
 
  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

Abstrakt: 
Bakalářská práce se zabývá spojením mezi horizontální vodní turbínou a generátorem. Podává 

přehled základních způsobů používaných k přenosu točivého momentu od turbíny ke 

generátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt: 
Bachelor thesis is concerned with shaft connection between the horizontal water turbine and 

the generator. The thesis gives a survey of basic methods used for transfer of torque from 

turbine to generator shaft. 
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1 Úvod 
Dvě třetiny povrchu naší planety pokrývají vodní plochy. Toto obrovské množství vody 

představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj čisté energie, který lze mnohostranně využívat 

v našem každodenním životě. 

Technické využívání vodní energie sahá hluboko do historie lidstva a patří mezi nejdéle 

využívanou formu energie v přírodě. 

Při porovnání různých zdrojů energie má vodní energie oproti dalším zdrojům (především 

fosilních paliv a jaderné energie) řadu výhod. 

Mezi nejdůležitější se řadí: 

- čistota provozu – neznečisťuje ovzduší, protože nevytváří odpadní produkty jako 

některé další zdroje energií 

- praktická nevyčerpatelnost – je dána neustálým koloběhem vody na naší planetě, jehož 

spouštěcím mechanismem je sluneční energie 

- rentabilní ekonomika – nízké investiční a provozní náklady 

- malá poruchovost – tím i dlouhá životnost a vysoký počet provozních hodin 

- malý počet provozních pracovníků – vzhledem k neustále rostoucí automatizaci 

provozu směřující až k bezobslužnosti 

- dotváří ráz krajiny – při citlivém a technicky správném řešení nezpůsobuje devastaci 

životního prostředí, ale jeho transformaci v jinou kvalitu 

 

Voda je nositelem energie chemické, tepelné a mechanické. 

Mechanickou energii lze dále rozdělit na energii : 

- vodních srážek 

- vodních toků 

- moří 

- ledovců 

 

Nejznámějším a v technické praxi nejvíce využívaným zdrojem energie je energie vodních 

toků a to její forma potenciální (polohová a tlaková) a kinetická (rychlostní). V současné době 

jsou již známá strojně-technologická zařízení na vysoké technické úrovni, která dokáží tuto 

energii účelně využívat . Představitelem těchto zařízení jsou vodní elektrárny, ve kterých se 

pomocí vodních motorů (turbín) přeměňuje energie vodních toků na energii mechanickou. 

Tato mechanická energie je pak dále přenášena z vodní turbíny na generátor, kde je 

přeměňována na energii elektrickou.  
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2 Dělení vodních elektráren 
Běžný typ vodní elektrárny se obvykle skládá z přehradní hráze nebo jezu tj. vodní stavby 

zadržující vodu a strojovny, která obsahuje vodní turbínu s generátorem. Spojení turbíny 

s generátorem tvoří tzv. soustrojí . 

Třídění vodních elektráren lze provádět podle různých hledisek. Podle platné české normy 

ČSN 75 0128 „Vodní hospodářství – Názvosloví využití vodní energie“ se vodní elektrárny 

podle instalovaného výkonu dělí na: 

 

- malé vodní elektrárny (MVE) s instalovaným výkonem do 10 MW, 

- střední vodní elektrárny s instalovaným výkonem od 10 MW do 200 MW, 

- velké vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 200 MW. 

 

Malé vodní elektrárny (MVE) se dále dělí na: 

 

- domácí vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 35 kW, 

- vodní mikroelektrárny s instalovaným výkonem od 35 kW do 100 kW, 

- vodní minielektrárny s instalovaným výkonem od 100 kW do 1000 kW, 

- průmyslové vodní elektrárny s instalovaným výkonem od 1 MW do 10 MW. 

 

 

          
Obr. 2.0 Typická ukázka celkové situace malé vodní elektrárny pro četné lokality [1]  

1 – koryto vodního toku, 2 – jez, 3 – náhon, 4 – vtokové potrubí, 5 – strojovna, 6 – odpadní 

kanál, 7 – jalová propust 
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2.1 Význam malých vodních elektráren 
Malé vodní elektrárny představují velmi významný doplňkový zdroj k výrobě elektrické 

energie. Umožňují využívat energii vodních toků s malými provozními náklady a velkým 

počtem provozních hodin během roku. Mají též velký vliv na úsporu vyčerpatelných zdrojů 

paliv. Studie uvádí, že při výrobě 1kWh v malé vodní elektrárně se uspoří přibližně 1kg 

kvalitního energetického uhlí. 

Dále ze statistických údajů o zásobách vodní energie a její využitelnosti v České republice 

vyplývá, že v současnosti jsou tyto zásoby využívány pouze z 25%. To představuje do 

budoucna potenciální rezervu přibližně 75% použitelnou pro výrobu elektrické energie. 

Malé vodní elektrárny jsou při dnešní technické vyspělosti bezpečným typem elektrárny 

neznečisťujícím životní prostředí a nenarušujícím tak citlivou přírodní rovnováhu. 

Při porovnání s ostatními způsoby výroby elektrické energie se malé vodní elektrárny jeví 

jako ekonomicky a ekologicky perspektivní způsob výroby elektrické energie, který je nutno 

nadále úspěšně rozvíjet. 

 

 
                             Obr. 2.1 Typická ukázka strojovny malé vodní elektrárny [12]  

 

1 – strojovna, 2 – portálový jeřáb, 3 – generátor, 4 – setrvačník, 5 – turbína (Francis), 

6 – vtokové potrubí, 7 – výtokové potrubí (savka), 8 – odpadní kanál 
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3 Volba vodní turbíny 
Podle podmínek daných polohou malé vodní elektrárny se v těchto elektrárnách používají tři 

základní druhy turbín: 

- turbína Kaplanova 

- turbína Francisova 

- turbína Peltonova 

 

Ke zvolení konkrétního typu vodní turbíny je rozhodující množství protékající vody    

Q[m 3 .s 1− ] a výška jejího spádu čili výškový rozdíl hladin (vzájemné převýšení) H [m]. 

