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Abstrakt 

 

Cílem práce je numerickým modelováním určit vliv velikosti náboje na hltnost a účinnost 

vírové turbíny. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o vodních turbínách. 

V hlavní části práce je nejdříve proveden hydraulický návrh turbín, jejich modelování 

v Inventoru, export geometrie do Gambitu a vytvoření výpočetní sítě. Dále je popsána 

metodika řešení ve Fluentu, vyhodnocení spočítaných dat a jejich prezentace ve formě tabulek 

a grafů.  

 

Klíčová slova 

Vírová turbína, náboj, účinnost, zpětný vír, porovnání charakteristik, disipace, CFD 

 

Abstract 

The aim is to determine by numerical modeling the influence of the hub on discharge and 

efficiency of the swirl turbine. The first part summarizes the theoretical knowledge about 

water turbines. In the main part is done hydraulic design of turbine, create model in Inventor, 

export geometry in Gambit and build mesh. Then it is described the solution methodology 

in Fluent, evaluation of computed data and their presentation in the form of tables and graphs. 

 

Key words 

Swirl turbine, hub, efficiency, reverse vortex, characteristics comparison, dissipation, CFD 
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Úvod 

 

 Během doby, kdy se lidé naučili využívat energii proudící vody, bylo vyvinuto mnoho 

strojů a zařízení, které umí kinetickou či potenciální energii vody přeměnit na energii 

mechanickou. Dříve to byla například vodní kola, která se používala pro pohon mlýnských 

kamenů, zdvihu hamrů nebo pro pohon pil. Vodní kola byla později vytlačena vodními 

turbínami. Podle parametrů dané lokality je možno zvolit typ turbíny, která bude nejlépe 

vyhovovat tamním poměrům. Z těch nejpoužívanějších můžu jmenovat například turbínu 

Kaplanovu, Francisovu či Peltonovu. Na nízkých spádech se však tyto turbíny ne vždy vyplatí 

provozovat, protože turbína pracuje v oblasti nízké účinnosti, a proto se taková lokalita musí 

osadit jiným typem stroje. Jednou z možností je vírová turbína.  

Vírová turbína je poměrně nový typ vodní turbíny. Vyvinuta byla v roce 2000. 

Vzhledem k tomuto faktu je vírová turbína strojem ne úplně probádaným a v oblasti návrhu 

ještě nejsou některé otázky spolehlivě zodpovězeny. První vírová turbína byla vyrobena 

s nábojem, jehož průměr činil 40 % průměru oběžného kola. V laboratorních podmínkách 

takový stroj pracoval s účinností okolo 85 %. Později byl vytvořen a vyroben další návrh, 

tentokrát však s nábojem o průměru 25 % průměru oběžného kola. Při měření v laboratoři 

se zjistilo, že turbína pracuje s účinností 78 %.  

Proto by bylo zajímavé prozkoumat, jaká je závislost účinnosti na změně poměru 

průměrů náboje a oběžného kola. Při vyhodnocování bude do hry vstupovat ještě hodnota 

průtočnosti turbíny. S větším průměru náboje by se značně snížila průtočná plocha a připravili 

bychom se tak o průtok. U menšího průměru náboje bychom však začali mít problémy 

s rozměry a přichycením lopatek k náboji. Proto budu ve své diplomové práci účinnost 

vyhodnocovat pouze v intervalu 20 až 40 % poměru průměrů náboje a oběžného kola.  

Dá se očekávat, že při menších průměrech náboje bude za oběžným kolem v savce 

vznikat silný protiběžný vír a s tím spojené zpětné proudění. Tento vír pravděpodobně snižuje 

účinnost turbíny a je proto při provozu stroje nežádoucí. Velikost víru je ovlivněna průměrem 

náboje. 

Práce si ale neklade za cíl zjistit, jakou maximální účinnost jsme schopni 

z jednotlivých turbín dostat. Úkolem je zjistit průběh účinnosti a disipační energie v závislosti 

na měnících se provozních parametrech, ale při zachování stejné návrhové účinnosti turbín.  

Ve vlastní části diplomové práce bude nejdřív proveden hydraulický návrh 

jednotlivých částí turbíny, tj. lopatek, ukončení náboje a savky, pro jednotlivé zkoumané 

průměry náboje. Dále se pak vytvoří 3D modely v programu Inventor a pomocí nich 

výpočetní modely pro CFD. Vyhodnocením CFD výpočtů se v závěru stanoví, jakým 

způsobem ovlivňuje velikost náboje hodnotu účinnosti vírové turbíny.  
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1 Vodní turbíny 

 

Vodní turbína je hydraulický stroj, který má za úkol přeměnit polohovou či kinetickou 

energii vody na energii mechanickou. Toho lidé využívali už dávno v minulosti. Avšak ne 

přímo vodními turbínami ale pomocí vodních kol. V současnosti se již však vodní kola 

z důvodů nízké účinnosti nepoužívají. Mechanická energie se pak dále pomocí generátorů 

mění v energii elektrickou.  

V elektrické přenosové soustavě plní energie vyrobená z vody důležitou úlohu. Velkým 

pozitivem hydroenergetiky je rychlé najetí vodních turbín na plný výkon. Když náhle nastane 

potřeba pokrýt nedostatečnou výrobu elektrické energie, ať už z důvodu výpadku tepelných 

či jaderných bloků nebo z důvodu nižší výroby z fotovoltaických či větrných elektráren, 

operátor na dispečinku České přenosové soustavy (ČEPS) vydá příkaz na spuštění vodních 

turbín na akumulačních a přečerpávacích vodních elektrárnách a vodní turbína najede na plný 

výkon v řádu několika málo minut. Kromě vodních turbín mají schopnost rychlého najetí 

i plynové turbíny, ale z důvodu vyšší ceny zemního plynu pro státy, které vlastní plyn nemají, 

jsou vodní turbíny pro regulaci špiček spotřeby energie v naší zemi první volbou. Další 

výhodou hydroenergetiky je její vliv na životní prostředí. Je to ekologický způsob získávání 

energie, při němž nevzniká žádný odpad. Odpad se naopak před elektrárnou odstraňuje, 

aby se nedostal mezi lopatky vodní turbíny a nepoškodil tak stroj. Při výstavbě vodní 

elektrárny se kromě samotné elektrárny řeší i další okolnosti, které elektrárna či přehrada 

svému okolí přinese. Musí se také vyřešit např. lodní doprava a přechody pro ryby. Vodní 

nádrž může sloužit jako rekreační plocha nebo zdroj pitné vody.   

 

1. 1 Rozdělení vodních turbín  

 

1. 1. 1 Podle způsobu přeměny energie 

Rovnotlaké (akční) Přetlakové (reakční) 

celá tlaková energie se v rozváděcích 

kanálech mění na kinetickou 

pouze část tlakové energie se v rozváděcích 

kanálech mění na kinetickou, zbývající část 

tlakové energie se přemění na kinetickou 

v kanálech oběžného kola (OK) 

p1 = p2 p1 > p2 

c1 > c2, v1 = v2 c1 > c2, v1 < v2 
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1. 1. 2 Podle směru protékaní oběžného kola 

Axiální Radiálně axiální 

  
 

Diagonální Tangenciální 

  
 

1. 1. 3 Podle polohy hřídele 

Horizontální Vertikální 

  

 

1. 2 Eulerova turbínová rovnice 

Eulerova turbínová rovnice udává velikost energie, kterou dodá množství 1 kg kapaliny 

turbíně. Je odvozena z Bernoulliho rovnice pro rotující kanál a upravena pomocí kosinové 

věty. Celé odvození je publikováno např. v [1]. 

 

Pro ideální kapalinu platí Eulerova turbínová rovnice ve tvaru: 

                      (1.1) 
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Pro skutečnou kapalinu: 

                       (1.2) 

kde:  Y [J/kg] měrná energie oběžného kola 

 Yid [J/kg] měrná energie oběžného kola při uvažování ideální kapaliny 

 ηh [1] hydraulická účinnost 

 ux [m/s] unášivá rychlost 

 cux [m/s] složka absolutní rychlosti do směru unášivé rychlosti 

 index 1 značí místo na vstupní hraně lopatky 

 index 2 značí místo na výstupní hraně lopatky 

 

1. 3 Rychlostní trojúhelníky 

Proudění v oběžném kole turbíny se z důvodu rotace oběžného kola musí popisovat pomocí 

relativního souřadného systému. Rychlost kapaliny je proto vektorovým součtem unášivé 

rychlosti a relativní rychlosti.  

 ⃗    ⃗⃗    ⃗      (1.3) 

kde: c [m/s] absolutní rychlost 

 u [m/s] unášivá rychlost 

 v [m/s] relativní rychlost 

 

Obr. 1.1 Proudění v lopatkovém kanále [2] (1 – statorový kanál, 2 – rotorový kanál) 
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Kromě těchto složek rozeznáváme ještě meridiální složku rychlosti cm, což je složka absolutní 

rychlosti do směru kolmého na unášivou rychlost. A také složku absolutní rychlosti do směru 

unášivé rychlosti cu.  

