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Anotace 

 

Disertační práce je zaměřena na optimalizací tvaru lopatek v rovnotlakých lopatkový mřížích 

netepelného turbínového pohonu do 1 kW s ohledem na rozdíly v teoretickém výpočtu a experimentálním 

měření výkonnostních parametrů. Jelikož se teoretické výpočty u těchto malých turbínových pohonů liší 

od reálných naměřených dat, zaměřila se tato práce na optimalizaci tvaru lopatky vzhledem k jejímu 

teoretickému návrhu.  

Pro různé nastavení tvaru lopatky v lopatkové mříži rotorového kola, bylo provedeno experimentální 

měření výkonových parametrů turbínového pohonu do 1KW. Na základě měření těchto parametrů byl určen 

a vyhodnocen optimální poměr polohy maximálního prohnutí lopatky k délce tětivy lopatky. Měření se 

provedeno na speciálním měřícím zařízení a případné chyby měření se posuzovaly pomocí statistické 

analýzy. 

Pro jednotlivé nastavení tvaru lopatek se provedly teoretické výpočty točivého momentu a výkonu. Na 

základě výpočtu se také určil optimální tvar lopatek turbínového pohonu. Pro vyjádření výstupu přenosu 

sil a krouticího momentu s ohledem na tvar lopatek a proudění vstupního média na výstupu pohonu, byl 

pro výpočet použit specializovaný program. 

Výsledky Experimentálního měření a vypočtených hodnot se vzájemně posoudily. Rozdíl naměřených 

hodnot a vypočtených hodnot, byl vyhodnocen a vyjádřen graficky. Hodnoty těchto rozdílu lze použít pro 

příslušnou korekci teoretického návrhu tvaru lopatek vzhledem k požadovaným výstupním parametrům 

pohonu. 
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Annotation 

 

The dissertation was focused on optimization a shape of the grid blades for not thermal turbines up to 1 

KW power with focus to differences of performance parameters for the theoretical calculation and 

experimental measurement. Since theoretical calculations for these small turbines are differences from the 

measured data. The work has focused on optimizing the blade shape with relation to its theoretical design. 

For different setting shape of blades in blade cascade rotor wheel were carried out experimental 

performance measurement to drive a turbine 1KW. Based on measurements of these parameters was 

determined and evaluated the optimal ratio of the position of maximum deflection blades to the blade chord. 

Measurements were performed on a special measuring device and measurement errors were analysed by 

statistical analysis. 

For individual adjustment shaped blades were made theoretical calculations of torque and power. On 

the basis of the calculation will also determine the optimal shape of the blades of the turbine motor. To 

express the output transmission power and torque with respect to the shape of the blades and the flow of 

input to output media drive has been used for the calculation a special software. 

Results of experimental measurements and calculated values are mutually reviewed. Differences 

between the measured values and calculated values were evaluated and showed graphically. The values of 

these differences is possible to use for correction of theoretical design the shape of the blades with focus to 

the expected turbine motor values output. 
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POUŽITĚ ZNAČENÍ  

 

a ............. šířka proudu ............................................................................................................. [mm] 

c ............. délka tětivy  .............................................................................................................. [mm] 

cA ........... absolutní rychlost proudu  ...................................................................................... [m s-1] 

cx ............ absolutní rychlost proudu  ........................................................................................ [m/s] 

cx ............ součinitel odporu.......................................................................................................... [1] 

cz .................. součinitel vztlaku ......................................................................................................... [1] 

MR ......... moment působící na tekutinu ................................................................................... [Nm] 

H  ........... hybnost .............................................................................................................. [kg·m·s-1] 

lu ............ obvodová práce ..................................................................................................... [m2·s-2] 

M ........... hmotnost .................................................................................................................... [kg] 

Ma ......... Machovo číslo .......................................................................................................... [m/s] 

mm .......... maximální prohnutí .................................................................................................. [mm] 

p ............. poloha maximálního prohnutí .................................................................................. [mm] 

p1,2, ......... tlak na vstupu a výstupu ............................................................................................. [Pa] 

r ............. poloměr výtokové hrany .......................................................................................... [mm] 

R ............ výslednice vnějších sil ................................................................................................ [N] 

Re .......... Reynoldsovo číslo ........................................................................................................ [1] 

 �� � ......... hmotnostní síly ............................................................................................................ [N] 

 �� � ......... tlakové síly .................................................................................................................. [N] 

S ............ plocha ........................................................................................................................ [m2] 

S2
B .......... mezitřídní výběrový rozptyl ......................................................................................... [1] 

S2
W ......... vnitřní výběrový rozptyl .............................................................................................. [1] 

Si ............ výběrová směrodatná odchylka ................................................................................... [1] 

SSB ......... mezitřídní variabilita .................................................................................................... [1] 

SSTotal ..... totální součet čtverců ................................................................................................... [1] 

SSW ......... vnitřní variabilita.......................................................................................................... [1] 

t .............. tloušťka profilu ........................................................................................................ [mm] 

T ............ točivý moment ........................................................................................................ [N m] 

uA ........... standardní nejistota typu A .......................................................................................... [1] 

uB ........... standardní nejistota typu B .......................................................................................... [1] 

uc ............ kombinovaná standardní nejistota................................................................................ [1] 

ux ........... unášivá obvodová rychlost ....................................................................................... [m/s] 

woc .......... střední aerodynamická rychlost ............................................................................. [m s-1] 

wx ........... relativní rychlost proudu .......................................................................................... [m/s] 
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α1,2 .............. úhel proudu vstupní a výstupní .................................................................................... [] 

αa ........... hladina spolehlivosti .................................................................................................... [1] 

ε ............. klouzací poměr odporové a tlakové síly ...................................................................... [1] 

ε1,2 .......... úhel zakřivení proudu .................................................................................................. [] 

1,2 ......... úhel střední čáry v náběžné a odtokové hraně profilu ................................................. [] 

ϑ ............. prohnutí střední čáry profilu ........................................................................................ [] 

ξk ............ okrajová ztráta.............................................................................................................. [1] 

ξn ............ ztráta vnitřní netěsností ................................................................................................ [1] 

ξp .................. profilová ztráta ............................................................................................................. [1] 

ξvz........... ztráta vzájemným účinkem sousedních lopatkových mříží ......................................... [1] 

............. hustota plyn .......................................................................................................... [kg/m3] 

σ ............. hustota mříže ................................................................................................................ [1] 
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1. Úvod 

 

 Formulace řešeného problému 

 

V posledních letech se začíná čím dále více prosazovat, pro profesionální pneumatické nářadí, využívání 

malých turbínových motorů na úkor standardně používaných lamelových motorů.  

Důvodem přechodu na turbínový motor je jeho nižší váha, velikost a technologie bezmazného motoru. 

Bezmazným motorem v tomto případě rozumíme  pneumatický motor,  jehož poháněcím médiem je tlakový 

vzduch bez příměsi olejové mlhy. 

Zjednodušeně lze říci, že samotný netepelný turbínový motor je založen na využití kinematické energie 

poháněcího média, oproti lamelovému pneumatickému motoru, jenž využívá takzvanou tlakovou energii. 