Základní volbu určitého typu vodní turbíny znázorňuje následující graf: 

 

  
                                         Obr. 3.0 Graf volby typu vodní turbíny [12] 
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3.1 Kaplanova turbína 
Roku 1912 ji vynalezl Viktor Kaplan, profesor brněnské techniky. Jedná se o přetlakovou 

turbínu vhodnou pro malé spády a velké průtoky, které nejsou stálé. V závislosti na rozdílu 

výšek hladin se instaluje buď se svislou nebo vodorovnou hřídelí (osou otáčení). Vyznačuje 

se velmi dobrou možností regulace náklonu lopatek rozváděcího a oběžného kola, čímž se liší 

od svého předchůdce-Francisovy turbíny. Dále se od ní liší počtem lopatek (je menší) a 

tvarem oběžného kola. 

Účinnost Kaplanovy turbíny je vyšší než turbíny Francisovy, ale je konstrukčně podstatně 

složitější a tím i následně dražší.  

            
                                           Obr. 3.1.1 Schéma Kaplanovy turbíny [6] 

 

          
 

Obr. 3.1.2 Oběžné kolo Kaplanovy turbíny [12]             Obr. 3.1.3 Vyrobené oběžné kolo [12] 
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3.2 Francisova turbína  
Je to přetlaková turbína, která vznikla v roce 1848 vylepšením předchozích typů Jamesem 

B.Francisem-americkým technikem anglického původu. Je vhodná pro střední spády a 

průtoky. Podle osy otáčení může být vertikální nebo horizontální. Vertikální turbína má oproti 

horizontální vyšší účinnost, ale ztrácí ji ve složitých převodech. 

Voda je do turbíny přiváděna vstupním potrubím spirálového tvaru. Vtéká do stavitelných 

lopatek rozváděcího kruhu, kde získává rychlost a směr nutný pro vstup do oběžného kola . 

V oběžném kole předává svoji energii a axiálně odtéká kolenovou savkou s velkým 

poloměrem ohybu do odpadního kanálu. 

Francisovy turbíny dnes patří mezi nejpoužívanější na světě a jsou často používané u 

přečerpávacích elektráren. 

                    
                                                Obr. 3.2.1 Schéma Francisovy turbíny [7] 

               
 

      Obr. 3.2.2 Oběžné kolo Francisovy turbíny [12]     Obr. 3.2.3 Vyrobené oběžné kolo [12] 
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3.3 Peltonova turbína 
Je to rovnotlaká turbína vynalezená v roce 1880 američanem Lesterem A.Peltonem. Je 

vhodná pro velké spády a malé průtoky. 

Voda je do lžícových lopatek oběžného kola tečně přiváděna přes jednu nebo více kruhových 

dýz, které jsou umístěny na přívodním potrubí. Regulace se provádí zasouváním jehly do 

dýzy. V oběžném kole předává voda svoji energii, kolo roztáčí a volně padá do odpadního 

kanálu-na rozdíl od Kaplanovy a Francisovy turbíny nemá savku. Protože tato turbína pracuje 

s vysokými tlaky musí být vybavena deflektorem, který v případě nutnosti odkloní vodní 

paprsek mimo lopatky oběžného kola. 

Peltonova turbína je relativně jednoduchá, nevýhodou je pouze složitý tvar lopatek oběžného 

kola. 

                   
                                        Obr. 3.3.1 Schéma Peltonovy turbíny [8] 

 

 

                   
 

      Obr. 3.3.2 Oběžné kolo Peltonovy turbíny [12]        Obr. 3.3.3 Vyrobené oběžné kolo [12] 
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4 Generátory v malých vodních elektrárnách 
K přeměně mechanické energie na energii elektrickou se v MVE používají asynchronní nebo 

synchronní generátory, připojené k vodní turbíně různými způsoby. Vodní turbína roztáčí 

generátor a ten ve svém ústrojí přeměňuje mechanickou energii rotujícího hřídele na  energii 

elektrickou. 

 

Asynchronní generátor – používá se nejčastěji u malých vodních elektráren. Vyznačuje se 

jednoduchostí, spolehlivostí provozu a malými nároky na údržbu. Obsluhu lze snadno 

automatizovat. Dodává elektrickou energii do rozvodné sítě až po dosažení nadsynchronních 

otáček. Předtím musí odebírat jalovou energii z rozvodné sítě a tato energie musí být 

automaticky vhodně kompenzována statickými kondenzátory. Teprve až po dosažení  

nadsynchronních otáček se generátor připojí do sítě a začíná dodávat elektrickou energii. Pro 

požadovanou funkci generátoru je důležité správné stanovení těchto otáček. Otáčky a jejich 

dosažení zajišťuje odpovídající konstrukční řešení převodu mezi vodní turbínou a 

generátorem. Pokud by nebylo otáček dosaženo, neodevzdával by generátor do sítě 

požadovaný wattový výkon. Při poklesu otáček soustrojí by asynchronní generátor začal 

pracovat jako asynchronní motor. 

Mezi nevýhody asynchronních generátorů patří nebezpečné stavy vznikající při přechodových 

jevech v síti a při odběru tzv. jalové energie. Tyto generátory nemohou pracovat v samostatné 

síti. 

Synchronní generátory – oproti asynchronním generátorům jsou dražší a na údržbu složitější. 

