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

elektrické energie. Většina stávajících malých vodních elektráren, dále jen MVE, využívá 
zastaralé technologie a je třeba klást důraz na revitalizaci technického zázemí MVE. Jednou  
z nejběžnějších variant turbín v MVE jsou rychloběžné Kaplanovy turbíny a jejich příbuzné 
varianty. Jako možná náhrada Kaplanovy turbíny 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. Z tohoto poznatku se odvíjí  
i další problémy související s provozem turbín v mimo-optimálních režimech jako jsou 
například rotující odtržení proudu, vlivy recirkulace proudu před oběžným kolem, tlakové 
pulzace v savce a odtržení proudu od stěn, kavitace, případně interakce rotorových  
a statorových částí apod.[1][2] 

Zajímavou koncepcí může být použití nerovnoměrných lopatkových mříží. Jedny z prvních 
pokusů s nerovnoměrnou lopatkovou mříží byly provedeny už v padesátých letech minulého 
století převážně na kompresorech. Pokusy aplikovat nerovnoměrné mříže na vodní turbíny byly 
provedeny mnohem později a to právě na Fakultě Strojního inženýrství, konkrétně ústavu 
Fluidního inženýrství Viktora Kaplana ve spolupráci ČKD Blansko Engineering.[19][20] 
Tomuto tématu se věnovala i Ing. Lenka Dobšáková, Ph.D., která v rámci své disertační práce 
řešila vliv nerovnoměrné lopatkové mříže oběžného kola a difuzoru na čerpadle COSU pod 
vedením doc. Ing. Miloslava Haluzy, CSc.[24] 

Předpokladem této koncepce je možné rozšíření provozního pásma turbíny a pozitivního 
vlivu na celkovou účinnost a dynamiku stroje. Další myšlenkou, proč se zabývat 
nerovnoměrnou lopatkovou mříží u rychloběžných turbín určených převážně pro nízké spády 
je fakt, že malé vodní elektrárny velmi často řeší problémy spojené s nízkým spádem a výkyvy 
spádu během ročních období, což u nízko-spádových turbín může způsobit značné rozdíly 
výkonu a účinnosti. Cílem moderních hydraulických návrhů je vytvoření co nejširší pásma 
provozu turbín tak, aby byly pokryty veškeré stavy toků v průběhu roku. Dostupné publikace  
a zdroje, potvrzují předpoklad pozitivního vlivu na celkovou charakteristiku stroje, konkrétně 
rozšíření pracovního pásma čerpadel nebo turbín. Včetně vlivu na budící frekvence, stabilitu 
vodního stroje nebo vlivu na výslednou maximální účinnosti. 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 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, jedná se o axiální neregulační turbínu 
v přímo-proudém uspořádání s obtékanou převodovkou. Tato turbína by měla být instalována 
v MVE Lužnice a nabízí se budoucí validace numerických simulací s dílem. Tento návrh je 
zmíněn v této disertační práci a je výchozím hydraulickým návrhem pro další uváděné varianty. 

V prvním kroku byla vytvořena série hydraulických návrhů pro různé návrhové body  
a zadané parametry. Tyto hydraulické návrhy byly podrobeny analýzám z hlediska proudění 
v průtočných částech turbín, vlivu na dynamické vlastnosti a budící frekvence, výsledné 
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výkonové a účinnostní charakteristiky. Tato problematika byla shrnuta v pojednání k této 
disertační práci a z hlediska porozumění problematiky byl tento přístup nevhodný. 

Ze zkušeností a navržených variant vychází zcela nový návrh rychloběžné turbíny 
s nepravidelnou lopatkovou mříží. Nepravidelnou lopatkovou mříží je myšleno oběžné kolo 
se stejnými hydraulickými tvary lopatek. Každá lopatka je umístěna v jiné poloze z hlediska 
posunutí po ose rotace oběžného kola. Cílem nového návrhu byla snaha o zachování dobrých 
výkonových parametrů turbíny díky vysoké průtočnosti strojem. S možností modulace budících 
frekvencí v průtočných částech turbíny, pomocí různých poloh jednotlivých lopatek v oběžném 
kole. 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 a snížení jejich vlivu na výsledné 
parametry turbíny. Byla navržena modelová turbína vycházející z hydraulického návrhu MVE 
Lužnice, kde bylo experimentováno s použitím lopatek různých natočení, pro různé průtoky. 
Byl analyzován vliv nepravidelných lopatkových mříží skládajících se z těchto lopatek na 
výsledné výkonové parametry turbíny, šířky provozních pásem, silové zatěžování jednotlivých 
lopatek vlivem rázových složek rychlosti a také na kavitační vlastnosti s ohledem na možnou 
výrobu modelu pomocí plastového 3D tisku metodou FDM a SLS. Pozornost byla věnována 
návrhu nové sací trouby pro modelovou turbínu. Byly provedeny analýzy věnující se použitím 
indiferentních lopatek za účelem dalšího navýšení výkonu. 

Vybrané hydraulické varianty byly podrobeny rozborům silového působení na jednotlivé 
lopatky pomocí pevnostních výpočtů (MKP) za účelem ověření možností výroby a měření 
z hlediska pevnosti. Přesnost výsledných modelů byla ověřena pomocí optického 3D 
skenování. 

Veškeré hydraulické návrhy a výpočty charakteristik byly provedeny za pomocí 
numerických simulací proudění (CFD) a s použitím základních návrhových přístupů. 
Výkonové a kavitační vlastnosti navržených oběžných kol byly ověřeny experimentem  
na hydraulické zkušebně. 
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1. STÁVAJÍCÍ STAV VODNÍ ENERGETIKY 
Vodní energie v České republice patří k nejvíce využívaným obnovitelným zdrojům. Česká 

republika vzhledem ke své poloze nemá prudké horské toky nebo hustou říční síť, ale i přesto 
patří vodní energetika k podstatným zdrojům energie. Vodní energetika se podílí přibližně 3 % 
z celkové výroby energie v tuzemsku, což odpovídá přibližně 2 376,3 GWh/rok. Využitelný 
potenciál toků v České republice odpovídá 3 380 GWh/rok. V rámci obnovitelných zdrojů se 
jedná o 54 %.  

Vodní elektrárny lze rozdělit na malé vodní elektrárny do výkonu 10 MW (MVE) a velké 
vodní elektrárny přesahující výkon 10 MW. Dle legislativy Evropské unie se za MVE považují 
elektrárny do výkonu 5 MW. Další skupinou jsou pak elektrárny přečerpávací, které slouží 
převážně k regulaci energetických výkyvů v průběhu dne a noci. V malých vodních 
elektrárnách se v České republice vyrobí přibližně 40,6 % celkové energie připadající na vodní 
díla, v elektrárnách nad 10 MW přibližně 44,5 % a zbylých 14,8 % v elektrárnách 
přečerpávacích.  

Malé vodní elektrárny lze dále dělit na elektrárny drobné do výkonu 1 MW a elektrárny  
o výkonu 1 - 10 MW. Instalovaný výkon elektráren do 1 MW v České republice odpovídá 
přibližně 151 MW. U elektráren v rozmezí 1 - 10 MW je to pak zhruba 142 MW. [2][4] 

Tab. 1.1 Instalovaný výkon, výroba a podíl elektrické energie v České republice v roce 2008.[4] 

Vodní elektrárny  Instalovaný 
výkon 

Výroba el. 
energie  

Podíl na výrobě el. energie   
z hydroenergetického potenciálu 

  [MW]  [GW.h] [%] 
P < 1 MW 150,8 492,3 20,7 
P = 1 – 10 MW 141,7 474,6 19,9 
P > 10 MW 752,8 1057,5 44,5 
Vodní elektrárny (celkem)  1045,3 2024,4 85,2 
Přečerpávací vodní elektrárny 1146,5 352 14,8 
Souhrnně 2191,8 2376,3 100 

 

Z těchto dat je patrné, že malé vodní elektrárny, konkrétně mikroelektrárny a drobné 
elektrárny s výkonem menším než 1 MW, pokrývají značnou část celkové vyrobené energie 
(20,7 %). Nejen z tohoto důvodu je třeba klást důraz na jejich vývoj a udržitelnost. Před druhou 
světovou válkou bylo v České republice přes 11500 MVE. Z důvodu přechodu na větší centrální 
zdroje docházelo k likvidaci těchto elektráren a dnes zbývá v provozu zhruba 1 300 MVE. 
Většina malých vodních elektráren využívá zastaralou technologii a některé z nich jsou dokonce 
vyhlášeny za národní technické památky.[2] 

1.1. Rozdělení malých vodních elektráren  
Základní rozdělení MVE popisovala norma ČSN 73 6881 v dnešní době aktuálně ČSN 75 

2601 a závisí na celkovém dosažitelném výkonu elektrárny, případně na velikosti spádu. 

Rozdělení dne výkonu  Rozdělení dle spádu 
Kategorie MVE Výkon MVE [kW]   Kategorie MVE Spád [m] 
I.a > 1000  Nízkotlaká < 20 
I.b 500 - 1000  Středotlaká < 100 
II. 100 - 500  Vysokotlaká > 100 
III.  35 - 10    
IV. < 35    
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Elektrárny se také dělí z hlediska nakládaní s vodou na průtokové, akumulační nebo 
přečerpávací. Rovněž lze elektrárny rozdělit na říční, kde voda neopouští hlavní koryto řeky 
nebo derivační. U derivačních elektráren se využívá energie vody přiváděné umělým korytem 
vybudovaným mimo tok řeky.[2] 

1.2. Instalované zařízení v MVE 
Většina malých vodních elektráren využívá jako prostředek k přeměně potenciální energie 

kapaliny na energii elektrickou Francisových nebo Kaplanových (axiálních) turbín (kapalina 
protéká turbínou ve stejném směru jako je orientace osy hřídele). Zpravidla se jedná o klasické 
Kaplanovy turbíny a turbíny příbuzné nebo zjednodušené, jak je uvedeno v diagramech 
v předešlé podkapitole. Axiální turbíny, resp. turbíny obecně, lze rozdělit dle polohy hřídele  
a oběžného kola na: 

- horizontální  osa hřídele je vedena ve vodorovném směru 
- vertikální  osa hřídele je vedena ve svislém směru  
- šikmé   vychází z horizontálního uspořádání 

Uložení axiálních turbín lze dále rozdělit na:  

- přímoproudé  zpravidla se jedná o horizontální a šikmé uložení hřídele a rotoru 
- násoskové vertikální uložení hřídele a rotoru 

Z hlediska průtočnosti a celkové rentability malých vodních elektráren se věnuje největší 
pozornost přímoproudým variantám axiálních turbín. Rozdíl oproti klasické Kaplanově turbíně 
je v absenci spirály a radiálního rozváděče. Přímoproudé varianty axiálních turbín jsou 
z hlediska stavebních a výrobních nákladů výhodnější než klasické Kaplanovy turbíny. 
Přímoproudé axiální turbíny využívají axiálního nebo diagonálního rozváděče a axiálního 
oběžného kola. Jedná se o jistou analogii Kaplanovy turbíny, na jejíž vývoj přímoproudé 
turbíny navazují. Přímoproudé uspořádání rovněž dovoluje použití přímé sací trouby, což má 

  

Obr. 1.1 Diagram zobrazující základní rozdělení 
MVE dle výkonu. [2] 

Obr. 1.2 Diagram zobrazující základní rozdělení 
MVE dle použití typu turbíny. [2] 
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pozitivní vliv na výslednou charakteristiku stroje v podobě ploché oblasti optima. Přímoproudé 
turbíny lze dále rozdělit dle konstrukčního řešení. Jedná se o způsob uložení oběžného kola  
a generátoru. Rozdělení dle konstrukčního uspořádání a rozdíl mezi přímoproudou  
a násoskovou variantou vystihují následující obrázky: [1][2][9] 

 

 

 

Obr. 1.3 Násoskové uspořádání axiální 
turbíny.[33] 

Obr. 1.4 Přímoproudé uspořádání axiální turbíny  
s S-savkou.[33] 

 

Obr. 1.5  Konstrukční varianty uložení generátoru a oběžného kola u přímo-proudých turbín,  
a) s obtékaným generátorem, b) s generátorem v šachtě, c) s protékaným generátorem, d) s vnějším 
generátorem.[2] 

1.3. Rozdělení axiálních turbín používaných v malých vodních 
elektrárnách 
1.3.1.  Kaplanova turbína 

Kaplanova turbína má jeden přetlakový stupeň s možností dvojí regulace. V náboji 
oběžného kola Kaplanovy turbíny je umístěn pákový mechanismus s přestavnou tyčí pro 
natáčení lopatek oběžného kola. Zároveň je možné pomocí pákového systému natáčet i 
rozváděcí lopatky. Dvojí regulací je možno docílit požadovaného průtoku turbínou se 
zachováním návaznosti rychlostních trojúhelníků, se zřetelem na maximální výkonové 
parametry. Rozváděcí lopatky přidávají kapalině unášivou složku absolutní rychlosti cu1 [m∙s-

1], tím se zvyšuje úhel nátoku do oběžného kola. Oběžné kolo v ideálním případě tuto rotující 
kapalinu vyrovnává zpět do axiálního směru. Pokud napíšeme Eulerovu turbínovou rovnici: 

 �. �. �� � ��	
� � ��	
� (1) 

druhý člen pravé strany rovnice bude nulový, protože unášivá složka absolutní rychlosti cu2 je 
nulová. Pokud si rovnici upravíme a vyjádříme unášivou složku absolutní rychlosti cu1 získáme 
následující vztah: 
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� � �. �. ����  (2) 

Z tohoto vztahu je patrné že unášivá složka absolutní rychlosti cu1 nabývá kladných hodnot. 
Tedy rozváděcí lopatky navádí vodu ve směru rotace oběžného kola. Celou situaci rychlostních 
poměrů v oběžném kole vystihuje následující obrázek Obr. 1.6, kde rychlostní poměry 
v turbíně charakterizují následující složky rychlosti: 

 u1, u2  unášivá rychlost (vychází z otáček oběžného kola), jednotka [m∙s-1] 

  v1, v2  relativní rychlost (rychlost kapaliny), jednotka [m∙s-1] 

 c1, c2  absolutní rychlost (vektorový součet složek u a v), jednotka [m∙s-1] 

 cm  meridiální složka absolutní rychlosti, odpovídá skutečnému průtoku 
   strojem a vychází z rovnice kontinuity, jednotka [m∙s-1] 

 cu1, cu2  průmět absolutní rychlosti do unášivého směru neboli unášivá složka 
   absolutní rychlosti, jednotka [m∙s-1]. 

Indexy (1) a (2) značí vstup a výstup z oběžného kola (lopatky) turbíny. Úhel mezi relativní 
rychlostí v1 a unášivou rychlostí u1 se označuje jako úhel beta β1 [°] , který představuje výsledný 
úhel lopatky (úhel lopatky je vztažený k unášivému směru).[1][2]  

 

Obr. 1.6 Ilustrační schéma rychlostního trojúhelníku na vstupu a výstupu lopatky Kaplanovy turbíny. 
[5] 

Kaplanova turbína bývá instalována do MVE v horizontálním nebo vertikálním kašnovém 
uspořádání. Použití Kaplanovy turbíny je spojeno s řadou problémů z hlediska výroby  
a konstrukční náročností (regulační mechanismus a rozváděcí lopatky). S tím je spojena i cena 
díla, provozní náklady a náklady na údržbu. V případě použití Kaplanovy turbíny u velmi 
nízkých spádů a vysokých průtoků dochází také k zásadnímu poklesu účinnosti, což vzhledem 
k pořizovací ceně a nákladům na provoz nemusí být vždy rentabilní. Proto se pro MVE 
osvědčily méně výrobně a ekonomicky náročné turbíny s regulací pouze oběžného kola nebo 
rozváděcích lopatek. Tyto turbíny bez možnosti regulace nebo s regulací pouze oběžného kola 
či rozváděcích lopatek jsou často nazývány jako odvozené Kaplanovy turbíny. Obecně lze říci, 
že tyto turbíny mají užší charakteristiku. Vzhledem k pořizovacím nákladům a nízkým 
výkonům může být tato varianta finančně přijatelnější.[1][2] 

1.3.2. Propelerová turbína 
Zjednodušenou variantou Kaplanovy turbíny je turbína propelerová. Turbína se vyznačuje 

neregulačním oběžným kolem. Lopatky oběžného kola jsou zpravidla nerozebíratelně spojeny 
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s nábojem nebo uchyceny pomocí čepu a matice v náboji. Rozváděcí lopatky jsou regulační. 
Propelerová turbína je koncipována pro vyšší specifické otáčky jako turbína Kaplanova. Oproti 
klasické Kaplanově turbíně má také strmější účinnostní charakteristiku (způsobeno absencí 
regulačního mechanismu oběžného kola), což je její hlavní nevýhodou. Výhodou jsou nižší 
pořizovací náklady, možnost plného uzavření rozváděče a jednodušší koncepce.[1][2] 

1.3.3. Thomannova turbína 
Další zjednodušenou variantou Kaplanovy turbíny je Thomannova turbína. Turbína má 

regulační oběžné kolo pomocí přestavného mechanismu, jako Kaplanova turbína. Rozváděcí 
lopatky jsou neregulační (přesně opačný způsob regulace než je použit u propelerové turbíny). 
Oproti propelerové turbíně jsou pořizovací náklady vyšší, ale výrazně se zvyšuje střední 
hodnota účinnosti v regulačním rozsahu provozního režimu. [1][2] 

1.3.4. Axiální neregulační turbína 
Nejjednodušší variantou zjednodušených konstrukcí Kaplanovy turbíny je použití axiální 

neregulační turbíny. U tohoto typu turbíny není možné průtok regulovat natáčením lopatek nebo 
pomocí rozváděcích lopatek. Výhodou této turbíny jsou minimální investiční náklady, 
jednoduchost a spolehlivost. Nevýhodou je velmi úzká pracovní oblast. [1][2]  

Další možností regulace je například změna otáček pomocí frekvenčního měniče, což 
zásadně zvyšuje pořizovací náklady. U některých malých vodních elektráren je možné 
v průběhu roku měnit lopatky oběžného kola v závislosti na aktuálních podmínkách. Jinak 
řečeno, provozovatel má několik sad lopatek (oběžných kol), které může v průběhu roku 
vyměnit a použít právě ty, které budou pracovat nejefektivněji. U turbín, které mají lopatky 
oběžného kola a náboj spojený pomocí čepu s maticí, lze měnit úhel lopatky (parametry 
turbíny) otáčením čepu v uložení. Tyto možnosti „regulace“ však vyžadují odstavení  
a rozebrání turbíny a je nutné počítat s vyšší objemovou ztrátou v případě válcových komor. 
Odstavení turbíny vede i k finančním ztrátám provozovatele.  

Nevýhody Kaplanovy turbíny a jejich variant (vysoká cena rozváděče, složitá regulace) 
částečně eliminuje použití vírové turbíny. Vírová turbína byla vyvinuta na ústavu Fluidního 
inženýrství Viktora Kaplana v Brně a autorem je prof. Ing. František Pochylý, CSc. Vírová 
turbína je vhodná pro spády od H = 1 - 3 m a dosahuje hydraulických účinnosti až ηh = 86 %. 
Klasická Kaplanova turbína je vhodná pro spády s dolní hranicí H = 1,5 – 2 m. Oproti klasické 
Kaplanové turbíně dosahuje vyšších otáček a je vhodná i pro vyšší průtoky. [1][2] 

1.3.5. Vírová turbína  
Konstrukce vírové turbíny je oproti Kaplanově turbíně poměrně jednoduchá. Hlavním 

rozdílem oproti klasické Kaplanově turbíně je absence regulačního mechanismu pro natáčení 
lopatek oběžného kola. Regulace vírové turbíny je možná pouze změnou otáček pomocí 
frekvenčního měniče. Během vývoje vírové turbíny bylo experimentováno i s regulační 
variantou, jejíž výhodou je širší provozní pásmo.[32] Křivka účinnosti v okolí maxima vírové 
turbíny mívá zpravidla plochý průběh, takže i změna otáček nemá za následek významnější pád 
účinnosti. Pro regulaci je použit frekvenční měnič, odpadá tak potřeba převodovky. Tyto 
aspekty mají pozitivní vliv na celkovou cenu a účinnost díla. Dalším podstatným rozdílem 
oproti Kaplanově turbíně a jejím variantám je absence rozváděcích lopatek, což dále snižuje 
pořizovacími náklady stroje. Z důvodu absence rozváděče souvisí zejména fyzikální podstata 
turbíny, kdy vstup vody na oběžné kolo je veden pouze v axiálním směru. Pokud napíšeme 
Eulerovu turbínovou rovnici: 

 �. �. �� = ��	
� − ��	
� (3) 
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a budeme uvažovat, že voda vtéká do oběžného kola vírové turbíny pouze v axiálním směru, 
tedy nebudeme uvažovat ani předrotaci vody na vstupu, 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: 

 	
� � ��. �. ����  (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. Tato 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 1.7 popisuje rychlostní trojúhelníky na vstupu a výstupu z lopatky oběžného 
kola vírové turbíny. Rychlostní trojúhelník se skládá rovněž ze základních složek rychlosti, 
které byly vysvětleny na začátku kapitoly 1.3.1 Kaplanova turbína.[2][3] 

 

Obr. 1.7 Ilustrační schéma rychlostních trojúhelníků na vstupu a výstupu lopatky oběžného kola vírové 
turbíny v rozvinutém řezu. 

1.4. Shrnutí 
Z výše uvedeného srovnání je zřejmé, že zjednodušené neregulační varianty Kaplanovy 

turbíny i vírová turbína mají jako jeden z nedostatků poměrně užší a strmější pracovní oblast 
než u plně regulační Kaplanovy turbíny. Tento nedostatek je způsoben absencí regulačního 
mechanismu. Rozšíření pracovní oblasti turbín je možné pomocí regulace, a to natáčením 
lopatek oběžného kola nebo rozváděče. Další možností regulace je změna otáček. Tento způsob 
regulace vyžaduje frekvenční měnič, který zvyšuje pořizovací náklady díla. Možným řešením 
je pokusit se rozšířit pracovní oblast turbíny pomocí použití nepravidelných lopatkových mříží, 
které mohou teoreticky bez nutnosti regulace rozšířit charakteristiku turbíny. 
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2. REÁLNÉ PROUDĚNÍ TURBÍNOU 

2.1. Proudění před oběžným kolem turbíny 
Během teoretického návrhu oběžných kol se často meridiální složka absolutní rychlosti cm 

v rychlostním trojúhelníku na vstupu rovná absolutní rychlosti c1. Tento stav vychází ze 
základních úvah o absenci rozváděcích lopatek a proudění ideální kapaliny. Reálně však i při 
absenci rozváděcích lopatek vlivem viskozity vzniká mírná předrotace vody na vstupu (zejména 
u komory turbíny, kde má lopatka největší unášivou rychlost) a může dojít k mírnému nárůstu 
cu1, složky rychlosti. K tomuto stavu dochází převážně v mimo-optimálních režimech turbíny. 
Rychlostní profil na vstupu do oběžného kola bývá ovlivněn samotným oběžným kolem. 

2.2. Proudění za oběžným kolem turbíny 
Je nutné zdůraznit, že výstupní složka rychlosti cu2, která je uvedena v rychlostním 

trojúhelníku a je použita v Eulerově turbínové rovnici, je střední rychlostí. Pokud budeme 
v libovolném bodě za oběžným kolem během jedné otáčky sledovat orientaci a velikost vektoru 
rychlosti cu2, můžeme získat její střední hodnotu, která svou velikostí bude odpovídat právě 
velikosti vektorů cu2. Analogicky to platí pro všechny vektory rychlostí (cu1, cm1, cm2, …) 
v rychlostním trojúhelníku. Reálné rychlostní poměry na výstupu z oběžného kola nejsou 
z tohoto trojúhelníku zcela zřejmé. U vírové turbíny, turbín s řídkou lopatkovou mříží  
a Kaplanových turbín provozovaných v mimo optimálních režimech dochází k cyklickým 
změnám orientace a velikosti vektorů jednotlivých složek rychlostí vlivem úplavů za lopatkami 
oběžného kola, přičemž nejmarkantnější změny souvisí právě s cu2 složkou. Jmenovaná složka 
rychlosti mění svou orientaci z protisměru otáčení oběžného kola na orientaci ve směru otáčení 
oběžného kola. Tato cyklická změna souvisí s hustotou lopatkové mříže v poměru 1:1, tedy 
zvyšování počtu lopatek vede ke zvyšování cyklů změny směru cu2 složky rychlosti. Tuto 
zákonitost bylo možné ověřit při návrhu axiální neregulační turbíny na lokalitu MVE Lužnice. 
Rovněž je tento jev zmíněn i v habilitační práci doc. Ing. Miloslava Haluzy, CSC. „Vývoj vírové 
turbíny“.[3] Rychlostní poměry (meridiální složka rychlosti a unášivá rychlost) na výstupu 
z oběžného kola turbíny popisují následující obrázky, získané měřením pomocí LDA:  

  

Obr. 2.1 Průběh meridiální složky absolutní 
rychlosti cm za oběžným kolem dvoulopatkové 
vírové turbíny během jedné otáčky.[3] 

Obr. 2.2 Průběh unášivé složky absolutní rychlosti 
za oběžným kolem dvoulopatkové vírové turbíny 
během jedné otáčky.[3] 

Jednou z variant získání střední rychlosti je výpočet obsahu plochy pod a nad touto křivkou 
vhledem k referenční ose. V tomto případě referenční osa odpovídá nulové rychlosti. Vzhledem 
k tomu, že neznáme žádnou funkci, která by charakterizovala křivku průběhu cu2 složky 
rychlosti a analytické řešení není možné, využijeme jednotlivých bodů, kterými je tato křivka 
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tvořena. Jednou z možností výpočtu je užití numerických metod, například lichoběžníkové 
metody.  

Z obrázku Obr. 2.2 je zřejmé, že střední unášivá složka absolutní rychlosti bude mít záporný 
charakter, což potvrzuje teorii záporné cu2 složky rychlosti, jenž vychází z Eulerovy turbínové 
rovnice v předešlé kapitole 1.3.5. Vírová turbína. Zařazením rozváděcích lopatek před oběžné 
kolo a postupným zvyšováním vstupního úhlu kapaliny (v případě regulačního provedení 
oběžného kola) se postupně záporný charakter zbytkové unášivé složky absolutní rychlosti cu2 
přenese do kladných hodnot (Kaplanova turbína). 

2.3. Vírové stopy, úplavy, odtrhávání mezní vrstvy a separace 
proudu 

Během proudění kapaliny v systému lopatkových mříží dochází k tvorbě vírů za odtokovými 
hranami jednotlivých lopatek (tzv. vírové stopy). Tvorba a tvar těchto vírových struktur je 
závislá na velikosti, resp. tvaru obtékaného tělesa (lopatky), viskozitě a vzájemné rychlosti mezi 
lopatkou a proudící vodou. Vírové stopy se pohybují prostorem turbíny a mohou přímo 
interagovat s dalšími částmi turbíny. Tato interakce se může projevit například jako kolísání 
silového působení na lopatky oběžného kola. Nestability způsobují dynamické problémy  
a kolísání výkonových parametrů. Děj lze zčásti potlačit vhodnou polohou jednotlivých částí 
turbíny vůči sobě, případně změnou počtu lopatek či tvarem a šířkou odtokových hran. 

Vlivem nevhodného úhlu náběhu nebo provozu hydrodynamického stroje v mimo 
optimálních režimech může docházet k odtržení proudění a separaci proudění po délce 
statorových nebo rotorových lopatek. Toto odtržení vzniká lokálním poklesem rychlosti  
po délce lopatky a nárůstem tlaku v mezní vrstvě. Následně dochází k odtržení proudu od stěny 
lopatky. Jakékoliv odtržení nebo neuspořádané proudění je spojeno se zvýšením hydraulických 
ztrát a hlukem, čímž dochází k poklesu výkonu a účinnosti stroje. V mnoha případech může mít 
tento jev fatální účinky na celé dílo. Například pokud se frekvence odtrhávání úplavů bude 
shodovat s vlastní frekvencí turbíny, může dojít k rezonančnímu kmitání. [6][7][8] 

2.4. Rotující odtržení 
V případě nevhodného úhlu náběhu vody na lopatky v turbíně nebo provozu v mimo 

optimálních režimech může dojít k rotujícímu odtržení. Toto odtržení se projevuje jako lokální 
narušení kontinuity proudění v hydrodynamických strojích. Rotující odtržení je generováno 
odtržením proudění na podtlakové straně rozváděcí lopatky nebo lopatky oběžného kola. Díky 
tomuto odtržení proudu dojde k zavíření v mezilopatkovém kanálu a následně dochází  
ke snížení průtočnosti kanálu, případně k jeho úplnému ucpání. To má za následek zvýšení 
rychlostních poměrů (meridiální složka rychlosti cm) a změnu úhlu nátoku kapaliny v dalších 
lopatkových kanálech. V dalším lopatkovém kanálu analogicky dochází k dalšímu rotujícímu 
odtržení, zároveň dochází ke stabilizaci proudění v původním lopatkovém kanálu. Tento jev 

  

Obr. 2.3 Vývoj mezní vrstvy po délce obtékaného 
tělesa.[24] 

Obr. 2.4 Následné odtržení mezní vrstvy.[24] 
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přechází postupně z jednoho lopatkového kanálu na druhý v opačném směru, než je směr 
otáčení oběžného kola. Rotující odtržení se projevuje zejména tlakovými pulzacemi. Také 
dochází ke snížení účinnosti hydrodynamického stroje a zužuje se pracovní oblast turbíny.  
Se zvýšením rychlosti a změnou vstupního úhlu v lopatkové mříži může souviset i vznik 
kavitace.[9][20] Rozšíření provozního pásma a stabilizaci proudění v lopatkovém kanále  
je teoreticky možné docílit pomocí indiferentních lopatek (mezilopatek) v lopatkovém kanálu. 

  

Obr. 2.5 Vznik rotujícího odtržení v mezi-
lopatkových kanálech.[9] 

Obr. 2.6 Změna rychlostního trojúhelníku vlivem 
rotujícího odtržení.[9] 

2.5. Interakce rotor - stator 
Dalším faktorem ovlivňující dynamiku stroje je interakce mezi rotorem a statorem turbíny 

(RSI). Nestacionární proudění za lopatkami statoru generuje nerovnoměrné tlakové pole na 
vstupu do oběžného kola a dochází ke vzájemné interakci. Následně dochází ke generování 
budících sil na lopatku oběžného kola. Tento děj je silně závislý na vzdálenosti mezi rotorem  
a statorem turbíny. Budící síly a jejich frekvence je závislá na počtu rotorových a statorových 
lopatek, resp. na jejich poměru. Během hydraulického návrhu je možné predikovat frekvenci 
těchto pulzací pomocí následující rovnice: 

  ∙ �� � � ∙ �� � � (5) 

kde konstanty m a n jsou celá čísla a jejich násobky (n = 1) a zs a zr udává počet statorových  
a rotorových lopatek. Veličina k [-] udává počet uzlových bodů.  

Není vhodné použít stejný počet rotorových a statorových lopatek, v tomto případě je k = 0. 
Pokud je hodnota k > 0 tlakové pole rotuje ve směru rotace oběžného kola, pokud je k < 0 
tlakové pole rotuje s opačnou orientací, než je otáčení oběžného kola. 

Frekvenci buzení v turbíně lze vztáhnout k souřadnicovému systému a je závislá na otáčkové 
frekvenci fo [Hz]. Budící frekvence oběžného kola se vztahuje k rotujícímu (relativnímu) 
souřadnicovému systému. Budící frekvence fr [Hz] je pak ve tvaru: 

 �� � � ∙ �� ∙ �� (6) 

Budící frekvence statorových částí fs [Hz] se vztahuje k stacionárnímu (absolutnímu) 
souřadnicovému systému a lze jí vyjádřit ve tvaru: 

 �� �  ∙ �� ∙ �� (7) 

Interakce mezi rotorem a statorovými částmi nemusí být nutně vztažena pouze k rozváděcím 
lopatkám. U variant s obtékaným generátorem může docházet k interakci mezi krytem hřídele 
a lopatkami oběžného kola. Ke stejnému jevu dochází i v případě zařazení výztužných lopatek.  
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V rámci návrhu turbíny je potřeba počítat i s harmonickými frekvencemi. Jedná se o celé 
násobky budících frekvencí. Příkladem může být obrázek Obr. 5.14, kde je ve frekvenčně-
amplitudové charakteristice patrná budící lopatková frekvence 26 Hz a její harmonické násobky 
52 Hz a 78 Hz. [10][11] 

Vliv na velikost budících frekvencí v turbíně má počet lopatek v jednotlivých lopatkových 
mřížích. Velikost této frekvence lze jednoduše modulovat změnou počtu lopatek nebo 
zařazením mezilopatek. Nepravidelné lopatkové mříže mají také vliv na celkové dynamické 
poměry v lopatkových strojích viz Obr. 3.5.   

     



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 

27 
 

3. NEPRAVIDELNÁ LOPATKOVÁ MŘÍŽ 
Nepravidelná lopatková mříž se vyznačuje různou geometrií jednotlivých lopatek v jednom 

oběžném kole, případně vkládáním mezilopatek do lopatkového kanálu. Může se také jednat  
o lopatky stejné geometrie, ale s různou polohou v jednom oběžném kole. Lopatky mohou být 
umístěny v různých polohách v axiálním směru (u axiálních strojů), případně mohou tvořit 
kanály o různých šířkách (posun v obvodovém nebo radiálním směru u radiálních strojů).  

Důvody užití mezilopatek a nepravidelných lopatkových mříží v oběžném kole jsou zejména 
změny budících frekvencí zařízení. Nepravidelné lopatkové mříže mohou také snížit a potlačit 
tlakové pulzace a zlepšit dynamiku stroje. V poslední době je také snaha o úpravu vlastností 
oběžného kola za účelem rozšíření provozního pásma, což může být u nízko-spádových 
neregulačních turbín zajímavým konceptem. Vložené mezilopatky a nepravidelné mříže mohou 
také stabilizovat proudění v oběžném kole. 

První realizace a patenty popisující nerovnoměrné lopatkové mříže pochází z padesátých let 
minulého století. Jedná se o odstředivé radiální oběžné kolo kompresoru s vloženými 
mezilopatkami. Z celého patentu je dostupné pouze schéma umístění jednotlivých lopatek viz 
Obr. 3.1. [14] 

 

Obr. 3.1 Schéma radiálního oběžného kola s vloženými mezilopatkami z roku 1956.[14] 

Nepravidelné lopatkové mříže lze z hlediska tvaru lopatek nebo jejich posunů klasifikovat 
do následujících kategorií:  

3.1. Nerovnoměrné rozložení stejných lopatek v lopatkové mříži 
Oběžné kolo obsahuje lopatky stejné geometrie, které jsou umístěny v oběžném kole tak,  

že každá lopatka zaujímá jinou polohu oproti oběžnému kolu s periodicky se opakujícími 
kanály. Tyto nerovnoměrné lopatkové mříže můžeme klasifikovat z hlediska tvaru oběžného 
kola nebo statorových částí na: 

Radiální a diagonální turbíny nebo čerpadla 

- S posunem lopatky v obvodovém směru – vznikají mezilopatkové kanály o různých 
šířkách.[15][16] [17] 

- Posun v radiálním směru – lopatková mříž má proměnnou polohu vstupní a výstupní hrany 
lopatky. [18] 

Axiální turbíny nebo čerpadla 

- Posun lopatky v obvodovém směru – vznikají kanály o různých šířkách. 
- Posun lopatky v axiálním směru – lopatková mříž má proměnnou polohu náběžné  

a odtokové hrany lopatky. 
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Jeden z prvních pokusů použití nepravidelné lopatkové mříže s tímto charakterem byl 
zdokumentován v patentu firmy GEN (General Electric Company) v roce 1961. Jednalo se  
o návrh turbomotoru s modulovanou roztečí lopatek (Turbo-machine blade spacing with 
modulated pitch) [15]. Cílem bylo snížení vibrací a hlukové emise pomocí nerovnoměrného 
rozložení šířky kanálu rotoru a statoru. Šířka lopatkového kanálu v rotoru a statoru u všech 
variant postupně narůstala s každou další pozicí po obvodu viz Obr. 3.2. V rámci tohoto patentu 
byly navrženy a analyzovány tyto varianty:[15] 

- nerovnoměrné rozložení statorových lopatek a rovnoměrné rozložení rotorových 
lopatek viz Obr. 3.2, vlevo 

- rovnoměrné rozložení statorových lopatek a nerovnoměrné rozložení rotorových 
lopatek viz Obr. 3.2, uprostřed 

- nerovnoměrné rozložení statorových lopatek a nerovnoměrné rozložení rotorových 
lopatek viz Obr. 3.2, vpravo 

 

Obr. 3.2 Schéma rozložení lopatek rotoru (vnější lopatkové kolo) a statoru (vnitřní lopatkové kolo)  
u jednotlivých variant turbomotoru uvedených v patentu. [15]  

Dalším, poměrně aktuálním patentem z roku 2009, byl návrh odstředivého ventilátoru  
pro elektronická zařízení firmy Apple (konkrétně notebooky a stolní počítače). Lopatky 
ventilátoru generovaly periodické tlakové pulzace, které vytvářely akustickou emisi. Tato 
akustická emise se frekvenčně shodovala s pólovou frekvencí elektromotoru. Následně došlo 
ke sčítání těchto frekvencí a harmonického kmitání. Řešením tohoto problému bylo použití 
nerovnoměrných rozestupů lopatek ventilátoru v podobě postupně opakujícího se sinusového 
vzoru (šířka kanálu v obvodovém směru postupně narůstala a zmenšovala se). Díky těmto 
rozestupům se podařilo posunout, resp. rozložit frekvenci hlukové emise do jiných 
frekvenčních pásem, které byly odlišné od pólové frekvence motoru.[16] 

Zajímavou aplikací nepravidelných lopatkových mříží je patent americké firmy Toro. Jedná 
se o radiální oběžné kolo dmychadla nebo zařízení pro výrobu vakua. Tento návrh disponuje 
lopatkami stejné geometrie posazených v různých polohách po obvodu. Navíc jsou v oběžném 
kole tvarované struktury pro zachytávání vzduchem unášených nečistot.[17]  

Příkladem posunu lopatek v radiálním směru (po proudnicích) je patent Ing. Václava 
Heislera, CSc. Jedná se o návrh lopatkového difuzoru, ve kterém je náběžná hrana lopatky 
umístěna v různých radiálních polohách (konkrétně na logaritmických spirálách). 
Experimentálně bylo dokázáno, že tento návrh má pozitivní vliv na tlakové pulzace a stabilizaci 
proudu v lopatkovém difuzoru.[18]  
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3.2. Oběžné kolo s různě tvarovanými lopatkami 
Oběžné kolo obsahuje několik sad lopatek (většinou dvě nebo tři sady). Jednotlivé sady 

lopatek jsou navrženy na jiný provozní bod turbíny. Lopatky jsou za sebou řazeny v opakujícím 
se vzoru viz Obr. 3.3. Tento typ nerovnoměrných lopatkových mříží bývá aplikován na radiální 
turbíny nebo čerpadlové turbíny.[19][20][21][22] 

Z dostupných publikací zabývajícími se touto problematikou pochází velká část z Odboru 
fluidního inženýrství Viktora Kaplana. Ve spolupráci Fakulty Strojního inženýrství, odboru 
Fluidního inženýrství Viktora Kaplana a ČKD Blansko Engineering byla provedena CFD  
a FEM analýza nového konceptu, resp. hydraulického návrhu vodní turbíny s nepravidelnou 
lopatkovou mříží (A new concept of hydraulic design of water turbine runners).[19] 
Nepravidelná lopatková mříž byla aplikována na oběžné kolo devíti lopatkové čerpadlové 
turbíny s průměrem oběžného kola 4,5 m. Turbína dále obsahovala 20 statorových lopatek. 
V tomto případě byly použity tři sady oběžných lopatek jejichž rozložení je zobrazeno  
na obrázku Obr. 3.3. Důraz byl kladen na analýzu vlivu nepravidelné lopatkové mříže  
na maximální účinnost a rozšíření provozního pásma turbíny pro několik variant otevření 
rozváděče. 