 

 

Obr. 1.2 Rychlostní trojúhelník  

 

1. 4 Jednotkové veličiny 

Abychom mohli porovnávat parametry vodních turbín (či hydraulických strojů obecně) 

různých velikostí, provedení a pracujících při různé měrné energii, musíme zavést jednotkové 

veličiny. Využíváme tak přepočtové vztahy vzhledem ke stroji, který pracuje při spádu 

H = 1 m a průměr jeho oběžného kola je D = 1 m.  

Vztahy pro výpočty jednotkových veličin: 

    
   

√ 
 

    (1.4) 

    
 

  √ 
 

    (1.5) 

    
 

   √  
 

    (1.6) 

    
 

    
 

    (1.7) 

kde:  n11 [min
-1

] jednotkové otáčky 

 n [min
-1

] otáčky turbíny 
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 D [m] průměr oběžného kola 

 H [m] spád na turbínu 

 Q11 [m
3
/s] jednotkový průtok 

 Q [m
3
/s] průtok turbínou 

 P11 [W] jednotkový výkon 

 P [W] výkon turbíny 

 M11 [Nm] jednotkový kroutící moment 

 M [Nm] kroutící moment 

 

1. 5 Hydraulická účinnost 

Hydraulická účinnost vodní turbíny se vypočítá jako podíl výkonu a příkonu. Výkon 

je závislý na kroutícím momentu a otáčkách, příkon na hustotě kapaliny, průtoku a měrné 

energii turbíny. 

   
 

  
 
    

     
 

    (1.8) 

kde: ηh [1] hydraulická účinnost 

 Mk [Nm] kroutící moment 

 ω [rad/s] úhlová rychlost 

 ρ [kg/m
3
] hustota kapaliny 

 Q [m
3
/s] průtok 

 Y [J/kg] měrná energie turbíny 

  
     
 

 
  
    

 

 
      

(1.9) 

kde: p [Pa] statický tlak 

 v [m/s] rychlosti kapaliny 

 g [m/s2] gravitační zrychlení 

 H [m] rozdíl hladin 
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1. 6 Základní typy vodních turbín 

 

1. 6. 1 Kaplanova turbína 

 

Obr. 1.3 Kaplanova turbína [3] 

Kaplanova turbína je axiální přetlaková vodní turbína. Používá se v lokalitách vyznačujících 

se malým spádem a vysokým průtokem. Používá se v horizontálním i vertikálním provedení. 

Její velkou výhodou je dvoustupňová regulace. Kromě regulace natáčením rozváděcích 

lopatek se Kaplanova turbína reguluje i natáčením lopatek na oběžném kole. Optimální vazbu 

mezi natočením rozváděcích a oběžných lopat udává turbínová charakteristika (např. 

[4, str. 79]) naměřená při modelovém měření.  

Oblasti použití [5]: 

 Spád 5 – 75 m 

 Výkon 200 kW – 100 MW 

 Průměr oběžného kola do 9500 mm 

 

1. 6. 2 Francisova turbína 

 

Obr. 1.4 Francisova turbína [6]  
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Francisova turbína je radiálně-axiální přetlaková turbína. Používá se také ve vertikálním 

i horizontálním uspořádání. Je vhodná pro vyšší spády a nižší průtoky než turbína Kaplanova. 

Regulace je pouze jednostupňová. Natáčecí jsou pouze rozváděcí lopatky, oběžné lopatky 

jsou pevné. Její použití je vhodné pro PVE, a to ve formě reverzní (čerpadlové) turbíny 

ve dvoustrojovém uspořádání (motor/generátor + čerpadlo/turbína). 

 

Oblasti použití [7]: 

 Spád 10 - 800 m 

 Výkon 200 kW – 300 MW 

 Průměr oběžného kola do 7000 mm 

 

1. 6. 3 Peltonova turbína 

 

Obr. 1.5 Peltonova turbína [8] 

 

Peltonova turbína je tangenciální rovnotlaká turbína, používá se v horizontálním i vertikálním 

provedení. Její regulace je jednostupňová a provádí se zasunováním či vysunováním regulační 

jehly v dýze. Dýz může mít turbína až 6, jejich počet závisí na poloze hřídele 

a rychloběžnosti. Peltonova turbína je vhodná pro vysoké spády a nízké průtoky. 

Oblasti použití [9]: 

 Spád 50 - 1500 m 

 Výkon 100 kW – 300 MW 

 Průměr oběžného kola od 400 mm do 4000 mm 
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2 Vírová turbína 

 

Obr. 2.1 Vírová turbína [10] 

 

Vírová turbína je poměrně mladý typ vodní turbíny. Byla vyvinuta na Odboru fluidního 

inženýrství Viktora Kaplana na FSI VUT v Brně. Je vhodná pro nízké spády (do 5 m) 

a vysoké průtoky, proto je to zajímavá varianta pro provozovatele MVE.  Její konstrukce 

je řešená se dvěmi nebo třemi pevnými oběžnými lopatkami. Koncepce je založena 

na principu Kaplanovy turbíny. Ale s tím rozdílem, že na lopatky vírové turbíny 

vstupuje kapalina bez rotace (tzn. cu1 = 0) a naopak za oběžným kolem kapalina rotuje 

v opačném směru, než je rotace oběžného kola (viz obr. 8). Kdežto u Kaplanovy turbíny 

vstupuje kapalina do oběžného kola rozrotovaná díky rozváděcím lopatkám a do savky 

vstupuje v axiálním směru.  

Eulerova turbínová rovnice se proto upraví do tvaru: 

 

                             (2.1) 

 

Obr. 2.2 Rychlostní trojúhelníky vírové turbíny, a) vstupní, b) výstupní 
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Díky tomu, že do oběžného kola vstupuje kapalina bez předrotace, turbína nemusí být 

opatřena rozváděcími lopatky. To celou její konstrukci podstatně zjednodušuje a má to vliv 

i na pořizovací cenu. Výkonu vírové turbíny se dosahuje především vysokými otáčkami 

stroje. Další výhoda tedy spočívá v tom, že při vysokých otáčkách může být turbína spojená 

s generátorem napřímo bez převodovky. Tím odpadají další náklady spojené s pořízením 

převodovky a také mechanické ztráty na převodu.  
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3 Teorie použitá ve vlastní práci 

 

3. 1 Metoda singularit [11] 

Metody, zvané singularitní, dávají možnost řešit obtékání vyrobitelných profilů. Využívá 

se zde teorie potenciálního 2D proudění. Metoda singularit pracuje na principu, že na střední 

čáru profilu klademe zdroje, propady a víry. Součet mohutností zdrojů a propadů je roven 

nule. Tím pádem kolem profilu vytváří proudnice uzavřenou křivku, tj. povrch lopatky. 

Proudové pole je vytvořeno superpozicí paralelního proudu o rychlosti v∞ a proudění 

indukovaného singularitami na střední čáře.  

 

K řešení metody singularit je nutno zavést kinematické podmínky: 

 1. kinematická podmínka: relativní rychlost na střední čáře je k ní tečná  

 2. kinematická podmínka: na elementární ploše profilu je splněna rovnice kontinuity 

 

Při řešení proudění v profilové mříži se postupuje obdobně jako při řešení obtékání 

osamoceného profilu. Při výpočtu se předpokládá, že všechny profily v mříži jsou natékány 

stejně. Proto stačí, když se zkoumá proudění na jednom profilu, který nazveme referenční. 

Jako referenční lze zvolit kterýkoli profil z lopatkové mříže.  

 

Metoda singularit je podrobně popsána a odvozena např. v [11]. 

 

3. 2 Konformní zobrazení 

Pomocí konformního zobrazení můžeme převést proudění z roviny, kde nelze proudění řešit, 

do roviny, kde proudění vyřešit umíme. Následně pak převedeme proudění zpět do výchozí 

roviny. Jako výchozí rovinu označíme komplexní rovinu z s osami x a i∙y. Pomocí 

konformního zobrazení převedeme tuto rovinu do komplexní roviny ζ s osami ξ a i∙η.  