Ke své činnosti a rozběhu potřebují další zařízení. Jsou to především dynama, která dodávají 

proud pro zmagnetování pólových nástavců synchronního generátoru a slouží jako budiče. 

Umisťují se obvykle na zadní konec hřídele generátoru. Regulují se v závislosti na napětí a 

zatížení generátoru automatickou napěťovou regulací. Tyto generátory však mohou pracovat 

autonomně do samostatné sítě a jejich účiník může být regulován. Používají se převážně tam, 

kde není dostupná rozvodná síť. 

 

4.1 Otáčky turbíny 
Pro správnou funkci celého soustrojí je nutné správné stanovení otáček turbíny a generátoru. 

Provozní otáčky by měly být otáčkami jmenovitými nn . Jsou odvozeny z hydraulického a 

konstrukčního návrhu vodní turbíny. Odrážejí optimální hodnoty vycházející z obvodové 

rychlosti oběžného kola turbíny dané velikosti a měrné energie. Volba otáček též závisí na 

použitém druhu spojení vodní turbíny s generátorem. Při přímém spojení je volba otáček 

podřízena použitému typu elektrického generátoru. Synchronní otáčky generátoru jsou dány 

počtem pólpárů  p (obvykle p>3) a frekvencí střídavého proudu  f  [Hz]: 
11 .50. −−

== ppfnsch     ][ 1−s                                                                                           (4.1) [1] 
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Při výpadku sítě se vodní turbína roztáčí do vysokých otáček. Nejvyšší otáčky se při 

nezatížené turbíně nazývají průběžné otáčky pn . 

Norma rozlišuje dva typy průběžných otáček: 

průběžné otáčky turbíny – jsou to nejvyšší otáčky, kterých může dosáhnout nezatížená turbína 

bez  spojení s generátorem 

průběžné otáčky soustrojí – jsou to nejvyšší otáčky, kterých může dosáhnout turbína spojená 

s generátorem aniž při tom předá výkon 

Rotor turbíny je při průběžných otáčkách značně namáhán odstředivými silami. Hodnoty 

těchto otáček jsou důležité pro pevnostní a dynamické výpočty rotoru, jeho ložisek a celkové 

konstrukční řešení. 

 

4.2 Výkon turbíny 
Patří mezi základní parametry využitelnosti vodní elektrárny. 

Mechanický výkon turbíny představuje mechanickou energii přenášenou hřídelí za jednotku 

času. Stanoví se na spojce hřídele turbíny ze změřených hodnot kroutícího momentu 

].[ mNM k  a provozních otáček ][ 1−sn : 

nMMP kk ..2.. πω ==     [W]                                                                                       (4.2.1) [1]                

Jmenovitý mechanický výkon turbíny nP  je mechanický výkon turbíny při jmenovité měrné 

energii a jmenovitých otáčkách. 

Dále se rozlišuje instalovaný výkon, což je maximální mechanický výkon turbíny, jehož lze 

dosáhnout při nejpříznivějších podmínkách provozu. 

Teoretický výkon turbíny tP  je výkon, který by poskytla turbína pracující s určitým průtokem 

Q a měrnou energií E (užitným spádem H), kdyby nebylo ztrát v turbíně. Je roven 

hydraulickému příkonu turbíny (hydraulické měrné energii odebrané mezi vstupním a 

výstupním průřezem stroje za jednotku času). Počítá se ze vztahu : 

EmEQPt ... &== ρ          [W]                                                                                         (4.2.2) [1] 

nebo:     
HgQPt ...ρ=                 [W]                                                                                         (4.2.3) [1] 

 
4.3 Účinnost turbíny 
Je definována jako poměr mechanického výkonu a teoretického výkonu (hydraulického 

příkonu): 
11 )...(..2.. −−

== EQnMPP kt ρπη   [-]                                                                              (4.3) [1] 

vynásobením 100 dostáváme účinnost turbíny v procentech. Zde jsou zahrnuté všechny ztráty 

energie, ke kterým dochází v turbíně (mezi vstupním a výstupním průřezem turbíny) a 

představuje tedy celkovou účinnost. Její hodnota je vždy menší než jedna. Při jmenovitých 

provozních parametrech je její hodnota maximální maxη  (též optimální Oη ) 
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5 Přenos mechanické energie s nepřímým spojením 
Základním problémem všech typů vodních turbín je vyvedení mechanické energie-točivého 

momentu-z turbíny ven. Pro tento přenos se používají převody, které jsou z hlediska 

technologického vybavení vodní elektrárny velmi důležité. Správné stanovení druhu převodu 

má vliv na velikost účinnosti turbíny, její provozní spolehlivost a dlouhou životnost. Taktéž 

má vliv na správnou funkci generátoru. Obecně se dá říci, že na převody jsou kladeny velké 

požadavky, které ovlivňují chod celého soustrojí. 

Přenos mechanické energie u velkých soustrojí obvykle zajišťuje přímé spojení hřídele 

s generátorem. Generátor v tom případě bývá konstrukčně řešen přímo na otáčky turbíny. 

U menších soustrojí se jako generátor obvykle používá asynchronní generátor s vyššími 

otáčkami. Proto je nutno zajistit spojení hřídele turbíny s generátorem převodem dorychla. 

Používané druhy převodových ústrojí jsou následující: 

- ozubená soukolí 

- řemenové převody 

- řetězové převody 

- lanové převody 

 

5.1 Ozubená soukolí 
Jsou jedním z nejpoužívanějších druhů převodů. Přenáší mechanickou energii z jednoho 

hřídele na druhý, mění počet otáček a mohou měnit i směr otáčení hřídele. 