 

Obr. 3.3 Rozložení jednotlivých lopatek 
v oběžném kole čerpadlové turbíny. [19] 

Obr. 3.4 Výsledná účinnostní charakteristika stroje 
v turbínovém režimu. Na grafu je srovnání původního 
(uniformního) a nepravidelného oběžného kola. Jedná se  
o režim s optimálním úhlem otevření rozváděče.[19] 

Rovněž byl zaznamenán vliv nepravidelné lopatkové mříže na budící frekvence v turbíně 
během provozu, jak v turbínovém, tak čerpadlovém režimu.  

 

Obr. 3.5 Budící frekvence pravidelné a nepravidelné lopatkové mříže v čerpadlové turbíně za oběžným 
kolem v turbínovém režimu. Na vertikální ose je vynesena amplituda tlakových pulzací, na horizontální 
ose je uvedený poměr mezi frekvencí pulzací statického tlaku f a otáčkovou frekvencí fn. [19] 
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Tato rozsáhlá analýza potvrdila, že je možné pomocí nepravidelných mříží zvýšit maximální 
účinnost turbíny a rozšířit provozní pásmo stroje. Byl zaznamenán i pozitivní dopad na tlakové 
pulzace a budící frekvence turbíny. [19] 

Stejnou problematikou se zabývají publikace popisující možnosti rozšíření provozního 
pásma hydraulických strojů s nepravidelnou lopatkovou mříží (Hydraulic machine with non-
uniform cascade)[20] a (The Francis pump turbine with stochastic blades).[12] V tomto 
případě se jedná o srovnávání výsledků měření sedmi a devíti lopatkové Francisovy čerpadlové 
turbíny, včetně použití nepravidelných lopatkových mříží. [20][21] 

Výše zmíněnou problematikou se nezabývá pouze ČKD Blansko a Fakulta strojního 
inženýrství. Neperiodickému rozložení lopatek ve Francisově turbíně (Francis turbine runner 
with non-periodic angular distribution of vanes) se věnuje patent firmy ALSTOM Hydro 
z Francie. V tomto případě se jedná o umístění jednotlivých lopatek do oběžného kola 
s různými rozestupy, resp. lopatky jsou umístěny kolem excentrické osy otáčení viz Obr. 3.6. 
Další patentovanou variantou je kombinace různých lopatek v jednom oběžném kole  
viz Obr. 3.7.[22] 

 
 

Obr. 3.6 Schéma nepravidelného rozložení stejných 
lopatek v oběžném kole Francisovy turbíny.[22] 

Obr. 3.7 Schéma rozložení různých lopatek 
v oběžném kole Francisovy turbíny.[22] 

Návrhem a použitím nepravidelných mříží se zabývá i disertační práce (Čerpadlo 
s difuzorem s použitím stochastických lopatek) jejíž autorem je Ing. Lenka Dobšáková, Ph.D. 
V práci jsou prezentovány výsledky z numerické analýzy a měření čerpadla s nepravidelnými 
lopatkami a teoretické poznatky nabyté během návrhu. Práce potvrzuje předpoklad možnosti 
rozšíření provozního pásma čerpadel pomocí nepravidelných mříží a pozitivní vliv na celkovou 
účinnost čerpadel. [24] 

Nepravidelné lopatkové mříže byly aplikovány i na axiální ventilátory. Příkladem může být 
patent firmy Hon Hai Precision Industries, zabývající se návrhem tvaru listů axiálních 
ventilátorů s ohledem na budící frekvence, hluk a vibrace stroje se zachováním vysoké 
účinnosti při odvodu tepla z elektronických zařízení (Fan incorporating non-uniform blades). 
Listy ventilátoru jsou navrženy tak, že alespoň jeden z nich má jiný úhel opásání a délku. 
V patentu jsou uvedeny pouze třílopatkové varianty v několika tvarových provedeních,  
kdy alespoň jedna lopatka ze tří se tvarově neshodovala s ostatními.[25] 
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3.3. Oběžné kolo s mezilopatkami  
Mezi nepravidelné mříže patří i varianty s vloženými mezilopatkami v oběžném kole. 

Mezilopatkou je myšlena kratší lopatka vložená do lopatkového kanálu. Mezilopatky bývají 
nejčastěji používány v radiálních a diagonálních kompresorových stupních za účelem navýšení 
výstupního tlaku nebo v turbodmychadlech.[9]  

U hydraulických strojů jsou mezilopatky vkládány do lopatkové mříže ze dvou rozdílných 
důvodů: 

- Mezilopatky mohou být do lopatkové mříže vloženy za účelem navýšení dopravní 
výšky (u čerpadel), zvýšení účinnosti a stabilizace proudění.[16]  

- Mezilopatky se někdy vyskytují u hydraulických strojů, zejména jako výztužné nebo-li 
indiferentní lopatky (lopatky, které nedodávají nebo neodebírají energii v čerpadlovém 
nebo turbínovém stupni).[17]  

Vkládáním mezilopatek do lopatkového kanálu radiálního čerpadla za účelem zvýšení 
účinnosti a analýzy vlivu pozice mezilopatky na výsledné charakteristiky popisuje například 
článek z Iránské univerzity (The optimum position of impeller splitter blades of centrifugal 
pump equipped with vaned diffuser).[26] Mezilopatka byla vkládána do lopatkového kanálu 
v několika polohách po obvodu. Ukázalo se, že optimální poloha mezilopatky v tomto případě 
neleží uprostřed lopatkového kanálu. Optimální poloha leží blíže k sací straně hlavních lopatek 
přibližně ve ¾ výšky kanálu.[26] 

Na odboru Fluidního inženýrství Viktora Kaplana byla vyvinuta vírová turbína 
s mezilopatkami. Experiment spočíval ve vkládání kratších lopatek do průtočného kanálu 
dvoulopatkové turbíny 2-VT-194 (průměr oběžného kola byl 194 mm). Výsledkem bylo 
několik čtyřlopatkových variant vírové turbíny 4-VT-194 s různou délkou mezilopatek 
v radiálním směru. Resp. mezilopatky byly postupně zkracovány (25 %, 50 %, 75 % a 100 % 
výšky kanálu) a byl měřen vliv délky lopatky na výsledné výkonové charakteristiky. Výsledky 
ukazují, že nejlepších parametrů dosahuje turbína bez použití mezilopatek, případně turbína 
s poloviční délkou lopatky v radiálním směru.[27] 

Návrhem výztužných mezilopatek neboli indiferentních lopatek do Francisovy turbíny  
se rovněž zabýval odbor Fluidního inženýrství Viktora Kaplana. Jedny z prvních pokusů  
o vkládání indiferentních lopatek do lopatkového kanálu byly provedeny na reverzní turbíně 
FR 100. Tato turbína o průměru 450 mm je využívána pro velmi vysoké spády. Z tohoto důvodu 
bylo potřeba oběžné kolo vyztužit. Výztužné lopatky jsou navrženy pro chod v optimu turbíny, 
kdy nedochází během provozu v optimu stroje při obtékání mezilopatky ke změně energie vody. 
V mimo optimálních bodech provozu jsou již mezilopatky zatěžovány vlivem jiného vstupního 
úhlu vody (dochází ke změně energie kapaliny při obtékání mezilopatky). Teoretický návrh 
indiferentních lopatek byl ověřen pomocí CFD simulací. Zejména byl vyšetřován průběh 
statických tlaků po délce lopatky a výsledné krouticí momenty na hlavní lopatku a vloženou 
indiferentní mezilopatku. Z výsledků je patrné, že mezilopatky vykazují bezrázový vstup 
v optimu a téměř nulový krouticí moment k ose otáčení.[28][29] 
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3.4. Aplikace podobné nepravidelným mřížím 
Za použití nepravidelné lopatkové mříže lze považovat i natáčení pouze některých 

rozváděcích lopatek v reverzní turbíně za účelem stabilizace charakteristiky turbíny.[13]  

 

Obr. 3.8 Schéma natočení některých rozváděcích lopatek reverzní turbíny.[13] 

Další aplikací, kterou lze označit za nepravidelné mříže je použití dělených částí rozváděcích 
lopatek kompresoru. Stator turbíny je rozdělen na dvě poloviny, přičemž jedna polovina 
obsahuje 26 a druhá 23 rozváděcích lopatek s různou šířkou průtočného kanálu. Tento vynález 
vznikl za účelem snížení vibrací vznikajících při provozu. Jedná se o patent firmy General 
Electric Company.[30] 

 

Obr. 3.9 Schéma použití dělených rozváděcích lopatek kompresoru.[30] 

3.5. Shrnutí  
Z výše uvedených publikací a patentů lze vyvodit, že nepravidelné rozložení lopatek nebo 

vložené mezilopatky v jednom lopatkovém kole májí vliv na: 

- Šířku provozního pásma – v případě kombinací několika různých lopatek navržených 
pro různé pracovní body. 

- Velikost a frekvenci tlakových pulzací – vložené mezilopatky a různě tvarované kanály 
vykazují posun nebo zatlumení budících frekvencí ve frekvenčně-amplitudových 
charakteristikách. 

- Stabilizaci proudění – vkládáním mezilopatek nebo indiferentních lopatek lze docílit 
lepšího vedení proudu v lopatkové mříži. 

- Snížení hlukových emisí – zejména u ventilátorů lze snížit hlukovou emisi změnou 
rozestupů jednotlivých lopatek. 

- Snížení vibrací. 

V dostupných zdrojích nebyla nalezena žádná dokumentovaná aplikace použití 
nepravidelných lopatkových mříží (s různě tvarovanými lopatkami) na axiální a rychloběžné 
turbíny. Podobnou problematikou se zabýval pouze odbor Fluidního inženýrství, a to vkládáním 
indiferentních lopatek do vírové turbíny. 
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4. HYDRAULICKÝ NÁVRH OBĚŽNÉHO KOLA AXIÁLNÍ TURBÍNY 

4.1. Vliv rychloběžnosti turbíny na tvar průtočného kanálu 
Z hydraulického hlediska se tvar kanálu v oběžném kole turbíny mění v závislosti  

na rychloběžnosti. Rychloběžnost turbíny lze také vyjádřit pomocí specifických (měrných) 
otáček stroje. Specifické otáčky jsou takové otáčky, při kterých bude stroj dosahovat výkonu  
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]: 

 �� � 3,65 �√� � �√� (8) 

kde n jsou otáčky rotoru [min-1], H je spád na turbínu [m] a Q [m3∙s-1] představuje objemový 
průtok turbínou. Tento vztah se však používá zpravidla pro čerpadla.[31] U turbín se využívá 
výpočet specifických otáček z výkonu turbíny P [k] (dříve v koních), kde je výkon definován 
vztahem:[1] 

  � � �. �. �. ��75  (9) 

konstanta ρ [kg∙m-3] odpovídá hustotě vody a ηc [-] je celkový výkon turbíny. Vztah pro 
specifické otáčky z výkonu turbíny je historicky dán vztahem (10), kde se vychází z otáček  
n [min-1], spádu H [m] a výše uvedeného výkonu P [k]. 

 �� = �
√� � �

√�! (10) 

Velmi často bývá v literatuře uváděna hodnota měrných objemových otáček nq [min-1],  
kde Y představuje měrnou energii v [J∙Kg-1]. 

 �" = 333 ∙ � #�√$!%  (11) 

Hodnotu měrných otáček lze získat přímo z hodnoty jednotkových otáček n11 [min-1] 
a jednotkového průtoku Q11 [m3∙s-1]. Vztah pro měrné otáčky nq [min-1] pak bude v následujícím 
tvaru. 

 �" = ��� ∙ #��� (12) 

Mezi výše uvedenými vztahy pro specifické otáčky ns a měrné objemové otáčky nq pak platí 
následující závislost. 

 �� = 3,65 ∙ �" (13) 

Někdy bývá v literatuře vyjádřena rychloběžnost turbíny nb [-]. Jedná se o bezrozměrnou 
veličinu vycházející ze Strouhalova a Eulerova čísla. Rychloběžnost turbíny nb lze následně 
upravit a vyjádřit vztahem: 

 �& = � ∙ #�
√$!%  (14) 
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kde n jsou otáčky turbíny v [s-1], objemový průtok Q v [m3∙s-1] a měrná energie Y  
v [J∙Kg-1].[33] 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][22] Přehled použitelnosti 
jednotlivých turbín v závislosti na specifických otáčkách popisuje následující obrázek Obr. 4.1: 

 

Obr. 4.1 Tento graf popisuje měnící se tvar oběžného kola turbíny v závislosti na specifických otáčkách 
ns získaných ze vztahu (10) a spádu H. Červený bod označuje přibližně oblast našeho zájmu. [13] 

 

4.2. Volba základních rozměrů 
Při hydraulickém návrhu turbín se využívá dat získaných z měření a experimentů.[2][23] 

Tyto data bývají zobecněná do podoby jednotkových otáček n11 [min-1] a jednotkového průtoku 
Q11 [m3∙s-1] pomocí afinních vztahů. V praxi je zavedeno vyhodnocování jednotkových veličin 
turbíny k průměru D = 1 m, spádu H = 1 m a otáčkám n = 1 min-1.[1][2][22] 

 ��� � � ∙ '√�  (15) 

 ��� � �'� ∙ √� (16) 
 

Hlavními parametry turbíny je průtok Q [m3∙s-1], měrná energie turbíny Y [J∙kg-1] (vychází 
ze spádu) a otáčky turbíny n [min-1]. Otáčky turbíny jsou voleny dle generátoru a lze je 
odhadnout i na základě rovnice (17). Otáčky se volí i s ohledem na průměr oběžného kola  
a velikost unášivé složky rychlosti. V případě přímého spojení s alternátorem se hodnota otáček 
zaokrouhluje na nejbližší synchronní otáčky viz Tab. 4.1. 

 

 
 

 � � �" √$!%
333 ∙ #� (17) 
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Tab. 4.1 Přehled počtu pólu generátoru a jim odpovídajícím otáčkám stroje. [2] 

otáčky 
[min-1] 

 

75 107 125 150 167 260 300 375 500 600 750 1000 1500 3000 

Pól. páry 
[-]  

40 28 24 20 18 12 10 8 6 5 4 3 2 1 
 

Z těchto tří parametrů je možné přibližně odhadnout, o jaký typ turbíny se jedná. Pro určení 
typu turbíny se také využívá předchozích zkušeností z již úspěšně fungujících vodních turbín 
za pomoci univerzální charakteristiky (získána experimentem a měřením). Rozhodujícím 
faktorem při výběru typu turbíny je tedy spád, průtok a přibližné měrné otáčky nq nebo ns na 
nichž závisí typ stroje viz Obr. 4.1. 

Ve fázi návrhu, kdy jsou jasně dány otáčky n, spád H a průtok Q je možné vypočítat průměr 
oběžného kola turbíny D [m] pomocí vztahu (18). Pro výpočet průměru je potřeba ještě 
odhadnout hodnotu jednotkového průtoku Q11 a jednotkových otáček n11 z univerzální 
charakteristiky daného typu turbíny (na základě hodnoty měrných otáček nq). 

 

Obr. 4.2 Ukázka univerzální charakteristiky turbíny. 

Podle jednotkových otáček n11 [min-1] a měrného průtoku Q11 [m3∙s-1] a pomocí vztahu (15)  
a jeho následnou úpravou je možné vypočítat přibližný průměr oběžného kola. 

 ' � ���√��  (18) 

Vztah (16), vyjadřující jednotkový průtok se dále využije ke kontrole hltnosti turbíny. 
V případě, že hltnost turbíny neodpovídá požadavkům, je třeba postup opakovat (iterativní 
postup) do okamžiku, kdy daný průměr stroje bude odpovídat požadované hltnosti turbíny. 

Velikost náboje turbíny d [m] je dána převážně z konstrukčního hlediska velikosti převodu, 
případně se dá odhadnout s ohledem na meridiální složku rychlosti cm. Obvyklý poměr velikosti 
náboje k velikosti oběžného kola bývá u rychloběžných turbín (vírová turbína) v rozmezí  
20 – 40 % z průměru turbíny.[2][3] 

Dalším zásadním parametrem je volba počtu lopatek turbíny. Pro zajištění vysokého výkonu 
u nízko-spádových turbín je potřeba zajistit velkou hltnost. Toho lze docílit vysokými otáčkami 
a nízkou hustotou lopatkové mříže (počtem lopatek z). Většina vírových a Kaplanových turbín 
mívá menší počet lopatek s větším úhlem opásání. Počet lopatek z klesá se zvyšující se 
hodnotou specifických otáček ns.[2][23] 
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4.3. Výpočet vstupního a výstupního úhlu lopatky 
Po určení základních rozměrů turbíny je třeba spočítat vstupní úhel lopatky β1 [°]  a výstupní 

úhel lopatky β2 [°]. U turbín by měl být v optimu zajištěn bezrázový nátok vody na lopatku 
oběžného kola. V opačném případě by vznikala na náběžné hraně rázová složka rychlosti. Tato 
rázová složka rychlosti může negativně ovlivnit výslednou výkonovou a účinnostní 
charakteristiku turbíny. Například natékání vody na podtlakovou stranu lopatky způsobí 
rychlejší stržení turbíny v mimo-optimálních režimech, případně může dojít k posunutí optima 
turbíny v účinnostní charakteristice. Výstupní úhel (např. u vírové turbíny) by měl být 
teoreticky takový, aby vygeneroval dostatečnou zbytkovou unášivou složku absolutní rychlosti 
cu2. Po doplnění cu2 složky rychlosti do upravené Eulerovy rovnice (3) musí být pravá strana 
rovnice rovna požadovanému spádu. Hydraulická účinnost ��  [-]  je odhadnuta na základě 
předchozích zkušeností z univerzální charakteristiky turbíny viz Obr. 4.2. 

 � � � ��. 	
��. ��  (19) 

Obdobný postup je i při návrhu Kaplanovy turbíny jen s ohledem na znaménkovou konvenci, 
která závisí na rychlostním trojúhelníku viz Obr. 1.6. Následující postup výpočtu vstupního a 
výstupního úhlu lopatky bude zaměřený na návrh vírové turbíny bez rozváděcích lopatek.  

4.4. Nekonečně hustá lopatková mříž 
Pro prvotní volbu vstupního a výstupního úhlu β se vychází z rychlostních trojúhelníků na 

vstupu a výstupu z lopatky na jednotlivých proudnicích.  V prvním kroku je potřeba určit 
meridiální složku absolutní rychlosti na vstupu cm, kterou lze teoreticky považovat za totožnou 
s absolutní rychlostí c1 (předpoklad nulové složky cu2). K výpočtu meridiální rychlosti je možné 
použít rovnici kontinuity ve tvaru: 

  	( � 	� � �)� � �14 ,('�−.�) (20) 

kde D je průměr turbíny a d průměr náboje. Plocha S pak představuje průtočnou plochu 
turbínou. Předpokladem je rovnoměrné rozložení meridiální rychlosti cm, takže na všech 
poloměrech bude stejně velká. Z otáček turbíny n získáme unášivou rychlosti u1.  Zde je důležité 
si uvědomit, jaký poloměr proudnice bude zadán do následujícího vztahu, protože 
s vzrůstajícím průměrem unášivá rychlost lineárně roste.  

 �� � , ∙ ' ∙ � � 2 ∙ , ∙ 1 ∙ �  (21) 

Relativní rychlost na vstupu lopatky získáme pomocí vektorového součtu předešlých rovnic 
(20) a (21). 

 2� � 3	�� + ��� (22) 

V tomto okamžiku známe jednotlivé rychlosti v rychlostním trojúhelníku a můžeme 
vypočítat vstupní úhel β1. 

 5� � 67	8� 	��� (23) 

Pro výpočet výstupního úhlu β2 se používá podobného postupu, tak jako tomu bylo v případě 
vstupního úhlu β1. U axiální turbíny na válcových řezech platí, že na stejném poloměru  
je unášivá rychlost na výstupu z oběžného kola u2 stejně velká jako unášivá rychlost na vstupu 
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u1. Rozdílem oproti náběžné hraně je výpočet meridiální složky rychlosti, kde je třeba zahrnout 
vliv tloušťky lopatky Δ [mm] na výslednou meridiální rychlost v průtočném kanále.  

 	(� � �)� � �14 ∙ ,('�−.�) − 2 ∙ ∆(' − .) (24) 

Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, unášivou složku absolutní rychlosti cu2 získáme 
z Eulerovy rovnice (3) a vyjádřit následujícím vztahem. 

 	
� � −�. �. ����  (25) 

Absolutní rychlost c2 získáme z předešlých rovnic, pomocí vektorového sčítání jednotlivých 
složek rychlostí cm2 a cu2. 

 	� � 3	(�� + 	
��  (26) 

Relativní rychlost na výstupu z oběžného kola v2 získáme vektorovým součtem předešlých 
rovnic, tak jako tomu bylo u vstupní relativní rychlosti v1. 

 2� � 3	(�� + -|	
�| + ��/� (27) 

V tomto okamžiku známe všechny rychlosti ve výstupním rychlostním trojúhelníku. 
Výstupní úhel β2 můžeme vypočítat následujícím vztahem [34]: 

 5� � 67	8� 	(�|	
�| + �� (28) 

4.5. Průběh úhlu β po délce lopatky 
Po odhadu vstupního úhlu lopatky β1 [°] a výstupního úhlu β2 [°]  na jednotlivých 

proudnicích, je potřeba definovat průběh úhlu beta po délce lopatky (po její střednici). Jako 
jeden z možných návrhů průběhu úhlu β, je použití konformního zobrazení. Konformní 
zobrazení je spojité zobrazení, které zachovává velikosti úhlů a poměr délek. Díky 
konformnímu zobrazení je možné transformovat obecnou proudovou plochu definovanou 
souřadnicemi σ a φ do Gaussovy roviny, která je tvořena souřadnicemi ζ a iη. Proudová plocha 
je taková plocha, ke které jsou všechny vektory rychlosti kapaliny tečné, a tedy přes tuto plochu 
neprotéká kapalina. Během konformní transformace probíhá přepočet křivkové souřadnice σ do 
směru osy ζ a křivkové souřadnice φ do směru osy iη viz Obr. 4.3. 

 
 

Obr. 4.3 Transformace proudové plochy z polárních do konformních 
souřadnice. [35] 

Obr. 4.4 Obecná lopatková 
mříž v konformním zobrazení. 
[35] 
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V případě turbínové lopatkové mříže lze tuto úlohu zjednodušit a omezit se pouze na obecný 
řez lopatkou (poloměr není na proudnici konstantní), kde lze jednotlivé souřadnice definovat 
způsobem uvedeným na obrázku Obr. 4.4, kde t [-] představuje rozteč lopatek a z [-] udává 
počet lopatek v celé lopatkové mříží. Po odvození a úpravách, které jsou uvedeny v dostupné 
literatuře, [35] je možné použít následující vztahy, které definují přepočet mezi obecným 
tvarem lopatky a jejich zobrazením v Gaussově rovině: 

 ζ � ℎ =16 > .?7 − 12@
AB

C (29) 

 

kde a [-] je tzv. konstanta lopatkové mříže a lze ji definovat jako: 

 6 � > .?7@D
@B

 (30) 

Souřadnici iη lze definovat jako [34]:  

 η � 8 ∙ �2, φ � ℎ6 φ (31) 

 
4.5.1. Válcová lopatková mříž 

Pokud tuto transformaci aplikujeme na konkrétní problém návrhu lopatkové mříže, 
omezující se pouze na válcovou komoru, můžeme celý problém ještě zjednodušit a představit 
následujícím způsobem. 

 

 

 

Obr. 4.5 Zobrazení válcové lopatkové mříže 
v konformním zobrazení. [35] 

Obr. 4.6 Zobrazení lopatky turbíny ve válcové 
komoře (meridiální řez). [35] 

V tomto případě lze zavést podmínky: dσ = dx a r = R. Hodnotu σ v bodě (1) můžeme 
považovat za nulovou a od tohoto bodu budeme pokračovat s krokem dσ. Díky tomuto můžeme 
upravit vztah pro konstantu lopatkové mříže a do následující podoby: 

 6 � > .?7AD
@B

�  11 > .?@D
H � ?�1         �>          16 � 1?�  (32) 

Pokud takto upravený vzah pro konstantu lopatkové mříže vložíme do rovnice vyjadřující 
přepočet mezi souřadnicemi ζ a φ (29) a (31), a zavedeme další předpoklad vztahující se 
k válcové mříží: h=?�, získáme následující tvar: 
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 ζ � ?� = 1?� > .?1 � 12@
H C � ? � ?�2  (33) 

Analogicky pro souřadnici � získáme úpravou následující formulaci [34]: 

 η � ℎ6 φ �  ?� ∙ 1?� φ � R ∙ φ (34) 

Lineární změna úhlu KL na souřadnici ζ 
Základní metodou návrhu je použití lineární změny doplňkového úhlu 5̅ [°] po meridiální 

proudové ploše, to znamená, že i úhel β po délce střední čáry lopatky bude růst lineárně. Toto 
řešení se někdy označuje za energeticky nejvýhodnější z hlediska rozložení tlaku po délce 
lopatky. Zpravidla však slouží pouze pro první hydraulický návrh, stejně jako v našem případě, 
kdy touto metodou byl pouze odhadnut tvar a rozměry lopatek. Na následujícím obrázku jsou 
definovány vstupní a výstupní úhly β, včetně jejich doplňkových úhlů 5̅. 

 

Obr. 4.7 Zobrazení lopatkové mříže v konformním zobrazení, včetně vstupních a výstupních úhlu  
a jejich doplňkových úhlů.[35] 

Z výše uvedeného obrázku lze definovat okrajové podmínky:  ζ� � � N�  a O� � N� , pokud 

druhou okrajovou podmínku vložíme do rovnice přímky, která je definována pomocí 
doplňkových úhlů 5̅, 
   5̅ � 5�PPP + � ∙ Qζ + ℎ2R (35) 

můžeme vyjádřit konstantu k, následujícím způsobem: 

   5̅� � 5�PPP + � ∙ -ℎ/        �>         � � 5�PPP � 5�PPPℎ  (36) 

Pro výpočet obecného úhlu 5̅ po délce lopatky je potřeba zpětně dosadit konstantu k  
do rovnice (35) a vzniklý výraz následně upravit do tvaru:  

   5̅ � 5�PPP + 5�PPP � 5�PPPℎ  ∙ Qζ + ℎ2R � 5�PPP + 5�PPP � 5�PPPℎ ∙ ζ + -5�PPP � 5�PPP/ ∙ 12 (37) 

Z výsledného tvaru rovnice lze úpravou vyjádřit konstanty a a b: 

   5�PPP + 5�PPP2 + 5�PPP � 5�PPPℎ ∙ ζ �  6 + S ∙ ζ (38) 

Jednotlivé konstanty tak nabývají následujícího tvaru 
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   6 �  5�PPP + 5�PPP2     ;     S � 5�PPP � 5�PPPℎ   (39) 

Základem této metody je použití rovnice přímky a s pomocí obrázku Obr. 4.7, lze definovat 
následující formulaci: 

 
.η.ζ � sin 5̅cos 5̅ � tan 5̅       �>       .η � sin- 6 + S ∙ ζ/cos-6 + S ∙ ζ/ .ζ  (40) 

Integrací výše uvedeného vztahu získáme následující rovnici: 

  η � � 1S \�]cos (6 + S ∙ ζ/^ + 	  (41) 

Integrační konstantu lze získat díky okrajové podmínce na vstupu O� -� � 0/ , kterou 
dosadíme do rovnice (41) 

  0 � � 1S \� `cos Q6 − S ∙ ℎ2Ra + 	      �>     	 � 1S \� `cos Q6 − S ∙ ℎ2Ra (42) 

Pokud integrační konstantu c vložíme zpět do rovnice (41) a upravíme, získáme výsledný 
vztah pro souřadnici �:  

  η � 1S \� bsinc6 − S ∙ ℎ2d
cos c6 � S ∙ ℎ2de  (43) 

 

Pomocí výše uvedeného odvození a vztahů lze poměrně snadno vypočítat přibližný tvar  
a rozměry lopatky. Výsledný tvar křivky je střední čarou výsledného hydraulického profilu, na 
který je následně nanesen hydraulický profil.[34] 

4.6. Hydraulický profil lopatky 
V případě, že známe vstupní a výstupní úhly lopatky na jednotlivých proudnicích a základní 

rozměry, je potřeba nanést na střední čáru profilu samotný hydraulický profil lopatky.  
U axiálních strojů se velmi často využívá symetrických nebo nesymetrických NACA (National 
Advisory Committee for Aeronautics) profilů. Hydraulické návrhy turbín jsou realizovány za 
pomocí software ANSYS BladeGen. Tento software obsahuje knihovnu symetrických NACA 
profilů řady 4 digit. Zvolený profil je nanesen na střední čáru lopatky na dané proudnici, která 
je definovaná již daným průběhem úhlu β. Základními parametry NACA profilů, kterými lze 
definovat konkrétní tvar, je délka střednice v rozvinutém tvaru Ls [mm] a maximální tloušťka 
profilu dp [mm] (dána průměrem vepsané kružnice). Tloušťka profilu se na jednotlivých 
průměrech turbíny mění a zvětšuje se směrem k náboji turbíny. Posledním parametrem je 
poloha maximální tloušťky profilu xd [mm] a zpravidla bývá volená v 40 % délky lopatky od 
náběžné hrany. Další vliv na celkovou charakteristiku profilu má tvar vstupní hrany lopatky, 
resp. její zaoblení.  

Pohyb vody okolo profilu vyvíjí celkovou sílu F [N] na lopatku turbíny. Hodnotu této síly 
získáme integrací rozložení statického tlaku po délce lopatky a smykového napětí kapaliny po 
délce lopatky. Výsledná síla je získána ze vztlakové síly Fvz [N], která je závislá na rozložení 
tlaku a odporovou sílu Fo [N], která je dána odporem profilu. Třecí odpor se výrazně nemění, 
mění se však vztlaková síla profilu se vzrůstajícím úhlem nátoku a prohnutím profilu. 

Při obtékání tekutiny kolem profilu dochází na podtlakové straně lopatky ke zvýšení 
rychlosti a k poklesu statického tlaku, naopak na přetlakové straně lopatky ke snížení rychlosti 
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a zvýšení statického tlaku. Tím vzniká tlaková síla F [N] na lopatku generující krouticí moment 
na oběžné kolo.[1][10] 

4.7. Hydraulický návrh lopatek přístupem leteckých profilů 
Vzhledem k tomu, že axiální turbíny jsou charakteristické poměrně řídkým lopatkovým 

kanálem, který způsobuje velké rozdíly v rychlosti na přetlakových a podtlakových stranách 
lopatek, velmi často se při návrhu hydrodynamických axiálních strojů uplatňuje teorie obtékání 
leteckých profilů. Základem této teorie je veličina tzv. cirkulace rychlosti Γ [m2·s-1]. Za 
předpokladu stacionárního potenciálního proudění při obtékání nekonečně dlouhého rotujícího 
válce lze cirkulaci rychlosti definovat jako:   

  Γ � 2π ∙ 7�� ∙ h � � ∙ h (44) 

kde r0 [m] představuje průměr vírového jádra (např. poloměr obtékaného válce) a ω [rad-1] 
značí jeho úhlovou rychlost otáčení. Součin frekvence rotace válce a jeho úhlové rychlosti f∙ω 
je někdy nazýván vírovým momentem. Při otáčení válce je generována vztlaková síla, která je 
kolmá na směr proudění kapaliny. Velikost této vztlakové síly Fvz [N] je určená vztahem Kutty-
Žukovského: 

  ijk � �� \ ∙ 2 ∙ Γ � �� \ ∙ 2 ∙ 2π ∙ 7�� ∙ h (45) 

Na základě znalosti cirkulace l   lze vypočítat vztlakovou sílu na jakýkoliv profil,  
za předpokladu, že lze cirkulaci rychlosti určit. Pro návrh turbínových lopatek se využívá 
principu tohoto vztahu se znalostí základních charakteristik jednotlivých tvaru křídel, které byly 
získány v aerodynamických tunelech. Odporovou sílu Fo [N] a vztlakovou sílu křídla Fvz [N] 
lze vypočítat také na základě následujících vztahů:  

  i� � ��2 ∙ �� ∙ 2� ∙ ) ;   ijk � �jk2 ∙ �� ∙ 2� ∙ )  (46) 

kde v [m∙s-1] je relativní rychlost kapaliny v dostatečné vzdálenosti před křídlem tak, aby nebyla 
ovlivněná samotným profilem lopatky, S [m2] je projektovaná plocha křídla a koeficienty ko  
a kvz [-] jsou součinitele odporu a vztlaku. Tyto součinitele byly získány experimentálně a jsou 
funkci Reynoldsova čísla. Výslednou sílu lze vyjádřit přes Pythagorovu větu: 

  i � #i�� + ijk�  (47) 

Obdobným způsobem lze vypočítat i moment působící na lopatku turbíny. Pro tento výpočet 
se využívá následujícího vztahu: 

  mn � �(2 ∙ �� ∙ 2� ∙ ) ∙ \   (48) 

Tento silový moment je vztahován k určité ose kolmé na rovinu souměrnosti profilu, pokud 
není přesně definována, vztahuje se zpravidla na náběžnou hranu lopatky. 
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Obr. 4.8 Zobrazení složek vztlakové a odporové síly profilu.[1]  

Cirkulace rychlosti l  bývá někdy pro oběžné lopatky hydrodynamických strojů 
formulována následujícím vztahem [47]: 

  Γ � 2π ∙ $oh ∙ η�  (49) 

kde h [rad-1] představuje úhlovou rychlost oběžného kola, Yt [J·Kg-1] měrnou energii turbíny  
a ��  [%] předpokládanou hydraulickou účinnost. Někdy se zavádí také cirkulace rychlosti 

kolem jedné lopatky Γp � qk, kde z [-] představuje počet lopatek. 

Pro samotný návrh lopatky za přístupu leteckých profilů se také využívá poměru délky 
lopatky L [m] k rozteči lopatek t [m] v jednotlivých řezech. Tato veličina je někdy nazývaná 
také poměrnou roztečí lopatek nebo „soliditou“ lopatkové mříže. Poměrná rozteč bývá 
zpravidla volena na základě tabulkových hodnot. Rozteč lopatek t lze vyjádřit jako: 

  t � , ∙ 'r�  (50) 

a délku tětivy l [m] na průměru Dk [m] jako: 

  s � Q8sR ∙ 8 (51) 

Půdorysné rozpětí t [°] lopatky na průměru Dk, neboli úhel opásání, lze vyjádřit následovně 
[47]: 

  t � 2 ∙ s ∙ 	uvw'r  (52) 

Prohnutí lopatkové mříže βt [°] mříže (tedy deformace střední čáry profilu) je poté 
definováno jako:  

  5o � Γp1,6 ∙ m ∙ 2x ∙ \ (53) 

kde M [-] představuje bezrozměrný parametr mříže, který bývá zpravidla volen na základě 
tabulkových hodnot. Prohnutí lopatkové mříže je definováno jako úhel mezi tečnou na náběžné 
hraně střednice deformovaného profilu vůči referenční rovině (nedeformovaný tvar střednice). 
Samotný prohnutý profil je definován jako výseč kružnice.  

S poměrem délky lopatku vůči rozteči pracuje i odhadový vztah pro výpočet hydraulické 
účinnosti �� [%] turbíny, který pracuje se součiniteli odporu a lze jej použít pro základní odhad 
rozměrů lopatky: 

  η� � � ∙ 2x ∙ s8 -�jk � ��8�5x / (54) 



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 

43 
 

kde u [m∙s-1] je obvodová složka rychlosti na daném poloměru, 2x [m∙s-1] představuje relativní 
rychlost před lopatkou a 5x [°] představuje sklon lopatkové mříže.[1] 

Hydraulický návrh přístupem leteckých profilů se uplatňuje například při návrhu vrtulových 
čerpadel. Návrhový postup je zmíněn například v knize Gullich J.F. – Centrifugal Pumps.[10] 

4.8. Sledované parametry v numerických simulacích 
V dalším kroku je potřeba hydraulický návrh experimentálně nebo pomocí numerických 

simulací ověřit. Případně návrh dále upravit tak, aby splňoval požadované parametry. 
Základními parametry jsou hydraulická účinnost, krouticí moment a výkon, průtok, případně 
spád. Tyto veličiny byly v numerických simulacích získány pomocí virtuálních monitorů, které 
v průběhu výpočtu sledují aktuální hodnoty fyzikálních veličin (tlak, rychlost atd.). Během 
výpočtů byly z fyzikálních veličin pomocí vztahů uvedených v této kapitole získány konkrétní 
parametry turbíny. Výpočet byl považován za dokončený v okamžiku, kdy tyto parametry  
a jednotlivé veličiny byly ustáleny a nedocházelo ke změnám parametrů během výpočtů. 
Následně byly data z výpočtového prostředí exportována a vyhodnoceny střední hodnoty 
parametrů (účinnost, výkony, jednotkové parametry atd.). Numerickými simulacemi získané 
výsledky prezentovány v této práci jsou podloženy vztahy v následující kapitole:  

4.8.1. Výpočet hydraulické účinnosti 
Jednou z hlavních sledovaných veličin byla hydraulická účinnost �ℎ [-], která byla získána 

jako poměr výkonu Pout [W] a příkonu turbíny Pin [W] . 