 

Konformní transformace se vyznačuje těmito vlastnostmi: 

 úhly mezi odpovídajícími si křivkami zůstávají stejné 

 poměr délek odpovídajících si úseček zůstává stejný 

 body z hranice se transformují zase na hranice, body uvnitř obrazce se transformují 

dovnitř obrazce 

 při transformaci se cirkulace Γ kolem obrazce nemění  
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Vztahy pro transformaci [12]: 

    (
 

 
 ∫

  

  

 

  

 
 

 
) 

     (3.1) 

  
 

 
   

      (3.2) 

Pro axiální lopatkovou mříž platí: 

  ∫
  

  

  

  

 
 

  
  ∫   

  

  

 
     
  

 

      (3.3) 

 

Obr. 3.1 Náčrt k výpočtu konstanty lopatkové mříže  

 

Při dosazení za a do rov. (3.1): 

    (
  

     
 
    
   

 
 

 
)    (

    
     

 
 

 
)  

        (3.4) 

Pro převod do Kartézského souřadného systému vyjádříme z rov. (3.2): 

  
 

 
   

    (3.5) 

               (3.6) 

               (3.7) 
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Obr. 3.2 Převod do Kartézského souřadného systému 

3. 2. 1 Lineární změna úhlu β na souřadnici ξ 

Platí vztah [12]: 

  
 

 
   (

   (    
 
 )

   (     )
) 

(3.8) 

Kde A a B jsou konstanty závislé na úhlech β: 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

 
 

(3.9) 

  
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

 
 

(3.10) 

Úhly   ̅̅ ̅ a   ̅̅ ̅ jsou doplňkové úhly k úhlům    a   , pro případ turbínové mříže platí: 

  ̅̅ ̅                (3.11) 

  ̅̅ ̅                   (3.12) 

 

Obr. 3.3 Doplňkové úhly  
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3. 2. 2 Kvadratická změna úhlu β na souřadnici ξ 

Platí vztah [12]: 

      ∫

    *  ̅̅ ̅  (
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

 
     )  (  

 
 )     (  

 
 )
 

+ 

    *  ̅̅ ̅  (
  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅

 
     )  (  

 
 )     (  

 
 )
 

+

 
 

 
 
 

    

(3.13) 
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4 Návrh jednotlivých částí 

 

4. 1 Návrhové parametry 

Počítat se budou turbíny s těmito průměry náboje: 

 d/D = 0,2 

 d/D = 0,3 

 d/D = 0,4 

U menšího průměru náboje než 20 % průměru oběžného kola by nastaly problémy s upnutím 

lopatek k náboji. Větší průměr náboje než 40 % průměru oběžného kola by znamenal 

podstatné snížení průtočnosti turbíny z důvody zmenšení průtočné plochy. Proto se turbínami 

s průměrem náboje mimo tento interval nebudu v diplomové práci zabývat.  

 

Obr. 4.1 Kótování průměrů  

Turbína se bude navrhovat pro tyto parametry: 

 spád H = 3,5 m 

 průměr oběžného kola D = 0,2 m 

 počet lopatek oběžného kola z = 2 

 hydraulická účinnost ηh = 75 % 

 jednotkové otáčky n11 = 190 min
-1

 

 jednotkový průtok Q11 = 1,9 m
3
/s (jen pro d/D = 0,4) 
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Jednotkový průtok bude pro jednotlivé turbíny různý. Zvolený jednotkový průtok platí jen 

pro d/D = 0,4 a pro ostatní turbíny se bude přepočítávat tak, aby byla meridiální složka 

rychlosti pro všechny turbíny stejná.  

Ze vzorce (1.5) vyjádříme návrhový průtok Qn: 

         
  √       (4.1) 

 

Návrhový průtok pro d/D = 0,4: 

           
  √                 (4.2) 

 

Meridiální rychlost: 

   
  
 
 

    
  (     )

  
       

  (          )
            

(4.3) 

 

Všechny turbíny se tedy budou navrhovat tak, aby meridiální rychlost byla cm = 5,381 m/s. 

 
S [m

2
] cm [m/s] Qn [m

3
/s] Q11 [m

3
/s] 

d/D = 0,2 0,030 

5,381 

0,162 2,17 

d/D = 0,3 0,029 0,154 2,06 

d/D = 0,4 0,026 0,142 1,90 

Tab. 4.1 Návrhové jednotkové průtoky  

 

4. 2 Návrh ukončení náboje 

Náboj bude ukončen rotačním paraboloidem. Nejprve určíme jeho délku tak, aby 

na paraboloidu nedošlo k odtržení proudění. To zajistí rovnice: 

√      √  
 

 
 

 
 

(4.4) 

 

Rovnice říká, že rozdíl odmocnin velikostí dvou průtočných ploch podělený vzdáleností ploch 

musí být roven 1/6.  
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Obr. 4.2 Náčrt k výpočtu parabolického konce náboje 

 

Z rov. (4.4) vyjádříme délku l3: 

     (√    √  )     (4.5) 

kde: 

   
    

 
 

(4.6) 

    
  (     )

 
   

(4.7) 

 l3 [m] 

d/D = 0,2 0,022 

d/D = 0,3 0,049 

d/D = 0,4 0,089 

Tab. 4.2 Délky parabolických konců nábojů  

 

Nyní nalezneme rovnici paraboly ve tvaru: 

                 (4.8) 

Konstanty a, b, c určíme z okrajových podmínek: 

 x = 0 : 
  

  
                      (4.9) 

 x = l2 :       
                         (4.10) 

 x = l3 :       
                         (4.11) 
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Z rov. (4.9) můžeme okamžitě vypočítat: 

         (4.12) 

Odečtením rov. (4.11) od rov. (4.10) získáme: 

      
      

      (4.13) 

  
 

  
    

  

(4.14) 

Z rov. (4.11) vyjádříme: 

        
      (4.15) 

Určení y z průtočné plochy S2: 

     ((
 

 
)
 

   ) 

(4.16) 

   √(
 

 
)
 

 
  
 
  

(4.17) 

Velikost plochy S2 získáme z rovnice (4.4): 

√    √  
  

 
 

 
 

(4.18) 

   (√   
  
 
)
 

 

(4.19) 

Pro výpočet uvažujeme: 

            (4.20) 

Výpočet bodů ležících na parabole: 

 
y a c L1 Y1 L2 Y2 L3 Y3 L4 Y4 

d/D = 0,2 0,014 -39,520 0,019 0,011 0,014 0,021 0,002 0,020 0,004 0,018 0,007 

d/D = 0,3 0,021 -11,851 0,028 0,025 0,021 0,047 0,003 0,044 0,005 0,039 0,010 

d/D = 0,4 0,029 -4,818 0,038 0,045 0,029 0,085 0,004 0,080 0,007 0,071 0,014 

Tab. 4.3 Určení parabolického konce náboje (hodnoty v m) 
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Obr. 4.3 Tvorba parabolického konce náboje (d/D = 0,3)  

 

4. 3 Návrh savky 

Savka se pro zjednodušení zvolila pouze ve tvaru komolého kužele délky 5∙D (tj. 1000 mm) 

a vrcholovém úhlu 9 °. Tento úhel by měl zajistit bezpečnost z hlediska odtržení proudění 

od stěny savky. Od roviny procházející středem hloubky lopatkové mříže je počátek kužele 

vzdálen 0,5∙D (tj. 100 mm).  

 

Obr. 4.4 Návrh savky (d/D = 0,3)  
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4. 4 Návrh lopatek 

Tvar lopatek se určoval pomocí konformní transformace. Nejdříve bylo nutné určit nátokové 

a odtokové úhly lopatek (β1 a β2). Úhly se určovaly na několika válcových řezech (viz 

obr. 4.5), aby bylo možné lopatky vytvarovat s podmínkou bezrázového nátoku po celé 

náběžné hraně. Lopatka pro turbínu d/D = 0,4 byla vytvořena pomocí 3 válcových řezů. 

Pro zbylé dvě turbíny také platily tyto 3 řezy, ale přibyl ještě jeden řez u náboje. 

 

Obr. 4.5 Válcové řezy na lopatce 

Nejdříve se nalezly vhodné úhly β1 a β2 pro turbínu d/D = 0,4. Úhly na řezech R0 = 100 mm, 

R0 = 70 mm a R0 = 40 mm byly u všech turbín stejné a byly určeny výpočetním softwarem 

vyvinutým doc. Haluzou, který je založen na výpočtu metodou singularit (viz kap. 3.1). 

Výpočet metodou singularit má omezení v tom, že pracuje pouze s potenciálním prouděním 

v rovině, není v něm tedy zahrnuto proudění ve směru poloměru. Proto jsou tyto úhly pouze 

návrhové, jejich hodnota se může dále doladit pomocí CFD výpočtu. Pro určení úhlů β1 a β2 

na poloměrech R0 = 30 mm (pro d/D = 0,3) a R0 = 20 mm (pro d/D = 0,2) bylo přibližně 

využito interpolace pomocí polynomu druhého stupně v programu Excel (viz graf 4.1).  

 

Graf 4.1 Interpolace úhlů  
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V tab. 4.4 jsou uvedeny návrhové úhly β1 a β2 pro jednotlivé turbíny: 

 
R0 = 100 mm R0 = 70 mm R0 = 40 mm R0 = 30 mm R0 = 20 mm 

β1  β2  β1  β2  β1 β2  β1  β2  β1  β2  

d/D = 0,4 24,625 8,350 33,563 11,381 57,846 11,412 
 

x x x x 

d/D = 0,3 24,625 8,350 33,563 11,381 57,846 11,412 
 

70 11 x x 

d/D = 0,2 24,625 8,350 33,563 11,381 57,846 11,412 
 

x x 82 10 

Tab. 4.4 Návrhové nátokové a odtokové úhly lopatek (všechny hodnoty v °) 

 

Pro výpočet x ze zvoleného ξ vyjádříme z rov. (3.4):  

     
     
 

   
     
 

 

(4.21) 

Souřadnici η určíme pomocí teorie lineární změny úhlu β na souřadnici ξ podle rov. (3.8): 

  
 

 
   (

   (    
 
 )

   (     )
) 

(4.22) 

Definice konstant A a B, včetně doplňkových úhlů   ̅̅ ̅ a   ̅̅ ̅ a převodu do Kartézského systému 

je popsána v kap. (3.2).  