Ozubená soukolí mohou být jednoduchá nebo složená. Jednoduchá soukolí se skládají 

z dvojice ozubených kol a složená z několika dvojic. Podle polohy os hřídelů rozeznáváme 

soukolí s rovnoběžnými osami, různoběžnými osami a mimoběžnými osami.  

 
                  Obr. 5.1.1 Schéma soustrojí s převodovkou u Kaplanovy turbíny [1] 

1 – regulační klapka, 2 – oběžné kolo, 3 – hřídel turbíny, 4 – spojka, 5 – převodovka, 

6 – spojka, 7 – hřídel generátoru, 8 - generátor  
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U soukolí tvořených různoběžnými osami se používá kuželové soukolí. Zuby mohou být 

přímé, šikmé, šípovité nebo zakřivené, tak jako u čelního ozubení, ale jsou výrobně složitější. 

U soukolí s mimoběžnými osami se používá šroubové soukolí válcové nebo soukolí šnekové. 

Šnekové soukolí může být tvořeno válcovým šnekem a válcovým kolem nebo válcovým 

šnekem a globoidním kolem anebo globoidním šnekem a globoidním kolem. Profil boku zubu 

u ozubených soukolí bývá nejčastěji evolventní nebo cykloidní. Výrobní nástroj pro 

evolventní ozubení je jednodušší. 

Obecně se dá říci, že u vodních elektráren se nejvíce používají z těchto uvedených druhů 

soukolí čelní a kuželová se zuby přímými a profilem evolventním. Tato soukolí splňují 

požadavky kladené na převody t.j. rovnoměrný přenos síly, stálost převodového poměru a 

minimální ztráty způsobené třením. Účinnost ozubených převodů ovlivňuje zvolený druh 

ozubení, přesnost při výrobě, drsnost povrchu zubů, volba materiálu a jeho tepelného 

zpracování. Během provozu turbíny účinnost převodu ještě ovlivňuje stupeň opotřebení. U 

čelních a kuželových soukolí se dosahuje účinnost asi 97%, která klesá podle stupně 

opotřebení až na 85%. 

Převodový poměr u jednoduchých soukolí lze použít 1:8 až 1:10. Pro vyšší převodové poměry 

se musí použít složená soukolí. V praxi se někdy používá i kombinace s jiným typem převodů 

např. řemenovým. 

                                     
Obr. 5.1.2 Schéma soustrojí s převodem kuželovými ozubenými koly u Kaplanovy turbíny [1] 

1 – kuželový převod, 2 – spojka vloženého hřídele, 3 – generátor, 4 – budič, 5 – vířivá brzda 

 

Na obrázku 5.1.2 je znázorněn přenos mechanické energie na generátor pomocí ozubeného 

kuželového převodu, který prochází podpěrnými sloupy turbíny.  Tímto způsobem lze přenést 

výkon asi do 1200 kW. Výhodou vloženého převodu je možnost použití rychloběžného 
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generátoru, jehož účinnost je vyšší než při použití generátoru pomaluběžného. Nevýhodou při 

zmenšení rozměrů rychloběžného generátoru je však klesající moment setrvačnosti rotoru 

soustrojí. Z důvodu nízkého momentu setrvačnosti rotoru je nutné zajistit stabilnější přívod 

vody k turbíně. Není-li toto splněno dochází ke kolísání výkonu turbíny, protože snížením 

momentu setrvačnosti rotoru se zhoršují podmínky stabilního provozu turbíny řízené na 

konstantní otáčky. V případě nutnosti je moment setrvačnosti rotoru běžně zvyšován 

vložením setrvačníku. V obrázku 5.1.2 je setrvačník zastoupen použitím vířivé brzdy. 

 

5.2 Řemenové převody 
Z historického pohledu patří k nejrozšířenějším druhům převodů. V minulosti se nejvíce 

používaly ploché řemeny kožené vyráběné z hovězích usní a složené z více vrstev, které se 

spolu prošívaly koženými řemínky. V dnešní době se používají ojediněle, především u oprav 

starých strojů. Nahrazují je řemeny syntetické jejichž nosné prvky jsou tvořeny uhlíkovými a 

polyamidovými vlákny nebo textilními vložkami a podobnými prvky. 

Řemenové převody patří do kategorie převodů nepřesných, protože pracují se skluzem. Dle 

konstrukce řemenu rozeznáváme řemeny: 

- ploché 

- klínové – mohou být i vícenásobné 

- ozubené 

 

5.2.1 Řemeny ploché 

Jak již bylo výše uvedeno byly nejpoužívanějším druhem v minulosti. Dnes jsou vytlačovány 

řemeny klínovými. U plochých řemenů se nejčastěji používá tzv.opásání otevřené, 

vyznačující se malými ztrátami a velkou životností. Převodového poměru lze dosáhnout až 

1:15. Optimálně je však doporučován převod 1:8. Řemenový převod plochými řemeny je 

vhodný pro větší osové vzdálenosti hřídelů – doporučuje se trojnásobek průměru větší 

řemenice. Při stanovení délky řemene je nutné počítat s jeho prodloužením během provozu. 

Dalším důležitým požadavkem tohoto druhu převodu je nutnost, aby alespoň jedna řemenice 

měla klenutý povrch. Toto opatření nám zajišťuje, aby řemen při provozu nespadnul. Ideální 

je, když klenutý povrch mají obě řemenice. Obvodová rychlost řemene by neměla přesahovat 

70 m/s. S ohledem na pronesení řemene vlivem jeho hmotnosti je nutné volit předpětí řemene 

1 až 1,5 násobek síly, kterou je řemen namáhán při přenášeném výkonu. 