 �� � ��
o�yz  (55) 

4.8.2. Výpočet výkonu a příkonu 
Výkon Pout je definován jako: 

 ��
o � mr ∙ h (56) 

kde h  [rad∙s-1] je úhlová rychlost definovaná vztahem h � 2 ∙ , ∙ �  a hodnota kroutícího 
momentu Mk [N∙m] byla definována jako celkový krouticí moment působící na lopatky turbíny 
a rotující náboj. Krouticí moment byl získán jako integrál momentů vyvolaných tlakovými  
a viskózními silami. Příkon turbíny lze definovat jako: 

 
�yz � Δ|̄� ∙ �j  

 
(57) 

Rozdíl celkových tlaků ~ |�L  [Pa] byl odečítán zpravidla mezi vstupem a výstupem 
z výpočtové domény. Celkový tlak je součtem statického tlaku ps [Pa] a dynamického tlaku  
pd [Pa], což lze vyjádřit jako:  

 
|�L � |� + |� 

 
(58) 

Průtok Qv [m3∙s-1] odpovídá objemovému průtoku turbínou. Pro výpočet tlaků bylo použito 
středování přes hmotnostní průtok, což lze definovat jako: 

|̄� � 1� > | .� 
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4.8.3. Výpočet spádu  
Spád H [m] na turbínu je počítán jako: 

 
� �  ∆|�L� ∙ � 

 
(59) 

kde ∆|�L  [Pa] je rozdíl celkových tlaků, g [m∙s-2] gravitační zrychlení a � [kg∙m-3] je hustota 
vody. Úpravou vztahu (59) lze vypočítat tlak na vstupu do turbíny, který je definován 
v numerické simulaci jako okrajová podmínka celkového tlaku na vstupu pin [Pa]. Tlak na 
výstupu z turbíny se považuje za atmosférický pout [Pa].   

 
|yz �  � ∙ � ∙ � + |�
o 

 
(60) 

4.8.4. Výpočet jednotkových parametrů 
Hlavními charakteristikami turbín jsou závislosti jednotkových parametrů: jednotkové 

otáčky n11 [min-1], jednotkový průtok Q11 [m3∙s-1] a jednotkový výkon P11 [W]. Tyto veličiny 
jsou definovány následujícími vztahy: 

 
��� � �. '√�                         ��� � �'�. √�                         ��� � ��
o'�. √�!  

 
(61) 

kde n [min-1] jsou otáčky stroje; H [m] je spád; D [m] je průměr kola; Q [m3∙s-1] je průtok. 
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. Ve výsledných charakteristikách v následujících kapitolách jsou 
uvedeny i hodnoty korigovaného hydraulického výkonu Pkor [W] . Tyto hodnoty byly získány 
z hydraulického výkonu s korekcí na konstantní spád Hk [m]. Proměnná Hm [m] představuje 
spád, který odpovídal výslednému spádu v simulacích (z definice okrajových podmínek 
použitých v simulacích nebo při měření nelze zajistit konstantní spád). Korekci hydraulického 
výkonu na konstantní spád lze definovat jako: [1][2][40] 

Výsledné charakteristiky v celé této disertační práci jsou získány z dat, které byly snímány 
vždy ze vstupu a z výstupu z výpočtové domény. Data odečítaná z jiných řezů jsou vždy 
okomentována. Výsledná data zahrnují i ztráty v uklidňovacích délkách.  

  

 �r�� � ��
o · Q �r�(R 
(62) 
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5. NÁVRH AXIÁLNÍ TURBÍNY NA MVE LUŽNICE 
Výše uvedený základní návrhový postup byl využit pro návrh turbíny pro malou vodní 

elektrárnu na řece Lužnici. Následně byl hydraulický návrh optimalizován do výsledné podoby, 
která splňovala podmínku návrhového bodu. Původní turbína a malá vodní elektrárna je 
zachycena na následujících fotografiích. 

5.1. Návrh axiální neregulační turbíny pro MVE Lužnice 
Hydraulický návrh rychloběžné turbíny s nepravidelnou lopatkovou mříží, který  

je předmětem této disertační práce, vychází z hydraulického návrhu turbíny určené pro lokalitu 
MVE Lužnice. Na této lokalitě je instalováno několik paralelně řazených axiálních 
neregulačních přímoproudých čtyřlopatkových turbín s devíti rozváděcími lopatkami  
a kuželovými savkami. Jedna z těchto turbín bude nahrazena novou turbínou o hltnosti až  
Q11 = 2,7 m3∙s-1 a vyšším celkovým výkonem Pout > 23 kW (původně Pout = 16 kW), při 
zachování otáček n = 260 min-1, spádu H = 1,5 m a průměru oběžného kola D = 800 mm. 
V první fázi se jedná o návrh a instalaci jedné turbíny, v budoucnu by se měly nahradit až tři 
stávající stroje. Limitující faktory návrhu byly rozměry náboje a komory turbíny. Také bylo 
třeba zachovat způsob vyvedení krouticího momentu pomocí kuželového soukolí a hřídele. 
V konečné fázi bylo rozhodnuto o zachování stávající kuželové sací trouby s úhlem otevření 
10,6°. 

 

Obr. 5.3 Meridiální řez turbínou s definicí jednotlivých částí turbíny a základními rozměry. 

Tento projekt byl rozdělen do několika částí, ve kterých byl popsán stávající stav malé vodní 
elektrárny a byly vedeny rozvahy o možném navýšení výkonu turbíny. V rámci návrhu byl 
upraven a nahrazen kryt hřídele, výstupní náboj a sestaven numerický model pro následný 
hydraulický návrh i optimalizaci nového oběžného kola.  

  

Obr. 5.1 Pohled na hlavní objekt MVE Lužnice. Obr. 5.2 Stávající přímoproudá turbína. 
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5.1.1. Shrnutí parametrů 
Parametry původního stroje a návrhového bodu jsou shrnuty v následujícím přehledu: 

Průměr oběžného kola Dok 800 mm 
Průměr náboje dn 272 mm 
Poměr náboje k oběžnému kolu dn/Dok 34 % 
Průměr výstupní hřídele (krytu) DH 190 mm 
Délka sací trouby Ls 3,5 m 
Výstupní průměr sací trouby Ds 1,45 m 
Původní počet lopatek rozvaděče 

 
9 - 

Původní počet lopatek oběžného kola 
 

4 -     

Návrhový bod nové turbíny: 
   

Spád  H 1,5 m 
Otáčky n 260 min-1 
Předpokládaný průtok turbínou Q 2,1 m3∙s-1 
Předpokládaný hydraulický výkon turbíny Pout 23 kW 
Jednotkové otáčky turbíny n11 170 min-1 
Jednotkový průtok turbíny Q11 2,7 m3∙s-1 

 

Celý návrh byl realizován pomocí uvedeného postupu návrhu turbín v kapitole  
1.4. Hydraulický návrh oběžného kola axiální turbíny za pomocí numerického modelování 
proudění (CFD) v prostředí ANSYS. 

5.1.2. Nastavení numerického modelu 
Oběžné kolo a rozváděcí lopatky byly modelovány pomocí programu ANSYS BladeGen, 

kam byly přeneseny základní rozměry, vstupní a výstupní úhly lopatek a jejich průběhy po 
délce střední čáry profilu na jednotlivých proudnicích. Tvorba výpočtových sítí byla 
realizována v prostředí ANSYS TurboGrid, kde byla definována velikost spáry (ts = 0,3 mm) 
mezi rotorem a komorou turbíny pro zahrnutí objemových ztrát. Vtokové objekty a savka 
turbíny byla modelována pomoci software SolidWorks a jejich výpočtové sítě byly vytvořeny 
v prostředí ANSYS ICEM CFD. Sestavená úloha obsahuje přibližně 6 040 000 elementů  
a 6 274 000 uzlů. Všechny domény jsou tvořeny strukturovanou výpočetní sítí se zhuštěním  
u stěn pro postihnutí vlivu mezní vrstvy. 

  

Obr. 5.4 Vizualizace povrchových výpočtových sítí na hrušce 
turbíny, krytu hřídele a rozváděči včetně oběžného kola. 

Obr. 5.5 Vizualizace povrchových 
výpočtových sítí z pohledu proudící 
kapaliny.  
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Obr. 5.6 Vizualizace povrchových výpočtových sítí vtokového objektu a sací trouby. 

Po zhotovení výpočtových sítí byla tato tělesa importována do prostředí ANSYS CFX, kde 
bylo definováno základní nastavení numerické simulace. Klíčovým parametrem byla volba 
vhodného modelu turbulence. Obecně lze modely turbulence klasifikovat do několika 
základních kategorií. První z nich jsou tzv. DNS modely turbulence (Direct Numerical 
Simulation), nebo-li přímé numerické modelování. Tento přístup však klade velké výpočetní 
nároky, zejména v případě složitějších úloh. Dalším přístupem je tzv. LES (Large Eddy 
simulation), nebo-li metoda velkých vírů, kde dochází k filtrování malých fluktuací a řeší se 
pouze část turbulentního spektra. Pro použití v inženýrské praxi se však nejvíce osvědčilo 
použití tzv. RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) modelů turbulence, které pracují na 
principu časového středování pomocí Reynoldsovy rovnice. Pro výpočet turbíny pro MVE 
Lužnice byl použit k-ε model turbulence. Tento model turbulence spadá do kategorie časově 
středovaných (RANS) modelů. RANS modely používají k popisu turbulentního proudění 
pravděpodobnostně-statistický přístup. resp. průměrná hodnota veličin (rychlost, tlak atd.) 
získaná z různých časových okamžiků a různě dlouhých časových záznamů bude stejná. 
Tomuto jevu si povšimnul Osborne Reynolds a navrhl rozklad veličin (rychlosti) v každém 
časovém kroku, na dvě části, a to na střední hodnotu rychlosti 2̅ [m∙s-1] a fluktuační složku 
rychlosti v´[m∙s-1]. 

 

Obr. 5.7 Znázornění rozkladu rychlosti na střední hodnotu a fluktuační složku. [36] 

Výsledná hodnota rychlosti je tedy definována jako součet obou složek. 

 2 � 2̅ + 2´ (63) 

Časově středovanou hodnotu rychlosti nebo jiných veličin lze získat pomocí následující 
rovnice: 

 2̅ � 1~8 > 2(8).8o�∆o
o  (64) 

kde ∆t [s] je časový úsek. Tento přístup (rozklad rychlostí a tlaků) lze aplikovat na rovnice 
popisující proudění v numerických simulacích. Pomocí Einsteinovy sumační symboliky lze 
psát časově středovanou rovnici kontinuity: 

 
�2�L��y � 0 (65) 
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a časově středovanou Navier-Stokesovou rovnici (někdy nazývanou také jako Reynoldsova 
rovnice) pro nestlačitelné proudění:  

 
�2�L�8 + �2�L��� 2�L � � 1� �|̅��y + � ��2�L������ − ���� �2�́ 2�́PPPPP� + �y (66) 

kde člen p představuje tlak [Pa], t [s] je čas, � [m2∙s-1] kinematická viskozita, ρ [kg∙m-3] hustota, 
x [m] představuje polohu a poslední člen rovnice gi [m∙s-2] reprezentuje vnější zrychlení. Pátý 
člen Reynoldsovy rovnice obsahuje tzv. tensor Reynoldsových smykových napětí: 

 �y� � �2�́ 2�́PPPPPPP (67) 

Tensor způsobuje další dodatkové deformace kapaliny, které se vyskytují pouze  
u turbulentního proudění, a představuje hlavní neznámou veličinu pro uzavření soustavy rovnic. 
Určení tenzoru Reynoldsova napětí je možné pomocí tzv. Boussinesquovy hypotézy. Tento 
přístup se využívá u tzv. dvou-rovnicových modelů turbulence, kde je typickým zástupcem 
právě k-ε model turbulence. Tensor Reynoldsových napětí lze za použití Boussinesquovy 
hypotézy definovat jako: 

 �2�́ 2�́PPPPPPP � −2�o)��PPP + 23 �y�� (68) 

kde )��PPP je tenzor deformací a lze jej vyjádřit jako:  

 )��PPP � 12 =�2y�� + �2��y C (69) 

�o je turbulentní viskozita [m2·s-1] a k, představuje turbulentní kinetickou energii [m2·s-2]: 

 � � 12 2�́ 2�́PPPPP (70) 

Dvourovnicový model k-ε kromě diferenciální rovnice pro turbulentní kinetickou energii k, 
ještě řeší druhou diferenciální rovnici pro délkové měřítko l t (tato veličina je předmětem 
transportu a historických procesů, např měnící se velikost a pohyb vírů). Toto délkové měřítko 
lze popsat pomocí turbulentní disipace, proto je nutné řešit další diferenciální rovnici pro 
rychlost disipace ε, pro uzavření celého soustavy rovnic. Odkud také plyne samotný název 
modelu turbulence. Rychlost disipace je řešena pomocí transportních rovnic, které jsou uvedeny 
např. v [38]. Model k-ε je ve většině výpočtů vhodnou první volbou díky jeho robustnosti. 
Nevýhodou může být mírné zatlumení nestabilit vznikajících v průtočných částech turbíny. 

Alternativou modelu k-ε je SST model turbulence (Shear Stress Transport) popsaný 
Menterem. Vychází z k-ε dvou-rovnicového modelu turbulence a je rovněž založen na 
Boussinesquově hypotéze. Obecně lze říci, že se jedná o model turbulence, který je 
doporučován pro modelování proudění v geometriích s rotujícími částmi. Dvourovnicový SST 
model (také k-ω) řeší stejně jako k-ε model dvě dodatkové diferenciální rovnice, kde turbulentní 
kinetická energie zůstává, ale rychlost disipace ε je nahrazena vířivostí ω [s-1] představující 
míru rotace kapaliny v daném bodě proudového pole.[38] Tento model je však náročnější  
na kvalitu sítě a její velikost, a proto sloužil pouze ke kontrolním výpočtům k původnímu 
modelu k-ε. SST model turbulence byl přednostně využit pro výpočet modelové turbíny 
v kapitole 6. Modelová vírová turbína. Ve všech provedených výpočtech je proudění 
uvažováno jako nestacionární (Reynoldsovsky středované Navier-Stokesovy rovnice obsahují 
časový člen), nestlačitelné (není zahrnuta stavová rovnice) a izotermní (teplota vody je 
konstantní, není zahrnuta rovnice energie). [36][37][38] 
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Dopravovanou kapalinou je v uvedených simulacích voda o teplotě T = 25 °C, hustotě  
ρ = 997 kg∙m3 s dynamickou viskozitou ηd  = 889,9 μPa∙s. 

Celá CFD úloha byla sestavena v programu ANSYS CFX, kde byly definovány okrajové 
podmínky. Úloha je 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. 5.8 Dekompozice modelu turbíny, použitého v CFD analýzách s vyznačením jednotlivých 
výpočtových částí. 

Všechny výpočty byly realizovány jako plně nestacionární analýzy, kde časový krok byl 
zvolen s ohledem na velikost otočení oběžného kola během jednoho časového kroku. 
Například: Oběžné kolo má 6 lopatek, stator 5 lopatek. Pro splnění zmíněných podmínek byl 
zvolen násobek 7,5. Jedné otáčce oběžného kola tedy odpovídá 4∙5∙7,5 = 180 časových kroků. 
Za jeden časový krok se tak oběžné kolo natočí o 2° a je provedeno šest vnitřních iterací. 
Výpočet lze popsat následujícím vztahem: 

 ~8 � 1� ∙ � �  1 ∙ 60180 ∙ 260 � 0,001282051 (v) 
 

(71) 

Úloha byla počítána pro různé hodnoty otáček, s různými časovými kroky:  

Tab 5.1 Přehled velikosti použitého časového kroku a otáček, tak aby v rámci jednoho časového kroku 
došlo k otočení oběžného kola o 2°. 

n [min -1] t [s] n11 [min -1] 
160 0,002083 ≈ 105 
210 0,001587 ≈ 139 
260 0,001282 ≈ 173 
310 0,001075 ≈ 207 
360 0,000926 ≈ 243 

 

V oblastech mezi rotační doménou a stacionárními doménami byla definována rozhraní 
„Transient ROTOR-STATOR interface“. Všechny ostatní oblasti, které nemají na sebe 
navazující výpočtové sítě, byly spojeny pomocí rozhraní GGI (General Grid Interface). 
Neprůtočné plochy byly opatřeny okrajovou podmínkou „wall“ . Komora turbíny v rotující 
doméně oběžného kola byla definována jako „counter rotating wall“. Tato podmínka simuluje 
stacionární stěnu (vůči rotující doméně nerotuje). Na vstupu do výpočtové oblasti byla 
definována okrajová podmínka celkového tlaku simulující spád na turbínu (ptot = 15 000 Pa ≈  
H = 1,5 m), na výstupu byl předepsán statický tlak (ps = 0 Pa).[40][41] 
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Obr. 5.9 Nastavení okrajových podmínek: modře – inlet (Ptot); červeně – outlet (Ps); zeleně nastavení 
rozhraní ROTOR-STATOR, žlutě – nastavení rozhraní GGI; fialově – nastavení rozhraní GGI  
v lopatkovém kanále. 

5.1.3. Hydraulická varianta určená pro MVE Lužnice 
Jako výsledné hydraulické řešení určené pro MVE Lužnice bylo vybráno šestilopatkové 

oběžné kolo v kombinaci s pětilopatkovým rozváděčem a stávající sací troubou s úhlem 
otevření 10,6°. Po konzultaci a rozvahách bylo rozhodnuto, že i přes problémy s prouděním 
v sací troubě způsobené velkým otevřením v kombinaci s navýšením průtoku pro dosažený 
vyššího hydraulického výkonu turbíny, bude tato varianta realizovaná na díle a bude jí 
věnovaná další pozornost. Výstupem tohoto návrhů byla n11 - Q11 a n11 - P11 charakteristika  
a účinnostní charakteristiky turbíny. Pro přehled hydraulických ztrát v turbíně byla účinnost 
vyhodnocována mezi několika řezy. Označení „OK“  charakteristik představuje účinnost pouze 
oběžného kola, označení „OK-ST“ představuje účinnost vazby rozváděče a oběžného kola  
a „celk“ shrnuje celkovou účinnost od vstupu po výstup z výpočtové domény.  

 

Obr. 5.10. Výsledná n11-Q11 a n11-ηh 

charakteristika turbíny (H ≈ 1,5 m). 
Obr. 5.11 Výsledná n11-Q11 a n11-Pkor 

charakteristika turbíny (H ≈ 1,5 m). 

Výsledná turbína dosahovala poměrně dobré hydraulické účinnosti i přes mírné problémy  
s prouděním v sací troubě. Vyšší počet lopatek byl volen z důvodu tlakových pulzací, které 
vznikaly interakcí mezi rotorovými a statorovými částmi. Z výše uvedených důvodů byla 
následně provedena i modální analýza a analýza budících frekvencí pro postihnutí těchto 
negativních projevů během provozu. 

5.1.4. Modální analýza a analýza budících frekvencí 
Vzhledem k rozkmitu výkonu turbíny a proměnlivému zatěžování lopatky turbíny bylo 

přistoupeno k analýze tlakových pulzací a budících frekvencí v turbíně. Pro detailnější přehled 
dynamických dějů v prostoru turbíny byly s využitím CFD modelování získány průběhy 
statických tlaků v bodech (monitorech), které byly umístěny do průtočných prostor turbíny viz 
Obr. 5.28. Kromě stacionárních bodů byly snímány hodnoty krouticích momentů a celkových 
sil na lopatkách oběžného kola a statoru. Také byla analyzována síla na celé oběžné kolo  
a rozváděcí lopatky. Tato data byla snímána v průběhu 4096 časových kroků ≈ 23 otáček 
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oběžného kola. Následně byly z těchto dat pomocí Fourierovy transformace získány 
frekvenčně-amplitudové charakteristiky. 

 

Obr. 5.12 Vykreslení pulzací síly na rotorové lopatce během jedné otáčky rotoru. Jedná se o návrhový 
bod n = 260 min-1, H ≈ 1,5 m a Q ≈ 2,1 m3∙s-1. V grafu je možné sledovat silové pulzace způsobené 
interakcí s rozváděcími lopatkami a žebrem (5 dominantních pulzů odpovídá průchodu lopatky kolem 
statorových lopatek). První deformovaný pulz odpovídá průchodu lopatky za žebrem a statorové lopatky 
v jeho zákrytu. 

 

Obr. 5.13 Vykreslení pulzací síly na oběžném kole během jedné otáčky rotoru. Jedná se o návrhový bod 
n = 260 min-1, H ≈ 1,5 m a Q ≈ 2,1 m3∙s-1. V grafu je možné sledovat silové pulzace způsobené interakcí 
s rozváděcími lopatkami a žebrem (6 dominantních pulzů odpovídá průchodu šesti lopatek oběžného 
kola kolem vloženého žebra. Zbylé pulzy odpovídají průchodu šesti lopatek oběžného kola kolem pěti 
rozváděcích lopatek). 

Ze zadaných otáček n = 260 min-1 vyplývá, že oběžné kolo se otáčí s frekvencí fo = 4,33 Hz 
(otáčková frekvence). Tato frekvence a její násobky jsou patrné ve frekvenčně-amplitudových 
charakteristikách průběhu silového a momentového zatěžování na statorových lopatkách. 

Z teorie vyplývá, že lopatková frekvence ve stacionárním souřadnicovém systému fs bude 
dominantní budící frekvencí v turbíně a bude mít hodnotu šestinásobku otáčkové frekvence  
(rotorových lopatek �� = 6). Lze ji vypočítat z následujícího vztahu. 

 �� �  ∙ �� ∙ �� = 1∙ 6 ∙ 4,33 � 25,98 �� (72) 

Ve všech frekvenčně-amplitudových charakteristikách vyhodnocených ze stacionárních 
bodů je tato frekvence a její násobky dominantní. Tato frekvence odpovídá tlakovým pulzacím 
způsobených četností průchodu lopatek oběžného kola v blízkosti námi vyhodnocovaných 
bodů (monitorů). 

Z hlediska rotujícího souřadnicového systému bude hlavní lopatková budící frekvence fr  
a její násobky odpovídat pětinásobku otáčkové frekvence (statorových lopatek zs = 5). 

 �� � � ∙ �� ∙ �� � 1 ∙ 5 ∙ 4,33 � 21,65 �� (73) 
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Tato frekvence je dominantní zejména pro frekvenčně-amplitudové charakteristiky získané 
z rotujícího souřadnicového systému (tzn. síly a momenty na lopatkách oběžného kola). Z počtu 
rotorových a statorových lopatek lze vypočítat frekvenci jejich interakce. 

  ���� � �� ∙ �� ∙ �� � 6 ∙ 5 ∙ 4,33 � 129,9 �� (74) 

Jak bylo uvedeno výše, tyto budící frekvence byly detekovány i ve výsledcích numerické 
simulace. Pro ukázku jsou zde uvedeny některé z výsledků pro návrhový bod. Detailnějšímu 
popisu umístění jednotlivých bodů pro snímání bude věnována následující kapitola. 

  
Obr. 5.14 Frekvenčně - amplitudová 
charakteristika ze statického tlaku v bodech 
(monitorech) umístěných za žebrem (dominantní 
frekvence fs = 26 Hz a její násobky). 

Obr. 5.15 Frekvenčně - amplitudová 
charakteristika ze statického tlaku v bodech 
(monitorech) umístěných v savce a za nábojem 
turbíny. (dominantní frekvence fs = 26 Hz a její 
násobky). 

  

Obr. 5.16 Frekvenčně - amplitudová 
charakteristika ze síly působící na jednu lopatku 
oběžného kola (dominantní frekvence fr = 21,65 
Hz). 

Obr. 5.17 Frekvenčně - amplitudová 
charakteristika ze síly působící na jednu lopatku 
statoru (dominantní frekvence fs = 26 Hz). 

V dalším kroku bylo navrženo konstrukční provedení nového rotoru oběžného kola. Náboj 
turbíny s oběžnými lopatkami je nasazen na stávající hřídeli, která je umístěna v hrušce turbíny 
pomocí dvou radiálních a jednoho axiálního ložiska. Lopatky jsou spojeny s nábojem pomocí 
čepu zajištěného KM maticí. Tento model byl výchozím pro následující modální analýzu pro 
výpočet vlastních frekvencí rotoru. 



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 

53 
 

  

Obr. 5.18 Model rotoru turbíny včetně hřídele 
a ložisek v prostředí SolidWorks. 

Obr. 5.19 Model rotoru turbíny včetně vtokového 
objektu s optimalizovaným žebrem, rozváděčem  
a hruškou. 

Následně byl opatřen kombinací lineárních hexahedrálních a tetrahedrálních elementů 
(590 000 elementů a 354 000 uzlů). Rovněž bylo potřeba vytvořit prostor kolem oběžného kola 
(objem vody) a tento prostor opatřit akustickou výpočtovou sítí. Hustota výpočtové sítě byla 
stanovena na základě rychlost zvuku ve vodě a jeho vlnové délce. 

  

Obr. 5.20 Model rotoru turbíny opatřený 
výpočtovou sítí. 

Obr. 5.21 Model oběžného kola opatřeného 
výpočtovou sítí, včetně akustické výpočtové sítě 
reprezentující objem vody kolem rotoru. 

Hřídel byla uložena v radiálním a dvojitém radiálně-axiálním ložisku. Oběžné kolo bylo 
uložené letmo. Radiální ložisko, které je blíže oběžnému kolu, bylo modelováno pomocí 
okrajové podmínky „Bearing“, kde byla zadána tuhost ložiska 109 N∙m-1. Pro druhé radiálně 
axiální dvouřadé ložisko (dále od oběžného kola) byla rovněž použita okrajová podmínka 
„Bearing“ s tuhostí 109 N∙m-1. Na plochu průřezu hřídele byl dodatečně zadán nulový axiální 
posuv, to znamená, že rotor oběžného kola má pouze jeden stupeň volnosti odpovídající rotaci 
kolem osy hřídele. Na plochy rotoru turbíny, které byly ve styku s vodou, byla použita okrajová 
podmínka „FSI Interface“. Plochy, přes které protéká voda, byla předepsána okrajová 
podmínka nulového akustického tlaku. Jako materiál oběžného kola byla použita chrom-
niklová ocel (Hustota: ρ = 7 700 kg∙m-3; Modul pružnosti v tahu E = 206 000 MPa a Poissonův 
poměr m = 0,288). Hřídel je vyrobena z konstrukční oceli třídy 12 (hustota: ρ = 7 800 kg∙m-3; 
modul pružnosti v tahu E = 210 000 MPa a Poissonův poměr m = 0,33). Hustota vody byla 
stanovena na ρ = 998 kg∙m-3 s rychlostí zvuku a = 1 482 m∙s-1. 
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Obr. 5.22 Model komory turbíny a rotoru opatřený 
okrajovou podmínkou nulového akustického tlaku 
(modrá barva). Okrajová podmínka je aplikována  
i na výstupu z oběžného kola turbíny. 

Obr. 5.23 Model rotoru turbíny opatřený 
okrajovou podmínkou FSI Interface. 

Z modální analýzy bylo určeno prvních jedenáct vlastních frekvencí a odpovídající vlastní 
tvary kmitu oběžného kola ve vodě a ve vzduchu. První nulová vlastní frekvence odpovídá 
jednomu stupni volnosti tedy rotaci kolem osy hřídele viz Tab. 5.2. Druhý a třetí vlastní tvar se 
liší ohybovými rovinami, avšak mají podobnou vlastní frekvenci. Následující tvary (4. 5. a 6.) 
odpovídají ohybovému kmitání jednotlivých lopatek. Následující vlastní tvary 7. - 11. 
odpovídají kombinací ohybu hřídele a ohybu lopatek turbíny. 

Tab. 5.2. Výsledky modální analýzy oběžného kola turbíny 

 fvzduch [Hz] fvoda[Hz] fvoda/ fvzduch 
1. 0 0 - 
2. 71,091 57,584 ≈ 0,81 
3. 71,094 57,586 ≈ 0,81 
4. 217,99 139,51 ≈ 0,64 
5. 218,03 139,54 ≈ 0,64 
6. 219,05 140,19 ≈ 0,64 
7. 220,03 154,02 ≈ 0,70 
8. 220,05 154,04 ≈ 0,70 
9. 276,93 193,85 ≈ 0,70 
10. 392,53 349,35 ≈ 0,89 
11. 392,55 349,37 ≈ 0,89 

 

Vizualizace vlastních tvarů kmitání je uvedena v následující kapitole. Vzhledem k existenci 
tlakových pulzací v prostorách turbíny určené pro MVE Lužnice způsobených interakcí 
rotorových a statorových částí bylo následně přistoupeno k úpravě tloušťky lopatky na vnitřní 
proudnici (ve vetknutí lopatky do čepu). Tímto opatřením bylo dosaženo posunutí vlastní 
frekvence rotoru o více než 17 Hz zejména u 4. 5. 6. vlastního tvaru kmitu, který byl z hlediska 
shody s interakcí rotoru a statoru fRSI = 129,9 Hz nejkritičtější. Jako další možnost řešení 
vzniklého problému se nabízelo použití nepravidelných lopatkových mříží. Této problematice 
je věnována následující kapitola.   
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5.2. Axiální turbína s posunem lopatek v axiálním směru 
Z vypracované rešerše vyplývá, že rozdílná poloha vstupní nebo výstupní hrany lopatky má 

zásadní vliv na budící frekvence v turbíně, zejména pak na interakci mezi rotorovými  
a statorovými částmi. Vstupní hrana oběžné lopatky bude mít zásadní vliv na tlakové pulzace 
způsobené průchodem rotorové lopatky kolem výztužné lopatky (žebra) nebo statorových 
lopatek. Naopak odtoková hrana rotorové lopatky bude mít přímý vliv na tlakové pulzace 
v savce, úplavy, případně může ovlivnit proudění za oběžným kolem. 

V předešlé kapitole byl shrnut proces návrhu axiální turbíny, celý postup byl použit pro další 
tvarové varianty s nepravidelnými lopatkami za účelem analýzy vlivu polohy vstupní  
a výstupní hrany lopatky na výsledné dynamické vlastnosti turbíny. Požadavkem bylo 
zachování hydraulických parametrů turbíny. Hydraulický model turbíny, určené pro MVE 
Lužnice, sloužil jako výchozí varianta pro následný návrh oběžného kola s nepravidelnou 
lopatkovou mříží. Nabízelo se tedy použít stávajícího numerického modelu s již připravenými 
vyhodnocovacími postupy. 

Výchozí variantou byla původní turbína, resp. oběžné kolo bez posunutí lopatek. Vzdálenost 
a odtokové hrany statorové lopatky a náběžné hrany oběžné lopatky v meridiálním řezu  
(z hlediska axiální vzdálenosti) je v rozmezí 40 mm (na náboji) – 65 mm (u komory turbíny). 
Tato původní varianta s relativní polohou 0 mm je dále označována jako U 0 mm („Uniform“ 
s posunutím 0 mm). 

Dále byly navržena uniformní oběžná kola, kde byla každá lopatka v oběžném kole posunuta 
o 20 mm nebo 40 mm. Dle předchozího mechanismu označování oběžných kol tedy vznikly 
varianty U 20 mm a U 40 mm. V případě těchto variant šlo pouze o zachycení vlivu rostoucí 
mezery mezi rotorem a statorem na velikost amplitud tlakových pulzací. U těchto variant byly 
provedeny numerické simulace pouze pro návrhový bod (n = 260 min-1).  

Pomocí vzájemných kombinací lopatek byly vytvořeny varianty s označením NU 0 / 20 mm 
a NU 0 / 40 mm („Non-Uniform“), kde sudé lopatky odpovídaly původní poloze (0 mm) a každá 
lichá lopatka byla posunutá o 20 mm nebo 40 mm v axiálním směru (z hlediska meridiálního 
pohledu) viz Obr. 5.24.   

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. 5.25. Této 
konfiguraci odpovídá varianta s označením NU 0 / 20 / 40 mm. 

Limitujícím faktorem posunutí lopatek byla délka náboje a umístění ve stávající turbínové 
komoře. Posunutí lopatek o 40 mm bylo maximem a další posouvání by vyžadovalo nový náboj 
turbíny včetně prodloužení hřídele. Výstupem této rozvahy byly výkonové charakteristiky 
turbíny, včetně analýzy budících frekvencí s vlastními frekvencemi stroje. Tato analýza byla 
rovněž dobrým vstupem pro další návrhy nepravidelných oběžných kol, také z důvodu 
rozdílných poloh vstupních a výstupních hran lopatek. U naprosté většiny kombinovaných 
lopatkových mříží i pro různé průtoky, například v případě kombinací různě natočených lopatek 
v jednom oběžném kole, kde lopatky mohou být natočeny a navrženy pro jinou hodnotu průtoku 
se vstupní a výstupní hrana může lišit. Lopatka s menším otevřením (s menší průtočností) bude 
mít náběžnou i odtokovou hranu v jiné poloze než lopatky s větším otevřením. 
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5.2.1. Vliv posunutí na hydraulické vlastnosti turbíny  
Z výsledků získaných numerickými simulacemi vyplývá, že relativně malé přesazení 

lopatek v axiálním směru nemá významný vliv na výsledné výkonové charakteristiky turbíny, 
v oblasti optima ani v mimo optimálních bodech. Podmínkou je zachování stejného 
hydraulického profilu lopatky (úhel opásání, vstupní a výstupní úhly, průběh úhlu β a tloušťka 
lopatek), rovněž bylo zachováno natočení lopatky. U uniformních variant U 20 mm a U 40 mm, 
které byly počítány pouze pro jednu hodnotu otáček, nebyl zaznamenán téměř žádný pokles 
hydraulické účinnosti nebo významnější pokles výkonu, či změny proudových poměrů 
v průtočných částech turbíny. Vzhledem k tomu, že výpočty byly provedeny pouze 
v návrhovém bodě, nebylo možné vytvořit níže uvedené výkonové charakteristiky. U 
neuniformních variant tedy nebyl zaznamenán téměř žádný vliv na výsledné výkonové 
parametry turbíny. Z hlediska hydraulické účinnosti docházelo k mírné odchylce tvaru 
výsledných n11-ηh charakteristik, s maximální odchylkou menší než 1 % (vzhledem 
k maximální účinnosti původní varianty U 0 mm).  

 

Obr. 5.26. Srovnání výsledných n11-Q11 a n11-ηh 
charakteristik kombinovaných variant s původní 
variantou oběžného kola.  

Obr. 5.27. Srovnání výsledných n11-P11 

charakteristik kombinovaných variant s původní 
variantou oběžného kola z hlediska výkonu.  

 

 

 

Obr. 5.24 Rozložení posunutých lopatek 
v oběžném kole. 

Obr. 5.25 Rozložení posunutých lopatek v kombinovaném 
oběžném kole. 
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5.2.2. Vliv posunutí na budící frekvence v turbíně 
Rozdílné polohy vstupní případně výstupní hrany mají vliv na velikost budících frekvencí  

a jejich amplitud. Tyto proměnlivé vzdálenosti způsobují vznik nových budících frekvencí, 
případně dochází k přenesení dominantních frekvencí do nového frekvenčního pásma. 
V následující kapitole bude věnována pozornost srovnání jednotlivých variant s původním 
oběžným kolem určeným pro MVE Lužnice.  

Během numerických simulací byly snímány hodnoty statických tlaků v bodech (monitorech) 
za krytem hřídele ve tvaru žebra (P1, P2 a P3), dále byly tři body za oběžným kolem turbíny 
(P4, P5 a P6) a čtyři body na konci válcové vložky sací trouby (P7, P8, P9 a P10). Poslední 
čtyři body byly umístěny za hrdlo sací trouby (P11, P12, P13 a P14). Dalším sledovaným 
místem byla jedna statorová lopatka, rotorová lopatka a oběžné kolo. V tomto případě bylo 
sledováno silové působení na zmíněné části turbíny. Rozmístění jednotlivých monitorů  
a geometrie turbíny je vizualizována na následujícím obrázku Obr. 5.28. 

 

Obr. 5.28.  Vizualizace bodů (monitorů) pro snímání statického tlaku. 

Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, data byla snímána a vyhodnocena z posledních 4096 
časových kroků po ustálení všech monitorů (průtoku, účinnosti a krouticího momentu). Tento 
vzorek získaných dat odpovídá přibližně 22,75 otáčkám oběžného kola, při natočení 2° na jeden 
časový krok. Z tohoto vzorku dat, byly pomocí Fourierovy transformace získány frekvenčně-
amplitudové charakteristiky v jednotlivých bodech (monitorech). Tyto frekvenčně-
amplitudové charakteristiky jednotlivých geometrických variant byly následně mezi sebou 
srovnány. Důraz byl kladen převážně na vznik nových budících frekvencí u neuniformních 
variant od různých poloh náběžných a odtokových hran. Rovněž byly mezi sebou srovnávány 
i velikosti dominantních amplitud budících frekvencí. Bohužel z hlediska použití časově 
středovaného modelu turbulence nelze na velikosti těchto hodnot zcela spoléhat. Rovněž nelze 
předpokládat zachycení všech turbulentních jevů, zejména v sací troubě. Pro srovnání 
jednotlivých variant mezi sebou a získání odezvy na geometrickou změnu jednotlivých 
oběžných kol je tento postup dostačující. 

