroj energie u energeticky nezávislých domů, které jsou neda-
leko vodních toků.
Nejlepší variantu představuje využití turbíny jako redukční ventil. Protože turbína snižuje tlak. Při na-
vrhnutí výstupu na požadovaný tlak by tak nedocházelo ke ztrátám přebytečné energie, ale došlo by
k jejímu využití na výrobu elektrické energie.

3 ZÁVĚR

Jak tato práce ukazuje, tak občas lze najít mezi staršími vynálezy zařízení, která by v dnešní době
našla uplatnění. V práci je popsán princip fungování Teslovy turbíny, fyzikální principy, na kterých
turbína funguje a úpravy konstrukce, které by měly zlepšit vlastnosti tohoto stroje. Dále jsou zde
popsány možnosti využití turbíny v praxi. V rámci dalšího pokračování na turbíně budou změřeny
její vlastnosti při určité úrovni zatížení.
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