Účinnost řemenového převodu uskutečňovaného plochými řemeny se pohybuje okolo 96-

98% v závislosti na zvoleném druhu a úhlu opásání, materiálu řemenic, drsnosti povrchu, 

obvodové rychlosti a dalších vlivech. Nejvyšší ztráty jsou zapříčiňovány vlivem skluzu a 

dosahují 2 až 5% přenášeného výkonu. 
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             Obr. 5.2.1.1  Turbína s řemenovým převodem u Kaplanovy turbíny [9]   

 

            
 Obr. 5.2.1.2 a 5.2.1.3 Soustrojí tří Kaplanových turbín s řemenovým převodem [10] 

 
5.2.2 Řemeny klínové 

V dnešní době nahrazují převody uskutečňované dříve plochými řemeny. Splňují požadavky 

kladené na vysokou provozní spolehlivost a hospodárnost. Vyrábějí se různé typy klínových 

řemenů lišících se od sebe především profilem klínu, hodnotou přenášeného výkonu a 
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dosahované rychlosti převodu. Dále se odlišují svou odolností proti teplotám, působení olejů, 

statické vodivosti, rázovému zatížení a dalšími parametry. Rozšiřuje se používání klínových 

řemenů s vnitřním vroubkováním z důvodu zlepšení ohybnosti a tím snížení ohybového 

namáhání. Opláštění bývá provedeno z obalované tkaniny chránící jádro-tvořené obvykle 

z aramidových vláken - před působením olejů a vnějších teplot. Ještě dokonalejší je použití 

vícenásobných klínových řemenů. Převodový poměr lze dosáhnout až 1:10. Obvodová 

rychlost řemene se pohybuje mezi 40-60 m/s. Předpětí bývá menší než u plochých řemenů a 

pohybuje se od 0,7 až do 1 - násobku síly, kterou je řemen namáhán při přenášeném výkonu. 

Používání vnějších napínáků příznivě ovlivňuje životnost řemene a také výrazně omezuje jeho 

kmitání. Účinnost převodu je poměrně vysoká, pohybuje se okolo 98%. Nevhodným 

konstrukčním řešením však může klesnout i pod 90%. 

 

5.2.3 Řemeny ozubené 

Tento druh řemenů představuje nejdokonalejší technické řešení řemenových převodů. Používá 

se tam, kde se požaduje vysoká účinnost a synchronizace pohonu. Při pohonu ozubenými 

řemeny nedochází k prokluzu řemene v řemenici. To je také jedním z důvodů jejich vysoké 

účinnosti. Dosahuje až 99%. Ozubené řemeny se vyrábějí většinou z neoprenu nebo 

polyuretanu. Jádro bývá z různých tažných vláken např. aramidových, uhlíkových, 

skleněných, kevlarových, ocelových. Povrch některých typů bývá chráněn nylonovou 

tkaninou. Polyuretanové řemeny jsou odolnější proti opotřebení a proti působení některých 

chemikálií např. kyselin, zásad, olejů. Ozubené řemeny mohou být i s oboustranným 

ozubením používaným pro protisměrně se otáčející pohony. Nejvýkonnější ozubené řemeny 

mají obloukový tvar zubu, který dokáže přenášet vyšší výkon než běžně používaný 

lichoběžníkový tvar. Dokáží přenášet výkon až do 1000 kW a snesou rychlost až 20.000 

otáček za minutu. 

                     
                Obr. 5.2.3 Peltonova turbína s ozubeným řemenovým převodem [11] 
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5.3 Řetězové převody 
U řetězových převodů vodních turbín se pro přenos hnacích sil používají válečkové řetězy 

jednořadé i víceřadé. Dokáží přenášet vysoké kroutící momenty včetně rázů. Pro správnou 

funkci je nutné, aby osy hřídelí hnacího a hnaného kola byly rovnoběžné. V případě 

nedodržení vzniká přídavná ohybová síla, která snižuje životnost řetězu. Jednořadé válečkové 

řetězy mohou pracovat jen při vodorovné poloze os hnacího a hnaného kola, víceřadé i při 

svislé poloze os. Vzdálenost os hřídelů obou kol se doporučuje volit asi 1,25 násobek průměru 

hnacího kola. Převodového poměru lze dosáhnout až 1:15. Rozteč válečků řetězů má vliv na 

velikost převodového poměru. Obecně platí, že čím menší je rozteč válečků, tím větší 

převodový poměr lze dosáhnout. Při konstrukci řetězového převodu je třeba dodržet zásadu, 

že horní větev řetězu má být tažná a spodní volná a že řetěz nemá být příliš napjat. Pro 

dosažení rovnoměrnějšího opotřebení se má pastorek volit s lichým počtem zubů, řetězové 

kolo se sudým počtem. Minimální počet zubů se doporučuje 11. Z důvodu bezproblémového 

spojení řetězu musí být počet článků řetězu vždy sudý. Obvodovou rychlost řetězu je možno 

volit až 20 m/s při použití kalených válečků. Při provozu dochází k postupnému prodlužování 

řetězu. Pokud toto prodloužení přesáhne 2% délky měřeného řetězu je nutné jej vyměnit. 

Na životnost řetězu má také vliv dokonalost mazání a dokonalost čištění. Namazaný, ale 

neočištěný řetěz má menší životnost a účinnost. K mazání je možno použít u malých 

obvodových rychlostí řetězu mazací tuk. U obvodové rychlosti do 10 m/s se obvykle používá 

brodění v olejové lázni, u vyšších rychlostí přes 10 m/s se přivádí olej na vnitřní stranu řetězu 

a působením odstředivé síly se dostane i na vnější stranu. Dnes se již vyrábí i bezúdržbové 

řetězy, které se používají všude tam, kde se nesmí domazávat a okolí musí být čisté a suché. 