Budící frekvence za krytem hřídele: monitory P1, P2 a P3 

První srovnání z hlediska tlakových pulzací bylo provedeno na bodech umístěných za 
žebrem ve stacionární doméně obsahující žebro a rozváděcí lopatky. Z výsledků je patrné, že  
u uniformních variant se vzrůstajícím posunutím dochází k signifikantnímu poklesu amplitudy 
pulzací statického tlaku o přibližně třetinu (U 20 mm) a více než polovinu (U 40 mm) ve všech 
sledovaných bodech viz Tab. 5.1. Frekvence buzení zůstává zachována. V tomto případě je 
útlum budící frekvence způsoben vzrůstající vzdálenosti mezi rotorovými lopatkami  
a odtokovou hranou žebra, resp. monitory P1, P2 a P3.  
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V případě neuniformních oběžných kol došlo ke změně budících frekvencí. S rostoucí 
vzdáleností jedné sady lopatek došlo k mírnému poklesu maximálních amplitud, ale poloha 
maximálních amplitud zůstala zachována (NU 0/20 mm). Větší posunutí lopatek přesunuly 
polohu maximálních amplitud na polovinu budící frekvence (fs = 13 Hz), u varianty  
NU 0/40 mm došlo k přesunu budících frekvencí na polovinu ve všech sledovaných monitorech. 
Budící frekvence ve sledovaných monitorech u kombinované varianty NU 0/20/40 mm byly 
rovněž mírně zatlumeny a přesunuty na třetinu původní lopatkové frekvence (fs = 8,8 Hz).  
Ve všech třech neuniformních případech byla amplituda původní lopatkové budící frekvence  
fs = 26 Hz vůči referenční variantě U 0 mm nižší (způsobeno zvětšující vzdáleností mezi 
oběžnými lopatkami a monitory), ale vzhledem k referenčním maximům stále dominantní.  

Pro přehled dominantních budících frekvencí a jejich maximálních velikostí amplitud je 
uvedena tabulka Tab. 5.3. Vizualizace amplitud dominantních budících frekvencí ve 
vyšetřovaných monitorech jsou uvedeny v grafech pod tabulkou. Frekvenčně-amplitudové 
charakteristiky z bodů, které nejsou uvedeny v této kapitole, jsou uvedeny v Příloze P1  

Tab. 5.3. Přehled maximálních amplitud statického tlaku a odpovídající budící frekvence za krytem 
hřídele.  

Amplitudy tlaku [Pa] a budící frekvence [Hz] 

Posunutí [mm] Monitory 
P1 P2 P3 

U 0 mm 186 [26Hz] 0 % 188 [26Hz] 0 % 168 [26Hz] 0 % 
U 20 mm 125 [26Hz] -33% 129 [26Hz] -31% 112 [26Hz] -43% 
U 40 mm 85 [26Hz] -54% 87 [26Hz] -54% 76 [26Hz] -55% 

NU 0/20 mm 156 [26Hz] -16% 159 [26Hz] -15% 142 [26Hz] -15% 
NU 0/40 mm 211 [13Hz] +13% 181 [13Hz] -4% 152 [13Hz] -10% 

NU 0/20/40 mm 141 [8,8Hz] -24% 128 [8,8Hz] -32% 116 [8,8Hz] -31% 
 

 

Obr. 5.29.  Srovnání frekvenčně-amplitudová charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P2 
(střední proudnice). 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. 
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Budící frekvence za oběžným kolem: monitory P4, P5 a P6 

Další sledované body P4, P5 a P6 byly umístěny do stacionární domény sací trouby za 
rotující doménu oběžného kola. Vzhledem k mechanismu posouvání lopatek (v tomto případě 
se odtokové hrany lopatky s axiálním posunutím budou přibližovat monitorům P4, P5 a P6), 
by měla velikost maximálních amplitud budících frekvencí u uniformních variant vzrůstat. 
Tento předpoklad se však nepodařilo v simulacích zcela přesně zachytit. Převážně kvůli 
vznikajícím úplavům za odtokovými hranami lopatek. Vzhledem k použitému časově 
středovanému modelu turbulence je nutné brát tyto výsledky s rezervou. V tomto případě lze 
upozornit na poměrně nešťastné umístění monitorů do těsné blízkosti rozhraní s rotující 
doménou oběžného kola. Ve všech variantních případech dominantní budící frekvence zůstává 
zachována a je rovna lopatkové frekvenci, včetně přibližně stejné velikosti jejich amplitud.  

Kombinované varianty mají pozitivní vliv na snížení maximálních amplitud budících 
frekvencí způsobených těmito úplavy (např. varianta NU 0/20 mm). Pravděpodobně je nutné 
počítat s existencí nových budících frekvencí o velikosti poloviny nebo třetiny lopatkové 
frekvence fs = 26 Hz. Tyto nové budící frekvence (ve všech pozorovaných bodech) nedosahují 
zpravidla ani poloviční amplitudy lopatkové frekvence viz příloha P1. Výjimkou je pouze 
monitor P6, který je umístěn u náboje za oběžným kolem, kde jsou zbytkové obvodové složky 
rychlosti nejmenší a výsledný statický tlak není výrazně ovlivněn zmíněnými úplavy. V tomto 
bodě lze pozorovat značný nárůst velikosti amplitud nových dominantních budících frekvencí.  

Tab. 5.4. Přehled maximálních amplitud statického tlaku a odpovídající budící frekvence za oběžným 
kolem. 

Amplitudy tlaku [Pa] a budící frekvence [Hz] 

Posunutí [mm] Monitory 
P4 P5 P6 

U 0 mm 2250 [26Hz] 0% 1750 [26Hz] 0 % 1240 [26Hz] 0% 
U 20 mm 2260 [26Hz] +0.5% 1740 [26Hz] -0.5% 1210 [26Hz] -3% 
U 40 mm 2320 [26Hz] +3% 1790 [26Hz] +2% 1590 [26Hz] +28% 

NU 0/20 mm 1620 [26Hz] -28% 1180 [26Hz] -33% 680 [26Hz] -45% 
NU 0/40 mm 2030 [26Hz] -10% 1560 [26Hz] -11% 1100 [26Hz] -11% 

NU 0/20/40 mm 1880 [26Hz] -16% 1440 [26Hz] -18% 980 [26Hz] -20% 

 

Obr. 5.30.  Srovnání frekvenčně-amplitudová charakteristik získaných ze statických tlaků za oběžným 
kolem v bodě P6 (u náboje). Na obrázku lze pozorovat nárust nových budících frekvencí se zachováním 
původních budících frekvencí.  
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Budící frekvence v sací troubě turbíny: monitory P7, P8, P9, P10 a P11, P12, P13, P14 

Budící frekvence v sací troubě turbíny u uniformních variant zůstává zachována a vzhledem 
k velikosti amplitud nelze určit jednoznačný závěr.  

U kombinovaných oběžných kol lze pozorovat nárůst nových dominantních budících 
frekvencí téměř u všech monitorů. Použití kombinovaných oběžných kol způsobuje nárůst 
tlakových pulzací v sací troubě, resp. zvyšuje separaci proudění za nábojem turbíny. Tato 
nestabilita je patrná zejména v bodě P10 ve frekvenčně-amplitudových charakteristikách  
a odpovídá vždy polovině nebo třetině (dle počtu kombinací lopatek) lopatkové frekvence. 
Separace proudění za nábojem turbíny je častý a zcela normální jev a nově vzniklá nestabilita 
v tomto místě není výrazně nebezpečná, avšak je poměrně zajímavé, že oběžná kola 
s kombinací více lopatek tuto nestabilitu výrazně zesilují. Této problematice je věnována 
pozornost v kapitole 6.3.Vírová modelová turbína s posunutými lopatkami v axiálním směru, 
kde se potvrdil negativní vliv kombinovaných mříží s posunutím v axiálním směru na stabilitu 
proudění v sací troubě v numerických simulacích.  

Tab. 5.5. Přehled maximálních amplitud statického tlaku a odpovídající budící frekvence ve válcové 
části savky turbíny. 

Amplitudy tlaku [Pa] a budící frekvence [Hz] 
Posunutí 

[mm] 
Monitory 

P7 P8 P9 P10 
U 0 mm 33 [26Hz] 0% 43 [26Hz] 0% 26 [26Hz] 0% 14 [26Hz] 0% 
U 20 mm 24 [26Hz] -17% 35 [26Hz] -19% 22 [26Hz] -15% 3 [26Hz] -89% 
U 40 mm 49 [26Hz] +48% 31 [26Hz] -28% 15 [26Hz] -42% 15 [26Hz] +7% 

NU 0/20mm 19 [52Hz] -42% 41 [26Hz] -5% 22 [26Hz] -15% 77 [13Hz] +450% 
NU 0/40mm 32 [26Hz] -3% 42 [26Hz] -2% 25 [39Hz] -4% 60 [13Hz] +328% 

NU 
0/20/40mm 

43 [17Hz] +30% 38 [26Hz] -11% 20 [52Hz] -23% 80 [8,8Hz] +471% 

 

Obr. 5.31.  Srovnání frekvenčně-amplitudová charakteristik získaných ze statických tlaků v savce 
turbíny v bodě P10 (v ose). Na obrázku lze pozorovat razantní nárust tlakových pulzací v ose za nábojem 
oběžného kola. 

Přehled budících frekvencí v druhé řadě monitorů umístěných v sací troubě turbíny 
potvrzuje trend vzniku nových budících frekvencí při použití kombinovaných oběžných kol. 
Z výsledných frekvenčně-amplitudových charakteristik lze usoudit, že u těchto neuniformních 
variant dochází i k mírnému nárustu amplitud v jednotlivých bodech viz Tab. 5.6 a Obr. 5.32. 
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Z hlediska maximálních tlakových pulzací a jejich amplitud v celé turbíně jsou však tyto 
pulzace zanedbatelné. 

Tab. 5.6. Přehled maximálních amplitud statického tlaku a odpovídající budící frekvence v kuželové 
části savky turbíny. 

Amplitudy tlaku [Pa] a budící frekvence [Hz] 
Posunutí 

[mm] 
Monitory 

P11 P12 P13 P14 
U 0 mm 13 [52Hz] 0% 14 [52Hz] 0% 16 [52Hz] 0% 12 [52Hz] 0% 
U 20 mm 12 [52Hz] -8% 13 [52Hz] -8% 17 [26Hz] +6% 12 [52Hz] 0% 
U 40 mm 11 [52Hz] -8% 14 [52Hz] 0% 12 [26Hz] -25% 12 [52Hz] 0% 

NU 0/20 mm 16 [13Hz] +23% 16 [52Hz] +14% 19 [26Hz] 16% 28 [13Hz] +133
% NU 0/40 mm 29 [13Hz] +123% 16 [13Hz] +14% 16 [13Hz] 0% 22 [13Hz] +83% 

NU 
0/20/40mm 

22 [17Hz] +69% 17  
[52Hz] 

+21% 26  
[8,7Hz] 

+63% 21 
[8,7Hz] 

+75% 

 

Obr. 5.32.  Srovnání frekvenčně-amplitudová charakteristik získaných ze statických tlaků v savce 
turbíny v bodě P11 (v blízkosti kuželové stěny sací trouby). Na obrázku je možné vidět mírný nárust 
budících frekvencí v prostorách savky. 

Budící frekvence způsobené silou působící na statorovou lopatku, rotorové lopatky  
a oběžné kolo 

V případě silového působení na statorovou lopatku se projevila stejná závislost snižování 
interakce mezi rotorovými a statorovými částmi se vzrůstající vzájemnou vzdáleností, stejně 
jako v případě statického tlaku působícího na monitory umístěné za žebrem.  

U kombinovaných lopatkových mříží však dochází k markantnímu nárůstu této interakce. 
Jedná se zpravidla o frekvence o velikosti poloviny lopatkové frekvence u variant NU 0/20 mm 
a NU 0/40 mm, a třetiny lopatkové frekvence u varianty NU 0/20/40 mm. Tato modulace  
je způsobena interakcí náběžných hran rotorových lopatek, které jsou blíže ke statorové lopatce. 
V tomto případě se ukázalo, že pomocí kombinovaných lopatkových mříží lze tyto budící 
frekvence modulovat a amplitudu původní dominantní budící frekvence výrazně snížit. Je nutné 
počítat s růstem amplitud nových frekvencí, které v uvedeném případě u varianty NU 0/40 mm 
dosahují až 80 % nárůstu ve srovnání s původní uniformní variantou. Rovněž je na zvážení, 
zda-li problém tlakových pulzací neřešit posunutím celého oběžného kola, kde celkový útlum 
dosahuje více než 88 % vůči referenční variantě U 0 mm. Srovnání jednotlivých frekvenčně-
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amplitudových charakteristik je uvedeno na obrázku Obr. 5.33, tabelované hodnoty 
maximálních amplitud jsou shrnuty v tabulce Tab. 5.7 uvedené na konci kapitoly.  

  

Obr. 5.33.  Srovnání frekvenčně-amplitudová charakteristik získaných z průběhu síly na statorovou 
lopatku. Na obrázku je možné vidět pokles vzájemné interakce u uniformních variant a zároveň značný 
nárůst nových budících frekvencí v případě neuniformních variant. 

Klesající interakce se prokázala také u jednotlivých lopatek oběžného kola, kde bylo možné 
pozorovat vliv rostoucí vzdálenosti na amplitudy silového působení u uniformních  
a neuniformních variant. Následující obrázek Obr. 5.34 popisuje změnu silového působení  
na jednotlivé lopatky. Silové působení je vykresleno pro každou lopatku zvlášť a jednotlivé 
barevné varianty reprezentují dané oběžné kolo. V této frekvenčně-amplitudové charakteristice 
se projevuje zejména lopatková frekvence v rotujícím souřadnicovém systému fr=21,65 Hz  
a otáčková frekvence fo = 4,33 Hz. Jinými slovy, lze pozorovat první dominantní frekvenci  
o velikosti fo = 4,33 Hz odpovídající průchodu rotorové lopatky kolem žebra v zákrytu statorové 
lopatky následují tři menší dominantní frekvence, které odpovídají průchodům rotorové lopatky 
kolem tří statorových lopatek a pátý dominantní vrchol, odpovídá průchodu kolem páté 
statorové lopatky a společnému násobku těchto frekvencí. 

 

Obr. 5.34.  Srovnání frekvenčně-amplitudová charakteristik získaných z průběhu síly na rotorové 
lopatky. Na obrázku je možné vidět pokles vzájemné interakce u uniformních a neuniformních variant 
se vzrůstající vzdáleností náběžné hrany lopatky od stacionárních částí turbíny. 

Posledním sledovaným parametrem bylo působení síly na celé oběžné kolo. V tomto případě 
nelze usuzovat konkrétní závěry, ale je patrný vznik nových budících frekvencí  
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u neuniformních variant a velmi mírný útlum u posouvání celého oběžného kola dále od 
rozváděcích lopatek. Dominantní frekvencí je u uniformních variant f = 52 Hz, což odpovídá 
třetinové frekvenci interakce rotoru a statoru v případě uvažování žebra jako šesté statorové 
lopatky. 

 ���� � �� ∙ �� ∙ �� � 6 ∙ 5 ∙ 4,33 � 129,9 �� (75) 

 
����_ž�&�� = �� ∙ (�� + �ž) ∙ �� = 6 ∙ (5 + 1) ∙ 4,33 = 155,88 �� 

 
(76) 

U neuniformních variant s větším posunutím NU 0/40 mm je možné pozorovat dominantní 
frekvenci f = 65 Hz, která odpovídá poloviční frekvenci interakce rotoru a statoru bez zahrnutí 
žebra a NU 0/20/40 mm, kde dominantní frekvence f = 43,4 Hz odpovídá třetinové frekvenci 
interakce rotoru a statoru bez zahrnutí žebra. V následující tabulce Tab. 5.7 jsou uvedeny 
dominantní budící frekvence a jejich maximální amplitudy. 

Tab. 5.7. Přehled maximálních amplitud silového působení na rozváděcí a rotorovou lopatku a celé 
oběžné kolo. 

Amplitudy síly [N] a budící frekvence [Hz] 

Posunutí [mm] 
Monitory 

Rozváděcí lopatka Rotorová lopatka Celé oběžné kolo 

U 0 mm 25,57 [26Hz] 0 % 77 [21,7Hz] 0 % 11 [52Hz] 0% 

U 20 mm 15 [26Hz] -62% 59 [21,7Hz] -31 % 9 [52Hz] -9% 

U 40 mm 3 [26Hz] -88% 46 [21,7Hz] -40 % 8 [52Hz] -18% 

NU 0/20 mm 28,2 [13Hz] +10% 79/58 [21,7Hz] +3%/-25% 10 [52] -9% 

NU 0/40 mm 46 [13Hz] +80% 79/43 [21,7Hz] +3%/-44% 11 [65Hz] 0% 

NU 0/20/40 mm 23,38 
[8,8Hz] 

-9% 81/59/45 
[21,7Hz] 

+5%/ -23% /42% 13 
[43,4Hz] 

+18% 
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5.2.3.  Vliv posunutí na vlastní frekvence rotoru turbíny 
Změna geometrie rotoru, resp. změna polohy jednotlivých lopatek může mít vliv na posunutí 

těžiště rotoru a jeho vlastní frekvenci. Z tohoto důvodu byly dodatečně provedeny další modální 
analýzy rotoru turbíny ve vzduchu a ve vodě pro neuniformní geometrické varianty. Nastavení 
okrajových podmínek bylo převzato z původního výpočtu oběžného kola a hřídele určené  
na MVE Lužnice (viz kapitola 5.1.4. Modální analýza a analýza budících frekvenci). Také byla 
zachována přibližně stejná kvalita výpočetních sítí pro možnost srovnání výsledků. Z modální 
analýzy bylo určeno prvních jedenáct vlastních frekvencí a odpovídající vlastní tvary kmitu 
oběžného kola ve vodě a ve vzduchu. 

Tab. 5.8. Výsledky modální analýzy nepravidelného oběžného kola (NU 0/20 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 0/20 mm 
 fvzduch fvoda fvoda / fvzduch fvzduch fvoda fvoda/ fvzduch změna 

fvzduch 
změna 

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

1. 0 0 - 0 0 - - - 
2. 71,09 57,58 ≈ 0,81 70,26 56,56 ≈ 0,81 -1,17 -1,78 
3. 71,09 57,59 ≈ 0,81 70,26 56,70 ≈ 0,81 -1,17 -1,53 
4. 217,99 139,51 ≈ 0,64 216,98 137,78 ≈ 0,64 -0,46 -1,24 
5. 218,03 139,54 ≈ 0,64 216,99 137,79 ≈ 0,64 -0,48 -1,25 
6. 219,05 140,19 ≈ 0,64 218,95 138,38 ≈ 0,63 -0,05 -1,30 
7. 220,03 154,02 ≈ 0,70 218,95 151,08 ≈ 0,69 -0,49 -1,91 
8. 220,05 154,04 ≈ 0,70 219,22 152,34 ≈ 0,70 -0,38 -1,09 
9. 276,93 193,85 ≈ 0,70 276,54 192,20 ≈ 0,70 -0,14 -0,85 
10. 392,53 349,35 ≈ 0,89 376,26 331,11 ≈ 0,88 -4,14 -5,22 
11. 392,55 349,37 ≈ 0,89 376,31 331,15 ≈ 0,88 -4,14 -5,21 

 

Tab. 5.9. 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. 71,09 57,58 ≈ 0,81 69,40 55,52 ≈ 0,80 -2,38 -3,59 
3. 71,09 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 ≈ 0,70 219,71 150,50 ≈ 0,69 -0,15 -2,29 
8. 220,05 154,04 ≈ 0,70 219,75 151,63 ≈ 0,69 -0,14 -1,56 
9. 276,93 193,85 ≈ 0,70 275,98 190,43 ≈ 0,69 -0,34 -1,77 
10. 392,53 349,35 ≈ 0,89 379,54 332,10 ≈ 0,88 -3,31 -4,94 
11. 392,55 349,37 ≈ 0,89 379,63 332,18 ≈ 0,88 -3,29 -4,92 
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Z výše uvedených výsledků je patrné, že posunutí lopatek nemá výrazný vliv na vlastní 
frekvenci rotoru turbíny. Při posuvu dochází pouze k velmi malému snížení vlastních frekvencí, 
kde rozdíl vůči původní uniformní variantě je v jednotkách procent viz Tab. 5.8 a Tab. 5.9. 
Změna vlastních frekvencí turbíny se projevila výrazněji v případě výpočtu vlastních frekvencí 
zahrnujících vodu. Poměr mezi vlastní frekvencí ve vzduchu a vodě zůstává u neuniformních 
variant přibližně zachován.  

Z vizualizace vlastních tvarů kmitu vyplývá, že druhý a třetí vlastní tvar neuniformních 
oběžných kol, se stejně jako u uniformní varianty liší ohybovými rovinami, avšak v obou 
případech mají podobnou vlastní frekvenci.  

Obr. 5.35. Srovnání druhých vlastních tvarů kmitů rotorů jednotlivých variant turbíny - vlevo  
U 0 mm, uprostřed NU 0/20mm, vpravo NU 0/40mm. 

Následující vlastní tvary kmitu (4. 5. a 6.) viz Tab. 5.9 a Tab. 5.8 opět odpovídají ohybovému 
kmitání jednotlivých lopatek. U uniformních variant bylo ohybové kmitání pozorováno u všech 
uniformních lopatek, v případě neuniformních oběžných kol docházelo ke střídání ohybového 
kmitání. Čtvrtý a pátý vlastní kmit odpovídal ohybovému kmitu pro lopatku bez posunutí, šestý 
vlastní tvar odpovídal lopatce s posunutím. Následující vlastní tvary odpovídají kombinaci 
ohybu hřídele a ohybu lopatek turbíny. 

  
Obr. 5.36. Srovnání čtvrtých vlastních tvarů kmitů rotorů jednotlivých variant turbíny: vlevo U 0 mm, 
uprostřed NU 0/20 mm, vpravo NU 0/40 mm. 

   
Obr. 5.37. Srovnání šestých 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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5.3. Shrnutí 
Ve výpočtu turbíny pro malou vodní elektrárnu na řece Lužnici není zahrnuta mechanická 

ztráta v ložiscích a převodech. Lze tedy předpokládat, že výsledná účinnost a výkon turbíny 
bude o tyto ztráty snížen. Hydraulický návrh turbíny však splňuje podmínku návrhového bodu 
a je i v souladu se zadáním. Problémem může být zpětné proudění v sací troubě, které bylo 
pozorováno pro některé provozní režimy. Můžeme předpokládat, že i přes tyto nedostatky je 
možné docílit požadovaného hydraulického výkonu. Během návrhu turbíny bylo rovněž 
přihlédnuto na budící frekvence a vlastní frekvence rotoru. Vzhledem k možné shodě budících 
a vlastních frekvencí oběžného kola bylo přistoupeno k finální úpravě tloušťky lopatky  
v blízkosti čepu s cílem snížit namáhání ve vetknutí lopatky. Pomocí této úpravy byla částečně 
posunuta i vlastní frekvence lopatek na stranu bezpečnosti.    

Alternativním řešením problému shody budících a vlastních frekvencí turbíny bylo použití 
nepravidelných lopatkových mříží. Proto byla následně provedena analýza vlivu polohy vstupní 
a výstupní hrany lopatky. Tato rozvaha ukázala, že je možné modulovat budící frekvence 
turbíny pomocí přesazení lopatek v axiálním směru. Z provedených výpočtů neuniformních 
variant oběžných kol lze vyvodit následující závěry: 

- Relativně malá axiální posunutí lopatek (vztaženo k celkovému průměru oběžného 
kola) nemají výrazný vliv na hydraulickou účinnost, provozní rozsah, průtočnost  
a hydraulický výkon turbíny, za předpokladu, že je vstupní hydraulický návrh bez 
výrazných hydraulických problémů (odtržení proudu v sací troubě nebo na lopatkách 
oběžného kola). 

- Výrazně větší posunutí lopatek bude pravděpodobně výrazněji 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 ve většině 
případů. Důležité je podotknout, že 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. U kombinované varianty NU 0/20 mm v monitorech 
za oběžným kolem došlo ke snížení maximálních amplitud budících frekvencí, ale nelze 
s jistotou říci, že malé přesazení lopatek bude tyto amplitudy vždy snižovat. 

- 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. 

V rámci hydraulického návrhů oběžného kola na MVE Lužnice byla navržena a spočítána 
řada dalších oběžných kol navrhovaných pro jiné hodnoty průtoku. Prvními pokusy  
o nepravidelné lopatkové mříže obsahující sady lopatek pro jiný průtok byly kombinace těchto 
variant. Některé z výsledků byly prezentovány v rámci pojednání k této disertační práci. Tento 
postup se však ukázal jako neefektivní z hlediska vnášení řady chyb do výpočtu vlivem: 
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- Existence rozváděcích lopatek, které ve stávajícím modelu ovlivňují výsledné 
charakteristiky turbíny zejména proto, že jsou navrženy na konstantní hodnotu průtoku. 
Během kombinování oběžných lopatek pro různé průtoky není možné zajistit správnou 
funkci rozváděče.  

- Redukce numerického modelu turbíny vyřazením rozváděcích lopatek a žebra, které 
plnilo funkci krytu hřídele pro vyvedení krouticího momentu. 

- Snahy o sestavení numerického modelu turbíny, který by korespondoval s modelovou 
turbínou za účelem ověření simulací experimentem. 

Výše zmíněné důvody vedly k zredukování numerického modelu, což byl jeden z cílů 
uvedeném v pojednání k této disertační práci. V následující části disertační práce je věnována 
pozornost návrhu modelové vírové turbíny, která vychází z hydraulického profilu určeného pro 
MVE Lužnice. Parametry modelové turbíny je možné ověřit na hydraulické trati v laboratořích 
Fluidního Inženýrství pod záštitou VUT ve stávající přímo-proudé turbínové komoře, která 
neobsahuje rozváděcí lopatky. Tlakové pulzace a interakce rotorových a statorových části  
a případná modulace budících frekvencí se v rámci simulací modelové vírové turbíny podařilo 
zachytit, avšak v porovnání s turbínou pro MVE Lužnice, je tento problém zanedbatelný. Stejně 
jako u nízko-spádových turbín, nemá tato problematika tak značné projevy jako  
u vysokotlakých turbín. 

Z hlediska použití nepravidelných lopatkových mříží se nabízela systematická rozvaha 
použití lopatek pro různé hodnoty průtoku a jejich vlivu na výsledné hydraulické a výkonové 
parametry turbíny, šířky provozního pásma a proudové poměry v průtočných částech. To byl 
jeden z dalších cílů uvedených v pojednání k této disertační práci. Výše jmenovanou 
problematikou se zabývá následující kapitola. 
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6. 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. Jednalo se o úpravu rozměrů meridiánů a geometrických parametrů 
turbíny jako je průměr oběžného kola, průměr náboje a vstupních a výstupních úhlů lopatky, 
včetně průběhu úhlu β po délce lopatky dle níže definovaného geometrického měřítka. Tloušťka 
lopatky, resp. hydraulický profil lopatky nekoresponduje s uvedeným měřítkem. Důvodem 
úprav je použití technologie výroby modelového oběžného kola formou plastového 3D tisku  
a potřeby zesílení profilu zejména na odtokových hranách lopatek z důvodu možných 
teplotních deformací. Upravena byla i tloušťka profilu ve vetknutí do náboje za účelem zvýšení 
ohybové pevnosti lopatky. Více v kapitole 7. Experimentální ověření parametrů modelové 
turbíny. 

6.1. Návrh modelové vírové turbíny 
Jak bylo uvedeno výše, oběžné kolo určené pro MVE Lužnice bylo upraveno v měřítku  

λ = 0,243 [-]. Toto měřítko koresponduje s průměrem komory modelové turbíny DM = 194 mm. 
Náboj oběžného kola byl rovněž upraven dle měřítka (dM = 66 mm) a rozdíl průměrů mezi 
hruškou turbíny a modelovým kolem byl překlenut pomocí kuželových přechodů. Obecně lze 
výsledné měřítko tedy definovat jako poměr průměru oběžného kola umístěného na díle  
DD = 800 mm (MVE Lužnice) k průměru modelového oběžného kola DM = 194 mm. 

 λ � '�'p  ≈ 4,12 [−] (77) 

Vzhledem k možnosti budoucího měření v hydraulické laboratoři bylo potřeba zajistit 
dostatečnou pevnost lopatky. Při použití stávajícího měřítka pro hydraulický profil by oběžné 
kolo, resp. lopatky, nebyly schopny přenést krouticí moment od proudící kapaliny a došlo by 
k deformaci lopatek nebo jejich zničení. Po několika pevnostních výpočtech bylo přistoupeno 
k zesílení profilu lopatky a zvětšení rádiusu ve vetknutí tak, aby maximální průhyb lopatky na 
vnější proudnici nepřesahoval 1 mm na odtokové hraně pro optimální provozní režim,  
za předpokladu použití plastového 3D tisku.  

Tab. 6.1. Přehled geometrických parametrů modelové turbíny ve srovnání s původní variantou 
instalovanou na MVE Lužnice 

   OK MVE Lužnice 
(dílo) 

Modelové OK 

Průměr oběžného kola Dok mm 800 194 
Průměr náboje dn  mm 272 66 
Poměr náboje k oběžnému kolu dn/Dok  % 34 34 
Max. tloušťka lop. na náboji tn  mm 28 12 
Max. tloušťka lop. na střední proudnici ts  mm 18 9 
Max. tloušťka lop. u komory turbíny tk  mm 17 6 

 

Pro nastavení numerických simulací bylo nutné odhadnout základní parametry modelové 
turbíny. Pro tento odhad slouží přepočtové vztahy vycházející z podobnosti hydraulických 
strojů. V prvním kroku byly odhadnuty otáčky modelu nM [min-1]. Pro tento účel bylo využito 
následující rovnice (indexy rovnice jsou upraveny do tvaru pro výpočet modelu, nikoli díla, jak 
je uveden v literatuře). [2] 
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 �p � �� ∙ Q'�'pR ∙ Q$p$� R�� ∙ Q��p��� R��
 (78) 

Veličina nD [min-1] představují otáčky díla, YD [J∙Kg-1]  představuje potenciální měrnou 
energii díla (ekvivalent spádu: YD = g ∙ HD) a YM [J∙Kg-1] potenciální měrnou energii modelu. 
Do výpočtu lze zahrnout, pokud je znám, i poměr hydraulických účinností díla a modelu ηhD  
a ηhM [-]. Pro odhad lze tento člen rovnice zanedbat. 

Obdobným způsobem lze postupovat i v případě výpočtu průtoku modelem QM [m3∙s-1]. 

 �p � �� ∙ Q'p'�R� ∙ Q$p$� R�� ∙ Q��p��� R��
 (79) 

Rovněž lze odhadnout i výkon modelové turbíny PM [W], kde do rovnice vstupuje člen 
poměru hustoty média ρM a ρD [kg∙m-3]. 

 �p � �� ∙ Q�p�� R ∙ Q'p'�R� ∙ Q$p$� R!� ∙ Q��p��� R!�
 (80) 

Hydraulickou účinnost modelu lze získat pomocí měření, případně odhadnout pomocí 
Huttonova vztahu pro odhad hydraulické účinnosti Kaplanových a jim příbuzných turbín. Vztah 
pro výpočet hydraulické účinnosti je tvaru. 

 �p � 1 − (1 − ��) ∙ b0,3 + 0,7 ∙ Q'�'pR�� ∙ Q$�$pR ��He (81) 

Za předpokladu zachování geometrie původní turbíny včetně savky a vtokového objektu lze 
pomocí základních přepočtových vztahů odhadnout optimální provozní bod modelové turbíny. 
Reálné parametry modelu budou však jiné z následujících důvodů:  

- Rozdílem mezi turbínou určenou pro MVE Lužnice a modelovou turbínou je použití 
jiné sací trouby. Sací trouba modelové turbíny je složena z kuželové části, která 
postupně přechází do obdélníkového průřezu (MVE Lužnice – kuželová sací trouba 
s 10,6° otevření). Použití této savky se neosvědčilo, a to zejména v oblasti vyšších 
průtoků turbínou, kde docházelo ke značnému odtrhávání proudění od stěn vlivem 
velkého otevření sací trouby a vysokých axiálních rychlostí. Tento problém byl v menší 
míře pozorován i při návrhu pro MVE Lužnice. Tato změna může ovlivnit výsledný 
průtok turbínou. 

- Dalším rozdílem oproti původní variantě je absence rozváděcích lopatek. V modelu jsou 
uvažovány pouze výztužné lopatky se zkosenými výstupními hranami. To znamená, že 
před oběžným kolem modelové turbíny není zajištěna dostatečná předrotace. Tato 
změna vede na jiné proudové poměry na vstupu do oběžného kola a s tím spojené 
pravděpodobné posunutí globálního optima účinnosti. Z tohoto důvodu je v následující 
práci experimentováno s různými natočeními oběžného kola a hledání globálního 
optima. Tato geometrická změna turbíny vede na zvýšení hltnosti turbíny zejména díky 
vyřazení odporu rozváděcích lopatek a také ovlivňuje polohu bodu s maximální 
účinností ve vztahu k otáčkám. 
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- U modelového oběžného kola bylo nutné použití vyššího spádu, a to s ohledem  
na budoucí měření v hydraulické laboratoři. Hlavním důvodem byl nízký výkon turbíny 
a vysoké odpory převodu. 

- Pro samotné nastavení numerických simulací a definování okrajových podmínek  
je tento odhad dostačující. Výsledné parametry turbíny pro různé hodnoty spádů, 
případně zahrnutí odhadu účinnosti modelu pomocí Huttonova vztahu ve srovnání  
s původní variantou (dílem MVE Lužnice) jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

Tab. 6.2. Přehled parametrů modelové turbíny pro různé spády (H = 1,45 m a H = 3 m) se zahrnutím 
odhadu hydraulické účinnosti modelu pro spád H = 3 m (ηM = 81,03 % dle Huttona) ve srovnání 
s původní variantou instalovanou na MVE Lužnice (ηD = 83,7 %). 

   MVE Lužnice Modelová turbína 
Spád  H m 1,45 1,45 3 3 (Hutton) 
Otáčky n min-1 260 1 072 1 542 1 517 
Průtok turbínou Q m3∙s-1 2,06 0,121 0,174 0,166 
Hydraulický výkon  P W 24 500 1 440 4 288 4 084 
Jednotkové otáčky n11 min-1 172,8 172,7 172,7 170,0 
Jednotkový průtok Q11 m3∙s-1 2,67 2,67 2,67 2,55 

 

Obr. 6.1 Přehled základních rozměrů modelové vírové turbíny. Tento obrázek také koresponduje 
s modelem použitých v numerických simulacích.  

 

Obr. 6.2 Vizualizace uniformního oběžného kola modelové vírové turbíny. Geometrie byla získána 
přepočtem z díla pomocí uvedených vztahů (modrá barva). Vtokový objekt a sací trouba geometricky 
odpovídá stávající modelové turbíně umístěné v hydraulické laboratoři. 
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6.1.1. Tvorba výpočtových sítí a metodika skládání oběžných kol 
Oběžné kolo a rozváděcí lopatky byly modelovány pomocí programu ANSYS BladeGen. 

Tvorba výpočtových sítí byla realizována v prostředí ANSYS TurboGrid, kde byla definována 
velikost spáry (t = 0,2 mm) mezi rotorem a komorou turbíny pro zahrnutí objemových ztrát. 
Velikost spáry byla odhadnuta dle vztahu: 

 8� � 0,001 ∙ ' (82) 

kde D [m] je průměr oběžného kola. Hydraulické tvary lopatek byly definovány v prostředí 
ANSYS BladeGen. Tento program umožňuje navrhnout hydraulický tvar lopatky s částí 
lopatkového kanálu, který je definovaný vstupní a výstupní plochou viz Obr. 6.3 – zelené 
plochy, nábojem, komorou turbíny viz Obr. 6.3 – modré plochy a periodickými hranicemi 
v mezilopatkovém kanálu viz Obr. 6.3 – žluté plochy. Mezi těmito plochami je následně 
vytvořena výpočtová síť. V tomto návrhovém prostředí lze zmíněné hranice a periodické 
hranice v mezilopatkovém kanálu přesně definovat. V případě malých geometrických změn 
tvaru lopatky lze tyto periodické hranice použít pro všechny geometrické varianty. Výsledkem 
je výpočtová síť výseku komory turbíny obsahující lopatku turbíny se stejnými hranicemi. Toho 
lze s výhodou použít u kombinovaných oběžných kol, kde odpadá nutnost vytvářet výpočtovou 
síť pro každé oběžné kolo zvlášť. Model oběžného kola je následně vytvořen pouze skládáním 
jednotlivých lopatkových domén. Případné nenavazující výpočtové sítě mezi jednotlivými 
lopatkovými doménami jsou mezi sebou propojeny pomocí tzv. „GGI interfaces“.  

 

Obr. 6.3 Vizualizace okrajových periodických ploch (žlutě) definující oblast výpočtové sítě pro různé 
posunutí lopatky: 0 mm – vlevo; 40 mm –vpravo. 

V případě lopatkových domén, které byly tvořeny lopatkami o různých natočeních, byla 
geometrie natočené lopatky získána pomocí nástroje SolidWorks, kde byla navržena osa 
otáčení lopatky viz Obr. 6.4. Osa otáčení lopatky byla definována v jedné třetině délky střední 
čáry profilu lopatky (v řezu na náboji). Vzniklá mezera mezi lopatkou a komorou nebo nábojem 
turbíny byla vždy potlačena prodloužením plochy lopatky a následným ořezáním této plochy 
samotným nábojem nebo komorou. To zaručilo vždy naprostou těsnost mezi jednotlivými 
plochami. Natočená lopatka byla následně pomocí prostředí ANSYS Workbench přenesena 
zpět do software ANSYS TurboGrid, kde byla lopatka opatřena periodickými hranicemi  
a výpočtovou sítí včetně definice spáry mezi lopatkou a komorou turbíny. 

Každý vygenerovaný lopatkový kanál opatřený výpočtovou sítí bylo nutné vizuálně 
zkontrolovat, jelikož blokové schéma používané pro síťování lopatkových kanálu ne vždy zcela 
správně fungovalo a adaptovalo se na novou geometrii. I přes tyto vizuální kontroly bylo možné 
pomocí tohoto přístupu velice rychle vygenerovat velký vzorek lopatkových kanálu a vzájemně 
je mezi sebou kombinovat, kde jediným limitujícím faktorem zůstal výpočtový čas. 
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Obr. 6.4 Vizualizace lopatky v prostředí SolidWorks během natáčení. Na obrázku vlevo je vizualizována 
osa otáčení rotoru a osa otáčení samotné lopatky. Samotné natočení lopatky je poté realizováno pomocí 
úhlové odchylky rovin, které jsou tvořeny zmíněnými osami otáčení. 

Vtokové objekty a savka turbíny byla modelována pomoci software SolidWorks a jejich 
výpočtové sítě byly vytvořeny v prostředí ANSYS ICEM CFD a ANSYS Meshing. Všechny 
domény jsou tvořeny strukturovanou výpočetní sítí, pouze vtokový objekt s žebry byl opatřen 
nestrukturovanou výpočetní sítí. Všechny výpočtové sítě disponují zhuštěním výpočtové sítě  
u stěn pomocí prismatických elementů pro postihnutí vlivu mezní vrstvy. 