Princip přenosu energie tlakového vzduchu na lopatky a její vyjádření v silových poměrech na lopatce 

a následným točivým momentem na výstupu hřídele motoru je všeobecně znám a užíván v různých oborech. 

V teoretických modelových návrzích a u následných měření modelů turbínových motorů, se dosahuje velmi 

dobrých výsledků s drobnými odchylkami teoretických a naměřených hodnot. 

Toto však úplně neplatí pro netepelné rovnotlaké turbínové motory s malým výkonem do 1kW. Při 

vývoji takto malých motorů, se vychází spíše ze zkušenosti jednotlivých konstrukčních oddělení 

s fyzickými modely turbínových motorů. 

Zde dochází k odchylkám mezi teoretickými vypočtenými výkonovými hodnotami a experimentálně 

naměřenými hodnotami v rozsahu až 15% od nominálních hodnot. Možných důvodů je několik.  

Tato práce se zaměřila na jeden z nich a to optimalizaci tvaru lopatky rovnotlaké turbíny. Ta byla 

provedena, jak na experimentální bázi, tak i na teoretickém výpočtu pro jednotlivé typy vybraných lopatek. 

Současně byly také porovnány oba soubory výsledků a byl vyhodnocen vliv optimalizace. 
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  Současný stav řešené problematiky 

 

Konstrukční integrita a optimalizace všech rotačních komponentů je klíčem pro účinné a správné 

fungování jakýchkoliv turbínových strojů. Jedním z nejvíce namáhaných prvků je turbínová lopatka 

v lopatkové mříži. Její správná konstrukce a nastavení zabezpečuje signifikantní přenos energie z vstupního 

média na požadovaný výstup, jimž je obvykle pracovní hřídel.  

Její nevhodná konstrukce, může vést k problémům s vibracemi částí pohonné jednotky, mechanickému 

zničení samotné turbíny nebo významnému snížení účinnosti. 

Aktuální stav ve vývoji je presentován API standardem pro tento typ strojů s nastavením 30leté 

životnosti komponentů turbínových pohonů. Tento požadavek je dán dnešní znalostí životnosti dílů 

s ohledem na limitaci analyzačních technik. Jedním z nejčastějších důvodů selhání u turbínových pohonů 

jsou vibrace turbíny. Tvar a typ lopatky je jedním z výrazných aspektů, jenž jednoznačně tento jev 

ovlivňuje. 

Více než 100 let se problémem turbínových pohonů různých typů zabývají konstruktéři na celkem světě. 

Bylo vyzkoumáno mnoho postupů a návrhů, vycházejících z experimentálního měření jednotlivých typů 

turbínových pohonů a následným upřesněním teoretických výpočtů jednotlivých dílů turbíny. 

Jedním z prvních publikací zabývající se zvyšující se axiální vibrací lopatek při vysokých rychlostech 

pro velký průměr kol byl Campbell roku 1925 (17). Jeho výzkum byl založen na experimentálním měření 

a zkoumání příčin v General Electric.   

S požadavkem na snížení tloušťku lopatky se zabýval následně Kroon (18) a v roce 1934 popsal základní 

metodu praktického návrhu lopatky s ohledem na redukci dynamického zatížení lopatky pod tlakem. Na 

tuto práci navázal Allen v roce 1940 (18) a popsal návrh lopatek pro vysoké tlaky a teploty. Navrhl limitující 

počet lopatek s ohledem na zatížení. Bylo jim navrhnuto rozdělení na dva typy skupin (axiální a radiální) 

s ohledem na typ aplikace, rychlost, výkon atd. Trumpler a Owens (17) v roce 1955 provedli rozbor faktoru 

ovlivňujících sílu lopatky pro vícestupňové pohony.  

Velký pokrok se udál po začátku využití počítačové kapacity do výpočtů turbínových pohonů. Prohl 

(17) v roce 1956 popsal numerickou metodu a poskytl rovnice, které zahrnovaly předpokládané frekvence 

pro různé typy tvarů lopatek s ohledem na jejich dynamickou odezvu. Tyto nosné rovnice pro lopatky byly 

vyvinuty nejen pro jednotlivé lopatky, ale s platností i pro lopatkové mříže. 

Dnes se používá k výpočtům metoda konečných prvků (FEA). Samotná metoda se však používá spíše 

k analýze celkové konstrukce turbínových pohonů, než jednotlivých lopatek, pro správné frekvence a 

dynamické odezvy. Přesto je tato metoda milníkem pro rozhodovací proces spolehlivosti dílů jednotlivých 

pohonů. Analytickým výstupem na dynamickou odezvu lopatek je počet vstupních trysek, počet 

harmonických buzení a počet lopatek na celém obvodu. Tvar resonančních křivek je funkcí typu a tvaru 

lopatky resp. lopatkové mříže. 
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Geometrická variabilita lopatek vedla k snaze o jejich roztřídění a zařazení s ohledem na tvar lopatky a 

vstupní trysku v závislosti na frekvenci tzv. SAFE diagramu.  

Návrh turbínového pohonu je nutné brát jako proces, u něhož se postupuje v předem daných krocích 

zahrnujících i tvar a velikost lopatky. Z obecného hlediska se dnes dá rozdělit návrh do 5 kroků. 

 Prvním krokem je specifikace turbíny, kam spadá požadavek na základní parametry otáčky, pracovní 

tlak na vstupu a výstupu, použité médium, typ proudění, požadovaný výkon nebo průtok. 

Druhým krokem je stanovení počtu stupňů turbíny, jenž zahrnuje požadavek na velikost a průměr 

turbíny, rychlost media na lopatku. 

Třetím krokem je stanovení optimálního úhlu průtoku, kdy konstruktér vytváří rychlostní diagram pro 

každý stupeň turbíny. Tím určuje optimální výkon s ohledem na vstupní a výstupní úhly pracovního media. 

Čtvrtým krokem je optimalizace jednotlivých stupňů turbíny s ohledem na velikost, počet a tvar lopatek. 

Zde se rozhoduje, o který z typů lopatky použije s ohledem na délku, tloušťku a tvar pro požadované 

parametry zadání. 

Pátým krokem je vyhodnocení spolehlivosti. V tomto kroku se analyzuje tvar lopatky s ohledem na 

zatížení a síly působící na lopatku. Výsledkem je posouzení s ohledem na limitní hodnoty přípustnosti 

zatížení na lopatku 

V konstrukčních kancelářích se pro analýzu a optimalizaci používá dnes již specializovaný software a 

to jak pro vlastnosti a odezvy nosného média včetně dopočtů termomechanických dějů, např Fluent, 

CFdesign, FlowMaster, nebo se zaměřením například na analýzu napětí, deformací, životnosti, jenž 

představuje ProMechanika, MKP, Femap atd. 