Největší novinkou je tzv. nanořetěz – jedná se o řetěz s patentovanou povrchovou úpravou 

nanovrstvou, která slouží ke snížení tření řetězových článků a má vliv na zvýšení účinnosti a 

prodloužení životnosti. 

Účinnost řetězových převodů dosahuje až 98,5%. Klesá však při málém počtu zubů 

řetězových kol a nevhodném mazání. Řetězové převody patří do kategorie převodů přesných 

(bezskluzových). Přenášené výkony dosahují až 5000 kW. Nevýhodou je jejich poměrně 

vysoká hlučnost, která se ale s rozvojem nových technologií snižuje. 
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                    Obr. 5.3 Schéma Kaplanovy turbíny s kombinovaným převodem [1] 

1 – oběžné kolo, 2 – rozváděč, 3 – hřídel turbíny, 4 – řetězový převod, 5- převod ozubenými 

koly, 6- generátor 

 

Na obrázku 5.3 je znázorněná přímotoká axiální Kaplanova turbína. Mechanická energie je 

zde přenášena na generátor soustrojím s kombinovaným řetězovým převodem a převodem 

s čelními ozubenými koly. Řetěz prochází dvojicí dutých paralelně vedených žeber vnitřního 

tělesa turbíny. 

 

5.4 Lanové převody 
Patří do kategorie nepřesných převodů pracujících se skluzem. Používaly se hlavně 

v minulosti pro méně přesné převody při velkých vzdálenostech hřídelů. K přenosu sil 

sloužila lana a lanovice s drážkami. Lana byla nejprve bavlněná, konopná, později ocelová 

nyní i umělá z polypropylenu a polyamidu s jádrem. Skluz u lanových  převodů bývá menší 

než u řemenových, záleží na provedení drážek a materiálu lanovice. Převodový poměr lze 

dosáhnout až 1:15. V současnosti se tyto převody u vodních turbín již nepoužívají. Používají 

se hlavně u výtahů a jeřábů. Dosahují vysoké účinnosti až 99%. Nevýhodou je, že značně 

namáhají ložiska a špatně odolávají nečistotám, oleji a vlhkosti. 
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6 Přenos mechanické energie s přímým spojením 
Na rozdíl od menších soustrojí, kde se používají pro přenos točivé mechanické energie 

převody dorychla, je u větších soustrojí tento přenos zajištěn přímým spojením hřídele turbíny 

s generátorem. Generátor tak bývá konstruován přímo na otáčky turbíny. Toto přímé spojení 

patří mezi nejpoužívanější v praxi. 

 
6.1 Přímé spojení u Kaplanovy turbíny 
                      

                     
                     Obr. 6.1.1 Strojovna s Kaplanovou turbínou [12] 

 

Turbínová hřídel slouží pro přenos kroutícího momentu přes pružnou spojku na hřídel 

generátoru. Výkon je tak přenášen z turbíny přímo na generátor. Jeden konec hřídele je 

uzpůsoben pro připojení k náboji oběžného kola turbíny. Druhý konec má válcové zakončení 

s drážkou pro pero k nasazení pružné spojky, která slouží pro spojení hřídele turbíny a 

generátoru. Spojka je lamelové konstrukce umožňující kompenzaci axiálního i radiálního 

posunutí hřídele při ohřevu generátoru. Z důvodu zvýšení momentu setrvačnosti celého 

soustrojí je na zadní části generátoru upevněn setrvačník, který je dynamicky vyvážený. 
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                          Obr. 6.1.2 Konstrukční řešení uspořádání turbíny s hřídelí [12] 

1 – přední radiální ložisko, 2 – axiální ložisko, 3 – opěrná hřídel, 4 – oběžné kolo, 5 – 

turbínová hřídel, 6 – ucpávka, 7 – zadní radiální ložisko, 8 – spojka, 9 – generátor, 10 – 

setrvačník s krytem, 11 – rozváděcí lopatka, 12 – hrdlo průchodu  

 

Turbínová hřídel je v zadní kolenové části turbíny vyvedena ven. Aby bylo zamezeno 

vytékání vody je hřídel v hrdle průchodu opatřena ucpávkou. Ucpávka turbínové hřídele je 

tvořena vlastním tělesem, které je přišroubováno na přírubu v hrdle kolena savky. V tělese je 

uloženo těsnění ucpávky tvořené těsnícími guferovými kroužky. Součástí ucpávky je kroužek, 

který slouží pro rozvod maziva při domazávání těsnících kroužků. 

K hrdlu kolene savky je přišroubováno víko se zadním vodícím ložiskem. Turbínová hřídel je 

v tomto místě upravena osazením pro uložení ve valivém ložisku – radiální dvouřadé 

soudečkové naklápěcí ložisko se stahovacím pouzdrem. Mazání ložiska je tukem 

s automatickou domazávací jednotkou, kde je možné nastavit dobu mazání až na 6 měsíců. 

Přebytečný tuk odchází z ložiska otvorem ve víku ložiska a je shromažďován v záchytné 

vaně. Teplotu ložiska kontroluje odporový snímač teploty. Podle hodnoty teploty je 

signalizována zvýšená teplota ložisek, případně pokud je vyšší, signalizuje se druhá úroveň, 

která znamená přímé nebezpečí poruchy ložisek a dává impuls na okamžité odstavení 

soustrojí. 
V přední části je turbínová hřídel připojená k náboji oběžného kola, které je uchycené k 

opěrné hřídeli. Opěrná hřídel a její uložení zachycuje radiální a axiální síly působící na 

oběžné kolo způsobené protékající vodou v turbíně. Hřídel je uložena v tělese ložiska, kde je 

jedno radiální dvouřadé soudečkové naklápěcí ložisko a axiální soudečkové ložisko, které 

zachycuje axiální zatížení od hydraulického tahu oběžného kola. Mazání ložisek je řešeno 

olejovou lázní uvnitř ložiskového tělesa. Mazacím médiem je turbinový olej jehož hladinu je 
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možno kontrolovat olejoznakem umístěným na vnějším plášti turbíny. Teplotu ložisek 

kontroluje odporový snímač teploty, který soustrojí v případě nebezpečí okamžitě odstaví. 