 

Obr. 6.7 Vizualizace povrchových výpočtových sítí sací trouby a vtokového objektu. 

Celkový počet buněk se v případě každého oběžného kola lišil, ale dle použitých 
lopatkových kanálu je možné vypočítat konkrétní velikost modelu z hlediska počtu buněk. Byl 
kladen důraz na to, aby velikost výpočtové sítě pro celé oběžné kolo nepřesáhla 1,5 milionu 
buněk (včetně vícefázových výpočtů). V závěru této kapitoly bylo experimentováno 
s hydraulickými návrhy s axiálním posunutím tak, jako v předešlé kapitole. V následující 

  
Obr. 6.5 Výpočtová síť na hrušce turbíny. Obr. 6.6 Výpočtová síť oběžného kola. 
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tabulce jsou uvedeny informace o různých variantách výpočtových sítí. Rovněž byl proveden i 
návrh turbíny s indiferentní lopatkou, která je rovněž součástí níže uvedené tabulky.  

Tab. 6.3. Přehled počtu buněk a uzlů na lopatkový kanál, které byly generovány pomocí zmíněného 
přístupu.  

 

6.1.2. Nastavení numerického modelu pro výkonové charakteristiky 
Nastavení numerického modelu odpovídá nastavení původní varianty turbíny určené  

pro MVE Lužnice. hlavní změnou bylo použití SST (Shear Stress Transport) modelu 
turbulence. Pro úplnost je zde uvedena krátká rekapitulace. 

Celá CFD úloha byla sestavena v programu ANSYS CFX, kde byly definovány okrajové 
podmínky. Úloha je sestavena ze tří výpočtových domén:  

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. 6.8 Dekompozice modelu turbíny použitého v CFD analýzách. 

Numerický model modelové turbíny je rovněž opatřen uklidňovacími délkami pro stabilizaci 
proudění o velikosti trojnásobku hydraulického průměru na vstupu a pětinásobku 
hydraulického průměru na výstupu ze sací trouby. 

Dopravovanou kapalinou je voda o teplotě T = 25 °C, hustotě ρ = 997 kg∙m3 s dynamickou 
viskozitou ηd = 889,9 μPa∙s. Všechny výpočty byly realizovány jako plně nestacionární 
analýzy, kde časový krok byl zvolen s ohledem na velikost otočení 2,5° oběžného kola během 
jednoho časového kroku. Například: Oběžné kolo má 6 lopatek a 4 výztužné lopatky.  
Pro splnění zmíněných podmínek by zvolen násobek 6. Jedné otáčce oběžného kola tedy 
odpovídá 6∙4∙6 = 144 časových kroků. Za jeden časový krok se tak oběžné kolo natočí o 2,5°  
a jsou provedeny čtyři vnitřní iterace. Výpočet pro otáčky n = 1100 min-1 lze popsat následující 
rovnicí: 

 Počet buněk Počet uzlů 
Vstupní doména s výstužnými lopatkami 1 990 499 489 850 
Sací trouba s uklidňovací délkou 982 416 963 200 
Lopatkový kanál (+3° natočení) 165 008 177 664 
Lopatkový kanál ( 0° natočení) 228 080 243 352 
Lopatkový kanál (-3° natočení) 216 725 232 976 
Lopatkový kanál (-6° natočení) 261 624 244 757 
Lopatkový kanál (-9° natočení) 246 056 263 024 
Lopatkový kanál (5 mm posunutí) 255 967 271 984 
Lopatkový kanál (10 mm posunut) 315 290 334 392 
Lopatkový kanál indiferentní lopatky 248 629 265 424 
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 ~8 � 1� ∙ � �  1 ∙ 60144 ∙ 1100 � 0,0003787879 -v/ 
 

(83) 

Přehled použitých časových kroků pro jednotlivé hodnoty otáček jsou uvedeny v následující 
tabulce Tab. 6.4.  

Tab. 6.4 Přehled velikosti použitého časového kroku a otáček pro modelovou vírovou turbínu.  
Pro přehled jsou uvedeny i orientační hodnoty jednotkových otáček.  

n [min -1] t [s] n11 [min -1] 
800 0,0005208 ≈ 89 
900 0,0004630 ≈ 101 
1000 0,0004167 ≈ 112 
1100 0,0003788 ≈ 123 
1200 0,0003472 ≈ 135 
1300 0,0003205 ≈ 146 
1400 0,0002976 ≈ 158 
1500 0,0002778 ≈ 169 

 

Větší počet počítaných bodů byl zvolen s ohledem na podchycení tvaru a šířky provozního 
pásma, které by se mohlo při použití lopatek pro různé průtoky výrazně měnit. Zmiňovaný 
předpoklad je uveden v rešerši, která je součástí této disertační práce. 

V oblastech mezi rotační doménou a stacionárními doménami byly definovány rozhraní 
„Transient ROTOR-STATOR interface“. Všechny ostatní oblasti s na sebe nenavazující sítí byly 
spojeny pomocí rozhraní „GGI“ (General Grid Interface). Neprůtočné plochy byly opatřeny 
okrajovou podmínkou „wall“. Komora turbíny v rotační doméně oběžného kola byla 
definována jako „counter rotating wall“. Tato podmínka simuluje stacionární stěnu (vůči 
rotační doméně nerotuje).  

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).[40][41] 

 

Obr. 6.9 Nastavení okrajových podmínek: modře – inlet (Ptot); červeně – outlet (Ps); zeleně nastavení 
rozhraní ROTOR-STATOR; žlutě – nastavení rozhraní GGI; fialově – nastavení rozhraní GGI  
v lopatkovém kanále. 

6.1.3. Nastavení numerického modelu pro dvoufázové výpočty 
U některých variant byly dodatečně provedeny i vícefázové simulace pro podchycení vlivu 

nepravidelných mříží na kavitační vlastnosti turbíny. Pro tvorbu výpočetní oblasti byla použita 
stejná geometrie jako pro výkonové charakteristiky. Okrajové podmínky na stěnách zůstaly 
zachovány včetně spojení na sebe nenavazujících výpočetních sítí pomoci rozhraní GGI. 
Upravena byla pouze vstupní a částečně výstupní krajová podmínka. 
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Na vstupu byla aplikována okrajová podmínka celkového průtoku Q místo původní 
podmínky celkového tlaku ptot viz Obr. 6.9 - modrá barva. Hodnota průtoku byla získána z již 
vypočítané výkonové charakteristiky pro konkrétní provozní bod, pro který byla následně 
počítaná strhávací křivka turbíny.  

Na výstupu byla ponechána okrajová podmínka statického tlaku ps. Hodnota statického tlaku 
byla postupně snižována z hodnoty ps = 500 kPa a byl sledován vliv poklesu tlaku na výsledné 
kavitační vlastnosti. Tímto lze simulovat postupné snižování spodní hladiny turbíny viz Obr. 
6.9 - červená barva. 

Pro popis vícefázového proudění (voda a voda s rozpuštěným plynem) v prostorách turbíny 
byl použit Rayleigh-Plessetův model. Tento kavitační model vychází ze zjednodušené 
Rayleigh-Plessetovy rovnice, kterou lze uvést v následující formě:[38] 

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. Model pracuje se dvěma empirickými 
konstantami, které zahrnují různé časové měřítko odpařování a kondenzace. 

V simulacích je opět uvažována čistá voda o konstantní teplotě T = 25 °C, hustotě  
ρ = 997 kg∙m3 s dynamickou viskozitou ηd = 889,9 μPa∙s. V okamžiku, kdy tlak média v turbíně 
klesne pod tlak sytých par pv = 3 169,9 Pa, dojde ke vzniku parních bublin a případně jejich 
zániku při zvýšení tlaku. Základními parametry páry jsou hustota ρv = 0,02308 kg∙m3  

a dynamická viskozita ηd = 9,8626 μPa∙s. 

6.1.4. Metodika srovnávání výkonových charakteristik vírové turbíny 
Kromě základních veličin pro srovnávání jako jsou jednotkové otáčky, jednotkový průtok  

a jednotkový výkon viz kapitola 4.8.4 Výpočet jednotkových parametrů, byla vyhodnocována  
i další veličina: Poloha bodu s maximální účinností označeným jako BEP z anglického slovního 
spojení (Best Efficiency Point). Poloha tohoto bodu byla charakterizována třemi souřadnicemi. 
Souřadnicemi jsou velikost jednotkových otáček n11 [min-1], případně velikost jednotkového 
průtoku Q11 [m3·s-1] a hodnota hydraulické účinnosti v tomto bodě ηh [%]. Srovnání šířky 
provozního pásma bylo realizováno výpočtem obsahu plochy pod křivkou n11-ηh charakteristik 
pomocí lichoběžníkové metody viz rovnice (85) pro různé hodnoty poklesu hydraulické 
účinnosti. [48] 

 > �-�/.��
�

≈ � �-�y��/ + �-�y/2
�

 ¡� -�y � �y��/ (85) 

Výsledné body charakterizující tvar n11-ηh charakteristik získané z numerických simulací 
byly importovány do skriptu vytvořeného v prostředí Python. Pomoci výše uvedené formule 
byl vypočítán obsah plochy, která vzniká uzavřením této křivky s horizontální úsečkou 
označenou jako n11R [min-1] (index „R“  vychází z anglického slova „Range“). Rozsah 
jednotkových otáček n11R určuje oblast, ve kterém může turbína pracovat bez definované ztráty 
hydraulické účinnosti. 

 
'1'8 � �23 ∙ ||j � |�|� ∙ v���-|j � |�/ 

 

(84) 
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Obsah této plochy nese označení SOR [-] . Číslo uvedené u indexu se znakem „%“ (nap ř. 
SOR3%) označuje dovolený procentuální pokles z maximální hydraulické účinnosti definovaný 
v bodě s maximální účinností (BEP). Obsahy ploch pod křivkou byly vypočítány pro pokles  
1 %; 2 %; 3 % a 4 % z celkové hydraulické účinnosti. 

Jednotlivé sledované parametry a jejich vizualizace v modelové charakteristice jsou uvedeny 
na následujícím obrázku Obr. 6.10. 

 

Obr. 6.10 Definice jednotlivých sledovaných parametrů: BEP – pod s nejvyšší hydraulickou účinností; 
SOR3% obsah plochy pod n11-ηh charakteristikou s dovoleným poklesem 3 %; n11R rozsah jednotkových 
otáček pro provoz turbíny bez poklesu účinnosti o více než 3 % z bodu s maximální účinností. 

Následující podkapitoly jsou věnovány popisu výsledků jednotlivých geometrických variant 
včetně uvedených účinnostních a výkonových charakteristik. Na konci každé podkapitoly  
je tabulka, která shrnuje výše uvedené parametry. 
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6.2. Vírová turbína s kombinací lopatek různých natočení 
V této kapitole bude analyzován vliv různé průtočnosti lopatkových kanálů na výkonové 

parametry turbíny. Jak bylo uvedeno v předešlé kapitole, bylo vygenerováno několik 
lopatkových kanálu o různém natočení, které byly postupně sestaveny do jednoho oběžného 
kola. V rámci této analýzy bylo zhotoveno 5 uniformních oběžných kol, které byly označeny 
jako 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 oběžných kol byla zhotovena kombinovaná 
(neuniformní -„Non-Uniform“ ) oběžná kola s označením NU +3°/0° (Oběžná kolo s kombinací 
lopatek +3° a 0° natočení). Rozložení lopatek v lopatkové mříži je vizualizováno na obrázku 
Obr 6.11 b. Se stejným rozložením lopatek v oběžném kole byly navrženy další varianty NU 
0°/-3°, NU 0°/-6° a NU 0°/-9°. 

Dále byla věnována pozornost oběžným kolům s kombinací tří typů lopatek. Rozložení 
jednotlivých lopatek je uvedeno na obrázku Obr. 6.11 c. Vzájemnou kombinací vznikly 
varianty NU +3°/0°/-3°, NU 0°/-3°/-6° a NU -3°/-6°/-9°. Detailnější náhled na jednotlivé 
variantní provedení oběžných kol je uveden v kapitolách věnujícím se konkrétní variantě.  

 

 

Obr. 6.11 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. 

Kombinace jednotlivých lopatek byly voleny vždy s ohledem na vyvážení rotoru.  
To znamená, že v případě kombinací dvou sad lopatek bylo potřeba navrhnout rozložení tak, 
aby se počet lopatek daného typu vždy rovnal. V případě kombinace tří lopatek bylo 
požadavkem, aby lopatky se stejnou geometrií vždy ležely proti sobě. 

 

6.2.1. Výkonové parametry turbín 
V následující kapitole budou prezentovány výsledky z numerických simulací modelové 

vírové turbíny, kde jednotlivé výkonové charakteristiky obsahují data, která byla získána jako 
střední hodnoty monitorů z posledních pěti otáček oběžného kola. Jednotlivé body 
v charakteristikách odpovídají provozním režimům turbíny pro různé otáčky. Přehled těchto 
hodnot byl uveden v tabulce Tab. 6.4. 

Vzhledem k tomu že modelová turbína neobsahuje žádné rozváděcí lopatky, kapalina má na 
vstupu lopatky menší obvodovou složku rychlosti. Lze předpokládat, že provozní bod turbíny 
s maximální účinností bude ležet pravděpodobně v oblasti menšího natočení oběžného kola.  
Se změnou natočení lopatky souvisí i výsledný průtok turbínou, který s uzavíráním oběžného 
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kola klesá. Pro nalezení globálního optimálního provozního bodu turbíny bylo potřeba získat 
výkonové charakteristiky pro různá natočení oběžného kola. Tyto informace byly užitečné pro 
následné srovnání výsledných výkonových parametrů a hydraulických vlastností 
kombinovaných oběžných kol.  

Uniformní oběžné kola s různým natočením     
V prvním kroku byly v numerických simulacích použity uniformní oběžná kola s označením 

U +3°, U 0° - referenční varianta, U -3°; U -6° a U -9°. Během změny otáček docházelo 
ke změnám proudových poměrů na náběžných hranách profilů, respektive docházelo ke vzniku 
rázových složek rychlosti. Rázové složky rychlosti dosahovaly nejvyšších hodnot v oblasti 
nejnižších otáček n = 800 min-1 a působily na přetlakové strany náběžných hran lopatek. 
Vizualizace proudění v lopatkové mříží pro různé provozní režimy je zprostředkováno pomocí 
proudnic relativních rychlostí na následujících obrázcích. 

Obr. 6.12 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta U 0°; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

Vyšší otáčky turbíny odpovídaly provozní oblasti, kde bylo dosaženo maximálních 
hydraulických účinností ηh > 75 % (n = 1100 min-1 - n = 1200 min-1). V rozmezí uvedených 
otáček docházelo k ideálnímu nátoku vody na náběžnou hranu (tzv. bez-rázový vstup), případně 
rázové složky byly zanedbatelné nebo v jisté míře pomáhaly zvýšit výslednou hydraulickou 
účinnost vlivem většího krouticího momentu na lopatku. Tento přístup využití mírné rázové 
složky je poměrně nebezpečný z hlediska distribuce statického tlaku po délce lopatky 
s lokálním minimem na podtlakových stranách náběžných hran lopatek. Tato lokální minima 
způsobují zhoršení kavitačních vlastností turbíny.  

 
Obr. 6.13 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta U 0°; n =1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

Třetím stavem je natékání vody s rázovou složkou na podtlakové straně lopatky. 
V extrémním případě je tento provozní stav nevyhovující z hlediska výsledného silového 
působení proudu proti smyslu rotace oběžného kola, což vede k markantnímu poklesu 
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hydraulické účinnosti. Tento děj nebyl u referenčního uniformního kola U 0° s výjimkou 
nejvyšších hodnot otáček n = 1500 min-1 pozorován. U jiných variant, zejména nepravidelných 
mříží, je to velmi častý provozní stav. 

 

Obr. 6.14 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90% výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta U 0°; n = 1500 min-1; n11 ≈ 169 min-1. 

Z pohledu proudění na odtokových hranách lopatek a za oběžným kolem lze obecně říci, že 
v oblastech levých stran výkonových charakteristik dochází k nárůstu zbytkových obvodových 
složek absolutních rychlostí cu2. Toto proudění na jednu stranu pomáhá díky odstředivým silám 
přilnutí proudu u stěn sací trouby, avšak na straně druhé dochází ke snížení rychlostí v jádru 
sací trouby a vzniku stagnace proudu nebo ke zpětnému proudění za nábojem turbíny. Tento 
děj je vizualizován na následujícím obrázku Obr. 6.15 pomocí projekce celkových rychlostí do 
jednotlivých řezů sací trouby. Zeleně jsou vyznačeny oblasti, kde axiální rychlosti dosahují 
záporných hodnot ve smyslu směru proudění sací troubou (oblasti zpětného proudění). 

 

Obr. 6.15 Vizualizace proudění v sací troubě, varianta U 0°; n = 800 min-1; Q11 ≈ 2,3 m3∙s-1. 

V případě pravých stran výkonových charakteristik dochází k separaci proudění po stěnách 
sací trouby, díky velkým axiálním rychlostem a poklesem zbytkových unášivých složek 
absolutních rychlostí cu2, které v případě provozu v oblastech nižších otáček turbíny pomáhaly 
zmíněné zpětné proudění potlačit. Zpětné proudění bylo pozorováno zpravidla v oblastech 
přechodu z kruhového do obdélníkového průřezu sací trouby, zejména v částech difuzoru 
s největším úhlem otevření (tj. boční strany sací trouby) viz Obr. 6.16. 
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Obr. 6.16 Vizualizace proudění v sací troubě, varianta U 0°; n = 1500 min-1; Q11 ≈ 2,95 m3∙s-1. 

Tato problematika je detailně rozebrána v publikacích Unsteady flow separation in a turbine 
diffuser [49], Flow field investigation in a bulb turbine diffuser [50] a další [51][52], kde byl 
analyzován vliv proudění ve stejném typu sací trouby na výkonové vlastnosti axiální turbíny. 
Výsledkem bylo charakteristické stržení výkonových a účinnostních charakteristik v oblastech 
vyšších průtoků způsobených právě zpětným prouděním po stěnách sací trouby. 
Charakteristické stržení charakteristiky je patrné i v některých případech níže uvedených 
variant, zejména U +3° a U 0°, případně byl tento efekt sledován i během měření na hydraulické 
zkušebně. Viz kapitola 7.Experimentální ověření parametrů modelové vírové turbíny. 

Transformaci zbytkových obvodových složek absolutních rychlostí cu2 a nárůst axiálních 
rychlostí v průběhu změny otáček lze částečně popsat pomoci Coriolisova čísla α ≥ 1 [-]. 
Coriolisovo číslo je poměr kinetických energií skutečného rychlostního profilu vůči ideálnímu 
pístovému profilu. Tento poměr lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu:  

 w �  ¢ 2� ∙ 2z ∙ .)2̅! ∙ )  
 

(86) 

kde v [m∙s-1] je velikost rychlosti kapaliny v konkrétním řezu (vyhodnoceno na interface mezi 
rotující doménou oběžného kola a stacionární doménou sací trouby v hrdle sací trouby),  
vn [m∙s-1] je axiální rychlost v uvedeném řezu, 2̅  [m∙s-1] je časově středovaná rychlost  
v uvedeném řezu a S [m2] reprezentuje plochu řezu. Hodnota Coriolisova čísla pro pístový 
profil nabývá hodnoty α = 1. Ukázka průběhu transformace kinetických energii v sací troubě 
pro variantu U 0° je uvedena na následujícím obrázku Obr. 6.17. 

 

Obr. 6.17 Závislost Coriolisova čísla pro různé hodnoty otáček turbíny s označením U 0°. Data byla 
snímána na interface za oběžným kolem. 
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Provozní rozsah referenční varianty U 0° a nejprůtočnější varianty U +3° je značně zatížen 
uvedenou labilitou v sací troubě. Stávající sací trouba, která je umístěna v laboratoři, je 
dimenzována na menší průtoky s nimi spjaté axiální rychlosti vyznačující se poměrně velkým 
otevřením v části tvarovém přechodu. Při provozu turbíny v oblasti vysokých průtoků dochází 
ke zpětnému proudění v sací troubě i v oblasti optimálních otáček n = 1100 min-1, kde se 
paralelně projevovaly oba charaktery zpětného proudění, zejména separace proudu u stěn. 

   

Obr. 6.18 Vizualizace proudění v sací troubě, varianta U 0°; n = 1100 min-1; Q11 ≈ 2,5 m3∙s-1. 

Tyto oblasti během provozu výrazně snižují výslednou hydraulickou účinnost a mohou 
ovlivnit i výslednou hltnost turbíny. Během provozu turbíny se mohou oblasti zpětného 
proudění měnit, deformovat a přesouvat v sací troubě, případně periodicky vznikat a zanikat. 
V konečném důsledku mohou způsobovat změnu vstupních rychlostních poměrů na náběžných 
hranách lopatek vlivem blokace sací trouby velkou oblastí zpětného proudění a generovat tak 
rázové složky rychlosti, které mohou ovlivňovat polohu optimálního provozního bodu turbíny. 
Tento vliv se projevil ve výsledných účinnostních charakteristikách uniformních variant U 0° 
a U +3° jako lokální pokles hydraulické účinnosti v provozním pásmu nebo sedlový propad 
charakteristiky. 

Vzhledem k tomu, že samotná sací trouba se po této rozvaze z hlediska provozu ukázala jako 
nevyhovující, byla provedena i krátká rozvaha použití sací trouby s menším otevřením. Této 
problematice byla věnována menší pozornost. Výsledky analýzy vlivu rozdílných návrhů sací 
trouby v oblastech vysokých průtoků jsou uvedeny v kapitole 6.5. Vírová turbína s upravenou 
sací troubou.  

Použití oběžného kola s menším natočením (U -6° a U -9°) vedlo ke značnému zlepšení 
výsledné hydraulické účinnosti vlivem potlačení zpětného proudění v sací troubě (vyšší 
zbytkové obvodové složky rychlosti vlivem menšího natočení profilu a snížení celkové axiální 
rychlosti v difuzoru), ale docházelo k postupnému zúžení výsledných činnostních 
charakteristik. Tato zúžení byla pravděpodobně způsobována malým vstupním úhlem a větší 
citlivosti vůči rázovým složkám rychlosti na vstupu do oběžného kola.  

Vliv sací trouby na pokles hydraulických účinností v optimech pro jednotlivá natočení lze 
demonstrovat na následujících dvou účinnostních charakteristikách, které shrnují průběhy 
účinností pro jednotlivé natočení. Výsledky z první charakteristiky uvedené na obrázku  
Obr. 6.19 odpovídají odečtu hydraulických parametrů na vstupní ploše do vtokového objektu 
viz Obr. 6.9 - modrá barva a za sací troubou viz Obr. 6.9 - červená barva.[40] Druhá 
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charakteristika obsahuje data získaná z řezu před výstužnými žebry a v těsné blízkosti  
za oběžným kolem (interface mezi oběžným kolem a doménou sací trouby) tak, aby výsledná 
data nebyla přímo zatížena projevy v sací troubě viz Obr. 6.20. Tato charakteristika je pouze 
orientační, neboť v případě měření nejsou tyto výsledky dosažitelné a zcela korektní (vztaženo 
k normě ČSN EN 60 193).[40] V případě dat získaných numerickými simulacemi, je možné 
tyto výsledky snadno získat a díky této rozvaze poměrně snadno demonstrovat výsledný dopad 
špatně dimenzované sací trouby.  

 

Obr. 6.19 Výsledné Q11- ηh charakteristiky z celkových účinností pro jednotlivá uniformní oběžná kola 
s různým natočením. 

 

Obr. 6.20 Výsledné Q11- ηh charakteristiky z účinností odečtených na vstupu vtokového objektu (před 
výstužnými lopatkami) a v těsné blízkosti za oběžným kolem pro jednotlivá uniformní oběžná kola 
s různým natočením. 

Z uvedených charakteristik je patrné signifikantní snížení účinnosti směrem k vyšším 
jednotkovým průtokům vlivem vzrůstající oblasti zpětného proudění v difuzoru. Rovněž  
je patrná odchylka mezi optimálním provozním bodem turbíny a optimálním provozním bodem 
oběžného kola.  
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Pro vizuální porovnání šířek a tvarů účinnostních nebo výkonových charakteristik 
jednotlivých variant oběžných kol jsou v následujících kapitolách uváděny výsledné hodnoty 
hydraulické účinnosti nebo výkonů v závislosti na jednotkových otáčkách n11 - ηh viz Obr. 6.21. 
Je důležité si uvědomit, že každá charakteristika odpovídá jiným hodnotám průtoků.  

 

Obr. 6.21 Výsledné n11- ηh charakteristiky z celkových účinností pro jednotlivá uniformní oběžná kola 
s různým natočením. 

V následujících dvou grafech jsou uvedeny závislosti hydraulického jednotkového výkonu 
modelové vírové turbíny pro jednotlivé natočení uniformních variant Q11 – P11 viz Obr. 6.22  
a n11 – P11 viz Obr. 6.23. Tyto závislosti poskytují představu o nárůstu výkonu vírové turbíny 
při natáčení lopatek pro zpracování spádu při různém průtoku nebo otáčkách. 

 

Obr. 6.22 Výsledné Q11 – P11 charakteristiky pro jednotlivá uniformní oběžná kola s různým natočením. 
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Obr. 6.23 Výsledné n11 – P11 charakteristiky pro jednotlivá uniformní oběžná kola s různým natočením. 

Posledním typem grafických výsledků jsou n11 – Q11 charakteristiky, které poskytují 
představu o celkové změně průtoku turbínou při změně otáček oběžného kola pro různé 
velikosti natočení lopatek.   

 

Obr. 6.24 Výsledné n11 – Q11 charakteristiky pro jednotlivá uniformní oběžná kola s různým natočením. 

Grafické vyjádření výsledných charakteristik a jeho vnímání je značně individuální.  
Pro srovnání šířek provozního pásma jsou uvedeny tabulky, kde jsou jednotlivé varianty 
reprezentovány rozsahem jednotkových otáček n11R a obsahů ploch s definovaným poklesem 
účinnosti SORX%. dle výpočtu v kapitole: 6.1.4. Metodika srovnávání charakteristik vírové 
turbíny.  



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 

85 
 

Tab. 6.5 Přehled vypočtených rozsahů jednotkových otáček a ploch provozních oblastí uniformních 
vírových turbín pro různé natočení lopatek. 

  BEP Rozsah n11 Plocha provozní oblasti SOR 

  Q11 n11 ηh n11R1% n11R2% n11R3% n11R4% SOR1% SOR2% SOR3% SOR4% 

  [m3∙s-1] [min-1] [%] [min-1] [-] 

U+3° 2,80 123 74,37 32,70 43,34 52,41 63,07 23,43 61,83 109,80 166,72 

U 0° 2,55 123 75,65 48,45 60,72 69,62 77,81 28,43 84,01 148,90 223,28 

U-3° 2,41 130 76,02 46,34 58,56 68,96 78,73 36,07 88,92 152,70 226,52 

U-6° 2,22 134 76,40 38,42 50,30 59,01 66,51 25,27 70,62 125,80 188,03 

U-9° 2,03 140 76,64 38,43 48,56 49,94 60,61 20,06 69,24 121,39 178,94 
 

Ze získaných dat je zřejmé, že nejširší účinnostní charakteristiku má varianta bez natočení 
oběžného kola (U 0°). Velmi dobrých výsledků dosahuje oběžné kolo s natočením U -3°.  
Tato varianta má dle simulace stabilní charakteristiku, která není výrazně ovlivněna zpětným 
prouděním v sací troubě. Na následujících grafech jsou vykresleny závislosti úhlu natočení 
lopatek na rozsahu provozního pásma turbíny s uniformními lopatkami, případně obsahu 
plochy pod účinnostní křivkou, vyhodnocených pro různé hodnoty poklesu hydraulických 
účinností. 

Obr. 6.25 Závislost rozsahu jednotkových otáček 
n11R s maximálním stanoveným poklesem 
hydraulické účinnosti na natočení lopatek 
v uniformním oběžném kole.  

Obr. 6.26 Závislost rozsahu jednotkových otáček 
n11R s maximálním stanoveným poklesem 
hydraulické účinnosti na natočení lopatek 
v uniformním oběžném kole.  

Výkonové charakteristiky nepravidelných mříží, které vznikly kombinací lopatek 
z uvedených uniformních variant, jsou uvedeny v následujících podkapitolách a jsou 
vyhodnocovány vždy ve vztahu k výše uvedeným uniformním oběžným kolům.  
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Neuniformní oběžná kola s kombinací 2 sad lopatek 
První kombinované oběžné kolo obsahuje lopatky s 0° a +3° natočení (NU +3°/0°).  

Obě původní uniformní varianty byly ovlivněny nestabilitou v difuzoru, projevující se propady 
účinnosti v provozním pásmu (U 0° - n11 = 135 min-1 a U +3° - n11 = 145 min-1). Kombinací 
lopatek z těchto oběžných kol vznikla neuniformní varianta, která byla také ovlivněna 
nestabilitou (použití nepravidelné mříže nesnížilo zpětné proudění v sací troubě). Provozní 
pásmo této varianty bylo poměrně ploché: maximální účinnost je konstantní v širokém spektru 
jednotkových otáček n11 = 110 – 135 min-1.  

Obr. 6.27 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU +3°/0°) v závislosti na jednotkovém 
průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.28 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU +3°/0°) v závislosti na jednotkových 
otáčkách n11- ηh. 

Z hlediska celkové průtočnosti (hltnosti) nepravidelné lopatkové mříže došlo k ustálení 
přibližně na střední hodnotě průtoků (průměr hltnosti původních uniformních lopatkových 
mříží při stejných otáčkách). Toto ustálení na průměrné hodnotě průtoku je charakteristické pro 
kombinované oběžná kola (převážně pro jiné průtoky). V případě jednotkového výkonu turbíny 
je to podobné. Výsledky v oblasti vyšších jednotkových otáček n11 > 130 min-1 jsou ovlivněny 
nestabilním prouděním v sací troubě, zejména kolísáním spádu, a změnou proudění oběžným 
kolem. To se projeví na rozložení tlaku na lopatkách, resp. výsledný krouticí moment  
a hydraulický výkon může být touto změnou ovlivněn viz Obr 6.30.  

Obr. 6.29 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU +3°/0°) v závislosti na jednotkovém 
průtoku n11  - Q11. 

Obr. 6.30 Výkonová charakteristika vírové turbíny 
(NU +3°/0°) v závislosti na jednotkových 
otáčkách n11 - P11. 

Další variantou bylo použití lopatek z oběžného kola U 0° a U -3°. Lopatková mříž s -3° 
natočení měla výrazně stabilnější účinnostní charakteristiku. Z hlediska provozního pásma se 
společně s původní lopatkovou mříží jednalo o nejlepší uniformní variantu viz Tab. 6.6. Touto 
kombinací vznikla varianta NU 0°/-3°, která v levé části výsledné charakteristiky (n11  = 90 – 
130 min-1) dosahuje dobrých hydraulických vlastností a lze říci, že vzhledem k původním 
uniformním oběžným kolům dosahuje lepších výkonových parametrů než původní uniformní 
varianty. V pravé částí dochází k propadu hydraulické účinnosti vlivem špatných proudových 
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poměrů na výstupu z oběžného kola a v sací troubě turbíny. Výsledné výkonové charakteristiky 
v této provozní oblasti jsou horší, než je tomu u parametry ekvivalentních uniformních variant. 

Obr. 6.31 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-3°) v závislosti na jednotkovém 
průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.32 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-3°) v závislosti na jednotkových 
otáčkách n11- ηh. 

Stejně jako v předešlém případě i u této varianty došlo k ustálení výsledného průtoku  
a výkonu kombinované varianty na úrovni průměru uniformních oběžných kol v jednotlivých 
provozních bodech.  

Obr. 6.33 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-3°) v závislosti na jednotkovém 
průtoku n11  - Q11. 

Obr. 6.34 Výkonová charakteristika vírové turbíny 
(NU 0°/-3°) v závislosti na jednotkových otáčkách 
n11 - P11. 

U obou předchozích variant byl rozdíl v natočení lopatek relativně malý (∆β = 3°). Malé 
rozdíly v natočení způsobily, že výsledné dobré proudové poměry v lopatkové mříži zůstaly 
zachovány a hydraulická varianta NU 0°/-3° dosahovala podobného provozního pásma nebo 
nedocházelo k viditelnému snížení provozního rozsahu. Důkazem může být i vizualizace 
proudění pomocí proudnic v prostorách turbíny, kde se neprojevují výrazné rozdíly v obtékání 
profilu lopatek, případně významnému nárůstu rázových složek rychlosti.  

Obr. 6.35 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0°/-3°; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 
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Obr. 6.36 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0°/-3°; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

Obr. 6.37 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0°/-3°; n = 1500 min-1; n11 ≈ 167 min-1. 

Další variantou, která byla testována pomocí numerických simulací, byla kombinace lopatek 
s 0° a -6° natočením (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 projevovala u varianty 
U 0°, byla potlačena a výsledná maximální hydraulická účinnost dosahovala výpočtově téměř 
stejných hodnot jako uniformní varianta (U -6°). 

Z hlediska šířky provozního pásma se 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. 6.40. n11 > 156 min-1, pokles způsobený 
separací proudění v sací troubě a mírným nátokem vody na podtlakové strany lopatek s větším 

Obr. 6.38 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-6°) v závislosti na jednotkovém 
průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.39 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-6°) v závislosti na jednotkových 
otáčkách n11- ηh. 



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 

89 
 

natočením (lopatka 0°), resp. vlivem rázové složky rychlosti na podtlakových stranách lopatek 
viz Obr. 6.41. 

 
Obr. 6.40 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. 

 

Obr. 6.41 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0°/-6°; n = 1500 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

Rozdíl ∆β = 6° v úhlu natočení lopatky se projevoval v celém provozním rozsahu turbíny, 
zejména existencí rázových složek vstupní rychlostí v jakémkoliv provozním bodě. Rázové 
složky nabývají různé velikosti pro jednotlivé sady lopatek a během regulace otáček se jim 
nelze vyvarovat. Například na následujícím obrázku Obr. 6.42 je zachycen provoz turbíny pro 
optimální otáčky n = 1100 min-1, které korespondují s optimem turbíny a v tomto bodě je 
dosažena maximální hydraulická účinnost.  

 
Obr. 6.42 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0°/-6°; n = 1100 min-1; n11 ≈ 167 min-1. 

Průběh výkonových a průtokových charakteristik odpovídá stejnému trendu jako 
v předešlých případech. Tato varianta dosahovala i přes existenci rázových složek v optimu 



ENERGETICKÝ ÚSTAV                                   Odbor Fluidního inženýrství Viktora Kaplana  

90 
 

velmi dobrých hydraulických vlastností a bylo rozhodnuto o její výrobě a následné modelové 
zkoušce na hydraulické zkušebně. 

Obr. 6.43 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-6°) v závislosti na jednotkovém 
průtoku n11  - Q11. 

Obr. 6.44 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-6°) v závislosti na jednotkových 
otáčkách n11 - P11. 

Při zvyšujícím se rozdílu v úhlu natočení mezi jednotlivými sadami lopatek se trend růstu 
rázových složek rychlosti zvyšuje. Poslední variantou oběžného kola se dvěma sadami lopatek, 
byla varianta NU 0° /-9°. Tato varianta byla charakteristická největším rozdílem v natočení  
(∆β = 9°). Velký rozdíl v natočení způsobil markantní pokles účinnosti v krajních oblastech 
účinnostních charakteristik vedoucích k typickému zúžení charakteristiky viz Obr. 6.46.  

Obr. 6.45 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-9°) v závislosti na jednotkovém 
průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.46 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-9°) v závislosti na jednotkových 
otáčkách n11- ηh. 

 

Tento jev je způsoben kombinací několika faktorů. Jednak zvýšení nestability proudění 
v sací troubě vlivem rozdílného výstupního uhlu vody, ale zejména prouděním v lopatkové 
mříži. Proudové pole se stejně jako v předešlém případě (NU 0°/-6°) adaptuje na sadu lopatek, 
jejichž vstupní hrany leží z hlediska axiální polohy v popředí (v tomto případě sada lopatek  

  
Obr. 6.47 Průtoková charakteristika vírové turbíny 
(NU 0°/-9°) v závislosti na jednotkovém průtoku  
n11  - Q11. 

Obr. 6.48 Výkonová charakteristika vírové turbíny 
(NU 0°/-9°) v závislosti na jednotkových otáčkách  
n11 - P11. 
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s natočením 0°). Lopatka s náběžnou hranou v zákrytu (-9°) pracuje s velkou vstupní rázovou 
složkou, která v extrémním případě způsobuje masivní separaci proudění na podtlakové straně 
lopatky (oblast nižších jednotkových otáček). Vizualizace separace proudění je uvedena na 
obrázku Obr. 6.49. V kombinaci s problematickým prouděním v sací troubě nastává markantní 
pokles účinnosti n11 < 110 min-1 viz Obr 6.46 a výkonových parametrů viz Obr. 6.48. 

 
Obr. 6.49 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu – u komory turbíny). Varianta NU 0°/-9°; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

Pokles hydraulické účinnosti v oblasti vyšších jednotkových otáček n11 > 156 min-1 viz Obr. 
6.46 je opět způsoben vlivem sací trouby a mírným nátokem vody na podtlakové strany lopatek 
s větším natočením (lopatka 0°) a zároveň markantní nárůst rázových složek na přetlakové 
strany lopatek v zákrytu (lopatka -9°) viz Obr. 6.50.  

Obr. 6.50 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0°/-9°, n = 1500 min-1; n11 ≈ 167 min-1. 