Taktéž jsou dnes k dispozici základní tvary lopatek jak pro radiální, axiální či zkrutné lopatky. Tyto 

tvary lopatek jsou doporučeny s ohledem na historický vývoj a práci několika generací konstruktérů a 

výzkumníků v daném oboru. Z dnešního pohledu jsou tyto doporučení založena nejen na praktických 

zkouškách pohonů a experimentálních měřeních v proudových komorách, ale i na modelech řešených 

pomocí sofistikovaných programů při zadání vstupních a okrajových podmínek. 

V dnešní době je však použití turbínových pohonů požadováno i v aplikacích kde donedávna byly 

výsadou např. lamelové pohony. To je umožněno levnější výrobou turbínových kola a lopatek s nástupem 

automatických CAD/CAM systém podporujících obráběcích zařízení. Jedná se o například o průměrově 

malé, výkonově do 2kW turbínové pohony, u nichž je vstupní mediem pouze stlačený vzduch a 

termomechanické děje jsou Izoentropické. 
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 Cíle disertační práce 

 

Disertační práce je zaměřena na optimalizací tvaru lopatek, ve vztahu poměru polohy maximálního 

prohnutí lopatky k délce tětivy lopatky, rovnotlakých lopatkových mřížích netepelného turbínového 

pohonu do 1 kW, používaného nejčastěji pro ruční nářadí. K zjištění optimálního tvaru se použije 

experimentální řešení a výpočtového řešení. 

 

Experimentální zjištění optimálního tvaru lopatky se nebude provádět v laboratorních podmínkách 

aerodynamického tunelu a následným vyhodnocením výkonových parametrů turbínových síti. Pro tento 

experiment je navrženo použít, a proměřit výkonové hodnoty pro jednotlivé tvary lopatek v lopatkových 

mřížích standardizovaného turbínového motoru firmy Deprag.a.s.  

Prvním krokem bude vyrobení několika typů lopatkových mříží, u nichž je tvar lopatky založen na 

standardizované lopatce a následně je pozměnit vůči poměru maximálního prohnutí polohy vůči tětivě 

lopatky. Testování a praktické proměření rovnotlakého turbínového motoru pro jednotlivé tvary lopatek 

s ohledem na výkonové parametry se provede na měřícím zařízení MODIA. Toto měřící zařízení pracující 

na bázi vířivých proudů a je schopno proměřit i nízké výkony turbínových motorů pro vysoké otáčky. 

Měření a jejich počet se musí provádět tak, aby byla zajištěna co nejnižší chybovost měření. Samotné 

výsledky je nutno statisticky zpracovat a prověřit jejich přesnost a validitu. Experimentem získané a 

prověřené výsledky budou vyhodnoceny. Vyhodnocení proběhne z důvodu velkého objemu dat graficky a 

numericky se pouze určí výkonové odchylky měřených lopatkových sítí od lopatkové sítě s optimálním 

tvarem lopatky. 

 

Pro výpočet, jimž budu zjišťovat optimální tvar lopatky v lopatkové mříži použijí CAD modely 

vyrobených turbínových lopatkových mříží. Tyto modely s rozdílnými tvary lopatek budou  zkoumány 

pomocí software CF Design. Tento typ software je schopen nasimulovat reálné podmínky proudění nosného 

media a vyhodnotit výkonové parametry pro jednotlivé zadání. Pro přehlednost budou data převedeny do 

společných grafů pro zkoumané tvary jednotlivých turbínových lopatek. Výsledkem bude určení 

optimálního tvaru lopatky a výkonové odchylky měřených lopatkových sítí od lopatkové sítě s optimálním 

tvarem lopatky. 

 

Porovnáním experimentálních výsledků a vypočtených hodnot výkonových parametrů pro optimální 

tvaru lopatky se určí diference jejich hodnot. Tento výsledek by mohl vypomoci při nutné transpozici 

požadovaných výkonnostních hodnot oproti teoretickému výpočtu u rovnotlakých turbínových motorů do 

1 kW. 

 

  



11 
 

2. Měření 

 

 Měřící zařízení 

 

Pro měření turbínového pohonu, zabudovaného do turbínové brusky, s výkonem do 1kW a otáčkami na 

prázdno do 100 000 ot/min., bylo použito unikátní měřicí zařízení. Pro měření hodnot v této práci bylo 

použito měřící zařízení firmy Modia. Jejich přístroj pracuje na principu vířivých proudů a převodu jejich 

hodnot na hodnoty točivého momentu a výkonu. Pro měření průtoku je použít standardní mechanický 

průtokoměr s oválnými koly. 

Pro měření bylo použito zařízení DG1-4 s maximální hodnotou točivého momentu T = 1  Nm.  

 

 

Obr.č.1.  Schéma měřícího zařízení MODIA 

Snímací zařízení se skládá (viz. obr.č.1): 

1-Základní deska, 2-úchytová deska, 3-tyč vodící, 4- šroubová spojka, 5-úchyt, 6-poziční ovládání, 7- 

držák převodníku, 8 - převodník DG 1-4, 9 - pomocný motor, 10- magnetický disk, 11 – brzdný Al disk, 

12– držák brusky, 13- testovaná bruska, 14- držák senzoru otáček, 15 - snímač otáček. 16 – vertikální 

zarážka.  
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Obr.č.2. Foto měřícího zařízení MODIA 

 

Obr.č.3. CAD model a fotka měřených turbínových motorů 
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 Postup měření. 

 

Požadovaná ruční bruska byla uchycena do držáku motoru č.12 viz obr.č.1. Bruska se musí namontovat 

tak , aby oba disky č.10 a č.11 byly od sebe v počáteční fázi min. 2 cm vzdáleny. Poté se bruska zapojí do 

vzduchové obvodu a roztočí na maximální otáčky na prázdno (takzvaně bez zátěže). Pozičním ovládáním 

č.6 se disk č.10 brusky postupně přibližuje k disku č.11. Při vzájemném přibližování těchto dvou 

hliníkových disků vzniká vlivem vířivých proudů k zátěži  a brzděni brusky, což se přenáší přes držák 

brusky č.12 do převodníku č.8. V převodníku se díky zkrutu a změně úhlu výstupní hřídele získává hodnota 

točivého momentu. Tato hodnota se spolu s údaji o otáčkách brusky zobrazuje na digitálním displeji 

převodníku. 

Tyto hodnoty jsem zapsal do tabulek a vyhodnotil. Pro daný typ lopatkové mříže rotoru turbíny brusky 

se vždy jedna série měření opakovala celkem 15 krát v jednom dni pro celý rozsah grafu. Každá jednotlivá 

série byly měřená celkem třikrát vždy s rozestupem sedmi dní. Tato měření jsem prováděl pro všechny 

zkoumané lopatkové mříže rotorových oběžných kol turbínových brusek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Technické údaje k měřícímu zařízení  

 

 Nejistoty měření - základní pojmy 

 

Nejistota měření je k výsledku měření přidružený parametr charakterizující rozptýlení hodnot, které lze 

odůvodněně pokládat za hodnotu veličiny, která je objektem měření. 