 

Z definice konformní transformace plyne, že profil musí být umístěný symetricky 

kolem osy η. Profil proto uložíme v intervalu ξ = (50; -50). Z toho vyplývá, že hloubka 

lopatkové mříže je h = 100. Konstanta lopatkové mříže a se řídí polohou lopatkové mříže. 

Pro její výpočet budu uvažovat x1 = 0 a x2 = 0,035 m. 

 

Výpočet konformní transformace pro d/D = 0,4: 

 na poloměru R0 = 100 mm 

  ̅̅ ̅             

  ̅̅ ̅             

 A = - 1,28304 

B = - 0,00284 

a = 0,35  
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ξ η φ x [m] y [m] z [m] 

-50 0 0 0 0,1 0 

-40 -22,6708 -4,54629 0,0035 0,099685 -0,00793 

-30 -47,2069 -9,46664 0,007 0,098638 -0,01645 

-20 -73,8881 -14,8172 0,0105 0,096675 -0,02557 

-10 -103,067 -20,6685 0,014 0,093564 -0,0353 

0 -135,195 -27,1114 0,0175 0,089012 -0,04557 

10 -170,867 -34,2649 0,021 0,082644 -0,0563 

20 -210,883 -42,2894 0,0245 0,073976 -0,06729 

30 -256,36 -51,4092 0,028 0,062375 -0,07816 

40 -308,925 -61,9504 0,0315 0,047024 -0,08825 

50 -371,078 -74,4143 0,035 0,026868 -0,09632 

Tab. 4.5 Konformní transformace pro d/D = 0,4 na R0 = 100 mm  

 na poloměru R0 = 70 mm 

  ̅̅ ̅             

  ̅̅ ̅             

A = - 1,17859 

B = - 0,00387 

a = 0,5  

ξ η φ x [m] y [m] z [m] 

-50 0 0 0 0,07 0 

-40 -15,7318 -4,50684 0,0035 0,069784 -0,0055 

-30 -32,8977 -9,42449 0,007 0,069055 -0,01146 

-20 -51,702 -14,8115 0,0105 0,067674 -0,01789 

-10 -72,4027 -20,7418 0,014 0,065463 -0,02479 

0 -95,3306 -27,3102 0,0175 0,062197 -0,03212 

10 -120,921 -34,6413 0,021 0,057591 -0,03979 

20 -149,76 -42,9032 0,0245 0,051275 -0,04765 

30 -182,669 -52,3308 0,028 0,042777 -0,05541 

40 -220,839 -63,2657 0,0315 0,03149 -0,06252 

50 -266,105 -76,2335 0,035 0,016658 -0,06799 

Tab. 4.6 Konformní transformace pro d/D = 0,4 na R0 = 70 mm 
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 na poloměru R0 = 40 mm 

  ̅̅ ̅             

  ̅̅ ̅             

A = - 0,9664 

B = - 0,0081 

a = 0,875  

ξ η  φ  x [m] y [m] z [m] 

-50 0 0 0 0,04 0 

-40 -6,87205 -3,44522 0,0035 0,039928 -0,0024 

-30 -15,0117 -7,52595 0,007 0,039655 -0,00524 

-20 -24,5988 -12,3323 0,0105 0,039077 -0,00854 

-10 -35,8784 -17,9872 0,014 0,038045 -0,01235 

0 -49,1928 -24,6622 0,0175 0,036351 -0,01669 

10 -65,0371 -32,6056 0,021 0,033696 -0,02155 

20 -84,1621 -42,1937 0,0245 0,029635 -0,02687 

30 -107,782 -54,0352 0,028 0,023492 -0,03238 

40 -138,051 -69,21 0,0315 0,014198 -0,0374 

50 -179,372 -89,926 0,035 5,17E-05 -0,04 

Tab. 4.7 Konformní transformace pro d/D = 0,4 na R0 = 40 mm 

 

Výpočet konformní transformace pro d/D = 0,3: 

Hodnoty na poloměrech R0 = 100 mm, R0 = 70 mm a R0 = 40 mm jsou stejné jako 

u d/D = 0,4. Přibývá pouze výpočet na R0 = 30 mm. 

 

 R0 = 30 mm 

  ̅̅ ̅          

  ̅̅ ̅         

A = - 0,86394 

B = - 0,0103 

a = 1,166  
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ξ η  φ  x [m] y [m] z [m] 

-50 0 0 0 0,03 0 

-40 -4,23887 -2,83348 0,0035 0,029963 -0,00148 

-30 -9,75414 -6,52016 0,007 0,029806 -0,00341 

-20 -16,7005 -11,1635 0,0105 0,029432 -0,00581 

-10 -25,2999 -16,9117 0,014 0,028703 -0,00873 

0 -35,8759 -23,9813 0,0175 0,02741 -0,01219 

10 -48,9157 -32,6977 0,021 0,025246 -0,01621 

20 -65,1911 -43,577 0,0245 0,021733 -0,02068 

30 -86,021 -57,5008 0,028 0,016119 -0,0253 

40 -113,936 -76,1609 0,0315 0,007176 -0,02913 

50 -154,823 -103,491 0,035 -0,007 -0,02917 

Tab. 4.8 Konformní transformace pro d/D = 0,3 na R0 = 30 mm 

 

Výpočet konformní transformace pro d/D = 0,2: 

Hodnoty na poloměrech R0 = 100 mm, R0 = 70 mm a R0 = 40 mm jsou stejné jako 

u d/D = 0,4. Přibývá pouze výpočet na R0 = 20 mm. 

 

 R0 = 20 mm 

  ̅̅ ̅         

  ̅̅ ̅         

A = - 0,76794 

B = - 0,01257 

a = 1,75 
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ξ η  φ  x [m] y [m] z [m] 

-50 0 0 0 0,02 0 

-40 -2,05553 -2,061025885 0,0035 0,019987 -0,00072 

-30 -5,46481 -5,479435611 0,007 0,019909 -0,00191 

-20 -10,3501 -10,37779739 0,0105 0,019673 -0,0036 

-10 -16,9062 -16,95149001 0,014 0,019131 -0,00583 

0 -25,4363 -25,50436019 0,0175 0,018051 -0,00861 

10 -36,4195 -36,51698666 0,021 0,016074 -0,0119 

20 -50,6519 -50,78747944 0,0245 0,012644 -0,0155 

30 -69,5726 -69,75880121 0,028 0,006919 -0,01876 

40 -96,1776 -96,43495825 0,0315 -0,00224 -0,01987 

50 -138,54 -138,9107058 0,035 -0,01507 -0,01314 

Tab. 4.9 Konformní transformace pro d/D = 0,2 na R0 = 20 mm 
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5 Modelování a CFD výpočty 

 

5. 1 Vytvoření 3D modelu 

Trojrozměrný model byl vytvořen v programu Autodesk Inventor Professional 2011 (dále jen 

Inventor). Sloužil jako podklad pro následné vytvoření výpočetní sítě pro CFD.  

 

5. 1. 1 Modelování lopatek 

K modelování lopatek bylo využito prostorových souřadnic bodů ležících na střední čáře 

profilu získaných výpočtem konformní transformace. Do Inventoru byl vložen excelovský 

sešit s vypočtenými souřadnicemi a body ležící na stejném válcovém řezu byly proloženy 

splajnem. Tímto způsobem vznikly na lopatce 3 nebo 4 křivky, které se následně pomocí 

příkazu Šablonování nechaly proložit plochou (obr. 5.1). 

 

Obr. 5.1 Modelování lopatky (d/D = 0,4) 

 

Pro zjednodušení nebyl použit pro vytvoření tělesa lopatky žádný hydraulický profil. 

Tloušťka lopatky je tedy konstantní a byla zvolená v hodnotě 3 mm. Pro lepší vlastnosti 

proudění na náběžné hraně lopatky a v blízkém okolí za ní byla náběžná hrana zaoblena. 

Pokud by se tato úprava neprovedla, mohlo by za náběžnou hranou dojít k odtržení proudění a 
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s tím spojené negativní jevy v podobě snížené účinnosti. Upravit bylo potřeba i odtokovou 

hranu, protože při absenci hydraulického profilu by hrozilo nebezpečí vzniku velkých úplavů 

za odtokovou hranou, které by mohly mít za následek opět snížení účinnosti. Z toho důvodu 

se provedlo sražení odtokové hrany na sací straně lopatky.  