Obecně lze říci, že v optimálním provozním bodě, kde je dosaženo nejvyšší účinnosti, se 
lopatky s větším natočením (lopatka 0°) v kombinovaných lopatkových mřížích adaptují na 
proudové pole a pracují s tzv. bezrázovým vstupem viz Obr. 6.51. Lopatky s menším natočením 
(lopatka -9°) jsou v mírném zákrytu (z hlediska axiální polohy) a během provozu musí vždy 
zpracovávat rázovou složku na přetlakové straně lopatky. Při zvýšení otáček se tyto rázové 
složky rychlosti na lopatkách v zákrytu sníží, avšak dochází k jejich přesunu a nárůstu na 
náběžných hranách podtlakových stran lopatek s větším natočením. 
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Obr. 6.51 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0°/-9°; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že optimální rozdíl v natočení jednotlivých sad lopatek 
by neměl být vyšší než ∆β > 6°. Vyšší rozdíly v natočení způsobují velký nárůst rázových 
složek rychlostí a s nimi spojené problémy se separací proudu na podtlakových stranách lopatek 
s menším natočením, zejména pro nižší hodnoty otáček. V případě vyšších otáček dochází ke 
vzniku rázových složek na sacích stranách lopatek, což vede k poklesu krouticího momentu  
a hydraulické účinnosti. Také v tomto případě nelze zajistit, aby alespoň jedna sada lopatek 
pracovala s bezrázovým vstupem, což je z hlediska proudění v hydraulických strojích ideální 
stav. 

Pro přehled vlivu na šířku provozního pásma byly vyhodnoceny rozsahy jednotkových 
otáček n11R a obsahy ploch s definovaným poklesem účinnosti SORX%. 

Tab. 6.6 Přehled vypočtených rozsahů jednotkových otáček a ploch provozních oblastí neuniformních 
vírových turbín pro různé kombinace natočení lopatek. 

  BEP Rozsah n11 Plocha provozní oblasti SOR 

  Q11 n11 ηh n11R1% n11R2% n11R3% n11R4% SOR1% SOR2% SOR3% SOR4% 

  [m3∙s-1] [min-1]  [%] [min-1] [-] 

NU 
2,67 123 74,96 40,21 48,42 55,79 64,07 34,78 79,26 131,3 190,8 

+3°/0° 

NU 
2,46 125 75,98 35,97 49,40 63,91 78,47 24,93 67,65 124,2 195,6 

0°/-3° 

NU 
2,39 128 76,21 40,32 50,82 57,50 62,56 29,62 75,71 130,1 190,3 

0°/-6° 

NU 
2,29 129 76,05 36,98 45,65 50,49 54,25 28,57 70,42 118,7 171,2 

0°/-9° 
 

V následujících grafech jsou uvedeny závislosti šířek provozního pásma n11R, a obsahů ploch 
pod účinnostní charakteristikou SORX%. na rozdílu natočení ∆β mezi jednotlivými lopatkami  
ve variantních provedenách oběžných kol. Z uvedených grafů vyplývá že nejmenší rozdíly 
v natočení lopatek mohou dosahovat širokého provozního rozsahu turbíny (NU 0°/-3°) 
z hlediska n11R viz Obr. 6.52, případně navyšovat maximální účinnost v optimu (NU 0°/-6°) viz 
tabulka Tab. 6.6, ale ve srovnání s uniformní variantou jsou  výsledky spíše horší.  

Je nutné si uvědomit, že výsledky jsou částečně zatíženy labilitou v sací troubě, která může 
výslednou účinnostní charakteristiku značně ovlivňovat. 
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Obr. 6.52 Závislost rozsahu jednotkových otáček 
n11R s maximálním stanoveným poklesem 
hydraulické účinnosti na natočení lopatek 
v neuniformních oběžných kolech.  

Obr. 6.53 Závislost obsahu plochy SOR pod 
křivkou n11R na natočení lopatek v neuniformních 
oběžných kolech.  

 
Neuniformní oběžné kola s kombinací 3 sad lopatek 

V dalším kroku bylo experimentováno s kombinací tří sad lopatek v jednom oběžném kole. 
Vzhledem k předchozím výsledkům byly kombinace navrhovány tak, aby v rámci jednoho 
oběžného kola byly maximální rozdíly úhlu natočení ∆β = 6°. První variantou byla kombinace 
s označením NU +3°/ 0°/-3°. Z každé sady lopatek byly použity dvě tak, aby lopatky stejného 
natočení ležely vždy proti sobě. Jednalo se o složení tří sad lopatek, z nichž byly dvě sady 
v uniformním provedením oběžného kola zatíženy labilitou (U +3° a U 0°) a u jedné sady 
v uniformním uspořádání se labilita na účinnostní charakteristice neprojevila (U -3°). 
Výsledkem byla hydraulická varianta, která dosahovala velmi dobrých výkonových parametrů 
v levé části charakteristiky (n11 = 90 – 135 min-1), avšak v pravé části došlo ke vzniku typického 
sedla v účinnostní charakteristice.  

 
Obr. 6.54 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU +3°/0°/-3°) v závislosti na 
jednotkovém průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.55 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU +3°/0°/-3°) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11- ηh. 
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Obr. 6.56 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU +3°/0°/-3°) v závislosti na 
jednotkovém průtoku n11  - Q11. 

Obr. 6.57 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny (NU +3°/0°/-3°) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11 - P11. 

Další 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 (U -3°) a maximální hydraulickou účinností. 
Výsledná účinností charakteristika je stabilní a z hlediska proudění lopatkovým kanálem 
nedocházelo k velkým rázovým složkám na náběžných hranách lopatek. Potlačena byla i 
separace proudění pro nejnižší otáčky. Tato hydraulická varianta byla rovněž experimentálně 
ověřena na hydraulické zkušebně. 

Obr. 6.58 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-3°/-6°) v závislosti na 
jednotkovém průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.59 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-3°/-6°) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11- ηh. 

Obr. 6.60 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-3°/-6°) v závislosti na 
jednotkovém průtoku n11  - Q11. 

Obr. 6.61 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny (NU 0°/-3°/-6°) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11 - P11. 



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 

95 
 

Poslední testovanou variantou byla lopatková mříž, která vznikla kombinací lopatek 
s natočením -3°, -6° a -9°. Tato varianta nese označení NU -3°/-6°/-9°. Ani jedna ze tří sad 
lopatek nebyly v uniformním uspořádání zatíženy labilitou. Pouze sada s -9° natočení 
vykazovala značné zúžení výsledné charakteristiky. Výsledkem je hydraulický návrh s širokým 
provozním pásmem ve srovnání s předešlými kombinacemi a zároveň bylo dosaženo vysoké 
maximální hydraulické účinnosti.   

Obr. 6.62 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU -3°/-6°/-9°) v závislosti na 
jednotkovém průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.63 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU -3°/-6°/-9°) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11- ηh. 

Obr. 6.64 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU -3°/-6°/-9°) v závislosti na 
jednotkovém průtoku n11 - Q11. 

Obr. 6.65 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny (NU -3°/-6°/-9°) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11 - P11. 

Nejvýznamnější vlastností kombinací více sad lopatek v jednom oběžném kole bylo 
potlačení separace proudění za lopatkami s menším natočením (lopatka -6 a -9°), které 
doprovázelo neuniformní varianty NU 0°/-6° a NU 0°/-9° v oblastech nejnižších otáček. Na 
následujících uvedených vizualizací lze pozorovat proudnice rychlosti v řezech u komory 
turbíny. 
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Obr. 6.66 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU -3°/-6°/-9°, n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

Obr. 6.67 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU -3°/-6°/-9°; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

Obr. 6.68 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU -3°/-6°/-9°, n = 1500 min-1; n11 ≈ 169 min-1. 

Výsledné průtoky oběžnými koly tvořené kombinací tří sad lopatek se stejně jako v případě 
kombinace dvou sad lopatek ustálily na hodnotě středních hodnot uniformních variant. V tomto 
případě průtokové a výkonové charakteristiky neuniformních variant přibližně kopírují svým 
průběhem původní uniformní varianty odpovídající střední hodnotě natočení z kombinace 
lopatek. Z tohoto pohledu nemají nepravidelné lopatkové mříže na tyto charakteristiky 
výraznější vliv.  
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Tab. 6.7 Přehled vypočtených rozsahů jednotkových otáček a ploch provozních oblastí neuniformních 
vírových turbín pro různé kombinace natočení lopatek. 

  BEP Rozsah n11 Plocha provozní oblasti SOR 

  Q11 n11 ηh n11R1% n11R2% n11R3% n11R4% SOR1% SOR2% SOR3% SOR4% 

  [m3∙s-1] [min-1] [%] [min-1] [-] 

NU 
2,58 123 75,38 36,35 56,43 63,10 67,94 27,38 73,34 133,8 199,6 

+3°/0°/-3° 

NU 
 2,36 123   76,2 39,27 55,34 63,68 70,32 23,72 72,48 132,4 199,3 

0°/-3°/-6° 

NU 
 2,22 134   76,4 45,92 53,51 59,16 64,28 30,09 80,22 136,7 198,1 

-3°/-6°/-9° 
 

Z výše uvedených výsledků lze usoudit, že u vírové turbíny kombinací více sad lopatek  
(3 sady) lze dosáhnout poměrně zajímavých hydraulických řešení s velmi širokým pásmem 
účinnosti. Pro představu výsledných tvaru účinnostních charakteristik je na obrázku Obr. 6.69 
uvedeno grafické srovnání jednotlivých variant v závislosti na jednotkových otáčkách. 

 

Obr. 6.69 Srovnání všech účinnostních charakteristik vírových turbín s kombinovanou lopatkovou mříží 
v závislosti na jednotkových otáčkách n11- ηh. Na výše uvedeném grafu je patrný nárůst hydraulických 
účinností a přesunutí bodu s maximální hydraulickou účinností do vyšších jednotkových otáček. Z grafu 
je také možné konstatovat, že lopatkové mříže s kombinací více sad lopatek dosahují lepších 
hydraulických účinností. 

Situace se mění, pokud nahlížíme na každou lopatku v lopatkové mříži zvlášť, zejména 
z pohledu zatěžování a tlakových distribucí po délce lopatek. Tomuto tématu se věnuje 
následující kapitola 6.2.2 Silové působení na lopatky oběžného kola. 
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6.2.2. Silové působení na lopatky oběžného kola 
Rozdílný vstupní úhel lopatek generuje rázové složky rychlosti na vstupních hranách lopatek 

v neuniformních oběžných kolech. Jejich velikost je dána rozdílem úhlů natočení lopatky. Tyto 
rázové složky rychlosti způsobují, kromě horších hydraulických vlastností profilu, i rozdílné 
rozložení statického tlaku po délce lopatek a s nimi spojené rozdílné výsledné silové účinky  
na lopatky. Během výpočtu byla pozorována i slabá interakce mezi rotorovými a statorovými 
částmi turbíny (RSI), zejména interakce rotorových a výstužných lopatek. Vzhledem k velké 
vzdálenosti mezi rotorem a výstužnými lopatkami byly tyto pulzace v monitorech silového 
působení zanedbatelné.  

Informace o silovém působení na lopatky byly získány rovněž pomocí numerických 
simulací. Tyto informace byly důležité pro následnou pevnostní analýzu, které je věnována 
pozornost v kapitole 7.Experimentální ověření parametrů modelové turbíny věnující  
se přípravě a popisu experimentu. Proto byla této problematice věnována větší pozornost  
za účelem analýzy maximálních sil a vlivů na přípustnou deformaci jednotlivých lopatek. 

Během pěti otáček oběžného kola bylo zaznamenáváno výsledné silové působení pro každou 
lopatku zvlášť. Z těchto průběhů sil v čase byly získány střední hodnoty silového působení. 
Vzhledem k tomu, že lopatky stejné geometrie byly zatěžovány stejnou silou, byla pro 
vyhodnocení použita průměrná hodnota zatížení všech lopatek stejného typu. To znamená,  
že grafy v následující kapitole představují průměrné hodnoty silového působení na lopatky 
stejné geometrie v oběžném kole. 

Silové působení na lopatky bylo snímáno během výpočtů výkonových parametrů. Silové 
působení koresponduje s otáčkami a hydraulickými vlastnostmi uvedenými v předešlé kapitole. 
Z numerických simulací byly získány informace o silovém namáhání konkrétní sady lopatek 
v celém simulovaném rozsahu turbíny, které mohou nastat během experimentálního ověření. 

Tato rozvaha ukázala, že nepravidelné lopatkové mříže se v některých případech mohou 
chovat zcela odlišně, než je známo u standardních uniformních lopatkových mříží.  
Tato informace je poměrně zásadní pro výsledný konstrukční návrh turbíny z hlediska pevnosti 
a dimenzování kořene a vetknutí jednotlivých lopatek. 

 

Výsledné silové účinky na uniformní oběžná kola  
Silové působení u uniformních lopatkových mříží roste s klesajícími otáčkami (s klesajícími 

jednotkovými otáčkami). Oběžné kolo je zatěžováno největší silou v závěrném bodě při 
zastaveném oběžném kole n = 0 min-1 (největší přenášené krouticí momenty). Naopak nejmenší 
výsledné síly (nejmenší přenesené krouticí momenty) jsou pozorovány pro průběžné 
(maximální) otáčky. Silové působení na jednotlivé lopatky v oblasti provozního pásma má 
klesající charakter se zvyšováním otáček.[34] Tento předpoklad byl potvrzen numerickými 
simulacemi uniformních variant oběžných kol. Výsledky jsou shrnuty v následujícím obrázku 
Obr 6.70. 



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 

99 
 

 

Obr. 6.70 Průběhy silového působení na jednotlivé lopatky oběžného kola turbíny. 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že výsledné silové působení na jednotlivé sady lopatek 
v uniformním uspořádání v oblasti optima turbíny (n11 = 123 - 134 min-1) dosahuje podobných 
hodnot (H = konst.) a se snižováním úhlu natočení (uzavíráním oběžného kola) tato výsledná 
síla mírně klesá. Průběh silového působení v celém vyšetřovaném rozsahu u všech variant klesá 
dle předpokladu. U variant (lop. U -6° a lop. U -9°) je patrná labilita n11= 100 min-1. Tato labilita 
je způsobena změnou proudových poměrů v lopatkovém kanále, což vede k jiné distribuci 
statického tlaku na ploše lopatky. Labilitu lze očekávat u všech variant a se vzrůstajícím 
natočením lopatek se posouvá více vlevo. U charakteristiky reprezentující uniformní oběžné 
kolo označené jako U +3° (červeně) je patrný propad středních hodnot silového působení pro 
jednotkové otáčky n11 > 135 min-1. Tento propad je pravděpodobně způsoben výraznou změnou 
proudění v sací troubě, které vyvolalo i značný pokles hydraulické účinnosti ve výkonových 
charakteristikách. Jak bylo zmíněno výše, síla na lopatky je ekvivalentem distribuce statického 
tlaku po ploše lopatky, který souvisí se samotným obtékáním profilu. Právě pomocí absolutního 
statického tlaku lze vizualizovat dopad rázových složek rychlosti na tlakové poměry 
v mezilopatkovém kanále. 

 

 

Obr. 6.71 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta U 0°; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 
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Obr. 6.72 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta U 0°; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

 

Obr. 6.73 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta U 0°; n = 1500 min-1; n11 ≈ 168 min-1. 

Výsledné silové účinky na neuniformní oběžná kola s kombinací dvou sad lopatek 
Kombinace dvou oběžných lopatek s malým rozdílem natočení (∆β = 3°) v jednom oběžném 

kole způsobují zásadní změnu v silovém působení na lopatku. V obou případech NU +3°/0° viz 
Obr. 6.74 a NU 0°/-3° viz Obr. 6.75 došlo k výraznému odsazení silových charakteristik.   

Obr. 6.74 Silové působení na jednotlivé lopatky 
oběžného kola turbíny (NU +3°/0°). 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. 6.75 Silové působení na jednotlivé lopatky 
oběžného kola turbíny (NU 0°/-3°). 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. 
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V předchozí kapitole byl popsán princip vzniku rázových složek rychlosti na náběžných 
hranách lopatek, který se projevuje i změnou tlakové distribuce. Zejména dochází ke 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 u konkrétní lopatky a charakteristické odsazení silové charakteristiky. 
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 0° natočení u varianty NU +3°/0° označený modrou čárkovanou čarou viz Obr. 6.74 a silový 
průběh na lopatku se -3° natočení u varianty NU 0°/-3° označený zelenou čárkovanou čarou viz 
Obr. 6.75.  

Na zmíněných obrázcích je patrný pokles průběhu silového působení na lopatkách s větším 
natočením. Tento 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°/-3° pro různé provozní režimy je vizualizována na 
následujících obrázcích: 

 

Obr. 6.76 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU 0°/-3°; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

 

Obr. 6.77 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU 0°/-3°; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 
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Obr. 6.78 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU 0°/-3°; n = 1500 min-1; n11 ≈ 168 min-1. 

Situace s průběhem síly se zásadně mění se zvyšujícím se rozdílem v úhlu natočení mezi 
lopatkami. V případě varianty NU 0°/-6° se rozdíl ∆β = 6° projevuje zvětšujícím se odsazením 
silových účinků. Jak bylo zmíněno, nárůst statického tlaku v lopatkovém kanálu je způsoben 
zpomalením proudu díky rázovým složkám rychlosti na náběžných hranách lopatek s menším 
úhlem natočení (lopatek v mírném zákrytu). Tato lopatka se chová v lopatkovém kanálu jako 
„brzda“. 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.  

Ve srovnání s uniformními variantami a variantami s malým rozdílem natočení dochází 
v případě rozdílů natočení ∆β ≥ 6° k postupnému překlopení silové charakteristiky a výsledný 
silový účinek na lopatku stagnuje viz Obr. 6.79 nebo roste viz Obr. 6.80 se zvyšujícími se 
jednotkovými otáčkami. V případě předsazené lopatky (lopatky s větším otevřením) dochází 
k markantnímu poklesu této síly s rostoucími jednotkovými otáčkami vlivem snižování tlakové 
diference mezi podtlakovou a přetlakovou stranou lopatky s větším úhlem natočení.  

Obr. 6.79 Silové působení na jednotlivé lopatky 
oběžného kola turbíny (NU 0°/-9°). 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. 6.80 Silové působení na jednotlivé lopatky 
oběžného kola turbíny (NU 0°/-9°). 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. 

Posledním testovaným případem bylo oběžné kolo obsahující kombinaci lopatek se 0° a -9° 
natočením varianta je označena NU 0°/-9°. Velký rozdíl natočení mezi lopatkami ∆β = 9° 
zvyšoval účinky poklesu a nárůstu síly vůči původním uniformním variantám. Výsledné silové 
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působení na lopatky s nižším natočením se v oblasti nejvyšších jednotkových otáček blíží nule 
(lopatky nepřenášejí žádný krouticí moment a ztrácí tak prakticky svou funkci). V tomto bodě 
bylo dosaženo největšího zatížení druhé sady lopatek, a to na více než dvojnásobek původní 
hodnoty (n11=167 min-1). Při hydraulických zkouškách je tento provozní stav z hlediska 
pevnosti turbíny nejkritičtější.  Na následujících obrazcích jsou vykresleny kontury statického 
tlaku pro variantu NU 0°/-9° během různých provozních režimů. V tomto případě lze pozorovat 
mechanismus nárůstu silových účinků vlivem rozdílných statických tlaků v mezilopatkových 
kanálech. 

 

Obr. 6.81 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU 0°/-9°; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

 

Obr. 6.82 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU 0°/-9°; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

 

Obr. 6.83 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU 0°/-9°; n = 1500 min-1; n11 ≈ 168 min-1. 
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Výsledné silové účinky na neuniformní oběžná kola s kombinací tří sad lopatek 
Rovněž bylo analyzováno silové působení na varianty s kombinaci tří sad lopatek v jednom 

oběžném kole. Zpomalení proudu v mezilopatkovém kanále lopatek s větším úhlem otevření  
se projevuje i v tomto případě. Ve srovnání s variantami zhotovených pouze ze dvou sad 
lopatek není dosaženo tak výrazných rozdílů v silovém působení. Maximální rozdíl v natočení 
lopatek je vždy ∆β = 6°, to výrazně napomáhá minimalizovat výsledné silové odsazení. 

Výsledné silové účinky varianty NU +3°/0°/-3° jsou výrazně zatíženy oblastí zpětného 
proudění v difuzoru projevující se propadem účinnosti ve výkonových charakteristikách  
a rozkmitem výsledného silového účinku na lopatky s větším otevřením (lop. U +3°). Typické 
odsazení výsledných silových účinků bylo pozorováno. Byla potvrzena i změna průběhu síly, 
a to na stagnaci v závislosti na jednotkových otáčkách, které bylo patrné u variant s rozdílem 
∆β = 6° (NU 0°/-6°). Průběhy sil jednotlivých lopatek této varianty jsou uvedeny  
na následujícím obrázku Obr. 6.84. 

 

Obr. 6.84 Silové působení na jednotlivé lopatky oběžného kola turbíny (NU 0°/-9°). 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. 

Dalšími zástupci kombinovaných kol se třemi sadami lopatek byly varianty s označením  
NU 0°/-3°/-6° viz Obr. 6.85 a NU -3°/-6°/-9° viz Obr. 6.86.  

  
Obr. 6.85 Silové působení na jednotlivé 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. 

Obr. 6.86 Silové působení na jednotlivé lopatky 
oběžného kola turbíny (NU -3°/-6°/-9°). Plnou 
čarou je znázorněno silové působení na lopatku 
v uniformním oběžném kole, čárkovaně pak 
silové působení na lopatky umístěné 
v kombinovaném oběžném kole. 
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V obou případech jsou průběhy silového působení podobné. Pozorujeme nárůst odsazení  
a stagnace výsledné síly u lopatky s nejmenším natočením. Obecně lze říci, že kombinace více 
typů lopatek do jednoho oběžného kola výsledné silové účinky na lopatky s menším otevřením 
snižuje Ve všech třech uvedených případech se maximální síla pohybuje kolem F = 180 N. 
Ukázky kontur statických tlaků v kombinovaných oběžných kolech se třemi sadami lopatek pro 
různé provozní stavy jsou uvedeny na obrázcích Obr. 6.87, Obr. 6.88 a Obr. 6.89. 

 

Obr. 6.87 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU -3°/-6°/-9°; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

 

Obr. 6.88 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU -3°/-6°/-9°; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

 

Obr. 6.89 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU -3°/-6°/-9°; n = 1500 min-1; n11 ≈ 168 min-1. 
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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 
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, 
je vhodné tento vliv analyzovat i z hlediska výsledných kavitačních vlastností turbíny.  
Této problematice bude věnována pozornost v následující kapitole 6.2.3 Kavitační vlastnosti. 
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6.2.3. Kavitační vlastnosti 
Kavitací nazýváme jev, který je způsoben vznikem a zánikem parních dutin v proudící 

kapalině. Tento jev se u hydraulických strojů nejčastěji vyskytuje v prostorách rotujících 
průtočných kanálů oběžných kol na náběžných hranách podtlakových stran lopatek. Vznik 
kavitace a objem parní frakce v prostorách turbín lze ovlivnit geometrií hydraulického profilu 
a rozložením absolutního tlaku v průtočných částech turbín. Také záleží na velikosti tlaku 
nasycených par (tlak, při kterém se začíná vylučovat parní frakce, pv = 2 340 Pa pro vodu při 
teplotě 20 °C). Na vizualizacích v předešlé kapitole 6.2.2. Silové působení na lopatky oběžného 
kola lze vidět nerovnoměrné rozložení statického tlaku po délce lopatek, resp. oblasti 
s lokálními tlakovými minimy, kde lze předpokládat vznik kavitace. Toto rozložení je dáno 
orientací lopatky v prostoru turbínové komory a schopnosti zpracovávat rázové složky 
rychlosti.  

Pro potlačení vzniku kavitačních projevů vodních strojů se využívá úpravy polohy vodní 
turbíny vzhledem ke spodní hladině, kde rozdíl výšky mezi hladinou a oběžným kolem turbíny 
je označován jako geodetická výška dolní hladiny, jejím ekvivalentem může být v numerických 
simulacích tlaková okrajová podmínka absolutního statického tlaku. 

Metodika srovnávání kavitačních charakteristik vírové turbíny 
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. 

Kavitační vlastnosti turbíny lze posuzovat z hlediska několika definovaných provozních 
stavů. Prvním stavem je vznik prvních kavitačních bublin. Tato hodnota bývá onačena jako  
σpoč [-]. V rámci následujícího vyhodnocení nebyla určena. Druhým provozním stavem je 
počátek změny hydraulické účinnosti turbíny vlivem kavitace. Tento stav byl označen σo [-]. 
Další snižování tlaku vede k poklesu hydraulické účinnosti. Tato oblast bývá doprovázena 
hlukovými projevy kavitace, případně zvýšenými vibracemi. Někdy dochází i k mírnému 
nárůstu hydraulické účinnosti vlivem snížení tření vody a lopatek vlivem parní frakce. Bod 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 [-].  

 

Obr. 6.90 Označení různých provozních kavitačních stavů turbíny z pohledu Thomova kavitačního 
součinitele σ. 

 σ �
-|�� � |j/� ∙ � 4 2��2 ∙ ��  

(87) 
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Při kavitačních hydraulických zkouškách dochází vlivem vzniku kavitačních bublin 
k poklesu průtoku turbínou. Tento jev nebyl v numerických simulacích možné simulovat 
z důvodu daného průtoku vstupní okrajovou podmínkou.  

Při použití nerovnoměrných lopatkových mříží nelze jednoznačně určit tyto provozní stavy, 
neboť jedna ze sad lopatek bude zatížena kavitací dříve a je nutné rozlišit tyto počátky kavitace 
pro konkrétní lopatky. 

Na následujících obrázcích je vizualizace parní frakce. Označená oblast odpovídá objemu, 
který obsahuje alespoň 10 % objemu parní frakce. 

Strhávací křivky pro variantu U 0° 
V následujících grafech jsou uvedeny tzv. strhávací křivky. Jedná se o závislost Thomova 

kavitačního součinitele na hydraulické účinnosti turbíny σ - ηh. Data byla získána pro vybrané 
otáčky oběžného kola. Ve strhávacích křivkách jsou prezentovány poklesy hydraulické 
účinnosti turbíny (celk.) a pokles hydraulické účinnosti pouze oběžného kola (OK). To 
znamená, že je sledován vliv kavitace pouze na charakter proudění v oběžném kole bez 
ovlivnění výsledků proudění v sací troubě. Na pravých stranách charakteristik jsou vyneseny 
průběhy poklesů redukovaných hydraulických výkonů Pkor [kW].  

 

 
Obr. 6.91 Strhávací křivka uniformní varianty U 0°; n = 900 min-1; Q = 0,157 m3·s-1. 

 

 

Obr. 6.92 Vývoj objemu parní frakce, U 0°; n = 900 min-1; σ = 3,35; σ = 2,66; σ = 1,98; σ = 1,81. 
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Obr. 6.93 Strhávací křivka uniformní varianty U 0°; n = 1100 min-1; Q = 0,167 m3·s-1. 

 

Obr. 6.94 Vývoj objemu parní frakce, U 0°; n = 1100 min-1; σ = 3,35; σ = 2,67; σ = 1,99; σ = 1,64. 

 

 

Obr. 6.95 Strhávací křivka uniformní varianty U 0°; n = 1200 min-1; Q = 0,172 m3·s-1. 

 

Obr. 6.96 Vývoj objemu parní frakce, U 0°; n = 1200 min-1; σ = 3,35; σ = 2,67; σ = 1,99; σ = 1,65. 
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Obr. 6.97 Strhávací křivka uniformní varianty U 0°; n = 1300 min-1; Q = 0,179 m3·s-1. 

 

Obr. 6.98 Vývoj objemu parní frakce, U 0°; n = 1300 min-1; σ = 3,35; σ = 2,67; σ = 1,99; σ = 1,65. 

 

 

Obr. 6.99 Strhávací křivka uniformní varianty U 0°; n = 1500 min-1; Q = 0,192 m3·s-1. 

 

Obr. 6.100 Vývoj objemu parní frakce, U 0°; n = 1500 min-1; σ = 3,35; σ = 2,67; σ = 1,99; σ = 1,82. 
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Strhávací křivky pro variantu U -6° 

 

Obr. 6.101 Strhávací křivka uniformní varianty U 6°; n = 900 min-1; Q = 0,130 m3·s-1. 

 

Obr. 6.102 Vývoj objemu parní frakce, U 6°; n = 900 min-1; σ = 3,34; σ = 2,66; σ = 1,98; σ = 1,8. 

 

Obr. 6.103 Strhávací křivka uniformní varianty U 6°; n = 1100 min-1; Q = 0,140 m3·s-1. 

 

Obr. 6.104 Vývoj objemu parní frakce, U 6°; n = 1100 min-1; σ = 3,34; σ = 2,66; σ = 1,98; σ = 1,64. 
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Obr. 6.105 Strhávací křivka uniformní varianty U 6°; n = 1200 min-1; Q = 0,145 m3·s-1. 

 

Obr. 6.106 Vývoj objemu parní frakce, U 6°; n = 1200 min-1; σ = 3,34; σ = 2,66; σ = 1,98; σ = 1,64. 

 

 

Obr. 6.107 Strhávací křivka uniformní varianty U 6°; n = 1300 min-1; Q = 0,150 m3·s-1. 

 

Obr. 6.108 Vývoj objemu parní frakce, U 6°; n = 1300 min-1; σ = 3,35; σ = 2,67; σ = 1,99; σ = 1,65. 
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Obr. 6.109 Strhávací křivka uniformní varianty U 6°; n = 1500 min-1; Q = 0,161 m3·s-1. 

 

Obr. 6.110 Vývoj objemu parní frakce, U 6°; n = 1500 min-1; σ = 3,35; σ = 2,67; σ = 1,99; σ = 1,82. 

Strhávací křivky pro variantu NU 0°/-6° 

 

Obr. 6.111 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/6°; n = 900 min-1; Q = 0,145 m3·s-1. 

 

Obr. 6.112 Vývoj objemu parní frakce, NU 0°/6°; n = 900 min-1; σ = 3,34; σ = 2,66; σ = 1,98;  
σ = 1,81. 
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Obr. 6.113 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/6°; n = 1100 min-1; Q = 0,154 m3·s-1. 

 

Obr. 6.114 Vývoj objemu parní frakce, NU 0°/-6°; n = 1100 min-1; σ = 3,34; σ = 2,66; σ = 1,98;  
σ = 1,64. 

 

Obr. 6.115 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/6°; n = 1200 min-1; Q = 0,159 m3·s-1. 

 

Obr. 6.116 Vývoj objemu parní frakce, NU 0°/-6°; n = 1200 min-1; σ = 3,35; σ = 2,66; σ = 1,98;  
σ = 1,64. 
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Obr. 6.117 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/6°; n = 1300 min-1; Q = 0,164 m3·s-1. 

 

Obr. 6.118 Vývoj objemu parní frakce, NU 0°/-6°; n = 1300 min-1; σ = 3,35; σ = 2,67; σ = 1,98;  
σ = 1,64. 

 

Obr. 6.119 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/6°; n = 1500 min-1; Q = 0,175 m3·s-1. 

 

Obr. 6.120 Vývoj objemu parní frakce, NU 0°/-6°; n = 1500 min-1; σ = 3,35; σ = 2,67; σ = 1,99;  
σ = 1,65. 
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Uniformní oběžná kola v kavitačních charakteristikách vykazovala standardní průběh 
poklesu účinnosti a hydraulického výkonu. Hydraulická účinnost byla konstantní s postupným 
snižováním absolutního tlaku a se vznikem parní frakce nastává prudký pokles hydraulické 
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 oběžného kola. 

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 6.2.2 Silové působení na lopatky oběžného kola 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.      

Kavitační charakteristiky uniformní a neuniformní turbíny 
Z výše uvedených strhávacích křivek byly získány body, které reprezentují dva provozní 

stavy σ1 a σ0 komentované v úvodu této kapitoly. 

Obr. 6.121 Kavitační charakteristika n – σ1 turbín 
U 0°; U -6° a NU 0°/-6° s definovaným poklesem 
účinnosti Δη = 1 %. 

Obr. 6.122 Kavitační charakteristika n - σo turbín 
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 je minimální hodnota  
σ1 ≈ 1,6 – 1,8. U kombinovaného oběžného kola NU 0°/-6° je tato hodnota výrazně vyšší  
σ1 ≈ 2,8. Z numerických simulací vyplývá, že by výsledná charakteristika měla být výrazně 
širší, zejména v oblasti vyšších průtoků.   
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6.3. Vírová modelová turbína s posunutými lopatkami v axiálním 
směru 

V rámci simulací variantních provedení oběžného kola modelové vírové turbíny byly 
analyzovány varianty s posunutými lopatkami v axiálním směru u oběžných kol s označením 
U 0/20 mm, U 0/40 mm a NU 0/20/40 mm, která byla popisována v kapitole 5.2. Axiální turbína 
s posunem lopatek v axiálním směru. Varianty s axiálními posuvy byly pomocí modelového 
přepočtu upraveny na požadovanou velikost komory a simulovány během provozu bez 
rozváděcích lopatek. Cílem těchto simulací bylo pouze potvrzení tvrzení, že posunutí lopatek 
v axiálním směru nemá výrazný vliv na výsledné hydraulické vlastnosti. Také byly sledovány 
i průběhy sil na jednotlivé lopatky pro eventuální výrobu pomocí 3D tisku. 

Přepočtem na model byly získány dvě varianty oběžného kola s kombinací dvou sad lopatek 
NU 0/5 mm (původní NU 0/20 mm) a NU 0/10 mm (původní NU 0/40 mm). Třetí variantou 
byla lopatková mříž, která vznikla kombinací tří sad lopatek NU 0/5/10 mm.  

6.3.1. Výkonové parametry turbíny 
První kombinovaná varianta NU 0/5 mm s malým rozdílem v posunutí potvrdila předpoklad 

zachování průtoku a tvaru výsledné účinnostní charakteristiky stejně jako v případě výpočtu 
oběžného kola MVE Lužnice. Z pohledu hydraulického výkonu bylo rovněž dosaženo stejné 
hodnoty jako u uniformní varianty včetně lability na účinnostní charakteristice. 

Obr. 6.123 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/5mm) v závislosti na jednotkovém 
průtoku Q11 - ηh. 

Obr. 6.124 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/5mm) v závislosti na jednotkových 
otáčkách n11- ηh. 

Obr. 6.125 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/5mm) v závislosti na jednotkovém 
průtoku n11 - Q11. 

Obr. 6.126 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/5mm) v závislosti na jednotkových 
otáčkách n11 - P11. 

Druhá varianta NU 0/10 mm sice 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 lze pozorovat, že i relativně malé 
posunutí lopatek oběžného kola mělo výrazný vliv na zesílení těchto nestabilit 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 



ENERGETICKÝ ÚSTAV                                   Odbor Fluidního inženýrství Viktora Kaplana  

118 
 

troubou, která pracuje na hranici hydraulických možností, může výrazně ovlivnit výsledné 
charakteristiky získané z CFD.   

Obr. 6.127 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/10mm) v závislosti na 
jednotkovém průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.128 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/10mm) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11- ηh. 

Obr. 6.129 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/10mm) v závislosti na 
jednotkovém průtoku n11 - Q11. 

Obr. 6.130 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/10mm) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11 - P11. 

Poslední varianta NU 0/5/10 mm v oblasti nižších průtoků odpovídala předpokladům 
zachování hydraulických vlastností. V oblasti vyšších průtoků došlo k poklesu účinnosti včetně 
jednotkového výkonu.   

Obr. 6.131 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/5/10mm) v závislosti na 
jednotkovém průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.132 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/5/10mm) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11- ηh. 
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Obr. 6.133 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/5/10mm) v závislosti na 
jednotkovém průtoku n11  - Q11. 

Obr. 6.134 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny (NU 0/5/10mm) v závislosti na 
jednotkových otáčkách n11 - P11. 

Obr. 6.135 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0/5/10 mm; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

Obr. 6.136 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0/5/10 mm; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

Obr. 6.137 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta NU 0/5/10 mm; n = 1500 min-1; n11 ≈ 168 min-1. 
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Z uvedených numerických simulací modelové turbíny vyplývá, že posunutí lopatek může 
mít vliv na výsledné parametry turbíny, a to v případě, že je turbína provozována v kombinaci 
se sací troubou, která je provozována na hranici efektivního zpracování průtoku. Srovnání šířek 
provozního pásma nebylo v tomto případě provedeno, všechny varianty obsahující posunutí  
10 mm vždy vedly ke zhoršení hydraulických vlastností.   

6.3.2. Silové působení na lopatky oběžného kola 
Z průběhu silového působení na lopatky oběžného kola s axiálně posunutými lopatkami  

je patrný rozdíl zatěžování jednotlivých lopatek. Průběh síly odpovídá uniformním oběžným 
kolům a roste s klesajícími otáčkami. V tomto případě nedocházelo ke generaci rázových 
složek rychlosti na náběžných hranách, protože vstupní úhel lopatky zůstal zachován. 
Z výsledků je patrné, že nedocházelo ke změně orientace křivek charakterizující silové 
působení na jednotlivé lopatky (jako v případě lopatek s různým natočením NU 0°/-6° a NU 
0°/-9°), ale došlo k typickému posunutí výsledných sil. Předsazená lopatka (vztaženo k ose 
rotace) byla zatěžována zpravidla větší silou než lopatky umístěné dále z hlediska axiálního 
směru. Tato změna silového působení může být částečně dána zpracováním tlakového 
potenciálu první řadou lopatek.  

Obr. 6.138 Silové působení na jednotlivé lopatky 
oběžného kola turbíny (NU 0/5 mm). Modrou 
čarou je znázorněno silové působení na lopatku v 
uniformním oběžném kole, černou pak silové 
působení na lopatky umístěné v kombinovaném 
oběžném kole. 

Obr. 6.139 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 pak silové 
působení na lopatky umístěné v kombinovaném 
oběžném kole. 

 
Obr. 6.140 Silové působení na jednotlivé lopatky oběžného kola turbíny (NU 0/5/10 mm). 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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Obr. 6.141 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU 0/5/10 mm; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

 

Obr. 6.142 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU 0/5/10 mm; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

 

Obr. 6.143 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta NU 0/5/10 mm; n = 1500 min-1; n11 ≈ 168 min-1. 
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6.4. 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 žádný krouticí 
moment (výkon), výsledná sila by měla být rovněž nulová. Lopatka s 0° natočení byla použita 
jako výchozí tvar pro úpravu. Vstupní úhel na všech řezech lopatky byl upraven tak, aby voda 
v oblasti optima vstupovala na náběžnou stranu lopatky bez vstupního rázu. Průběh úhlu β se 
po délce lopatky neměnil. Vstupní úhel lopatky byl stejný jako výstupní úhel β1 = β2. 