Tímto parametrem může být směrodatná (standardní) odchylka nebo její daný násobek. Nejistota měření 

obecně obsahuje řadu složek. Některé z těchto složek mohou být vyhodnoceny ze statistického rozložení 

výsledků měření a mohou být charakterizovány experimentální standardní odchylkou (čili experimentálně 

určeným odhadem této standardní odchylky). Jiné složky (které mohou být ale také charakterizovány 

standardní odchylkou) se vyhodnocují z předpokládaného pravděpodobnostního rozložení. K rozptýlení 

výsledků měření přispívají také složky nejistoty, spojené s korekcemi a referenčními etalony. 

Typ převodníku DG1-4 

Maximální Točivý moment Nm 1 

Maximální axiální zatížení N 500 

Maximální radiální zatížení N 200 

Max. hystereze v % rozsahu 0,15% 

Přesnost v % rozsahu 1% 

Max nulová změna při radiálním zatížení mNm/N 0,9 

Moment setrvačnosti mNms2 1,3x10-2 

Hmotnost kg 3 
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Analogické definice mají nejistoty údajů měřicích přístrojů, nejistoty konstant a nejistoty korekcí. 

Základní kvantitativní charakteristikou nejistoty měření je standardní nejistota. Je to standardní 

(směrodatná) odchylka veličiny, pro níž je nejistota udávána. Standardní nejistoty se podle způsobu svého 

vyhodnocení dělí na: 

 standardní nejistoty typu A (označení uA), které jsou stanoveny z výsledků opakovaných měření 

statistickou analýzou série naměřených hodnot. Jejich příčiny se považují za neznámé a jejich 

hodnota klesá s počtem měření; 

 standardní nejistoty typu B (označení uB), které jsou získané jinak než statistickým zpracováním 

výsledků opakovaných měření. Jsou vyhodnoceny pro jednotlivé zdroje nejistoty identifikované 

pro konkrétní měření a jejich hodnoty nezávisí na počtu opakování měření. Pocházejí od různých 

zdrojů a jejich společné působení vyjadřuje výsledná standardní nejistota typu B.  

V praxi se většinou nevystačí s jedním nebo druhým typem nejistoty samostatně. Pak je zapotřebí 

stanovit výsledný efekt kombinace nejistot měření obou typů, A i B, vyjádřený kombinovanou 

standardní nejistotou.  

 kombinovaná standardní nejistota C (označení uC) se získá sloučením standardní nejistoty typu 

A s výslednou standardní nejistotou typu B. Používá se, je-li výsledek měření získán z hodnot 

několika veličin, a je rovna odmocnině součtu rozptylů (variancí, disperzí) a kovariancí těchto 

veličin. Tyto variance a kovariance jsou násobeny váhovými koeficienty, jejichž hodnoty 

vyjadřují, jak se výsledek měření mění se změnami těchto jednotlivých veličin. Pro standardní 

nejistotu typu A rovnou uA a výslednou standardní nejistotu typu B rovnou uB je pak kombinovaná 

standardní nejistota uC rovna: 

��(�) = ���
�(�)+��

� (�) (2.1) 

Je nutné s těmito typy odchylek při měření v této práci počítat a provést potřebné vyhodnocení 

samotných měření, z důvodu možných závažných odchylek naměřených hodnot. Jedná se o odchylky 

měřených hodnot, jenž mohou být způsobené montáži turbínového motoru, větším přitlačením horní a 

spodní misky motoru, čímž může dojít k tření ploch rotoru a statoru. Dalšími faktory jsou ložiska, možné 

rázy v přiváděném vzduchovém médiu, samotnou nepřesností výroby jednotlivých komponentů motoru a 

jejich tolerancí, toleranci a odchylkou měřicího přístroje, přepisu dat atd. 

Je samozřejmé, že snahou je vždy co nejvíce tyto možné odchylky eliminovat, ať už u motoru několika 

násobným tvarovým proměřením dílů, použitím zvlášť proměřených ložisek od dodavatele, speciálními 

přípravky pro složení samotného motoru, nastavením parametrů na tlakových jednotkách přiváděného 

vzduch atd.  

Přes všechny tyto opatření, nelze zamezit chybám v měření. Proto je nezbytné provést analýzu 

hodnověrnosti dat před jejich použitím pro účely této práce. Tato analýza byla provedena pomocí statistické 

metody analýzy rozptylu.  
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 Měřené turbínové pohony  

 

Měření a následné vyhodnocení bylo provedeno na objemově stejných turbínových motorech s 

rozdílným tvarem lopatek v rovnotlakých lopatkový mřížích. Jednotlivé typy jsou rozděleny dle tvaru 

profilu, konkrétně střední čáry profilu viz kapitola 3.5.  

 

Obr.č.4. Střední čára profilu 

 

Měřené typy motorů rozdělené dle střední čáry profilu lopatky  

parametry motor č.1 motor č.2 motor č.3 motor č.4 motor č.5 motor č.6 motor č.7 

1 [°] 60 60,36 60,71 61,07 61,42 61,78 62,13 

2 [°] 46 45,19 44,37 43,56 42,74 41,93 41,11 

p [mm] 3 3 3 3 3 3 3 

m [mm] 2,93 2,03 2,13 2,23 2,33 2,43 2,53 

c [mm] 6 6 6 6 6 6 6 
 

 Měřené rovnotlaké turbínové motory rozdělené dle střední čáry profilu 
lopatky 

 

Jelikož se jedná o značný objem dat, jenž byly naměřeny v rozmezí několika týdnů , pro představivost 

uvádím tabulkové vyjádření pouze pro jeden vybraný typ motoru. Veškeré data lze nalézt na přiloženém 

CD. V dalších kapitolách se budou tato data prezentovat, po statistickém vyhodnocení a zpracování, 

v podobě lépe názorné a to grafické.  

  

x 

y 
ϑ 

y 
κ2 κ1 

c 

p 
x 

mm 
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 Tabulky naměřených hodnot Točivého momentu, výkonu a spotřeby 

vzduchu pro motor č.1 

 
 

 

 Naměřené hodnoty točivého momentu pro motor č.1 

  