  

          
                                    Obr. 6.1.3 Zadní část strojovny s generátorem [12] 
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6.2 Přímé spojení s hřídelí soustrojí u Francisovy turbíny 

 

             
                                       Obr. 6.2.1 Strojovna s Francisovou turbínou [12] 

 

Hřídel soustrojí přenáší výkon z turbíny přímo na generátor. Na straně turbíny má hřídel 

kuželové zakončení s drážku pro pero k uchycení oběžného kola. Oběžné kolo je na kuželový 

konec hřídele nalisováno a kroutící moment je tak přenášen pomocí tření a tvarového styku 

s perem. Oběžné kolo je dynamicky vyváženo. Na straně generátoru má hřídel válcové 

zakončení s drážkou pro pero k nasazení pružné spojky, která slouží ke spojení hřídele a 

generátoru. Spojka je lamelové konstrukce umožňující kompenzaci axiálního i radiálního 

posunutí hřídele při ohřevu generátoru. Turbínová hřídel je uložena ve dvou kluzných 

ložiskách, kde jedno je radiálně-axiální a druhé radiální. Obě ložiska jsou namontována na 

společném rámu. Axiální tah turbíny způsobený proudící vodou uvnitř turbíny je zachycován 

radiálně-axiálním ložiskem. Ložiska jsou mazaná olejem jehož dodávku, filtraci a chlazení 

zabezpečuje mazací agregát. Tělesa ložisek jsou osazeny teploměry pro snímání teploty oleje 

a teploty ložiskových segmentů. Dodávka oleje do jednotlivých mazaných míst ložisek je 

rozdělena nastavením škrtících ventilů na výtlaku mazacího agregátu. 
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                      Obr. 6.2.2 Konstrukční řešení uspořádání s hřídelí soustrojí [12]  

1 – generátor, 2 – spojka s krytem, 3 – rám, 4 – hydraulická brzda, 5 – hřídel, 6 – radiální 

ložisko, 7 – setrvačník s krytem, 8- radiálně-axiální ložisko, 9 – spirála turbíny, 10 – oběžné 

kolo turbíny 

Z důvodu zvýšení momentu setrvačnosti je na hřídeli soustrojí umístěn setrvačník, který 

slouží současně jako brzdný kotouč. Setrvačník je stejně jako oběžné kolo turbíny dynamicky 

vyvážen. Uchycení setrvačníku na hřídeli je řešené pomocí příruby a svěrného pouzdra. 

Hydraulicky ovládaná čelisťová brzda nezastavuje soustrojí okamžitě, ale slouží pouze ke 

zkrácení doby doběhu soustrojí po odstavení. Brzdit začíná, jestliže otáčky poklesnou na cca 

30% jmenovitých otáček. Snímání otáček soustrojí zajišťuje indukční snímač v generátoru. 

Odbrzděnou polohu hlídá tlakový spínač na hydraulickém agregátu. Setrvačník a brzda jsou 

z bezpečnostních důvodů zakrytovány. 

                                                         
                Obr. 6.2.3 Uspořádání s hřídelí soustrojí s odkrytovanými částmi [12] 
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6.3 Přímé spojení s generátorovou hřídelí u Francisovy turbíny 
Přímé spojení turbíny s generátorem realizované pomocí hřídele soustrojí se používá 

především tam, kde to umožňují dostatečné rozměry strojovny. Není-li možné z rozměrových 

důvodu strojovny použít pro přenos točivého momentu předešlého spojení, používá se 

provedení bez hřídele soustrojí. V tomto případě se hřídel soustrojí nahrazuje tzv. 

generátorovou hřídelí, což je v podstatě rotor generátoru a zároveň i hřídel turbíny.    

                                                                                                   

         
                                 Obr. 6.3.1 Uspořádání s generátorovou hřídelí [12] 

 

Při tomhle řešení zcela odpadá nejen hřídel soustrojí, ale také další části jako rám, radiálně-

axiální ložisko, radiální ložisko, spojka a kryt spojky. Na jednom konci má generátorová 

hřídel oběžné kolo turbíny a na druhém konci setrvačník. Oběžné kolo je nalisováno na 

kuželový konec, na kterém je drážka pro pero přenášející kroutící moment. Setrvačník je 

uchycen na hřídeli pomocí  svěrného pouzdra a z bezpečnostních důvodů je opatřen krytem. 

Setrvačník je zde vložen stejně jako v minulém řešení z důvodu zvýšení momentu 

setrvačnosti a zároveň slouží jako brzdný kotouč. Pro brzdění je zde použitá rovněž 

hydraulicky ovládaná čelisťová brzda, která nebrzdí turbínu ihned, ale až její otáčky klesnou 

na 30% jmenovitých otáček. Tyto otáčky jsou snímány indukčním snímačem umístěným 

v generátoru. Odbrzděnou polohu zabezpečuje tlakový snímač, který je na hydraulickém 

agregátu. 
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               Obr. 6.3.2 Konstrukční řešení uspořádání s generátorovou hřídelí [12] 

1 – hydraulická brzda, 2 – setrvačník s krytem, 3 – generátor, 4 – generátorová hřídel,  

5 – spirála turbíny, 6 – oběžné kolo turbíny 

 

Generátor musí být konstrukčně řešený tak, aby byl schopen zachytit působící síly od proudící 

vody. V přední části je v rámu zabudované radiálně-axiální kluzné ložisko. Toto ložisko 

slouží k zachycení axiální síly vyvolané proudící vodou v turbíně. V zadní části rámu je 

radiální kluzné ložisko, které zachycuje síly od rotujícího setrvačníku. Obě kluzná ložiska 

jsou mazána olejem, který dodává mazací agregát a zároveň se podílí na jeho filtraci a 

chlazení. 