6.4.1. Výkonové parametry turbíny 
Takto připravená lopatka byla umístěna do turbíny tak, že každá druhá lopatka byla 

indiferentní. To znamená, že v oběžném kole byly tři lopatky s 0° natočení a tři indiferentní 
lopatky. Připravená oběžná kola byla srovnávána s původním uniformním oběžným kolem  
U 0°. Největší rozdíl nastal v hydraulické účinnosti, kde došlo k poměrně výraznému poklesu 
hydraulické účinnosti viz Obr. 6.144 a posunu charakteristiky do výrazně vyššího jednotkového 
průtoku Q11 = 2,9 m3∙s-1 viz Obr. 6.145. 

Obr. 6.144 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny se sadou indiferentních lopatek 
v závislosti na jednotkovém průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.145 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny se sadou indiferentních lopatek 
v závislosti na jednotkových otáčkách n11- ηh. 

S nárůstem průtoku souvisí i nárůst hydraulického jednotkového výkonu turbíny v optimu 
přes ∆P11 = 1,5 kW. 

Obr. 6.146 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny se sadou indiferentních lopatek 
v závislosti na jednotkovém průtoku n11 - Q11. 

Obr. 6.147 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny se sadou indiferentních lopatek 
v závislosti na jednotkových otáčkách n11 - P11. 

Nárůst průtoku, resp. rychlostí relativních rychlostí způsobil, separaci proudění v oblastech 
nižších otáček za odtokovými hranami lopatek s 0° natočení. Rázové složky rychlosti na těchto 
lopatkách se změnou otáček zůstaly zachovány. Indiferentní lopatka v optimu pracuje  
bez vstupního rázu. Vizualizace proudění v oběžném kole je uvedena na následujících 
obrázcích.  
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Obr. 6.148 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta s indiferentními lopatkami; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 

 

Obr. 6.149 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta s indiferentními lopatkami; n = 1100 min-1; n11 ≈ 123 min-1. 

 

Obr. 6.150 Vizualizace proudnic rychlosti v prostorách oběžného kola (řez v 90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny). Varianta s indiferentními lopatkami; n = 1500 min-1; n11 ≈ 168 min-1. 
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6.4.2. Silové působení na lopatky oběžného kola 
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 (vektor výsledné síly má opačnou 
orientaci, vzhledem k ploše lopatky tvořené střední čarou v jednotlivých řezech). Lopatka 
funguje na pravých stranách charakteristik jako brzda.  

Obr. 6.151 Silové působení na jednotlivé lopatky 
oběžného kola turbíny s indiferentními 
lopatkami. Plnou modrou čarou je znázorněno 
silové působení na lopatku v uniformním 
oběžném kole, čárkovaně pak silové působení na 
lopatky umístěné v kombinovaném oběžném kole. 

Obr. 6.152 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, čárkovaně pak silové 
působení na lopatky umístěné v kombinovaném 
oběžném kole. 

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.  

 

Obr. 6.153 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta s indiferentními lopatkami; n = 800 min-1; n11 ≈ 89 min-1. 
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Obr. 6.154 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. 

 

Obr. 6.155 Rozložení absolutního statického tlaku v rozvinutém válcovém řezu (90 % výšky průtočného 
kanálu u komory turbíny), varianta s indiferentními lopatkami; n = 1500 min-1; n11 ≈ 168 min-1. 
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6.5. 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. U nízko-spádových turbín je sací trouba 
klíčovou částí turbíny a v případě jejího špatného návrhu může zásadně snížit výkonové 
parametry turbíny. Praktickým příkladem byla simulace modelových oběžných kol v této 
disertační práci, kde se projevovalo mohutné zpětné proudění, zpravidla v oblastech 
jednotkového průtoku Q11 > 2,6 m3∙s-1. Výsledkem této rozvahy byly tři sací trouby s rozdílným 
úhlem otevření viz Obr. 6.156. Černou barvou je označená původní varianta sací trouby, která 
byla charakteristická tvarovým přechodem z kruhového na obdélníkový průřez. 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, ale v praxi je 
z hlediska svých rozměrů značně limitována. Poslední variantou, označenou červenou barvou, 
byla sací trouba s proměnlivým úhlem otevření. První část sací trouby měla celkový úhel 
otevření 9° a po 800 mm přecházela k nižšímu úhlu otevření 6°.  

 

Obr. 6.156 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 savky 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: 
[39]  

 ��y¤¤ � |�� � |��|�� � |��  (88) 

Druhým parametrem pro srovnání návrhů byl koeficient tlakové regenerace cp [-]. Tento 
koeficient reprezentuje přeměnu kinetické energie na tlakovou energii. 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 také vyjádřit 
jako součin druhé mocniny časově středované rychlosti na vstupu 2̅-�/�  [m∙s-1] a hustoty vody  
ρ [kg∙m-3]. [39] 

 
	¥ � |�� � |��12 �2̅-�/�  

 

(89) 

Srovnání difuzorů z hlediska uvedených veličin pro bod odpovídající provozu v oblasti  
s rozvinutým zpětným prouděním je shrnuto v následující tabulce: 
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Tab. 6.8 Srovnání vlastností difuzoru pro otáčky n = 1300 min-1 s kombinací oběžného kola U 0°. 

 cp [-] ηdiff [%] 
Původní sací trouba 0,7913 81,36 
9° otevření 0,8324 86,18 
6°otevření 0,8522 87,61 
9°/6° otevření 0,8365 86,02 

 

Difuzory byly simulovány v kombinaci s uniformním oběžným kolem U 0°. Vizualizace 
proudění v pro různé navržené sací trouby v kombinaci se zmíněným oběžným kolem jsou 
uvedeny na následujících obrazcích. 

 

Obr. 6.157 Oblast zpětného proudění v původním difuzoru; U 0°; n = 1300 min-1; Q11 ≈ 2,75 m3∙s-1. 

 

Obr. 6.158 Oblast zpětného proudění v difuzoru s 9° otevření; U 0°; n = 1300 min-1; Q11 ≈ 2,8 m3∙s-1. 

 

Obr. 6.159 Oblast zpětného proudění v difuzoru se 6° otevření; U 0°; n = 1300 min-1; Q11 ≈ 2,8 m3∙s-1. 
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Obr. 6.160 Oblast zpětného proudění v difuzoru s 9°/6° otevření; U 0°; n = 1300 min-1; Q11=2,8m3∙s-1. 

Výsledné charakteristiky oběžného kola U 0° se 6° difuzorem jsou uvedeny na následujících 
obrázcích. 

Obr. 6.161 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (U 0° se sací troubou s úhlem otevření 6°) 
v závislosti na jednotkovém průtoku Q11- ηh. 

Obr. 6.162 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (U 0° se sací troubou s úhlem otevření 6°) 
v závislosti na jednotkových otáčkách n11- ηh. 

Kuželová sací trouba se 6° otevření výrazně potlačuje zpětné proudění a navyšuje 
hydraulickou účinnost viz Obr. 6.162 včetně jednotkového výkonu viz Obr. 6.164. Zpětné 
proudění nelze úplně potlačit, avšak výrazně posunout do vyšších jednotkových průtoků. 
Hranicí difuzoru se 6° otevření je nad jednotkovými průtoky Q11 ≈ 2,8 m3∙s-1

, kde se projevuje 
pokles hydraulické účinnosti. 

  
Obr. 6.163 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (U 0° se sací troubou s úhlem otevření 6°) 
v závislosti na jednotkovém průtoku n11 - Q11. 

Obr. 6.164 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny (U 0° se sací troubou s úhlem otevření 6°) 
v závislosti na jednotkových otáčkách n11 - P11. 

Výsledný průtok turbínou zůstal zachován, oblasti zpětného proudění v původní sací troubě 
blokovaly vyvinutí většího průtoku a hltnost turbíny byla omezena. Sací trouba s menším 
otevřením tyto oblasti potlačuje a plně využívá potenciál spádu a ekvivalentního průtoku. 
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Se 6° sací troubou byla simulována i varianta oběžného kola NU -3°/-6°/-9°, která se 
s původní sací troubou jevila jako nejlepší varianta. Tato varianta měla optimum posunuto do 
oblasti nižšího jednotkového průtoku, kde byly patrné rovněž oblasti zpětného proudění. 

Obr. 6.165 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU -3°/-6°/-9° se sací troubou s úhlem 
otevření 6°) v závislosti na jednotkovém průtoku 
Q11 - ηh. 

Obr. 6.166 Účinnostní charakteristika vírové 
turbíny (NU -3°/-6°/-9° se sací troubou s úhlem 
otevření 6°) v závislosti na jednotkových 
otáčkách n11 - ηh. 

Poloha bodu maximální účinností byla výrazně posunuta do oblasti vyšších jednotkových 
průtoků a značně narostla hydraulická účinnost viz Obr. 6.166 včetně hydraulického výkonu 
viz Obr. 6.168. Průtočnost turbíny zůstala přibližně zachována. 

  
Obr. 6.167 Průtoková charakteristika vírové 
turbíny (NU -3°/-6°/-9° se sací troubou s úhlem 
otevření 6°) v závislosti na jednotkovém průtoku 
n11 - Q11. 

Obr. 6.168 Výkonová charakteristika vírové 
turbíny (NU -3°/-6°/-9° se sací troubou s úhlem 
otevření 6°) v závislosti na jednotkových otáčkách 
n11 - P11. 

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. 
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6.6. Shrnutí 
Z výsledků získaných numerickými simulacemi 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, navržené pro různé průtoky, může v některých případech výrazně 
ovlivnit ηh–n11 charakteristiku turbíny. V případě neuniformních variant NU +3°/0° 
byla získána plochá účinnostní charakteristika.  

- 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. 

- 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°).  

- Rovněž 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 sad lopatek v jednom oběžném kole (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   

- Z kapitoly 5. Návrh axiální turbíny na MVE Lužnice vyplynuly závěry, že axiální 
posunutí lopatek nemá výrazný vliv na výkonové parametry turbíny. V případě použití 
těchto typů nepravidelných lopatkových mříží 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  
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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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7. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ PARAMETRŮ MODELOVÉ 
TURBÍNY 

Původním cílem bylo použití náboje s možností výměny jednotlivých lopatek a možnosti 
vzájemného polohování vůči sobě. Vzhledem k omezení rozměrů stávající hřídele, náboje  
a komory modelové turbíny by bylo nutné vyrábět se značnou přesností nový kovový náboj, 
hřídel a jednotlivé lopatky se zámkovým mechanismem pro skládání lopatkových kanálů do 
sebe. To značně zvyšovalo cenu modelu. Proto bylo přistoupeno k použití oběžných kol 
vyráběných metodou 3D tisku, kterých lze vytisknout velké množství za minimální náklady. 
Například metoda tisku HP JetFusion byla na základě recenzí a zkušeností uživatelů hodnocena 
jako jedna z poměrně přesných metod tisku modelů, které z hlediska ověření výsledných 
parametrů turbíny mohou dostačovat. Díky tomuto přístupu se cena jednoho kusu oběžného 
kola v kusové výrobě sníží na náklady v řádech tisíců korun. Konstrukčnímu návrhu, výrobě  
a měření je věnována následující kapitola. 

7.1. Konstrukční provedení modelové turbíny 
Stávající turbínová komora s hruškou a převodem byla k dispozici v laboratořích Fluidního 

Inženýrství Viktora Kaplana na fakultě strojního inženýrství. Rovněž k této turbíně existuje 
výkresová dokumentace, na základě které byl připraven numerický model v kapitole  
6. Modelová vírová turbína.  Klíčové rozměry oběžného kola s nábojem byly po provedených 
numerických simulacích přeneseny do virtuálního konstrukčního modelu v prostředí 
SolidWorks, kde byl zhotoven konstrukční model turbíny. Fotografie reálné komory turbíny  
a hrušky jsou uvedeny níže viz Obr. 7.1 a Obr. 7.2. 

  

Obr. 7.1 Hruška přímoproudé turbíny se stávající 
hřídelí a perem. 

Obr. 7.2 Komora turbíny s hruškou  
a výstužnými lopatkami v pozadí. Pomocí 
šroubů na obvodu se ke komoře upevňuje sací 
trouba. 

Limitujícími rozměry byly průměr komory, délka komory a průměr mezi hruškou a nábojem 
turbíny. Do jisté míry byla limitující i délka a průměr stávající hřídele, která musela zůstat 
zachována. V případě použití plastového oběžného kola byly predikovány deformace kolem 
pera mezi nábojem a hřídelí turbíny. Pero zajišťuje přenos krouticího momentu a brání proti 
otáčení oběžného kola na hřídeli. Proto byla hřídel prodloužena pomocí ocelového šestihranu, 
který plnil funkci náboje. Tvar šestihranu zároveň bránil proti otočení plastového oběžného 
kola a nebyla potřeba plastový výtisk dále zajišťovat proti otáčení. Toto opatření zajistilo 
dostatečné styčné plochy mezi nábojem a oběžným kolem pro přenesení krouticího momentu 



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 

133 
 

od proudící kapaliny. Tento šestihran byl na hřídeli fixován pomoci původního pera a axiální 
posuv byl omezen pomocí vnitřního osazení a šroubu M12, který vedl skrze ocelovou část 
náboje. Oběžné kolo bylo proti axiálnímu posuvu po plochách šestihranu fixováno pomocí 
zápustných imbusových šroubů se čtvercovými maticemi, které spojovaly jednotlivé dílce 
rotoru turbíny s celek byl zajištěn rovněž pomocí zmíněného šroubu. Vizualizace řezu sestavou 
je uvedena na obrázku Obr. 7.3.    

 

Obr. 7.3 Virtuální konstrukční model v prostředí SolidWorks. Červeně jsou označený části, které budou 
vyráběny pomocí 3D tisku, zelenou barvou jsou označeny součásti z konstrukční oceli. 

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

oběžného kola pro jednotlivé varianty. Referenční uniformní oběžné kolo s označením U 0°  
a neuniformní oběžné kolo NU 0/-6° bylo vyráběno metodou SLS - HP Jet Fusion z materiálu 
PA12. Použitý materiál pro tisk považujeme za izotropní, tzn. ve všech směrech zatěžování má 
stejné mechanické vlastnosti. Tento předpoklad lze s výhodou využít v pevnostních výpočtech. 
Z materiálových listů byly získány základní mechanické vlastnosti materiálu PA 12 a byly 
definovány pro pevnostní analýzu lopatek oběžného kola. Krytka náboje a přechody byly 
tisknuty z materiálu PET-G metodou FDM, ale pro zjednodušení pevnostních výpočtů byly i 
tyto části definovány materiálem PA 12 (zejména kvůli předpokladu izotropního materiálu). 
Tento materiál, včetně konstrukční oceli definované pro vnitřní šestihran a šroubové spojení, 
byl uvažován jako lineárně elastický. Materiálové vlastnosti jsou uvedeny v následující tabulce 
Tab. 7.1: [45] 

Tab. 7.1. Přehled materiálových vlastností použitých v pevnostním výpočtu lopatek. Poznámky 
v závorkách odkazují na obrázek Obr. 7.3. 

Materiál PA 12 (červená barva) Konstrukční ocel (zelená barva) 
Hustota 1 020 7 800 

Youngův model 1 800 210 000 
Possonova konstanta 0,34 0,33 

 

Zatížení lopatek bylo realizováno pomocí importu statického tlaku smáčených povrchů 
z CFD analýzy. Na válcovou stěnu hřídele byla aplikována okrajová podmínka nulového 
posunutí ve třech souřadnicích x, y, z. Celá analýza byla provedena jako stacionární s ohledem 
na velmi malé silové fluktuace. Výsledný numerický model obsahoval přibližně 1,8 mil. 
lineárních elementů, což reprezentuje 700 tisíc uzlů. 
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Pevnostní analýza byla provedena pro tři geometrické varianty U 0°; U 6° a kombinace 
zmíněných variant NU 0°/-6°. Z průběhu silového působení je patrné, že největší síla  
u kombinované varianty je v oblasti vyšších jednotkových otáček, zároveň uniformní varianty 
jsou nejvíce zatěžovány v oblasti nízkých jednotkových otáček. Z tohoto důvodu byly 
provedeny pevnostní výpočty i pro tyto možné provozní režimy. Do výsledného pevnostního 
výpočtu byl zahrnut i vliv odstředivých sil na lopatky od rotujícího rotoru turbíny, který měl 
však minimální vliv na celkovou deformaci (zpravidla méně než 1 % z celkové deformace pro 
n = 1100 min-1). Celkově bylo provedeno devět pevnostních analýz u třech geometrických 
variant. Jednalo se vždy o analýzy pro optimum turbíny a krajní (kritické) provozní režimy na 
obou stranách charakteristiky. Vizualizace celkových deformací pro otáčky n = 1100 min-1 ve 
srovnání s nedeformovaným tvarem oběžného kola je uvedena na následujících obrázcích. 

Obr. 7.4 Srovnání původního modelu (modře)  
a deformovaného modelu (červeně) uniformního 
oběžného kola U 0° natočení.   

Obr. 7.5 Srovnání původního modelu (modře)  
a deformovaného modelu (červeně) uniformního 
oběžného kola U -6° natočení.   

  
Obr. 7.6 Srovnání původního modelu (modře)  
a deformovaného modelu (červeně) 
kombinovaného oběžného kola NU 0°/-6° - 
lopatka s 0° natočení.   

Obr. 7.7 Srovnání původního modelu (modře)  
a deformovaného modelu (červeně) 
kombinovaného oběžného kola NU 0°/-6° - 
lopatka s 6° natočení.   

Maximální deformace byly situovány vždy na odtokové hraně lopatky na vnější proudnici. 
Obecně lze říci, že v optimu nebyla deformace větší než samotná tloušťka odtokové hrany. 
Velikost maximálních deformací pro mimo optimální režimy shrnuje níže uvedená tabulka  
Tab. 7.2. 

Maximální napětí se vyskytovala v oblasti vetknutí do náboje turbíny. I přes poměrně velké 
deformace lopatek se napětí pohybovala na straně bezpečnosti materiálu (koeficient 
bezpečnosti byl zpravidla vyšší než kb = 7). Poloha maximálních napěti materiálu je 
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vizualizována na následujícím obrázku. Velikosti maximálních napětí pro jednotlivé varianty 
jsou shrnuty společně s maximálními deformacemi v tabulce Tab. 7.2. 

 

 

Obr. 7.8 Vizualizace polohy maximálních napětí oběžného kola NU 0°/-6°. Na obrázku lze vidět rozdíl 
v napětí pro lopatky s různým natočením. 

 

Tab. 7.2. Přehled maximálních deformací a maximálních napětí pro různé varianty oběžného kola 
vyráběného z materiálu PA12. 

 n = 900 min-1 n = 1100 min-1 n = 1400 min-1 

U 0° 0,98 mm 
9,5 ∙ 106 Pa 

0,97 mm 
9,1 ∙ 106 Pa 

0,96 mm 
8,3 ∙ 106 Pa 

U -6° 0,94 mm 
9,7 ∙ 106 Pa 

0,94 mm 
9,7 ∙ 106 Pa 

0,91 mm 
9,5 ∙ 106 Pa 

NU 0°/-6° 0,71 mm / 1,24 mm 
1,39 ∙ 107 Pa 

0,68 mm / 1,28 mm 
1,4 ∙ 107 Pa 

0,51 mm / 1,35 mm 
1,42 ∙ 107 Pa 

 

Z výsledků je patrné, že lopatka vyrobená pomocí 3D tisku s uvažováním izotropního 
materiálu by měla teoreticky vydržet hydraulické zkoušky na zkušebně.  
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7.1.2. Výroba modelové turbíny 
Oběžné kolo turbíny bylo zhotoveno pomocí plastového 3D tisku technologií HP JetFusion. 

Tato technologie funguje na principu postupného nanášení plastového granulátu, který je pojen 
se speciálním roztokem. Směs granulátu a roztoku je pomocí lamp zahřívána a vytvrzována. 
Následně dochází ke zchlazení nanesené vrstvy a proces se opakuje. Výhodnou je velmi přesný 
a rychlý tisk modelů (přesnost v řádech setin milimetrů). Pro tisk byl použit materiál PA 12 
(Polyamid), který splňuje podmínku pevnosti a je voděodolný. Materiál lze obrábět (soustružení 
pro docílení požadovaného průměru, broušení výsledného povrchu). 

Krytka náboje, náboj s osazením a redukce průměrů mezi hruškou a nábojem oběžného kola 
byly zhotoveny pomocí 3D tisku metodou FDM (Fused Deposition Modeling). Tato metoda 
pro tvorbu modelů využívá tiskovou strunu, která prochází tavnou tryskou. Pomocí trysky je 
materiál postupně nanášen na stavební podložku. V místech, kde je potřeba tisknutý model 
podepřít, je vytvářena podpůrná struktura. Pohyb trysky a podložky je zajištěn pomoci 
krokových motorů. Výhodou této metody je obsáhle portfolio tisknutelných materiálů a jejich 
dostupnost. Přesnost modelů tištěných výše popsanou metodou není zcela uspokojivá. Pro účely 
komerčního tisku oběžných kol pro hydraulické zkoušky spíše nevhodná. Další nevýhodou je 
rozdílná materiálová pevnost v jednotlivých směrech zatěžování a vysoká nasákavost (až 50% 
hmotnosti modelu). Z těchto důvodů byla metoda tisku použita primárně pro části turbíny, které 
nejsou významně mechanicky namáhány. Touto metodou byla také experimentálně vytištěna 
oběžná kola z jiných materiálů a změřena v hydraulické zkušebně. Pro srovnání kvality modelů 
a určité objektivnosti hydraulických zkoušek, bylo z každého materiálu vytištěno referenční 
oběžné kolo U 0°.  

Použitý materiál pro tisk technologii FDM, zejména tisk méně namáhaných dílů a dvou 
oběžných kol s označením NU 0°/-3°/-6° a NU 0/10 mm, nese označení PET-G. Jedná se  
o upravenou verzi materiálu s označením PET (polyethylentereftalát – použití například  
pro výrobu plastových lahví) Písmeno „G“ označuje „modifikovaný glykol“, který se během 
polymerace přidává k materiálové kompozici. Materiál PET-G je ve srovnání s PET méně 
křehký, odolný proti nárazu a dobře tisknutelný. Vlákna PET-G jsou silná, teplotně odolná, 
nedochází u nich k velkému smrštění či deformacím během tisku. V tabulce Tab. 7.3. jsou 
shrnuty základní materiálové vlastnosti tohoto materiálu.  

V rámci FDM tisku bylo také experimentováno s materiálem CPE (co-polyester). Pomocí 
tohoto materiálu byla vyrobena dvě oběžná kola s označením U 0° a U 6°. Tento materiál  
se velmi často používá pro tisk funkčních prototypů a mechanických součástí. Někdy  
je označován jako „vylepšený PET-G“. Materiál disponuje vysokou pevností v tahu,  
je houževnatý, tvrdý a chemicky odolný. 

Posledním materiálem určeným pro tisk oběžných kol bylo ABS (Acrylonithile-Butadien-
Styren). Jedná se o základní tiskový materiál vhodný pro výrobu věcí pro běžné použití.  
Ve srovnání s předešlými materiály je levnější a disponuje horšími materiálovými vlastnostmi. 
Nakonec modelová oběžná kola z ABS nebyla měřena (špatná kvalita tisku, štěpení 
jednotlivých vrstev). [46] 

Přehled materiálových vlastností je uveden v následující tabulce. Je nutné ale podotknout,  
že se jedná pouze o orientační hodnoty vstupního surového materiálu. Výsledné materiálové 
vlastnosti jsou závislé na způsobu tisku (rychlosti, výšce vrstev a plnění vnitřních struktur). 
Klíčovou roli hraje rovněž technologie tisku, například u metody FDM nelze předpokládat 
stejné materiálové vlastnosti v jednotlivých směrech zatěžování. 
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Tab. 7.3. Přehled vlastností materiálů, které byly použity pro tisk modelových oběžných kol a dalších 
komponent. Jedná se pouze o orientační hodnoty. [42] [43] [44] [45] 

  HP JF FDM 
  PA 12 PET-G  CPE  ABS  

Hustota  [g∙cm-3] 1,10 1,27 1,25 1,04  
Teplota tisku [°C] ≈ 190 ≈ 250 ≈ 255-275 ≈ 220–240 
Modul pružnosti v tahu XY / Z  [GPa] 1,7 / 1,8 1,5 / 1,4 1,86 2,3 
Pevnost v tahu b/y  [MPa] 48 53 48/47 32 / 39 
Modul pružnosti v ohybu  [GPa] 1,70 2,13 1,86 2,30 
Pevnost v ohybu XY / Z  [MPa] 65/70 64 71 60 
Prodloužení  [%] ≈ 20 ≈ 5 ≈ 50 ≈ 20 

 

Po vytištění všech modelů bylo potřeba výsledný povrch tištěných komponent povrchově 
upravit, především proti velké nasákavosti materiálu. V prvním kroku byl povrch zbaven 
nerovností vzniklé FDM tiskem. 

 

Obr. 7.9 Vytištěná a obroušená oběžná kola, zleva; SLS U 0° - PA12; FDM U 0° - CPE; FDM NU  
0/-3°/-6° PET-G. 

 

 Obr. 7.10 Vytištěné části náboje – kryt náboje a kuželový přechod náboje, tištěno FDM z PET-G. 

Po vybroušení povrchu byla z výtisků odstraněna mastnota a byl aplikován základový lak  
na plasty. Větší geometrické vady, schodovité nerovnosti vzniklé nanášením jednotlivých 
vrstev tiskárny (zpravidla byla použita výška vrstvy 0,2 mm), nerovnosti vzniklé od tiskových 
podpor nebo tečení materiálu byly vyhlazeny pomocí plniče na plasty. Upravený povrch lopatek 
bylo možné opakovaně brousit a připravit pro nanesení vrstvy akrylového laku. 
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Obr. 7.11 Viditelné vrstvy tisku (FDM) – jedná se o oběžné kolo vyrobené z materiálu CPE po nanesení 
první vrstvy plniče. 

Modely vyrobené metodou SLS - HP Jet Fusion byly téměř bezchybné a výsledný povrch 
bylo možné opatřit pouze svrchní vrstvou akrylového laku, která zajistila minimální drsnost 
výsledných smáčených povrchů. Takto upravené modely byly připraveny na montáž do komory 
turbíny. Model je chráněn před nasáknutím vody a rovněž splňuje podmínku nízké povrchové 
drsnosti výsledného povrchu. 

 

Obr. 7.12 Výsledné oběžné kolo po povrchové úpravě. 

 

7.1.3. Ověření přesnosti výroby modelové turbíny 
U vytištěných oběžných kol byla před povrchovou úpravou provedena analýza odchylek 

mezi virtuálním 3D modelem a tištěnými koly pomocí optického 3D skenování. Analýza 
odchylek výroby byla provedena pro dva modely oběžných kol původní uniformní varianty  
U 0°. První oběžné kolo bylo vytištěno metodou HP jet Fusion a nese označení U 0° - PA12. 
Druhé oběžné kolo bylo vytištěno pomocí metody FDM z materiálu CPE a nese označení  
U 0° - CPE. 

Díky optickému skenování se podařilo zachytit odchylky o velikosti menší, než je desetina 
milimetru. Schodovitá struktura vzniklá během tisku šikmých ploch oběžného kola metodou 
FDM byla rovněž zachycena. 
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Obr. 7.13 Viditelné vrstvy tisku (FDM) – jedná se o oběžné kolo vyrobené z materiálu CPE s označením 
UR 0° CPE. 

Na následujících obrázcích jsou srovnány obě varianty s 3D modelem. Ve vizualizacích jsou 
uvedeny největší odchylky ve srovnání s původním 3D modelem a zobrazeny pomocí 
barevného spektra odchylek. Odchylka je vyhodnocována jako normálová vzdálenost mezi 
plochou původního modelu a nejbližšího bodu geometrie získané 3D skenováním 
(trojúhelníková struktura tvořená body a úsečkami formátu *.stl - vizualizována jako plocha 
obsahující barevné spektrum). Referenční rovinou pro srovnání byly čelní plochy oběžného 
kola. 

Znaménko plus značí nárůst materiálu (povrch získaný 3D skenováním je nad úrovní 
původního 3D modelu). Znaménko mínus značí úbytek materiálů materiálu (povrch získaný 
3D skenováním je uvnitř původního 3D modelu). Mechanismus znaménkové konvence lze 
viděl na obrázku Obr. 7.14, kde jsou vloženy body udávající přesnou lokální hodnotu 
geometrické odchylky. 

 

Obr. 7.14 Znaménková konvence srovnání původního modelu a modelu získaným 3D skenováním. 

Analýza odchylek ukázala, že model vyrobený metodou FDM je i přes svou podstatu  
a výrobní vady velmi přesný (maximální odchylky na plochách lopatek nebyly větší než  
0,73 mm). Vzhledem k maximálním deformacím získaných z pevnostní analýzy jsou odchylky 
modelu řádově stejné. Problémem byly velké úbytky materiálů po odstranění tiskových podpor, 
které při tisku „prorůstaly“ do těla modelu a při následném odlamování způsobily vylomení  
i části tisknutého materiálu. Tyto úbytky materiálů jsou pro představu vizualizovány  
na následujícím obrázku, kde jsou uvedeny i číselné hodnoty lokálních minim na přetlakové 
straně lopatky viz Obr. 7.16. Tvar vnitřního šestihranného profilu je velmi přesný s odchylkami 
do 0,2 mm viz Obr. 7.15. 
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Obr. 7.15 Vizualizace odchylek modelu z CPE 
na šestihranném profilu a válcovém náboji. 

 

Obr. 7.16 Vizualizace úbytků materiálů způsobených 
odlamováním tiskových podpor. 

 
Na následujícím obrázku jsou vizualizovány smáčené plochy oběžného kola vyrobeného 

metodou FDM. Deformace jsou patrné na přetlakových stranách lopatek (0,73 mm). Tyto 
úbytky jsou způsobeny deformací modelu během chladnutí. Odtokové hrany lopatek  
na největším průměru oběžného kola jsou k deformacím náchylné.  

 

Obr. 7.17 Vizualizace deformace a úbytků materiálů na modelu vyrobeného metodou FDM  
z materiálu CPE; pohled na přetlakové strany lopatek - vlevo; podtlakové strany lopatek – vpravo. 

V případě varianty tištěné pomocí metody SLS - HP JetFusion bylo výsledné oběžné kolo 
přesnější. Struktura povrchu byla z výroby velmi kvalitní a odchylky modelu byly minimální. 
Největší odchylky vůči původnímu modelu byly detekovány na odtokových hranách lopatek  
na vnější proudnici. Model měl tendenci se během tisku mírně propadat a deformovat v jeho 
krajních částech. 
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Obr. 7.18 Vizualizace odchylek oběžného kola vyrobeného metodou SLS z materiálu PA 12, pohled  
na přetlakové strany lopatek - vlevo; pohled na podtlakové strany lopatek – vpravo. 

Relativně velké odchylky byly nalezeny i na čele oběžného kola viz Obr. 7.18. Propad čela 
je způsoben deformací modelu po zchlazení, z hlediska provozu turbíny se nejedná  
o významnou vadu. 
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7.2. Experimentální ověření hydraulických vlastností 
Oběžné kolo vírové turbíny bylo umístěno do válcové turbínové komory na univerzální 

zkušební stanici v laboratoři C3 – Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana. Tato zkušební trať 
umožňuje měření výkonových i kavitačních charakteristik turbíny a čerpadel. Jedná se  
o uzavřený okruh obsahující podávací čerpadlo, indukční průtokoměr, diferenční snímač tlaku, 
dynamometr se snímačem krouticího momentu a kotel s vývěvou, kompresorem a snímačem 
tlaku u dna nádoby. Schéma zapojení je uvedeno na obrázku Obr. 7.19.  

 

Obr. 7.19 Schéma měřící tratě použité pro měření modelové vírové turbíny. 

  
Obr. 7.20 Pohled na měřicí trať přímoproudé 
vírové turbíny.   

Obr. 7.21 Pohled na přívodní potrubí a tlakovou 
nádobu měřicí trati přímoproudé vírové turbíny.  

7.2.1. Přehled základních vztahů a parametrů 
 Fyzikální veličiny 

- Hustota vody:   ρ  [kg∙m-3] 
- Kinematická viskozita vody: ν  [m2∙s-1] 
- Napětí nasycených par: pv  [Pa] 

Tyto veličiny jsou určeny vždy pro každý měřený bod v závislosti na teplotě, v rozsahu  
t = 10 – 35 °C pomocí aproximačního polynomu m-tého stupně, 

 ¦ �  �-§  ∙¨
 ¡H 8 /  

(90) 

kde X představuje aktuální veličinu – hustotu, kinematickou viskozitu nebo tlak nasycených 
par. Teplota t [°] je proměnná v závislosti čase měření a Ai představuje konstanty, které jsou 
definovány následující tabulkou:  
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Tab. 7.4. Konstanty polynomu pro rovnici (90). 

Ai ρρρρ (kg∙m-3) 106 ⋅⋅⋅⋅ νννν (m2∙s-1) pv (Pa) 
A0 1,002 ⋅ 103 1,85731 6,56714 ⋅ 102 
A1 -2,716 ⋅ 10-1 -7,54304 ⋅ 10-2 3,26238 ⋅ 101 
A2 1,047 ⋅ 10-2 2,60083 ⋅ 10-3 2,49667 
A3 -2,700 ⋅ 10-4 -5,89259 ⋅ 10-5 -1,46667 ⋅ 10-2 
A4  5,66667 ⋅ 10-7 9,33333 ⋅ 10-4 

 

V následujících rovnicích dále vystupují konstanty pro atmosférický tlak pa = 97765 Pa  
a tíhové zrychlení g = 9,8091 m·s-1.  Osa turbíny byla umístěna v nadmořské výšce 296,725 m 
n. m. Vzdálenost mezi tlakovými odběry na vstupu do turbíny byla stanovena na l1 = 1 780 mm, 
přičemž vstupní potrubí je světlosti DN350 – d1 = 356 mm, a to odpovídá průřezu  
S1 = 0,099538 m2. Výstupní průřez sací trouby má rozměry 300 x 520 mm s průřezem  
S2=0,156 m2. Rychlosti v jednotlivých řezech byly získány z průtoku daným průřezem. [53] 

Měrná energie a spád 
Měrná energie Y [J·kg-1]  

 $ �  |�� � |��� + 2�� � 2��2 + � ∙ -�� � ��/ � � ∙ �   
(91) 

kde ps1 a ps2 [Pa] jsou výpočtové (redukované) hodnoty tlaků, v1 a v2 [m·s-1] střední rychlosti 
vody (vi = Q / Si) a z1 a z2 [m] představují nadmořské výšky os vstupního a výstupního profilu 
(v tomto případě Δz = 0 m). 

Spád turbíny H [m] 

 � �  .|� · � + 2�� � 2��2 · � � |k� · �   
(92) 

kde dp [Pa] je tlaková diference přímo získána z diferenčního tlakoměru, pz [Pa] představuje 
ztrátový tlak, vznikající třením vody v potrubí mezi snímačem tlaku a komorou turbíny  
(na délce l1) a lze jej vypočítat dle následujícího vztahu. 

 |k � � ∙ © ∙ s�.� ∙ 2��2   (93) 

Součinitel tření v měrném úseku potrubí λ [-] lze určit pomocí Konakova vztahu  
za předpokladu turbulentního proudění v hydraulicky hladké oblasti. 

 © � -1.8 ∙ log 1¬ � 1.5/��  (94) 

Reynoldsovo číslo Re [-] je dáno vztahem [53] 

 1¬ � � ∙ .�
� ∙ )�   (95) 

Účinnost a výkon 
Hydraulická účinnost turbíny ηh [%] je dána jako poměr efektivního výkonu na hřídeli 

turbíny Pef [W] a teoretického výkonu Pth [W]: 
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kde n [min-1] představují otáčky oběžného kola, Mkp [N.m] je krouticí moment a Q [m3·s] 
představuje průtok turbínou. 

Efektivní výkon na hřídeli Pef [W] lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu: 

kde Mkp [N·m] je krouticí moment na hřídeli turbíny. Teoretický výkon lze vypočítat pomocí 
vztahu. 

Krouticí moment na hřídeli turbíny Mkp [N·m] je možné vyjádřit jako krouticí moment 
získaný na hřídeli alternátoru Mk [N·m] podělený účinností pravoúhlého převodu turbíny  
ηp [%].  

Tato účinnost pravoúhlého převodu vychází z měření VÚES Brno z roku 1994. Výsledné 
závislosti byly nahrazeny polynomem (100), který vyjadřuje závislost platící v oblasti regrese 
krouticích momentů Mk = 5 – 70 [N·m] 

Data získaná ze snímače krouticího momentu Mk je možné upravit pomocí výše uvedeného 
vztahu. Výstupem jsou výkonové parametry turbíny nezahrnující ztráty v převodu, které jsou 
ekvivalentem hydraulické účinnosti nebo hydraulického výkonu, srovnatelné s výsledky z CFD 
analýzy.[53] 

Uvedené vztahy korespondují se vztahy použitých pro vyhodnocení v numerických 
simulacích. Jednotkové hodnoty otáček, průtoku a výkonu jsou získány dle standardních vztahů 
uvedených v kapitole 4.8. Sledované parametry v numerických simulacích. 

 
Kavitační vlastnosti 

Pro posouzení kavitačních vlastností byl vyhodnocován pokles hydraulické účinnosti 
v závislosti na Thomově kavitačním součiniteli σ [-]. Tento součinitel je v případě měření 
definován jako podíl kavitační deprese ΔY [J·kg-1] ke spádu na turbínu, 

kde kavitační deprese je definována následujícím vztahem: 

kde pk [Pa] označuje tlak měřený v kotli a pv [Pa] představuje tlak nasycených par. Veličina m 
[m] představuje výšku mezi tlakovým snímačem v kotli a osou oběžného kola.[53] 

 �N � ��¤�o� ∙ 100 � 10� ∙ , ∙ � ∙ mr30 ∙ � ∙ � ∙ � ∙ � 
(96) 

 ��¤ � mr ∙ h � , ∙ � ∙ mr30 � � ∙ � ∙ � ∙ � ∙ ��100 
(97) 

 �o� � � ∙ � ∙ � ∙ � �  � ∙ � ∙ $ (98) 

 mr � mr�  
(99) 

� � ]2,674 4 -� � 1500/ · 1,711 ∙ 10�!^ ∙ s�mr + + 85,112 − (� − 1500 ∙ 6,293 ∙ 10�!) (100) 

 ? = ~$$  
(101) 

 ~$ = |r − � ∙ � ∙  − |j� + 2��2  
(102) 
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7.3. 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. Pro korektnější srovnání s experimentem byly vybrané varianty dodatečně 
vyhodnoceny z řezů, odpovídajících poloze tlakových snímačům na zkušebně. Cílem bylo 
získat přesnější odhad hydraulické účinnosti, která byla původně snížena o ztráty 
v uklidňovacích délkách výpočtových domén. Tyto ztráty na účinnosti nabývaly hodnot  
v rozsahu Δηh = 1,5 – 2 % s růstem k vyšším průtokům. V případně varianty U 0°, která byla 
zatížená zpětným prouděním v sací troubě a v některých případech zpětné proudění zasahovalo 
až do prostoru uklidňovací délky potrubí, nabýval rozdíl v hydraulické účinnosti až Δηh = 3 %. 
Proto se výsledné charakteristiky z CFD mohou lišit (v následujících charakteristikách jsou 
označeny červenou plnou čarou) ve vztahu k charakteristikám prezentovaných v předešlých 
kapitolách (červená tečkovaná čára). Pro přehled jsou v následujících grafech uvedeny původní 
hodnoty a nově získané hodnoty výkonových parametrů z odpovídajících řezů z numerických 
simulací. 