5 000 10 400 19 000 23 000 30 000 36 000 40 000 45 000 50 000 84 000

1 0,198 0,187 0,162 0,156 0,134 0,121 0,120 0,095 0,086 0,000

2 0,198 0,188 0,163 0,156 0,135 0,121 0,120 0,096 0,086 0,000

3 0,199 0,189 0,164 0,156 0,136 0,121 0,120 0,096 0,086 0,000

4 0,199 0,189 0,164 0,156 0,138 0,122 0,120 0,096 0,085 0,000

5 0,200 0,190 0,164 0,156 0,139 0,124 0,121 0,095 0,086 0,000

6 0,199 0,187 0,162 0,157 0,134 0,124 0,120 0,095 0,085 0,000

7 0,199 0,189 0,163 0,156 0,136 0,123 0,120 0,096 0,086 0,000

8 0,198 0,188 0,164 0,155 0,136 0,122 0,119 0,097 0,085 0,000

9 0,199 0,189 0,164 0,156 0,138 0,121 0,122 0,097 0,085 0,000

10 0,200 0,188 0,163 0,156 0,139 0,122 0,121 0,095 0,085 0,000

11 0,199 0,189 0,163 0,156 0,134 0,124 0,120 0,097 0,085 0,000

12 0,199 0,189 0,164 0,156 0,136 0,123 0,120 0,095 0,085 0,000

13 0,199 0,188 0,164 0,156 0,134 0,124 0,119 0,096 0,086 0,000

14 0,198 0,190 0,163 0,156 0,136 0,124 0,122 0,097 0,086 0,000

15 0,199 0,187 0,163 0,155 0,136 0,121 0,120 0,097 0,085 0,000

1 0,200 0,190 0,155 0,136 0,124 0,121 0,096 0,096 0,085 0,000

2 0,199 0,187 0,156 0,138 0,124 0,120 0,095 0,097 0,085 0,000

3 0,199 0,189 0,156 0,139 0,123 0,120 0,096 0,097 0,086 0,000

4 0,199 0,188 0,156 0,134 0,122 0,119 0,119 0,096 0,086 0,000

5 0,198 0,187 0,162 0,136 0,121 0,124 0,120 0,095 0,085 0,000

6 0,199 0,189 0,164 0,138 0,122 0,123 0,120 0,095 0,086 0,000

7 0,199 0,187 0,162 0,156 0,138 0,124 0,120 0,095 0,085 0,000

8 0,199 0,189 0,163 0,155 0,139 0,123 0,120 0,095 0,085 0,000

9 0,199 0,189 0,164 0,156 0,134 0,124 0,119 0,097 0,085 0,000

10 0,198 0,188 0,163 0,156 0,136 0,122 0,120 0,096 0,086 0,000

11 0,198 0,189 0,163 0,156 0,136 0,123 0,120 0,096 0,086 0,000

12 0,199 0,188 0,162 0,156 0,139 0,124 0,121 0,096 0,086 0,000

13 0,198 0,189 0,163 0,156 0,134 0,124 0,120 0,096 0,085 0,000

14 0,198 0,187 0,164 0,156 0,136 0,122 0,122 0,097 0,086 0,000

15 0,199 0,188 0,162 0,156 0,138 0,121 0,121 0,097 0,085 0,000

1 0,199 0,188 0,162 0,156 0,136 0,121 0,121 0,096 0,086 0,000

2 0,198 0,190 0,163 0,156 0,121 0,122 0,120 0,097 0,086 0,000

3 0,199 0,189 0,162 0,156 0,136 0,124 0,120 0,095 0,085 0,000

4 0,198 0,187 0,164 0,155 0,134 0,119 0,119 0,095 0,086 0,000

5 0,198 0,188 0,162 0,157 0,136 0,124 0,122 0,097 0,086 0,000

6 0,198 0,187 0,164 0,156 0,136 0,123 0,120 0,097 0,086 0,000

7 0,198 0,189 0,163 0,157 0,136 0,124 0,119 0,097 0,085 0,000

8 0,198 0,189 0,163 0,155 0,136 0,122 0,120 0,096 0,086 0,000

9 0,210 0,189 0,164 0,156 0,134 0,120 0,119 0,096 0,086 0,000

10 0,196 0,187 0,162 0,156 0,121 0,120 0,120 0,096 0,085 0,000

11 0,196 0,189 0,163 0,155 0,139 0,119 0,119 0,097 0,086 0,000

12 0,198 0,189 0,156 0,157 0,123 0,131 0,119 0,097 0,086 0,000

13 0,199 0,187 0,156 0,155 0,121 0,120 0,122 0,097 0,085 0,000

14 0,198 0,187 0,163 0,157 0,123 0,120 0,120 0,097 0,085 0,000

15 0,199 0,189 0,163 0,157 0,139 0,120 0,119 0,096 0,085 0,000

otáčky motoru [1/min]

Točivý moment [Nm]

Motor č.1
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 Naměřené hodnoty výkonu pro motor č.1 

  