                         

                                
                       Obr. 6.3.3 Zadní část generátorového hřídele s brzdou [12] 
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                   Obr. 6.3.4 Celkové uspořádání turbíny s generátorem [12] 
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6.4 Přímé spojení u Peltonovy turbíny 
Výkon je z turbíny přenášen turbínovou hřídelí přes pružnou spojku přímo na generátor. Na 

hřídeli je umístěné oběžné kolo, které je přišroubováno na přírubu turbínové hřídele. Oběžné 

kolo je dynamicky vyvážené. Oba konce hřídele procházející turbínovou skříní jsou těsněné 

pomocí labyrintové ucpávky a odstřikovacího kroužku. Ucpávka během provozu nevyžaduje 

obsluhu. 

 

 
                     Obr. 6.4.1 Uspořádání turbíny s hřídelí a generátorem [12] 

 

Pružná spojka zabezpečuje přenos výkonu z turbíny na generátor. Spojka je lamelové 

konstrukce umožňující kompenzaci axiálního i radiálního posunu hřídele za chodu stroje. 

Spojka je namontována na hřídel turbíny i hřídel generátoru přes svěrný spoj. 

Hřídel turbíny je uložena ve dvou valivých ložiskách shodného typu. Ložiska jsou dvouřadá 

soudečková uchycená na hřídeli pomocí stahovacích pouzder. Jsou domazávaná tukem 

pomocí automatické maznice. Tyto maznice spojitě dodávají tuk do ložisek, kde je možné 

nastavit interval mazání až na 6 měsíců. Připadnou axiální sílu od spojky nebo turbíny 

zachycuje turbínové ložisko u spojky. Ložisková tělesa jsou osazeny teplotními čidly pro 

snímání provozní teploty ložiska. V případě, že dojde k nárůstu teploty nad stanovenou mez, 

dojde k odstavení soustrojí. 
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                       Obr. 6.4.2 Konstrukční řešení uspořádání turbíny s hřídelí [12] 

Z důvodu zvýšení momentu setrvačnosti je na druhý konec hřídele generátoru umístěn 

setrvačník, který slouží současně jako brzdný kotouč. Setrvačník je dynamicky vyvážený. 

Uchycení setrvačníku na hřídel generátoru je řešené pomocí příruby a svěrného spoje. 

Hydraulicky ovládaná čelisťová brzda nezastavuje soustrojí okamžitě, slouží pouze ke 

zkrácení doby doběhu soustrojí po jeho odstavení. Snímání otáček soustrojí zajišťuje indukční 

snímač uchycený na konzole brzdy. Odbrzděnou polohu hlídá tlakový spínač na přívodní 

větvi tlakového oleje. 

                     
                                         Obr. 6.4.3 Prováděná montáž turbíny [12] 
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7 Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo podat přehled způsobů používaných pro spojení horizontální 

vodní turbíny s generátorem umožňujících přenos točivého momentu. Obecně lze říci, že se v 

praxi používají dva základní způsoby spojení, nepřímé spojení a přímé spojení.  

K nepřímému spojení se přistupuje tam, kde je omezená velikost strojovny a především menší 

přenášený výkon z turbíny na generátor. Z tohoto důvodu je však nutné zvýšení otáček. 

Nejčastěji se to provádí pomocí vloženého převodu a to ozubeného, řemenového nebo 

řetězového. Jak se v praxi ukazuje toto spojení však sebou nese určitá rizika pro 

zabezpečení bezporuchového provozu celého soustrojí. 

Druhým a nejpoužívanějším způsobem je přímé spojení. V tomto případě je točivý moment 

přenášen z turbíny na generátor přímo, bez vložených dalších převodů. Generátor je tak 

konstruován přímo na otáčky turbíny a spojení mezi nimi zabezpečuje turbínová hřídel nebo 

hřídel soustrojí nebo generátorová hřídel. Tento druh spojení je ověřený a používaný pro svoji 

jednoduchost, funkčnost a téměř bezporuchovost. Jak ukazují trendy ze současné technické 

praxe bude se vývoj a použití tohoto způsobu spojení ubírat do budoucna. 

Ve své budoucí diplomové práci bych se chtěl tomuto způsobu spojení věnovat podrobněji a 

konkrétněji. 
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9 Seznam použitých symbolů 
E  měrná energie        [J] 

f  frekvence střídavého proudu      [Hz] 

g  tíhové zrychlení       [m.s 2− ] 

H  výškový rozdíl hladin       [m] 

M k   kroutící moment       [N.m] 

n  provozní otáčky       [s 1− ] 

n n   jmenovité otáčky       [s 1− ] 

n p   průběžné otáčky       [s 1− ] 

n sch   synchronní otáčky       [s 1− ] 

p  počet pólpárů        [-] 

P  mechanický výkon turbíny      [W] 

P n   jmenovitý mechanický výkon turbíny    [W] 

P t   teoretický výkon turbíny      [W] 

Q  množství protékající vody      [m 3 .s 1− ] 

η   účinnost        [-] 

maxη   maximální účinnost       [-] 

oη   optimální účinnost       [-] 

ω   úhlová rychlost       [rad.s 1− ] 

ρ   měrná hmotnost vody       [kg.m 3− ] 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

    

   

 