 

Obr. 5.2 Model lopatky (d/D = 0,4)  

 

U lopatky pro d/D = 0,2 vznikl problém s nepříjemně vykrojenou odtokovou hranou (viz 

obr. 5.3). 

 

Obr. 5.3 Lopatka d/D = 0,2 před úpravou 
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Proto byla provedena úprava odtokové hrany. Řezy na poloměrech R0 = 70 mm a R0 = 40 mm 

byly prodlouženy pomocí teorie kvadratické změny β na souřadnici ξ (viz kap. 3.2.2) tak, 

aby byla odtoková hrana přibližně srovnána do přímky. Úhly β1 a β2 zůstaly na těchto 

poloměrech stejné jako před korekcí. Řezy na R0 = 100 mm a R0 = 20 mm se neupravovaly. 

 

Výpočet kvadratické změny β na souřadnici ξ byl proveden doc. Haluzou. Výsledkem tohoto 

výpočtu byly souřadnice ξ a η, které se následně převedly do Kartézského souřadného 

systému. 

 

 korekce na poloměru R0 = 70 mm 

  ̅̅ ̅             

  ̅̅ ̅             

A = - 1,17859 

B = - 0,00387 

a = 0,5  

 

ξ η φ x [m] y [m] z [m] 

-50 0 0 0 0,07 0 

-40 -15,86070 -4,54375585 0,0035 0,06978 -0,00555 

-30 -33,42255 -9,57485528 0,007 0,069025 -0,01164 

-20 -52,90242 -15,15542696 0,0105 0,067565 -0,0183 

-10 -74,56664 -21,36176882 0,014 0,065191 -0,0255 

0 -98,74431 -28,28816107 0,0175 0,06164 -0,03317 

10 -125,8485 -36,05293954 0,021 0,056593 -0,0412 

20 -156,4054 -44,80684657 0,0245 0,049664 -0,04933 

30 -191,0978 -54,74548707 0,028 0,040405 -0,05716 

40 -230,8331 -66,12881201 0,0315 0,028328 -0,06401 

50 -276,8497 -79,31159685 0,035 0,012983 -0,06879 

Tab. 5.1 Konformní transformace pro d/D = 0,2 na R0 = 70 mm s korekcí odtokové hrany 
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 Korekce na poloměru R0 = 40 mm 

  ̅̅ ̅             

  ̅̅ ̅             

A = - 0,9664 

B = - 0,0081 

a = 0,875  

 

ξ η φ x [m] y [m] z [m] 

-50 0 0 0 0,04 0 

-40 -6,916756 -3,46763311 0,0035 0,039927 -0,00242 

-30 -15,19243 -7,61654355 0,007 0,039647 -0,0053 

-20 -25,01120 -12,53906675 0,0105 0,039046 -0,00868 

-10 -36,62529 -18,36165223 0,014 0,037963 -0,0126 

0 -50,38552 -25,26017939 0,0175 0,036175 -0,01707 

10 -66,79596 -33,48735772 0,021 0,03336 -0,02207 

20 -86,61159 -43,42168743 0,0245 0,029053 -0,02749 

30 -111,0313 -55,66421773 0,028 0,022562 -0,03303 

40 -142,1253 -71,25282371 0,0315 0,012856 -0,03788 

50 -183,9377 -92,21497165 0,035 -0,00155 -0,03997 

Tab. 5.2 Konformní transformace pro d/D = 0,2 na R0 = 40 mm s korekcí odtokové hrany 
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5. 1. 2 Modelování náboje 

Náboj je vytvořen rotací paraboly (viz kap. 4.2) kolem osy. Špička náboje je seříznuta tak, 

aby vznikla ploška o průměru 3 mm. To usnadní tvorbu výpočetní sítě a při CFD výpočtu 

zajistí lepší konvergenci výpočtu.   

 

Obr. 5.4 Model náboje  

 

5. 1. 3 Vytvoření celkového 3D modelu 

Od tělesa savky v Inventoru bylo odečteno těleso náboje a lopatek. Na vstupní část se přidala 

tzv. ustalovací délka v délce 2,5∙D (tj. 500 mm). Ustalovací délka je část přívodního potrubí, 

která je důležitá z hlediska CFD výpočtu. K modelu se přidává z toho důvodu, aby na oběžné 

kolo proudil už vyvinutý rychlostní profil a ne jen konstantní profil určený vstupní okrajovou 

podmínkou. Ustalovací délka se připojuje i na výstupní část potrubí za savku. Její délka je 5∙D 

(tj. 1000 mm). Její význam je v oddálení odtokové plochy tak, aby se v modelu při výpočtu 

část proudění neodrazila od odtokové plochy a nesměřovala tak zpět do modelu, tzn. aby 

nevzniklo zpětné proudění (reversed flow). 

 

Model je rotačně symetrický. Rovněž řešení a okrajové podmínky se dají předpokládat 

rotačně symetrické. Toho bylo možno využít pro zjednodušení modelu. Model byl rozříznut 

rovinou procházející osou rotace. V CFD se tak počítala jen jedna polovina modelu. Tím 

se ušetřil počet výpočetních buněk a s tím spojený i výpočetní čas. 
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Obr. 5.5 Model připravený v Inventoru (d/D = 0,4) 

 

5. 2 Tvorba výpočetní sítě 

V Inventoru byl model uložen ve formátu *.stp. Tedy ve formátu, ve kterém se model 

dá načíst do softwaru Gambit (viz obr. 5.6), kde byla vytvořena výpočetní síť. Síť může být 

tvořena různými typy buněk - kvádr (hexa), čtyřstěn (tetra) nebo jehlan či hranol 

s trojúhelníkovou podstavou. Snahou by mělo být vytvořit výpočetní síť složenou pouze 

z hexa prvků, protože tyto prvky vytváří nejkvalitnější síť. Čím kvalitnější se vytvoří 

výpočetní síť, tím přesnější a věrohodnější výsledky dostaneme z CFD výpočtu.     

 

Obr. 5.6 Vložený model do Gambitu  
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Celý objem modelu bylo nutno ještě před vytvořením výpočetní sítě rozdělit na menší 

podobjemy. To slouží jednak k jednoduššímu vytvoření sítě a je to důležité i z hlediska 

nastavení rotace oběžného kola. Proto byl model rozdělen na podobjemy nazvané 

stator_vstup, rotor a stator_vystup. Stator_vstup je nerotující část modelu a na modelu to je 

vstupní ustalující délka. Rotor je pohybující se část modelu a představuje náboj a lopatku. 

Stator_vystup je opět nerotující část skládající se ze savky a výstupní ustalující délky.  

 

V mém případě by bylo v Gambitu příliš náročné vytvořit síť obsahující pouze hexa prvky, 

proto jsem přistoupil k řešení, kdy se hexa prvky použijí pouze v okolí lopatky, aby se 

co nejkvalitněji připravila síť pro výpočet proudění kolem lopatky. Výpočetní síť kolem 

lopatky jsem vytvořil pomocí příkazu Boundary layer (tj. modelování mezní vrstvy). Nastavil 

jsem požadovaný počet uzlů na jednotlivých hranách a počet buněk po výšce modelované 

mezní vrstvy. 

 

 

Obr. 5.7 Výpočetní síť kolem lopatky  

 

Ostatní buňky v prostoru rotoru byly tvořeny prvky typu tetra. Buňky v obou statorových 

částech byly hranoly s trojúhelníkovou podstavou. 

Protože jsem model řešil jako rotačně symetrický, musel jsem pro toto řešení splnit určité 

předpoklady. Ty jsou kladeny na buňky ležící na rovině řezu, tj. na plochách, které se budou 

periodicky párovat. Na těchto plochách musí být stejný počet buněk a buňky musí být stejně 

rozložené po ploše. Jinak by nedošlo ke spárování buněk a model by nemohl být počítán 

zjednodušeně. Vlastní párování se ale provádí až dále ve Fluentu. 
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V Gambitu se předepsaly okrajové podmínky. Na vstupní plochu jsem předepsal okrajovou 

podmínku velocity_inlet. Tato okrajová podmínka slouží k nastavení rychlosti vstupující 

kapaliny. Na výstupní plochu jsem předepsal okrajovou podmínku pressure_outlet, která 

slouží k nastavení přetlaku na výstupu z domény. Na všechny ostatní vnější plochy včetně 

ploch na lopatce a náboji se předepíše okrajová podmínka typu wall. Tato okrajová podmínka 

značí neprostupnou stěnu. 

 

Obr. 5.8 Okrajové podmínky (modře – velocity_inlet, červeně – pressure_outlet, šedě – wall) 

 

Pro výpočty ve Fluentu se v Gambitu vygeneruje soubor typu *.msh. To je formát obsahující 

informace o geometrii modelu, výpočetní síti a okrajových podmínkách. 

 

5. 3 Nastavení řešiče 

Pro CFD výpočty jsem využil ANSYS Fluent 13 (dále jen Fluent). V této kapitole je popsáno, 

s jakým nastavením Fluentu byly modely spočítány.  