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 bylo nemožné opakováním 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 získány z měřených dat dle výše uvedených vztahů 
a přepočítány na hydraulické výkonové parametry. Rozdíl mezi mechanickou a hydraulickou 
účinností dosahoval dle přepočtu pomocí polynomu velikosti až 6 %. Je důležité poznamenat, 
že charakteristika převodu byla získána v r. 1994, přičemž před měřením byla provedena 
repase. Z tohoto důvodu je možné, že polynom už nemusí odpovídat aktuálním ztrátám. 

7.3.1. Uniformní varianty U 0° PA12 a U 0° CPE 
V první části měření byly srovnány dvě varianty oběžného kola U 0° s rozdílnou technologii 

výroby. Oběžné kolo vyrobenou metodou FDM je označeno v následujících kapitolách černou 
barvou a nese označení U 0° CPE. Modrou barvou je vykresleno oběžné kolo vyrobeno 
metodou SLS a nese označení U 0° PA12.  Červeně jsou označena data získaná numerickou 
simulací, kde označení, např. CFD U0° CELK, představuje původní data z CFD. Označení CFD 
0° IS reprezentuje data získaná z řezů na vstupu do komory turbíny a výstupu ze sací trouby 
(odpovídá poloze snímačů na zkušebně).  

Obě varianty dosahují dobré hydraulické účinnosti a korespondují s optimálním provozním 
bodem dle numerických simulací. Naměřená maximální účinnost turbíny je vyšší než  
u numerických simulací, ale tento rozdíl může být dán jiným odporem převodu.  

Labilita v sací troubě, která byla predikována numerickými simulacemi, byla potvrzena. 
Labilita se v numerických simulacích projevovala poklesem hydraulické účinnosti v oblasti 
vyšších jednotkových průtoků a také charakteristickým sedlem v účinnostní charakteristice. 
V oblasti rozvinutého zpětného proudění v sací troubě se výsledky numerických simulací  
ve srovnání s daty získaných z měření značně odlišují. Výsledná labilita se projevuje jako 
markantní pokles účinnosti vlivem rozkmitu krouticího momentu a spádu. Podobný průběh byl 
pozorován v numerických simulacích u variant: U +3° nebo NU +3°/0°. Z tohoto srovnání lze 
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usuzovat, že numerické simulace v těchto režimech neodvozují zcela správně výsledné 
hydraulické parametry. Problém s prouděním v sací troubě však určitým způsobem predikují.  

 

Obr. 7.22 Výkonová Q11 - ηh charakteristika uniformní varianty U 0° PA12 a U 0° CPE. 

 

Obr. 7.23 Výkonová n11 - ηh charakteristika uniformní varianty U 0° PA12 a U 0° CPE. 

 

Obr. 7.24 Výkonová n11 - P11 charakteristika uniformní varianty U 0° PA12 a U 0° CPE. 
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Obr. 7.25 Výkonová n11 - Q11 charakteristika uniformní varianty U 0° PA12 a U 0° CPE. 

Variantní řešení oběžného kola U 0° se mírně liší z hlediska celkové průtočnosti, jedná se 
však celkově o odchylku přibližně ∆Q11 ≈ 4 % v optimu.  

Tento rozdíl může být dán výslednou deformací lopatek během měření. Toto tvrzení lze 
částečně opřít o srovnání průběhu krouticího momentu obou variant pro různé velikosti spádu, 
kde lze pozorovat nárůst rozdílu krouticího momentu se vzrůstajícím spádem. Závislost  
n11 - Q11 turbíny pro spád H = 1,5 m více odpovídá CFD. 

 

Obr. 7.26 Srovnání výsledného krouticího momentu působícího na oběžné kola vyrobených pomocí 
různých technologií tisku a materiálů pro dva rozdílné spády H = 1,5 m a H = 3 m. 

Během hydraulických zkoušek bylo měření pro spád H = 1,5 m provedeno až do průběžných 
otáček n11P [min-1]. Varianta U 0° PA12 dosahovala průběhu přibližně pro n11P = 385 min-1  
a varianta U 0° CPE pro n11P = 362 min-1. 
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7.3.2. Uniformní varianta U -6° CPE 

 

Obr. 7.27 Výkonová Q11 - ηh charakteristika uniformní varianty U -6° CPE. 

 

Obr. 7.28 Výkonová n11 - ηh charakteristika uniformní varianty U -6° CPE. 

 

Obr. 7.29 Výkonová n11 - P11 charakteristika uniformní varianty U -6° CPE. 
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Obr. 7.30 Výkonová n11 - Q11 charakteristika uniformní varianty U -6° CPE. 

Výsledné charakteristiky variantního provedení oběžného kola s označením U -6° CPE  
je ve shodě s numerickou simulací. Rozkmit měřených parametrů projevující se kolísáním 
účinnosti byl sledován v pravé klesající části účinnostní charakteristiky a projevoval se od 
hodnoty Q11 > 2,4 m3∙s-1. Charakteristické sedlo v účinnostní charakteristice v rozsahu 
měřených otáček nebylo u této varianty jasně patrné. 

Varianta oběžného kola U -6° byla vyrobena metodou FDM (CPE). Naměřené výsledky 
dosahují velmi dobré shody z hlediska hltnosti a výkonu turbíny a odpovídají numerickým 
simulacím. Použitá metoda výroby vyvolávající určitou skepsi nebyla naplněna. Výsledné 
hydraulické parametry odpovídaly předpokladům a model nebyl hydraulickými ani kavitačními 
zkouškami poškozen. 

Rovněž byla naměřena i hodnota průběžných otáček, kde bylo dosaženo hodnoty  
n11P = 420 min-1. 

7.3.3. Neuniformní varianta NU 0°/-6° PA12 

 

Obr. 7.31 Výkonová Q11 - ηh charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-6°. 
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Obr. 7.32 Výkonová n11 - ηh charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-6°. 

 

Obr. 7.33 Výkonová n11 - P11 charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-6°. 

 

Obr. 7.34 Výkonová n11 - Q11 charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-6°. 
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Oběžné kolo vyrobeno metodou SLS (PA12) a jeho měřená varianta dosahuje výrazně menší 
průtočnosti než v numerických simulacích. Lze konstatovat, že oběžná kola vyrobená metodou 
SLS jsou z hlediska shody s numerickou simulací méně hltné. Naopak, varianty vyrobené 
metodou FDM z materiálu CPE během hydraulických zkoušek vykazovaly lepší shodu  
se simulací. 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. V porovnání 
s uniformními variantami se jedná o nejnižší hodnotu průběžných jednotkových otáček. 

7.3.4. Neuniformní varianta NU 0°/-3°/-6° PET-G 

 

Obr. 7.35 Výkonová Q11 - ηh charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-3°/-6°. 

 

 

Obr. 7.36 Výkonová n11 - ηh charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-3°/-6°. 
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Obr. 7.37 Výkonová n11-P11 charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-3°/-6°. 

 

 

Obr. 7.38 Výkonová n11 - Q11 charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-3°/-6°. 

Poslední variantou s nepravidelnými lopatkovými mřížemi s různou hltností je varianta 
s kombinací tří sad lopatek. Tato varianta byla vyrobena metodou FDM z materiálu PET-G. 
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. V porovnání 
s uniformními variantami se jedná o nejnižší hodnotu průběžných jednotkových otáček. 
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7.3.5. Neuniformní varianta NU 0/10 mm PET-G 

 

Obr. 7.39 Výkonová Q11 - ηh charakteristika neuniformní varianty NU 0/10 mm. 

  

Obr. 7.40 Výkonová n11 - ηh charakteristika neuniformní varianty NU 0/10 mm. 

 

Obr. 7.41 Výkonová n11 – P11 charakteristika neuniformní varianty NU 0/10 mm. 
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,  

Obr. 7.42 Výkonová n11 - Q11 charakteristika neuniformní varianty NU 0/10 mm. 

Měření varianty NU 0/10 mm se shoduje s numerickými simulacemi. Pokles hydraulické 
účinnosti v oblasti pravých stran, který se projevoval v CFD, byl potvrzen. 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. 

Předpokladem návrhů oběžných kol s axiálními posuvy bylo zachování učinnostní 
charakteristiky a výkonových parametrů. Měřením této varianty a srovnáním 
s měřenými uniformními oběžnými koly byl tento předpoklad potvrzen. Z naměřených 
výsledků je patrné, že CFD v případě varianty U 0° v oblasti pravé strany účinnostní 
charakteristiky špatně predikovalo výslednou hydraulickou účinnost. Při použití 
nepravidelných lopatkových mříží s axiálními posuvy se začala labilita v numerické simulaci 
více blížit reálným charakteristikám. Srovnání průběhu účinnosti na jednotkovém průtoku  
je uvedeno na následujícím obrázku Obr. 7.43. Výkonové charakteristiky a účinnostní 
charakteristika turbíny U 0° CPE a NU 0/10 mm PET-G  (obě varianty vyrobené metodou FDM) 
jsou totožné. 

 

Obr. 7.43 Výkonová Q11 - ηh charakteristika neuniformní varianty NU 0/10 mm PET-G ve srovnání 
s variantou U 0° CPE a U0° PA12. 
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7.4. Srovnání výkonových parametrů turbín 

 

Obr. 7.44 Výkonová n11 - ηh charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-3°/-6°. 

 

 
Obr. 7.45 Výkonová n11 - ηh charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-3°/-6°. 
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Obr. 7.46 Výkonová n11 -P11 charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-3°/-6°. 

 

Obr. 7.47 Výkonová n11 -Q11 charakteristika neuniformní varianty NU 0°/-3°/-6°. 

Z uvedeného srovnání je patrné, že nejlepší variantou s maximální účinností a nejširším 
provozním rozsahem je varianta NU 0°/-3°/-6°. Tato varianta rovněž nabývá velmi dobré shody 
s numerickou simulací.  

Charakteristiky se vlivem lability v sací troubě postupně zužují směrem k vyšším průtokům 
a postupně se projevuje i sedlová charakteristika v nejvyšších měřených průtocích 
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7.5. Kavitační charakteristiky turbín 
Průběhy strhávacích křivek různých geometrických variant oběžných kol odpovídaly 

předpokladům vycházejícím z literatury.[2][53] Zároveň byly z velké části potvrzeny  
i výsledky získané CFD simulacemi. V následujících kapitolách jsou uvedeny výsledné 
kavitační charakteristiky ve srovnání s daty získanými numerickými simulacemi.  Průběhy 
strhávacích křivek získaných měřením jsou uvedeny v příloze P2. 

7.5.1. Uniformní varianta U 0° CPE 
Pro vyhodnocení kavitačních vlastností byla použita varianta U0° CPE, která se více 

shodovala s numerickými simulacemi z hlediska výsledných parametrů. Vyhodnocovány byly 
dvě základní veličiny, a to hydraulická účinnost turbíny pro stanovení hodnot σ0 [-] a σ1 [-].  

Výsledná naměřená kavitační charakteristika varianty U 0° se z hlediska hodnoty σ1 [-] 
shoduje v optimu (n11=135 min-1; ∆σ1 opt ≈ 0,2). Určení přesné hodnoty σ0 [-] není zcela 
jednoznačné zejména pro vyšší jednotkové otáčky, kde výsledné parametry značně ovlivňuje 
labilita sací trouby.   

 

Obr. 7.48 Kavitační charakteristika uniformní varianty U 0° CPE ve srovnání s výsledky numerických 
simulací. 

7.5.2. Uniformní varianta U -6° CPE 
Výsledná naměřená kavitační charakteristika varianty U -6° se z hlediska hodnoty σ1 [-] 

rovněž shoduje v optimu (n11=135 min-1; ∆σ1opt ≈ 0,2) velmi dobré shody je dosaženo  
i v okolních bodech: n11 = 120 min-1 a n11=140 min-1, kde se numerická simulace s měřením 
shodují. Určení přesné hodnoty σ0 [-] není jednoznačné a značně individuální, proto je na místě 
jistá dávka obezřetnosti, hodnoty nemají zcela přesnou vypovídající úroveň.   

 

Obr. 7.49 Kavitační charakteristika uniformní varianty U -6° CPE ve srovnání s výsledky numerických 
simulací. 
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7.5.3. Neuniformní varianta NU 0°/-6° PA12 
Numerické simulace u neuniformního oběžného kola předpovídaly charakteristický průběh 

strhávacích křivek, který se měřením potvrdil. Typickou vlastností těchto oběžných kol byl 
vznik kavitace pouze 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 dochází ke kavitaci na všech lopatkách a k následnému stržení kavitační 
charakteristiky.   

 

Obr. 7.50 Ukázka strhávací křivky neuniformní varianty NU 0°/-6° PA12; n11 =129 min-1 

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. Body kavitační charakteristiky odpovídající 
mimo-optimálním režimům, zejména n11 ≈ 100 min-1 a n11 ≈ 160 – 170 min-1, se s numerickou 
simulací neshodují. Přesnost numerických simulací v mimo-optimálních režimech s použitím 
časově středovaných modelů turbulence bývá obecně neuspokojivá. Při zvážení vícefázového 
proudění se tento typ numerických simulací jeví jako slabý nástroj a je potřeba přistoupit 
k použití pokročilejších prostředků numerických simulací    

 

Obr. 7.51 Kavitační charakteristika uniformní varianty NU 0°/-6° PA12 ve srovnání s výsledky 
numerických simulací. 
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7.5.4. Neuniformní varianta NU 0°/-3°/-6° PET-G 
Z hlediska časové náročnosti numerických simulací zahrnujících vícefázové proudění 

nebyly u této varianty provedeny CFD analýzy strhávacích křivek. Z dat získaných měřením 
vyplývá, že kombinace více sad lopatek zlepšuje kavitační vlastnosti turbíny a posouvá 
výsledné kavitační charakteristiky do oblasti nižších kavitačních součinitelů. Měřený bod 
charakteristiky n11 = 160 min-1 je zatížen částečně labilitou v sací troubě, a výsledky tak mohou 
být neodpovídající.  

 

Obr. 7.52 Kavitační charakteristika uniformní varianty NU 0°/-3°/-6° PET-G. 

 

7.5.5. Neuniformní varianta NU 0/10 mm PET-G 
Měření kavitačních vlastností oběžného kola NU 0/10 mm nebylo možné dokončit z důvodu 

destrukce náboje během poslední modelové zkoušky. Změřena byla pouze jedna strhávací 
křivka pro bod s maximální účinností σ1opt = 1,8; σ1opt = 2,4. 

Průběhem a výslednými kavitačními vlastnostmi bude varianta s axiálními posuvy 
pravděpodobně odpovídat uniformní variantě U 0°. Podobné kavitační vlastnosti byly 
predikovány i průběhem statického tlaku po délce lopatky v numerických simulacích.   

 

 

Obr. 7.53 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0/10 mm PET-G; n11 =129 min-1. 
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7.6. Nejistoty měření 
 
Použitá měřící technika 

Pro měření modelové vírové turbíny byly použity tyto snímače: 

Q  Magnetoindukční průtokoměr IFC 4000, DN 300 / PN 10; převodník SC 100 AS, 
KROHNE, měřicí rozsah 0-500 l∙s-1, přesnost ± 0,2 % z měřené hodnoty pro  
v ≥ 1 m·s-1, proudový výstup 0 – 20 mA. 

Δp Snímač tlakové diference PX 763, OMEGA, měřící rozsah 0 – 5 bar, přesnost ± 0,2 % 
z rozsahu, výstup 4-20 mA. 

Mk Horizontální dynamometr, typ SDS 112S603, MEZSERVIS Vsetín, Brzdný příkon  
22,4 kW / 51,7 N∙m, otáčky 6 000 min-1. Snímač krouticího momentu - STAIGER 
MOHILD 0125DF/100 rozsah 100 N∙m, přesnost ± 0,2% z rozsahu. 

n  snímač otáček LARM Netolice, inkrementální čidlo IRC 305, otáčky 0 – 3 000 min-1 
přesnost ± 0,2 %. 

Stanovení nejistoty vypočtené účinnosti 
Pro určení nejistoty vypočtené účinnosti bylo vycházeno ze vztahu pro účinnost. Při výpočtu 

byly zvažovány nejistoty pouze u krouticího momentu Mk [N·m], průtoku Q [m3·s-1],  
spádu H [m] a otáček n [min-1]. Nejistoty ostatních veličin jsou vůči zmíněným nejistotám 
zanedbatelné. Nejistoty měření veličin jsou vyjádřeny následujícím vztahem, kde veličina Tp 
představuje třídu přesnosti snímače. 

Nejistota měření krouticího momentu je definována jako: 

Nejistota měření průtoku je definována jako: 

Nejistota měření diferenčního tlaku je definována jako: 

Nejistota měření otáček je definována jako: 

Nejistota výpočtu spádu v optimu vychází ze vztahu pro výpočet spádu  
se zanedbáním délkových ztrát a je definována následujícím vztahem: 

 

 �&pr � ® ∙ mr100   (103) 

 �&¯ � ® ∙ �100   (104) 

 �&° � ® ∙ $100   (105) 

 �&z � ® ∙ �100   (106) 

 �±° � �Q ���∆| ∙ �&∆R� + Q���� ∙ �&¯R� � �Q�&∆� ∙ �R� + Q �� ∙ )� ∙ �&¯R�  (107) 
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Nejistota výpočtu účinnosti v optimu vychází ze vztahu pro výpočet účinnosti a je 
definována následujícím vztahem: 

Po derivování vztahu pro výpočet účinnosti získáme následující tvar: 

 

Tento vztah lze ještě upravit do následující podoby: 

Výsledná nejistota měření pro optimální provozní bod varianty U -6°, který je definován 
následujícími parametry: 

Tab. 7.5. Nejistoty měření jednotlivých veličin vycházející ze vztahů (103) (104) (105) (106). 

ubH 100,3 Pa 
ubQ 0,0010 m3·s-1 
ubMk 0,2 N·m 
ubn 0,1 s-1 

 

Tab. 7.6. Nejistoty určení spádu a účinnosti pro optimální body jednotlivých variant. 

varianta H [m] Q [m3·s-1] n [min -1] Δp [Pa] ηh [%] uBH [m] uBη [%] 
U 0° CPE  3,0297 0,1751956 1202,4862 28797,01 79,3341 0,0103986 0,818828 
U 0° PA12  2,9676 0,1647048 1150,9476 28311,37 79,9826 0,0103814 0,861036 
U-6° CPE  3,0216 0.1499568 1300,9101 28974,97 79,9836 0,0103599 0,934275 
NU 0°/-6° CPE  3,0039 0,1579606 1250,9409 28719,76 79,7647 0,0103713 0,891537 
NU 0°/-3°/-6° 
PET-G 

3,0400 0,1608954 1251,5179 29058,28 80,8994 0,0103756 0,882669 

NU 0/10 mm 
PET-G 

3,0094 0,1718582 1150,1035 28665,43 79,6948 0,0103925 0,830779 

 �±² � �Q ���mr ∙ �&p³R� + Q���� ∙ �&¯R� + Q���� ∙ �&°R� + Q���� ∙ �&zR�  ∙ 100  (108) 

 

�±² �
⎷⃓⃓
⃓⃓⃓⃓
⃓⃓¶Q 2 ∙ , ∙ �� ∙ � ∙ � ∙ � ∙ �&p³R� + Qmr ∙ 2 ∙ , ∙ �� ∙ �� ∙ � ∙ � ∙ �&¯R� +

+ Qmr ∙ 2 ∙ , ∙ �� ∙ � ∙ � ∙ �� ∙ �&°R� + Q 2 ∙ , ∙ mr� ∙ � ∙ � ∙ � ∙ �&zR�  ∙ 100  
(109) 

 �±²� � �Q�&p³mr R� + Q�&¯� R� + c�&°� d� + c�&z� d�  ∙ 100  (110) 
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7.7. Shrnutí 
Oběžná kola, která byla vyrobena pomocí plastového 3D tisku, byla vzhledem k podmínkám 

tisku relativně rozměrově přesná. Větší rozdíly byly pozorovány zpravidla na odtokových 
hranách lopatek, ale nepřesahovaly odchylku větší než 1 mm ve srovnání s 3D modelem.  
Tato oběžná kola, i přes zmíněné nepřesnosti výroby, dosahovala velmi dobrých výkonových 
parametrů a lze konstatovat, že výsledky získané měřením jsou ve shodě s numerickými 
simulacemi z hlediska polohy návrhového bodu a výsledných výkonových parametrů.  
Z dat získaných měřením lze vyvodit následující závěry: 

- Měření oběžných kol s označením U 0° CPE a U 0° PA12 potvrdilo, že během 
hydraulických zkoušek s vyšším spádem (H = 3 m) dochází k deformaci oběžných kol 
a výsledky se mohou mírně lišit.   

- 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). Podobný efekt sací trouby na výsledné charakteristiky turbíny byly uvedený 
v publikacích: [50][51][52]. Během měření se tato labilita projevovala rozkolísáním 
spádu a krouticího momentu. V oblastech vyšších průtoků Q11 > 2,8 m3·s-1 se labilita 
projevovala typickým sedlem v účinnostní charakteristice. 

- 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 hydraulická účinnost dosahuje vyšších hodnot, než bylo predikováno 
numerickými simulacemi. Výpočet hydraulické účinnosti je založen na polynomu 
charakterizující odpor převodu. Ten se může po letech lišit. Otázkou zůstává, zda-li 
výsledné deformace oběžného kola (možná adaptace geometrie na proudové poměry) 
nemohou účinnost navyšovat. 

- Z hlediska průtočnosti se simulace s měřením shodují, rovněž výsledné hydraulické 
výkony jsou v dobré shodě se simulací. 

- Výsledky kavitačních charakteristik dosahují velmi dobré shody s numerickou simulací, 
zejména v oblasti optima. Výsledky v mimo-optimálních režimech korespondují se 
simulací méně, zejména u neuniformních variant. Z měření vyplývá, že nepravidelné 
lopatkové mříže mají potenciál výslednou kavitační charakteristiku rozšiřovat. Kavitace 
u těchto 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 sedla v charakteristikách a potlačení lability sací trouby. 
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ZÁVĚR 
Z rešerše patentů a aplikací zabývajícími se použitím nepravidelných lopatkových mříží 

v praxi vyplývá, že nepravidelné lopatkové mříže mají vliv na dynamické vlastnosti stroje, 
výkonové parametry, hlukovou emisi nebo budící frekvence. Řada publikací zmiňuje použití 
nepravidelných lopatkových mříží na vodní turbíny nebo reverzní turbíny. Nepodařilo se však 
dohledat žádné informace o použití nepravidelných mříží na axiální turbíny. Z dosažených 
výsledků v této práci lze potvrdit, že nepravidelné lopatkové mříže mají vliv na uvedené 
vlastnosti i v případě axiálních rychloběžných turbín. V rámci této disertační práce nebo 
v rámci pojednání byly provedeny tyto analýzy a návrhy 

- Byla navržena rychloběžná axiální neregulační turbína na lokalitu MVE Lužnice  
pro zadaný návrhový bod, včetně analýzy budících frekvencí a vlastních frekvencí 
rotujících částí turbíny.   

- Bylo navrženo několik oběžných kol s použitím dvou sad různých lopatek v jednom 
oběžném kole a byl analyzován vliv na charakteristiku turbíny. Výsledky však 
neprokázaly jasný pozitivní vliv na účinnost a provozní pásma turbín. Výsledky byly 
uvedeny v pojednání této disertační práce. 

- Z hydraulického návrhu pro MVE Lužnice vychází řada návrhů oběžných kol 
s axiálními posuvy. Důraz byl kladen na budící frekvence v průtočných částech turbíny 
a vlastní frekvence rotujících částí.  Tato analýza potvrdila výrazný vliv na budící 
frekvence a vnesení nových budících frekvencí do systému, které odpovídaly množství 
kombinací lopatek v oběžném kole.  

- V další části této disertační práce došlo k zredukování numerického modelu na vtokový 
objekt se žebrem, oběžné kolo a savku turbíny. V tomto nastavení bylo 
experimentováno s kombinací lopatek navržených na různé průtoky, ověřena oběžná 
kola s axiálními posuvy, včetně použití indiferentních lopatek. Byl analyzován vliv 
nepravidelných mříží na výkonové parametry, silové namáhání oběžného kola  
a kavitační vlastnosti.   

- Součástí práce byl konstrukční návrh rotoru turbíny pro MVE Lužnice a modelové 
vírové turbíny, která byla vyrobena a experimentálně ověřena v laboratořích fluidního 
inženýrství Viktora Kaplana. Oběžné kolo bylo vyráběno formou 3D tisku. 
Geometrická přesnost byla ověřena pomocí 3D skenování a porovnána s virtuálním 
modelem. Během hydraulického návrhu byl kladen důraz na maximální přípustnou 
deformaci a pevnost plastových oběžných kol. 

- V rámci disertační práce byla navržena nová sací trouba pro rychloběžné turbíny. 

Z výsledků, které jsou shrnuty na koncích hlavních kapitol této disertační práce, lze obecně 
definovat několik závěrů pro kombinovaná oběžná kola použita u nízko-spádových 
rychloběžných turbín. Oběžná kola s kombinovanou lopatkovou mříží, která jsou 
charakteristická rozdílnou polohou vstupní nebo výstupní hrany lopatky, budou vnášet do 
hydraulického systému nové budící frekvence, se 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 způsobuje ovlivnění provozního pásma turbín. Nelze 
však zaručit, že výsledná hydraulická varianta bude dosahovat širšího provozního pásma. 
Pokud budou lopatky navrženy s rozdílným vstupním úhlem, je pravděpodobné, že budou 
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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. 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, především 
s kuželovou sací troubou. U této varianty je poměrně velký prostor pro další zlepšení. Zejména 
optimalizace lopatkové mříže z pohledu rázových složek na sadě lopatek v záběru, z hlediska 
vstupního úhlu v optimu. 

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 pravděpodobně budou kavitačně srovnatelná s uniformními variantami (dle 
měření strhávací křivky v optimu). Kavitační vlastnosti turbín lze z velké části predikovat 
z průběhu rozložení statického tlaku po délce lopatek. Z dat získaných numerickou simulací 
vyplývá, že varianty U 0° a NU 0/10 mm mají srovnatelné tlakové rozložení. 

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. Plastové modely oběžných kol jsou poměrně nasákavé a je potřeba počítat 
s nižší pevností, odolností a deformací během provozu. Během návrhu bylo nutné geometrii 
lopatky značně podřídit pevnostním možnostem plastových modelů. Obecně lze říci, že modely 
vyrobené metodou FDM dosahovaly lepší shody s numerickou simulací (záleží na orientaci 
vláken v oběžném kole, resp. výsledné odolnosti vůči ohybu) než modely vyrobené metodou 
SLS, u kterých 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. Obecně lze říci, že nízko-spádové turbíny jsou velmi 
citlivé na proudění v sací troubě. Během provozu s rozvinutou oblastí zpětného proudění v sací 
troubě se významně snižuje 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. Vyjasnit skutečné parametry oběžného 
kola ve srovnání s tištěnými variantami, by mohlo měření referenční varianty oběžného kola 
vyrobeného pomocí CNC obrábění z kovu. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
symbol jednotka popis a [-] konstanta lopatkové mříže 

Ai [-] konstanta polynomu 
cm1 Cm2 [m∙s-1] meridiální složky rychlosti 
cu1 cu2 [m∙s-1] unášivá složka absolutní rychlosti na vstupu a výstupu lopatky 

cp [-] koeficient tlakové regenerace 
d [mm]; [m] průměr náboje turbíny 
dp [mm] tloušťka profilu lopatky  
D [mm]; [m] průměr oběžného kola turbíny 
DD [m] průměr díla 
DM [m] průměr modelu 
fL [Hz] lopatková frekvence 
fo [Hz] otáčková frekvence 
fr [Hz] frekvence buzení v rotujícím souřadnicovém systému 
fs [Hz] frekvence buzení v pevném souřadnicovém systému 

fvoda [Hz] vlastní frekvence ve vzduchu 
fvzduch [Hz] vlastní frekvence ve vodě 

F [N]  výsledná síla na lopatku 
Fa [N]  vztlaková síla působící na lopatku 
Fo [N]  odporová síla působící na lopatku 
g [m∙s-2] gravitační zrychlení  
H [m] spád 
Hk [m] korigovaný spád 
k [-] počet uzlových bodů 
k [m2·s-2] turbulentní kinetická energie 
kb [-] koeficient bezpečnosti 
ko [-] součinitel odporu profilu 
kvz [-] součinitel vztlaku profilu 
l t [m] délkové měřítko 
L [m] délka meridiánu 
L [m] délka lopatky 
Ls [mm] délka střední čáry profilu / délka střednice v rozvinutém řezu 
m [-] konstanta (celé číslo) 
m [m] výška mezi snímačem tlaku v kotli a osou turbíny 
M [-] bezrozměrný parametr lopatkové mříže  Mn [N·m] moment na lopatku 
Mk [N·m] krouticí moment 
n [min-1]; [s-1] otáčky turbíny 
n [-] konstanta (celé číslo) 

n11 [min-1] jednotkové otáčky 
n11P [min-1] průběžné jednotkové otáčky 
n11R [min-1] rozsah jednotkových otáček 
nb [-] rychloběžnost 
nq [min-1] měrné otáčky 
ns [min-1] specifické otáčky 
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p�PPP [Pa] rozdíl celkových časově středovaných tlaků 
pd [Pa] dynamický tlak p� [Pa] statický tlak 
pk [Pa] tlak v kotli 
pv [Pa] tlak syté páry 
pz [Pa] ztrátový tlak 
P [W]  výkon – obecně P�� [W]  jednotkový výkon 
Pef  [W]  efektivní výkon 
Pkor [W]  korigovaný výkon 
Pin [W]  příkon v numerické simulaci 
Pout [W]  výkon v numerické simulaci 
Pth [W]  teoretický výkon (příkon turbíny) - měření 
Q [m3∙s-1] průtok turbínou - obecně 

Q11 [m3∙s-1] jednotkový průtok 
QD [m3∙s-1] průtok na díle 
QM [m3∙s-1] průtok na modelu 
Qv [m3/s] objemový průtok 
r0 [m] průměr vírového jádra 
R [m] poloměr kavitačních bublin 
Re [-] Reynoldsovo číslo 
S [m2] obsah řezu průtočného kanálu 
S [m2]  plocha - obecně 

SOR [-] obsah plochy pod účinnostní charakteristikou 
ts [m] velikost spáry 

t / ∆t [s] čas / časový krok 
t [-] rozteč lopatek 
T [°C] teplota 

u1, u2 [m∙s-1] obvodová (unášivá) složka rychlosti na vstupu a výstupu lopatky u&°  Pa nejistota měření diferenčního tlaku u&pr  N·m nejistota měření krouticího momentu u&¯ m3·s-1 nejistota měření průtoku u&z s-1 nejistota měření otáček 
uBH [m] nejistota výpočtu spádu 
uBη [%] nejistota výpočtu účinnosti 
v [m∙s-1] velikost rychlosti vP [m∙s-1] střední hodnota rychlosti / časově středovaná rychlost v´ [m∙s-1] fluktuační složka rychlosti 

v1, v2 [m∙s-1] relativní rychlost na vstupu a výstupu lopatky 
vn [m∙s-1] normálová rychlost vx [m∙s-1] relativní rychlost před lopatkou 
xd [mm] poloha maximální tloušťky profilu 

Y / YT [J∙kg-1] měrná energie / měrná energie turbíny 
YD [J∙kg-1] potenciální měrná energie díla 
YM [J∙kg-1] potenciální měrná energie modelu 
z [-] počet lopatek 
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z1, z2 [m] nadmořská výška osy turbíny 
zr [-] počet lopatek rotoru 
zs [-] počet lopatek statoru 
α [-] Coriolisovo číslo 
β1 β2 [°]  vstupní a výstupní úhel lopatky 
βt [°]  prohnutí lopatkové mříže βx [°]  sklon lopatkové mříže 
Γ [m2·s-1] cirkulace rychlosti 
iη [-] souřadnice Gaussovy roviny 
ηd μPa∙s. dynamická viskozita 
ηc [-]; [%] celková účinnost η�y¤¤ [-] účinnost difuzoru 
ηh [-]; [%] hydraulická účinnost η�� [%] hydraulická účinnost díla η�p [%] hydraulická účinnost modelu η [%] účinnost převodu λ [-] rozměrové měřítko 
λ [-] součinitel tření v potrubí 
ζ [-] souřadnice Gaussovy roviny ρ� [kg∙m3] hustota vody na díle ρp [kg∙m3] hustota vody na modelu 
ρ [kg∙m3] hustota vody 
σ [-] křivková souřadnice σ [-] Thomův kavitační součinitel 
σ1 [-] kritická hodnota Thomova kavitačního součinitele 
σo [-] hodnota kavitačního součinitele pro změnu výkonu 
σpoč [-] hodnota kavitačního součinitele pro počátek kavitace τy� [-] tensor Reynoldsových smykových napětí ϑo [m2·s-1] turbulentní viskozita 
φ [-] křivková souřadnice φ [°]  půdorysné rozpětí lopatky 
ω [rad-1] úhlová rychlost 
ω [s-1]  vířivost  S��PPP [-] tenzor deformací 
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zkratka popis 
RSI rotor-stator interaction 

MVE malá vodní elektrárna 
GGI general grid interface 
FEM finite elements methods  
CFD computational fluid dynamics 
MKP metoda konečných prvků 
LDA  laser Doppler anemometry 
FDM fused deposition modeling  
SLS selected laser sintering 
VT vírová turbína 

DNS direct numerical simulation 
LES large eddy simulation 

RANS Reynolds averaged Navier Stokes 
SST shear stress transport – model turbulence 
CNC computer numeric control 
CPE copolyester 
PA polyamid 

PET-G polyethylentereftalát glykol 
ABS akrylonitrilbutadienstyren 
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SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha P1 – Frekvenčně-amplitudové charakteristiky z CFD 

Příloha P2 – Výsledky z měření strhávacích křivek  
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Příloha P1 – Frekvenčně-amplitudové charakteristiky z CFD 

 

Obr. P1.1. Vizualizace monitorů. 

 

Obr. P1.2 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P1. 

 

Obr. P1.3 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P2. 
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Obr. P1.4 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P3. 

 

 

Obr. P1.5 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P4. 

 

Obr. P1.6 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P5. 
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Obr. P1.7 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P6. 

 

Obr. P1.8 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P7. 

 

Obr. P1.9 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P8. 
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Obr. P1.10 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P9. 

 

Obr. P1.11 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P10. 

 

Obr. P1.12 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P11. 
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Obr. P1.13 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P12. 

 

Obr. P1.14 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P13. 

 

Obr. P1.15 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných ze statických tlaků v bodě P14. 
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Obr. P1.16 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných z průběhu sil působících  
na statorovou lopatku. 

 

Obr. P1.17 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných z průběhu sil působících  
na rotorové lopatky. 

 

Obr. P1.18 Srovnání frekvenčně-amplitudových charakteristik získaných z průběhu sil působících  
na celé oběžné kolo. 
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Příloha P2 – Výsledky z měření strhávacích křivek  
Varianta U0° CPE  

 

Obr. P2.1 Strhávací křivka uniformní varianty U 0° CPE; n11 = 100 min-1. 

 

Obr. P2.2 Strhávací křivka uniformní varianty U 0° CPE; n11 = 120 min-1. 

 

Obr. P2.3 Strhávací křivka uniformní varianty U 0° CPE; n11 = 130 min-1. 
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Obr. P2.4 Strhávací křivka uniformní varianty U 0° CPE; n11 =140 min-1. 

 

Obr. P2.5 Strhávací křivka uniformní varianty U 0° CPE; n11 =161 min-1. 



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 
 

183 
 

Varianta U-6° CPE  

 

Obr. P2.6 Strhávací křivka uniformní varianty U -6°; n11 = 101 min-1. 

 

Obr. P2.7 Strhávací křivka uniformní varianty U -6°; n11 = 120 min-1. 

 

Obr. P2.8 Strhávací křivka uniformní varianty U -6°; n11 = 132 min-1. 



ENERGETICKÝ ÚSTAV                                   Odbor Fluidního inženýrství Viktora Kaplana  
 

184 
 

 

Obr. P2.9 Strhávací křivka uniformní varianty U -6°; n11 = 141 min-1. 

 

Obr. P2.10 Strhávací křivka uniformní varianty U -6°; n11 = 160 min-1. 



Jakub Stareček                                      Rychloběžná turbína s nepravidelnou lopatkovou mříží 
 

185 
 

Varianta U 0°/-6° PA12 

 

Obr. P2.11 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-6°; n11 = 102 min-1. 

 

Obr. P2.12 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-6°; n11 = 120 min-1. 

 

Obr. P2.13 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-6°; n11 = 129 min-1. 
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Obr. P2.14 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-6°; n11 = 140 min-1. 

 

Obr. P2.15 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-6°; n11 = 161 min-1. 
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Varianta U 0°/-3°/-6° PET-G 

 

Obr. P2.16 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-3°/-6°; n11 = 102 min-1. 

 

Obr. P2.17 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-3°/-6°; n11 = 120 min-1. 

 

Obr. P2.18 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-3°/-6°; n11 = 131 min-1. 



ENERGETICKÝ ÚSTAV                                   Odbor Fluidního inženýrství Viktora Kaplana  
 

188 
 

 

Obr. P2.19 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-3°/-6°; n11 = 141 min-1. 

 

Obr. P2.20 Strhávací křivka uniformní varianty NU 0°/-3°/-6°; n11 = 160 min-1. 