5 000 10 400 19 000 23 000 30 000 36 000 40 000 45 000 50 000 84 000

1 103,7 203,9 321,7 375,0 422,2 455,8 501,4 452,2 449,4 0,000

2 103,8 205,2 323,5 375,0 425,1 455,8 501,4 449,6 443,0 0,000

3 104,0 205,5 325,3 375,7 426,0 456,9 502,7 451,0 444,5 0,000

4 104,0 205,5 325,9 376,5 432,6 458,0 503,9 449,6 446,1 0,000

5 104,9 206,5 325,9 376,5 437,3 466,0 505,2 452,4 447,7 0,000

6 104,1 203,5 322,3 377,9 421,3 468,4 503,9 449,6 443,0 0,000

7 104,3 206,2 323,5 375,7 426,0 462,6 501,4 451,0 446,1 0,000

8 103,7 205,2 325,3 374,3 427,9 459,2 500,1 452,4 444,5 0,000

9 104,1 205,5 325,9 376,5 434,5 455,8 508,9 452,4 446,1 0,000

10 104,6 204,9 324,7 376,5 437,3 460,3 505,2 451,0 443,0 0,000

11 104,1 205,5 324,7 376,5 421,3 468,4 502,7 452,4 446,1 0,000

12 104,0 206,2 325,3 375,7 426,0 462,6 503,9 452,4 447,7 0,000

13 104,0 205,2 325,9 376,5 421,3 466,0 500,1 451,0 446,1 0,000

14 103,7 206,5 323,5 375,7 426,0 468,4 508,9 451,0 444,5 0,000

15 104,1 203,9 324,7 374,3 426,0 455,8 501,4 449,6 441,4 0,000

1 104,9 206,5 309,2 328,0 388,3 454,7 400,9 452,4 446,1 0,000

2 104,1 203,5 311,0 333,1 390,4 453,5 399,6 452,4 447,7 0,000

3 104,3 206,2 311,0 335,3 385,5 451,3 400,9 400,1 444,5 0,000

4 104,0 205,2 311,0 323,0 382,6 450,1 500,1 451,0 446,1 0,000

5 103,7 203,9 321,7 326,6 380,8 468,4 502,7 449,6 447,7 0,000

6 104,1 205,5 325,9 331,7 381,7 462,6 503,9 452,4 441,4 0,000

7 104,1 203,5 322,3 375,7 434,5 468,4 502,7 451,0 446,1 0,000

8 104,3 206,2 323,5 374,3 437,3 462,6 503,9 451,0 444,5 0,000

9 104,3 206,2 325,9 376,5 421,3 466,0 500,1 449,6 443,0 0,000

10 103,7 205,2 324,7 376,5 426,0 460,3 503,9 452,4 444,5 0,000

11 103,7 206,2 324,7 376,5 426,0 462,6 502,7 449,6 446,1 0,000

12 104,1 205,2 322,3 375,0 437,3 466,0 505,2 452,4 443,0 0,000

13 103,7 205,5 323,5 375,7 421,3 468,4 503,9 451,0 443,0 0,000

14 103,7 203,5 325,3 376,5 427,9 459,2 508,9 451,0 446,1 0,000

15 104,3 205,2 322,3 376,5 434,5 455,8 505,2 449,6 446,1 0,000

1 104,0 205,2 321,7 375,7 426,0 455,8 505,2 452,4 446,1 0,000

2 103,7 206,5 324,7 376,5 380,8 460,3 503,9 452,4 443,0 0,000

3 104,1 205,5 321,7 376,5 426,0 468,4 501,4 449,6 444,5 0,000

4 103,7 203,5 325,9 374,3 421,3 450,1 500,1 452,4 446,1 0,000

5 103,8 205,2 322,3 377,9 426,0 468,4 508,9 451,0 446,1 0,000

6 103,7 203,9 325,9 375,7 426,0 462,6 501,4 451,0 447,7 0,000

7 103,7 205,5 323,5 377,9 426,0 466,0 500,1 451,0 444,5 0,000

8 103,8 206,2 323,5 374,3 426,0 460,3 503,9 451,0 441,4 0,000

9 110,0 205,5 325,3 375,7 421,3 453,5 500,1 449,6 444,5 0,000

10 102,6 203,5 322,3 376,5 380,8 451,3 503,9 449,6 446,1 0,000

11 102,6 206,2 323,5 374,3 437,3 450,1 500,1 452,4 447,7 0,000

12 103,7 205,5 311,0 377,9 385,5 493,9 500,1 452,4 446,1 0,000

13 104,3 203,5 311,0 374,3 380,8 452,4 508,9 452,4 446,1 0,000

14 103,7 203,5 323,5 377,9 385,5 453,5 503,9 452,4 447,7 0,000

15 104,1 206,2 323,5 377,9 437,3 451,3 500,1 451,0 447,7 0,000
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 Naměřené hodnoty spotřeby vzduchu pro motor č.1 

  

5 000 10 400 19 000 23 000 30 000 36 000 40 000 45 000 50 000

1 793 823 882 911 787 743 716 650 500

2 781 848 897 888 784 744 711 644 484

3 802 838 904 889 768 760 726 646 481

4 818 808 904 889 785 750 727 653 508

5 784 814 884 898 788 759 731 658 483

6 820 816 907 911 795 756 731 648 496

7 809 818 879 911 785 745 715 653 500

8 782 819 890 910 761 760 729 642 517

9 819 826 894 910 778 744 721 647 512

10 782 811 873 915 789 753 726 655 503

11 819 841 899 906 772 758 718 645 509

12 801 844 901 895 799 752 711 654 486

13 807 845 877 913 794 755 733 650 518

14 783 837 871 912 787 748 724 649 493

15 795 805 906 913 794 747 712 660 504

1 807 819 882 912 779 765 729 651 482

2 796 842 892 882 775 758 724 652 492

3 797 842 887 918 790 746 732 641 510

4 784 831 877 905 764 754 732 647 517

5 781 826 879 897 780 748 735 655 485

6 786 830 908 915 776 748 734 652 518

7 813 823 875 909 770 745 730 645 515

8 815 825 890 892 761 742 726 656 480

9 787 806 883 881 784 747 713 656 516

10 820 808 897 882 764 755 722 653 494

11 782 838 884 918 787 760 717 654 483

12 795 800 877 915 772 749 730 655 514

13 783 826 876 897 764 760 712 647 486

14 795 801 887 917 781 758 727 643 519

15 807 839 872 883 767 754 720 641 516

1 819 835 904 898 764 745 733 653 485

2 811 849 877 896 789 755 722 649 490

3 787 814 907 890 790 753 729 652 489

4 811 844 871 908 774 752 713 641 498

5 791 826 895 913 773 758 735 642 488

6 784 832 905 919 780 765 730 659 480

7 794 840 872 915 791 765 727 641 487

8 806 815 905 920 782 746 723 647 485

9 792 804 909 885 786 752 717 649 518

10 785 843 871 880 771 749 724 646 481

11 800 832 898 911 773 762 726 653 482

12 819 843 899 907 781 758 723 647 515

13 790 821 900 887 776 748 721 649 518

14 782 845 892 892 777 762 717 648 488

15 816 806 873 917 773 763 719 645 492
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 Statistické zpracování. 

 

Pro statistické vyhodnocení byly vybrány na sobě nezávislé soubory naměřených hodnot při různých 

otáčkách turbínové brusky. Tyto hodnoty byly snímány pomocí měřícího zařízení Modia. Nastavované 

hodnoty měření byly v rozmezí otáček od 5 000-50 000 ot/min. 

Cílem bylo zjistit nakolik se jednotlivé měření a série měření od sebe liší a zda mohou být naměřené 

hodnoty akceptovány s ohledem na přesnost měření. Data jsou rozděleny do 3 sérií obsahující 15 

samostatných měření, u nichž byla snaha udržet stejné fyzikální podmínky. Časový odstup mezi 

jednotlivými sériemi měření stejných motorů byl jeden týden. 

 

 Použitá statistická metoda  

 

Pro vyhodnocení naměřených dat byla použita analýza rozptylu ANOVA. Tato analýza ve své 

parametrické podobě předpokládá normalitu rozdělení a homoskedasticitu (identické rozptyly). Při testu 

ANOVA, byla použita metoda pro testování souborů s jedním faktorem, hladinou spolehlivosti αa=0,05. 

Při této metodě se testuje homogenitu souborů, tudíž má se rozhodnout zdali mají stejnou střední hodnotu. 

H0: µ1= µ2 

HA: µ1≠ µ2 

Totální součet čtverců: ������� = ∑ ∑ ���� − ���
�

= ��� + ���
��

���
�
���  (2.2) 

Kde �� je výběrový průměr ze všech pozorovaných hodnot a SSW je vnitřní variabilita. 

��� = ∑ (����)�
��� ��

� (2.3) 

Si je výběrová směrodatná odchylka i-tého náhodného výběru:�� = �
∑ �������� �

���
���

����
 (2.4) 

���  je výběrový průměr v i-tém náhodném výběru: ��� =
∑ ���

��
���

��
 (2.5) 

SSB je mezitřídní variabilita ��� = ∑ ��(��
� − ��)��

���   (2.6) 

 

Výběrové rozptyly  

Vnitřní výběrový rozptyl: ��
� =

���

���
 ,  (2.7) 

je nestranným odhadem rozptylu, nezávisle na H0  

Mezitřídní výběrový rozptyl: ��
� =

���

���
 (2.8) 

F-poměr: � =
��

�

��
�  , (2.9) 

pokud platí H0 potom F-poměr je náhodné číslo blízké jedničce (F≈1).  

p-value 
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p-value nám říká jaká je minimální hladina významnosti, na níž bychom při daném výběrovém souboru 

mohli nulovou hypotézu zamítnout.  

Nejběžněji používané hladiny významnosti jsou 0,01 a 0,05. To znamená že, při p-value<0,01 zamítáme 

H0, při 0,01<p-value<0,05 nedokážeme rozhodnout a test opakujeme s větším souborem, při p-value>0,05 

nezamítáme H0. 