 

Výpočty byly prováděny se zvýšenou numerickou přesností (double precision), stacionárním 

prouděním a schématem Pressure-based, které je vhodné pro řešení proudění kapalin s malou 

stlačitelností.  

Jako model turbulence byl vybrán model Realizable k-ε s nerovnovážnými stěnovými 

funkcemi (Non-equilibrium wall functions). Tento model je dvourovnicový a využívá 

transportní rovnice pro turbulentní kinematickou energii k a pro disipační energii ε.   
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Ve všech podobjemech (stator_vstup, rotor, stator_vystup) byla nastavena jako proudící 

kapalina voda. Rotace se řešila přístupem MFR (Multiple frame of reference). Při tomto 

přístupu se rotor fyzicky netočí. Pokud se počítá proudění ve statorové oblasti, tak se řeší 

rovnice v absolutním souřadném systému a pokud se počítá proudění v rotorové oblasti, tak 

řešič přepne rovnice do relativního souřadného systému. Tento přístup má omezení na některé 

typy úloh, ale pro můj výpočet je plně dostačující.  

 

Výpočet otáček rotoru z rov. (1.4): 

  
    √ 

 
 
    √   

   
                 

   (5.1) 

 

Okrajové podmínky na vstupu do domény: 

 Velocity magnitude: v0 = 5,381 m/s (platí pouze pro Qn, viz tab. 4.1) 

 Turbulent intensity: 5 % 

 Hydraulic diameter: 0,08 m pro d/D = 0,2 

 0,07 m pro d/D = 0,3 

 0,06 m pro d/D = 0,4 

 

Okrajové podmínky na výstupu z domény: 

 Gauge pressure: 0 Pa 

 Backflow turbulent intensity: 10 % 

 Backflow hydraulic diameter: 0,357 m 

 

Výpočty se řešily s použitím schéma SIMPLE. Pomocí tohoto schématu se modelují vzájemné 

vazby mezi rychlostmi a tlakem. Pro přenos hodnot na hranice buněk bylo nejdříve použito 

diskretizační schéma First order upwind. Toto schéma je přesnosti prvního řádu, proto 

přesnost výsledků není dostatečná, ale dobře se dosahuje konvergence. Po zkonvergování 

úlohy na prvním řádu přesnosti se proto přepne na diskretizační schéma druhého řádu 

přesnosti (Second order upwind). Úloha byla považována za vypočítanou, když bylo 

zkonvergované řešení na druhém řádu přesnosti.  
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6 Vyhodnocení CFD výpočtů 

6. 1 Kontrola hydraulického řešení 

Cílem práce bylo stanovit, jaký průběh má účinnost v závislosti na měnících se provozních 

podmínkách při různém průměru náboje. Aby se mohl vyslovit závěr, který má nějakou 

vypovídající hodnotu, je třeba se nejdříve ujistit, že hydraulický návrh turbín je řešený 

správně. Zkontroluji proto nejdříve, zda jsou lopatky opravdu natékány v návrhovém bodě 

bez rázu. Pokud by se někde objevil nátok s rázem, musel by se upravit úhel náběhu β1. 

 d/D = 0,2 

 

Obr. 6.1 Vektory rychlosti na náběžné hraně u d/D=0,2 na R0=20 mm při průtoku Qn 

 

 

Obr. 6.2 Vektory rychlosti na náběžné hraně u d/D=0,2 na R0=70 mm při průtoku Qn 
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Obr. 6.3 Vektory rychlosti na náběžné hraně u d/D=0,2 na R0=100 mm při průtoku Qn 

 

 d/D = 0,3 

 

Obr. 6.4 Vektory rychlosti na náběžné hraně u d/D=0,3 na R0=30 mm při průtoku Qn 
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Obr. 6.5 Vektory rychlosti na náběžné hraně u d/D=0,3 na R0=70 mm při průtoku Qn 

 

 

Obr. 6.6 Vektory rychlosti na náběžné hraně u d/D=0,3 na R0=100 mm při průtoku Qn 
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 d/D = 0,4 

 

Obr. 6.7 Vektory rychlosti na náběžné hraně u d/D=0,4 na R0=40 mm při průtoku Qn 

 

 

Obr. 6.8 Vektory rychlosti na náběžné hraně u d/D=0,4 na R0=70 mm při průtoku Qn 
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Obr. 6.9 Vektory rychlosti na náběžné hraně u d/D=0,4 na R0=100 mm při průtoku Qn 

 

Ze všech výše uvedených obrázků je patrné, že relativní složka rychlosti směřuje ve směru 

střední čáry lopatky, takže ráz na náběžné hraně nevzniká. To je důležité z hlediska 

minimalizace ztrát na náběžné hraně.  

Lopatky jsem se snažil navrhnout tak, aby byl průtok rovnoměrný po celé výšce lopatky. 

Z následujících grafů závislosti průběhu meridiální složky rychlosti na poloze řezu pro různé 

průtoky lze odvodit, že proudové pole je rovnoměrné.  

 

Graf 6.1 Průběh meridiální rychlosti po poloměru R0 pro d/D = 0,2 
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Graf 6.2 Průběh meridiální rychlosti po poloměru R0 pro d/D = 0,3 

 

 

Graf 6.3 Průběh meridiální rychlosti po poloměru R0 pro d/D = 0,4 
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6. 2 Vyhodnocení charakteristik turbín 

 

Na obr. (6.10) je náčrt modelu s vyznačenými rovinami, kde se odečítaly veličiny, které slouží 

pro výpočet energetických charakteristik turbíny. Rovina 1 se nachází cca 10 mm 

před vstupem do oběžného kola. Rovina 2 je umístěna na konci savky. Odečítané veličiny 

jsou ve Fluentu na dané rovině průměrovány přes hmotnostní průtok (Mass-weighted 

average): 

 ̅  
 

 
 ∫     

 

 

 

(6.1) 

 

Obr. 6.10 Poloha rovin pro odečítání veličin  

 

 d/D = 0,2 

 
Mkl [Nm] n [min

-1
] Q [m

3
/s] pc1 [Pa] pc2 [Pa] 

0,7Qn 1,624 1777,287 0,113 12554,26 737,99 

0,8Qn 5,059 1777,287 0,129 22149,87 1065,39 

0,9Qn 8,784 1777,287 0,145 32240,75 1562,01 

Qn 12,941 1777,287 0,162 42818,33 2323,63 

1,1Qn 17,491 1777,287 0,178 53625,99 3204,70 

1,2Qn 22,318 1777,287 0,194 64366,82 4177,06 

1,3Qn 26,917 1777,287 0,210 73856,76 4936,51 

1,4Qn 31,092 1777,287 0,226 81794,91 5781,93 

1,5Qn 34,995 1777,287 0,243 89913,79 6454,47 

1,6Qn 38,192 1777,287 0,259 97301,87 7237,39 

Tab. 6.1 Odečtené hodnoty z Fluentu pro d/D = 0,2 
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kde: Mkl [Nm] kroutící moment na 1 lopatku 

 n [min
-1

] otáčky turbíny 

 Q [m
3
/s] průtok 

 pc [Pa] celkový tlak 

 

 d/D = 0,3 

 
Mkl [Nm] n [min

-1
] Q [m

3
/s] pc1 [Pa] pc2 [Pa] 

0,7Qn 0,942 1777,287 0,107 11271,02 671,59 

0,8Qn 4,483 1777,287 0,123 21194,62 921,235 

0,9Qn 8,254 1777,287 0,138 31318,51 1361,31 

Qn 12,158 1777,287 0,153 41473,88 1969,26 

1,1Qn 16,255 1777,287 0,169 51384,48 2740,80 

1,2Qn 20,522 1777,287 0,184 61300,21 3624,60 

1,3Qn 24,672 1777,287 0,199 70243,13 4357,51 

1,4Qn 28,584 1777,287 0,215 77619,12 5092,21 

1,5Qn 32,053 1777,287 0,230 85613,48 6032,47 

1,6Qn 35,348 1777,287 0,246 92209,06 6425,48 

1,7Qn 38,531 1777,287 0,261 101601,9 7178,72 

Tab. 6.2 Odečtené hodnoty z Fluentu pro d/D = 0,3 

 d/D = 0,4 

 
Mkl [Nm] n [min

-1
] Q [m

3
/s] pc1 [Pa] pc2 [Pa] 

0,7Qn 0,710 1777,287 0,099 9449,22 578,30 

0,8Qn 3,836 1777,287 0,113 19503,31 772,98 

0,9Qn 7,282 1777,287 0,127 30023,99 1145,57 

Qn 11,012 1777,287 0,142 40427,97 1694,57 

1,1Qn 14,936 1777,287 0,156 50564,07 2442,39 

1,2Qn 18,899 1777,287 0,170 60136,02 3289,72 

1,3Qn 22,659 1777,287 0,184 68034,80 3902,40 

1,4Qn 26,192 1777,287 0,198 75071,41 4596,38 

1,5Qn 29,394 1777,287 0,213 82701,90 5166,74 

1,6Qn 32,122 1777,287 0,227 90831,84 5858,84 

1,7Qn 36,058 1777,287 0,241 103719,00 6915,16 

Tab. 6.3 Odečtené hodnoty z Fluentu pro d/D = 0,4 
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Celkový tlak je součet statického a dynamického tlaku: 