 

 Statistické vyhodnocení 

 

Pro statistické vyhodnocení byl použit software STATGRAPHIC Plus a v němž již předem definována 

statistická metoda ANOVA. Vzorek výsledku analýzy rozboru dat pro motor č.1 a 5000 ot/min je označen 

tabulce. 

 Statistické vyhodnocení naměřených dat pomocí software Statgraphic Plus  

 

Hodnota P value 0,1232>0,05 což znamená, že nulovou hypotézu H0 nezamítáme a můžeme naměřené 

hodnoty brát jako validní. Jelikož se objem dat experimentálního měření v závislosti na sériích měření 

objemný, uvádím zde pouze vzorek analyzovaných dat. Všechny data lze nalézt na přiloženém CD. Stejným 

způsobem jsem zpracoval a posoudil všechny soubory měření. Pro zjednodušenou představu, je zde 

uvedeno grafické znázornění pomocí krabicového grafu s fousama (název mu dal statistik Tukey), grafu 

normálního rozložení dat, grafu časového rozložení měřených dat a grafu statistického rozložení k mediánu. 

závislá hodnota: Tocivy moment 5000ot per min

Faktor: Serie mereni

počet hodnot: 45

Počet stupňů: 3

Série měření počet Průměr Rozptyl   standardni odchylka Minimum    Maximum   

1 15 0,1986 2,57E-07 0,000507093 0,198 0,199

2 15 0,198733 3,52E-07 0,000593617 0,198 0,2

3 15 0,198133 2,38E-07 0,00048795 0,197 0,199

Celkem 485 0,198556 2,98E-07 0,000545875 0,197 0,2

Série měření Rozsah Stnd.šikmost Stnd. špičatost  

1 0,001 -0,719549 -1,65547

2 0,002 0,143977 -0,135263

3 0,002 -0,163539 -0,100149

Celkem 0,003 -0,677 -0,296409

Analýza Rozptylu

Výběrové rozptyly Df Mean Square F-poměr P-Value

Mezitrídní variabilita 2 6,22E-07

Vnitřní variabilita 42 2,83E-07

Celkem (Corelace) 44

Analýza

ANOVA tabulka pro Tocivy moment 5000ot per min 

Statistický souhrn pro Tocivy moment 5000ot per min

Součet čtverců

1,24444E-06

1,18667E-05

1,31111E-05

2,2 0,1232
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Obr.č.5. Statisticko- grafické vyhodnocení dat naměřeného točivého momentu motor č.1,  pro měření při 

5000 ot/min., z programu Statgraphic Plus   
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 Grafy naměřených hodnot 

 

Po provedené statistické analýze a ověření platnosti naměřených dat, byly hodnoty měření znázorněny 

pomocí grafů pro přehlednější vykreslení průběhů výkonu a točivého momentu na otáčkách. Stejné 

vyjádření bylo provedeno pro spotřebu vzduchu na otáčkách. 

 

 

 Charakteristika spotřeby vzduchu na otáčkách pro motor č.1. 

 

V grafu charakteristiky vzduchu lze vypozorovat větší odlišnost od teoretického polygonu v první části 

křivky spotřeby vzduchu. Přestože se pro plnění turbínového motoru použil systém s velkým vzdušníkem, 

nájezd malých turbínových motorů pro ruční nářadí je velmi rychlý. To způsobuje prvotní rázovou vlnu do 

pneumatického systému. Tato rázová vlna, i přestože má malou amplitudu a krátkou dobu oscilace, způsobí 

zaznamenatelný rozkmit na měřené hodnotě spotřeby vzduchu. Drobnější odchylky mohou být způsobeny 

několika typy ztrát a to ať už mechanickými, tak i energetickými. 

Z literatury a odborných časopisů jsou známy teoretické průběhy točivého momentu a výkonu na 

otáčkách. Pro porovnání s naměřenými hodnotami jsou zde znázorněny lineární funkcí pro točivý moment 

a polygonickou funkcí pro výkon. 
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 Charakteristika spotřeby vzduchu na otáčkách pro motor č.1. 

 

 Charakteristika točivého momentu v závislosti na otáčkách pro měření č.1-15 motoru č.1 
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 Vyhodnocení naměřených výsledků 

 

Z důvodu přehlednosti objemu výsledku je vhodné jednotlivé charakteristiky Točivého momentu na 

otáčkách a výkonu na otáčkách, pro jednotlivé turbínové motory posuzovat v jednom grafu. Získá se tím 

tím celkový pohled na výkonové parametry rovnotlakého turbínového motoru s ohledem na tvar střední 

čáry profilu lopatky. Na základě těchto experimentálně naměřených dat lze jednoznačně určit, který typ 

lopatky je optimální vzhledem k jeho tvaru. Je nutné si však uvědomit, že i přes veškerou snahu o co 

nejpřesnější měření za stejných podmínek, pro všechny typy motorů mají tyto měření také svou odchylku. 

Statistickou metodou, však bylo prokázáno, že výše odchylky měření jednotlivých turbínových motorů 

nepřesahuje 0,45% jmenovité hodnoty měření. Tato hodnota je tudíž vyhodnocena jako marginální a 

nemusí se s  ní nadále počítat. 

 

 

  Charakteristika točivého momentu v závislosti na otáčkách pro motor č.1-č.7 

 

Z naměřených charakteristik vychází optimálně pro charakteristiku točivého na otáčkách a výkonu na 

otáčkách motor č 3. Zajímavá je posloupnost vyhodnocení motorů s ohledem na parametr Točivého 

momentu. Po motoru číslo 3 následuje motor číslo 2,5,6,7,1. S tímto výsledkem však nekorespondují úhly 

střední čáry v náběžné a odtokové hraně profilu viz tabulka č.2. Toto je způsobeno dílčími ztrátami 

konkrétně profilovými ztrátami. 
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 Charakteristika výkonu v závislosti na otáčkách pro motor č.1-č.7 

 

Z naměřených výkonových parametrů motorů nám vzhledem k průběhu křivky výkonu a točivého 

momentu na otáčkách vyšel optimálně motor č. 3, s parametry poměru rozteče lopatky p/c = 0,45. Rozdíly 

od mediánu hodnoty výkonových parametrů jsou v rozmezí +1,8% a -1,9 % od mediánu hodnoty pro 

testované typy lopatek číslo 1,2,4,5,6 a 7. 

U experimentálně naměřených hodnot, nemusíme přemýšlet o korigování výsledků z důvodů všech 

energetických ztrát v lopatkových mřížích. Pro stejně objemové rovnotlaké turbínové mříže je rozdíl ve 

výsledku ovlivněn pouze profilovými ztrátami. Hovoříme zde z hlediska místa vzniku a fyzikální podstaty 

o ztrátách na lopatce jako ztrátách třením v mezní vrstvě, ztrátách vířením při odtržení proudu od profilu 

lopatky, ztrátách víření za odtokovou hranou lopatky a rázovými ztrátami proudění. Jednotlivý poměr 

těchto ztrát je velmi obtížné určit. Jelikož zkoumané profily lopatek nejsou z hlediska geometrických a 

aerodynamických parametrů významně odlišné, budeme předpokládat tyto profilové ztráty za konstantní 

pro všechny měřené turbínové motory. V případě nutnosti lze tyto ztráty na lopatkových mřížích 

experimentálně měřit v aerodynamických tunelech.  
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3. Základní rovnice a popis 

 

 Základy kinematiky turbínového lopatkového pohonu 

 

Z kinematického hlediska se lopatkové pohony považují za jednoduché, neboť jde o rotační 

mechanismus s jedním stupněm volnosti. Samotná kinematika je však rozdílná pro různé typy pohonu. Tato 

práce se zaměřuje pouze na axiální turbínový pohon, což je definováno převažující rychlostí v osovém řezu 

pohonu k jeho ose rotace. Velikost rychlosti pracovní látky se v jednotlivých částech stroje mění. 