            
 

 
      

(6.2) 

Pro výpočet měrné energie je využitý vztah (1.9), do něj je dosazen vztah (6.2): 

  
     
 

 
  
    

 

 
     

       
 

  

(6.3) 

 Pro výpočet hydraulické účinnosti je použitý vztah (1.8): 

   
    

     
 
            

         
 

       

        
 

(6.4) 

Pro výpočet jednotkových otáček je použitý vztah (1.4): 

    
   

√ 
  
   

√
 
 

 

(6.5) 

Pro výpočet jednotkového průtoku je použitý vztah (1.5): 

    
 

   √ 
 

 

   √
 
 

 

(6.6) 

Výpočet jednotkového průtoku [12]: 

                    (6.7) 

 

Výpočet charakteristik turbín se prováděl postupným zadáváním různých hodnot vstupní 

rychlosti. Diference vstupní rychlosti pro výpočty byla v hodnotě 0,1 ∙ cm (tj. 0,538 m/s, 

viz tab. (4.1)). Výpočet se prováděl pouze v té části charakteristiky, kde je hydraulická 

účinnost vyšší než 60 %. 

Ve výpočtech se uvažuje: 

 gravitační zrychlení g = 9,81 m/s
2
 

 hustota vody ρ = 998 kg/m
3
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 d/D = 0,2 

 

 
Y [J/kg] ηh [1] Q11 [m

3
/s] P11 [W] n11 [min

-1
] 

0,7Qn 11,840 0,451 2,581 11400,696 323,554 

0,8Qn 21,127 0,689 2,208 14896,460 242,218 

0,9Qn 30,740 0,731 2,059 14737,549 200,802 

Qn 40,576 0,734 1,991 14316,293 174,779 

1,1Qn 50,522 0,725 1,963 13927,041 156,632 

1,2Qn 60,310 0,710 1,960 13625,135 143,359 

1,3Qn 69,058 0,690 1,984 13411,327 133,972 

1,4Qn 76,165 0,671 2,035 13374,765 127,569 

1,5Qn 83,627 0,642 2,081 13084,537 121,745 

1,6Qn 90,245 0,609 2,136 12738,162 117,195 

Tab. 6.4 Výpočet charakteristik turbíny d/D = 0,2 

 

 

Graf 6.4 Charakteristika turbíny d/D = 0,2 
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 d/D = 0,3 

 
Y [J/kg] ηh [1] Q11 [m

3
/s] P11 [W] n11 [min

-1
] 

0,7Qn 10,620 0,307 2,586 7788,77 341,622 

0,8Qn 20,314 0,669 2,137 14000,22 247,015 

0,9Qn 30,017 0,740 1,978 14350,54 203,206 

Qn 39,583 0,744 1,914 13959,73 176,955 

1,1Qn 48,741 0,735 1,897 13658,5 159,468 

1,2Qn 57,791 0,717 1,900 13356,32 146,450 

1,3Qn 66,017 0,697 1,926 13151,46 137,022 

1,4Qn 72,672 0,681 1,977 13192,58 130,598 

1,5Qn 79,740 0,649 2,022 12870,93 124,675 

1,6Qn 85,955 0,623 2,078 12682,77 120,085 

1,7Qn 94,612 0,580 2,104 11971,49 114,458 

Tab. 6.5 Výpočet charakteristik turbíny d/D = 0,3 

 

 

Graf 6.5 Charakteristika turbíny d/D = 0,3 
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 d/D = 0,4 

 
Y [J/kg] ηh [1] Q11 [m

3
/s] P11 [W] n11 [min

-1
] 

0,7Qn 8,889 0,300 2,611 7660,571 373,425 

0,8Qn 18,768 0,671 2,053 13491,565 256,989 

0,9Qn 28,936 0,734 1,860 13377,194 206,967 

Qn 38,811 0,745 1,785 13022,978 178,708 

1,1Qn 48,218 0,740 1,761 12755,752 160,331 

1,2Qn 56,960 0,726 1,768 12570,765 147,515 

1,3Qn 64,261 0,712 1,803 12577,133 138,883 

1,4Qn 70,616 0,696 1,852 12620,804 132,486 

1,5Qn 77,691 0,663 1,892 12273,730 126,310 

1,6Qn 85,143 0,619 1,928 11690,674 120,655 

1,7Qn 96,998 0,574 1,919 10792,491 113,042 

Tab. 6.6 Výpočet charakteristik turbíny d/D = 0,4 

 

 

Graf 6.6 Charakteristika turbíny d/D=0,4  
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6. 3 Porovnání charakteristik 

 

 

Graf 6.7 Závislost jednotkového průtoku na jednotkových otáčkách 

 

Graf (6.7) potvrzuje domněnku vyslovenou v úvodu, že průtočnost turbíny je závislá 

na velikosti náboje. Je patrné, že s rostoucím průměrem náboje se průtočnost snižuje. Za tuto 

skutečnost může fakt, že se u zvětšujícího se náboje zmenšuje průtočná plocha.  

Dále je zjevné, že minimum průtočnosti nastává u turbín s odlišnou velikostí náboje při různé 

hodnotě jednotkových otáček. S rostoucí velikostí náboje se oblast minima průtočnosti 

posouvá směrem k vyšší hodnotě jednotkových otáček.  
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Graf 6.7 Závislost jednotkového výkonu na jednotkových otáčkách 

 

 

Graf 6.8 Závislost jednotkového výkonu na jednotkovém průtoku 

 

Z grafu (6.7) a grafu (6.8) je patrné, že velikost náboje má vliv na velikost jednotkového 

výkonu. To je důležitý údaj zejména pro provozovatele vodních elektráren. Se zvyšujícím 

se průměrem náboje klesá hodnota jednotkového výkonu v závislosti na jednotkovém průtoku 

či jednotkových otáčkách. Je to dáno tím, že jednotkový výkon je funkcí jednotkového 

průtoku (viz rov. (6.7)).  
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Graf 6.9 Závislost hydraulické účinnosti na jednotkovém průtoku 

 

 

Graf 6.10 Závislost hydraulické účinnosti na jednotkových otáčkách 

 

V grafech (6.9) a (6.10) lze vidět, že hodnota maximální hydraulické účinnosti všech turbín 

se blíží návrhové účinnosti v hodnotě 75 %. Je to dáno tím, že se s měnícím se průtokem mění 
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(6.8) 

   
 

  
 

     

 

(6.9) 

Z rov. (6.9) je patrné, že aby zůstala hodnota účinnosti ηh konstantní, musí se při změně 

průtoku změnit i hodnota disipačního výkonu. 

 

6. 4 Disipace 

 

Pro výpočet   vyjádříme z rov. (6.8): 

        (
    
  

) 

(6.10) 

Při uvažování, že       , můžeme psát vztah pro jednotkový disipační výkon: 

            (     )    (6.11) 

 

d/D = 0,2  d/D = 0,3  d/D = 0,4 

   [W]     [W]     [W]     [W]     [W]     [W] 

0,7Qn 1629,47 13863,9  0,7Qn 2569,26 17536,4  0,7Qn 2060,18 17898,29 

0,8Qn 1232,49 6718,92  0,8Qn 1234,29 6927,53  0,8Qn 1042,57 6610,70 

0,9Qn 1645,58 5421,87  0,9Qn 1449,86 5017,58  0,9Qn 1334,18 4835,89 

Qn 2373,69 5180,14  Qn 2080,59 4780,36  Qn 1879,72 4450,72 

1,1Qn 3414,38 5292,37  1,1Qn 2963,49 4918,48  1,1Qn 2645,07 4488,72 

1,2Qn 4778,92 5564,83  1,2Qn 4188,20 5255,15  1,2Qn 3650,69 4737,67 

1,3Qn 6511,44 6016,50  1,3Qn 5722,40 5712,97  1,3Qn 4778,43 5076,42 

1,4Qn 8439,55 6547,49  1,4Qn 7304,20 6170,48  1,4Qn 6122,29 5515,05 

1,5Qn 11293,48 7286,26  1,5Qn 9891,36 6934,40  1,5Qn 8412,08 6251,75 

1,6Qn 14988,86 8178,75  1,6Qn 12757,62 7664,847  1,6Qn 11865,58 7185,20 

    1,7Qn 17807,44 8635,067  1,7Qn 17316,94 7997,66 

Tab. 6.7 Výpočet disipačního výkonu a jednotkového disipačního výkonu 
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Graf 6.11 Závislost disipačního výkonu na průtoku 

 

Z grafu (6.11) je patrné, že hodnota disipace není při změně průtoku konstantní. Nejnižší 

hodnoty však disipace nenabývá v oblasti maximální účinnosti ale vlevo od ní. To značí, 

že hydraulický návrh má určité rezervy pro možné zlepšení. Nejvyšší hodnoty disipace 

dosahuje turbína s největším průměrem náboje. Se snižujícím se průměrem náboje klesá 

i hodnota disipace. 
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Graf 6.12 Závislost disipačního výkonu na jednotkových otáčkách 

 

Graf (6.12) ukazuje, že hodnota disipace s roustoucími jednotkovými otáčkami klesá u všech 

sledovaných turbín. Její hodnota je však pro různé velikosti náboje při stejných jednotkových 

otáčkách téměř stejná. 

 

6. 5 Zpětný vír v savce 

Za oběžným kolem v savce vzniká zpětný vír. Voda vystupující z oběžného kola proudí 

nejdříve po stěně savky a poté se jejím středem vrací zpět k oběžnému kolu (obr. 6.11). 

 

Obr. 6.11 Zpětný vír za oběžným kolem (d/D = 0,2) při Qn 
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Obr. 6.12 Oblast zpětného proudění v savce u d/D=0,2 při Qn 

 

 

Obr. 6.13 Oblast zpětného proudění v savce u d/D=0,3 při Qn 

 

 

Obr. 6.14 Oblast zpětného proudění v savce u d/D=0,4 při Qn 

 

Na obrázcích (6.11), (6.12) a (6.13) jsou vykresleny oblasti, ve kterých se při návrhových 

průtocích objevuje zpětné proudění. Z obrázků byly odměřeny rozměry těchto oblastí 

a pomocí jednoho známého rozměru na modelu (průměr oběžného kola D) se vypočetla 

délka L a největší průměr t oblasti se zpětným prouděním. Z tabulky (6.8) vyplývá, 

že nejmohutnější zpětný vír vzniká za turbínou s největším průměrem náboje. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE                                                                 VUT-EU-ODDI-13303-06-12 

  

  63 

 L [mm] t [mm] 

d/D = 0,2 717,65 58,82 

d/D = 0,3 742,86 78,57 

d/D = 0,4 820,69 89,65 

Tab. 6.8 Rozměry oblastí se zpětným prouděním 

  

Důsledkem zpětných vírů je narůstání ztrát (viz graf 6.13) a snížení účinnosti. Je patrné, 

že největší ztráty vznikají na turbíně s největším průměrem náboje.  

 

 

Graf 6.13 Závislost jednotkového disipačního výkonu na jednotkovém průtoku 
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7 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval CFD výpočty vírové turbíny za účelem stanovit vliv 

velikosti náboje na její hltnost a účinnost. Rozsah velikosti náboje byl zvolen v rozmezí 

dvaceti až čtyřiceti procent průměru oběžného kola. U menšího průměru náboje by nastaly 

problémy s přichycením lopatek k náboji. Již hodnota 20 % průměru oběžného kola byla 

hraniční pro uchycení lopatky. Větší průměr by naopak znamenal snížení hltnosti turbíny. 

Při zvětšování velikosti náboje se totiž zmenšuje průtočná plocha a hltnost turbíny tím pádem 

klesá. To se potvrdilo i výpočtem. Dále se dospělo k závěru, že hodnota jednotkových otáček 

v oblasti nejnižší průtočnosti turbíny nezůstává konstantní, ale se zvyšujícím se průměrem 

náboje se posouvá směrem k vyšším jednotkovým otáčkám. 

Dále byly turbíny porovnávány z hlediska velikosti hodnoty jednotkového výkonu. 

Z obou v diplomové práci prezentovaných grafů lze jasně vypozorovat, že v závislosti 

na jednotkových otáčkách a i v závislosti na jednotkovém průtoku hodnota jednotkového 

výkonu roste se zvyšujícím se průměrem náboje.  

Při zhlédnutí grafů závislosti účinnosti na jednotkovém průtoku a jednotkových otáčkách 

je patrné, že hydraulická účinnost všech zkoumaných turbín se blíží návrhové účinnosti, která 

byla zvolená v hodnotě 75 %. V práci bylo dokázáno, že se to děje vlivem nekonstantní 

disipační energie, která se mění v závislosti na průtoku. S rostoucím průtokem se zvyšuje 

i hodnota disipace. Její minimální hodnota se však nenachází v oblasti maxima hydraulické 

účinnosti, ale vlevo od ní (tj. v oblasti nižšího průtoku). Kdyby byla teoreticky účinnost 

v hodnotě 100 %, minimum disipace by leželo přesně pod bodem maxima účinnosti. 

Dále bylo zjištěno, že hodnota disipace klesá v závislosti na rostoucích jednotkových 

otáčkách. Nejvyšší pokles disipace je v oblasti nízkých jednotkových otáček, se zvyšujícími 

se jednotkovými otáčkami je pokles disipace pozvolnější. Zajímavý je fakt, že velikost náboje 

tuto závislost neovlivňuje. Všechny sledované turbíny mají při stejných jednotkových 

otáčkách téměř stejnou hodnotu disipace. 

V závislosti na jednotkovém průtoku se však hodnota jednotkového disipačního výkonu 

mění. Nejvyšší hodnotu jednotkového disipačního výkonu nabývá turbína s největším 

průměrem náboje. To je způsobeno dalším závěrem, který je ovšem opačný než jaký byl 

předpokládán v úvodu. Tam jsem předpokládal podle úsudku vedoucího diplomové práce, 

že největší zpětný vír v savce vzniká u turbíny s nejmenším průměrem náboje. Výpočty 

se ovšem dokázalo, že největší zpětný vír v savce vzniká u turbíny s největším průměrem 

náboje a jeho velikost klesá se zmenšující se velikostí náboje. 

Na závěr je však nutné si uvědomit, že návrhy turbín byly laděné na hydraulickou 

účinnost pouhých 75 %. Na základě této diplomové práce nelze říct, že stejné závěry by byly 

vysloveny i v případě, že by turbíny byly navrženy na účinnost 85 %. Tam může nastat 

situace zcela opačná. U turbín s různým průměrem náboje se může při určité účinnosti objevit 

strop, nad který se již účinnost zvednout nepodaří. Tato diplomová práce si nekladla za cíl 

porovnat turbíny na hraně jejich maximálních potenciálních účinností, ale pouze porovnat 

turbíny navržené na konstantní účinnost.   
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9 Seznam použitých zkratek a symbolů 

Symbol Jednotka Název 

a 1 konstanta lopatkové mříže 

A rad substituční konstanta 

a m
-1

 parametr paraboly 

B rad/m substituční konstanta 

b 1 parametr paraboly 

c m/s absolutní rychlost 

c m parametr paraboly 

cm m/s meridiální rychlost 

cu m/s unášivá složka absolutní rychlosti 

D m průměr oběžného kola 

d m průměr náboje 

g m/s
2
 gravitační zrychlení 

H m spád 

h m hloubka lopatkové mříže 

L mm délka oblasti se zpětným prouděním 

l m vzdálenost průtočných ploch 

Lx m souřadnice bodu na parabole 

M11 Nm jednotkový kroutící moment 

Mk Nm kroutící moment 

Mkl Nm kroutící moment působící na 1 lopatku 

n min
-1

 otáčky 

n11 min
-1

 jednotkové otáčky 

P W výkon 

P0 W příkon 

P11 W jednotkový výkon 

pc Pa celkový tlak 

pd Pa dynamický tlak 

ps Pa statický tlak 

Q m
3
/s průtok 

Q11 m
3
/s jednotkový průtok 

Qn m
3
/s návrhový průtok 

R0 m poloha řezu na lopatce 
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Symbol Jednotka Název 

S m
2
 průtočná plocha 

t mm největší průměr oblasti se zpětným prouděním 

u m/s unášivá rychlost 

v m/s relativní rychlost 

x m poloha hrany lopatky 

Y J/kg měrná energie turbíny 

Yid J/kg ideální měrná energie 

Yx m souřadnice bodu na parabole 

z 1 počet lopatek oběžného kola 

β1 rad úhel náběhu na lopatku 

β2 rad odtokový úhel 

 

 ̅ 
 

rad doplňkový úhel 

 

  
 

W disipační (ztrátový) výkon 

 

    
 

W jednotkový disipační výkon 

η m souřadnice v konformním zobrazení 

ηh 1 hydraulická účinnost 

ξ m souřadnice v konformním zobrazení 

ρ kg/m
3
 hustota kapaliny 

φ rad souřadnice v polárním souřadném systému 

ω rad/s úhlová rychlost 

 

Zkratka Význam 

2D dvourozměrný prostor 

3D trojrozměrný prostor 

CFD Computational fluid dynamics 

ČEPS Česká přenosová soustava, a.s. 

FSI VUT Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického 

MFR Multiple frame of reference 

MVE malá vodní elektrárna 

OK oběžné kolo 

PVE přečerpávací vodní elektrárna 
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