Základem pro vyjádření kinematiky turbínového pohonu jsou rychlostní trojúhelníky, jenž se vyjadřují 

na vhodných místech stroje. Zpravidla se pokládají do tečných rovin k příslušné proudové ploše, což u 

axiálních lopatkových strojů znamená v rovinách tečných k válcové ploše, jejichž osa se shoduje s osou 

rotace stroje. Tyto rychlostní trojúhelníky se skládají ze tří složek a to: 

 Absolutní rychlostí proudu vzhledem statorové části stroje (S) – označení „c“ 

 Unášivé obvodové rychlosti rotující části stroje – označení „u“ 

 Relativní rychlost proudu vzhledem k rotujícím částem stroje (R)  - označení „w“ 

 

Obr.č.6. Rychlostní trojůhelníky axiálního turbínového stupně v rozvinutém válcovém řezu a Vektory 

v rychlostních trojúhelnících k osovému směru 

 

Z hlediska proudění , jenž se považuje u lopatkových strojů, za nejsložitější problematiku celé vědní 

dynamiky proudění, lze definovat zkoumaný případ takto: 

  

�� 

Stator 

�� 

�� 

�� 
�� 

�� 

�� 

Rotor 

�� �� 

Směr osový 

�� 

�� 

Směr (u) 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

�� 
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 Z hlediska stlačitelnosti pracovní látky ρ = variabilní 

 Proudění je turbulentní 

 Z hlediska rychlosti proudu k rychlosti zvuku za podzvukové (subsonické) 

 Dle rozsahu vírů je vířivé 

Víry vznikající v lopatkových strojích ovlivňují velikost a směr proudu na výstupu z lopatkové mříže 

(změna tvaru rychlostních trojúhelníků). Kinetická energie odpovídající virové rychlosti se zase přeměňuje 

v teplo, což zhoršuje účinnost stroje. 

 

Pokud je Machovo číslo �� =
�

�
 poměrně malé (�� < 0,3) lze řešit proudění jako nestlačitelné, i když 

se jedná o proudění plynů a par. Pro vzduch je změna hustoty v závislosti na Machově čísle uvedena 

v tabulce č.7. Je patrné, že pro méně přesné výpočty lze s představou nestlačitelného proudění vystačit pro 

(�� < 0,3). 

 

�� 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

��

�
 1 1,0051 1,0201 1,0456 1,0819 1,1297 1,1898 1,2633 

 

 Změna hustoty v závislosti na Machově čísle pro vzduch (9)  

 

 Síly působící na lopatkovou mříž (Eulerova rovnice) 

 

V turbíně dochází k přeměně tlakové energie pracovní látky (nosného media) v kinematickou energii 

proudu a tato se přenáší v oběžné lopatkové mříži na rotor. 

Pro určení síly, již proud tekutiny působí na lopatkovou mříž, se nejčastěji používá metoda kontrolního 

objemu. Metoda vychází ze základních zákonů zachování hmotnosti, hybnosti a energie. 

Kontrolní objem se vytkne tak, aby bylo možno stanovit základní parametry charakterizující proud. 

Vymezí se kontrolní objem mezi stěnami kanálu, ve kterém se vytkne kontrolní plocha S a daný objem 

tekutiny V. Za předpokladu, že hranice objemu V se posouvá stejnou rychlostí jakou má tekutina, potom 

lze říci, že uvnitř kontrolní ploch jsou tytéž částice tekutiny. Podle věty o změně hybnosti je časová změna 

hybnosti rovna výslednicím vnějších sil �� .  
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Vnější síly působící na tekutinu mohou být: 

 Hmotnostní síly �� � (způsobené odstředivým zrychlení, Coriolisovým zrychlením atd.) 

 Tlakové síly z okolní tekutiny  �� �   

 Působení těles uvnitř nebo na hranici kontrolní plochy  �� � (obtékané těleso atd.) 

Výslednice sil na tekutinu je tudíž: 

�� =  �� � +  �� � +  �� � (3.1) 

Podle Newtonova pohybového zákona, pro element hmotnosti dm, který se pohybuje rychlostí �̅ uvnitř 

kontrolní plochy působí síla ������, platí: 

�(��)����

��
=

�

��
(�̅ ��) = ���  (3.2) 

Integrací přes objem uvnitř kontrolní plochy dostaneme: 

���

��
=

�

��
∫ �̅ (�. ��)

�(�)
= �� (3.3) 

Pro stacionární proudění pracovní látky platí vztah: 

�� =
���

��
=

�

��
∫ �̅ (�. ��)

�(�)
= ∫ �̅ �(�̅. ��̅)

�(�)
  (3.4) 

Kde d�̅ je vektor elementu kontrolní plochy, jehož směr je shodný se směrem normály.  

Ve vzorci (3.4) výraz �̅ �(�̅. ��̅) = �� , představuje hmotnostní průtok pracovní látky pevným 

průřezem dS. Analogicky ∫ �̅ �(�̅. ��̅)
�(�)

 je hybnost pracovní látky protékající přes kontrolní plochu za 

jednotku času, neboli rozdíl hybnosti vstupující a vystupující z kontrolní plochy. 

 

  

Obr.č.7. K odvození Eulerovy rovnice 
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Vycházíme-li z toho, že jsou-li oba hmotnostní toky kladné, můžeme hmotnostní průtoky zapsat ve 

tvaru, ��� = �� (���   ���) a ��� = �� (���   ���), protože na ploše A-B bude smysl vektorů ���  a ����� 

opačný. Potom můžeme rovnici (3.4) psát ve tvaru: 

�� = ∫ ���  ��(��� . ���
���)

��
+ ∫ ���  ��(��� . ���

� )
��

= ∫ ���  �����
− ∫ ���  �����

= ��� − ��� (3.5) 

Kde ��� a ��� jsou hybnosti tekutiny vstupující a vystupující z kontrolního objemu za jednotku času. 

Síla �� je výslednicí všech sil působících na tekutinu uvnitř kontrolního objemu. Podle principu akce a 

reakce působí na tělesa uvnitř kontrolního objemu stejně velká síla jako síla ���, ale v opačném směru. 

Po dosazení do rovnice (3.1) a (3.5): 

�� = −�� + ��
���� + ��

���� = ��
���� − ��

���� + ��
���� + ��

����  (3.6) 

Tato obecná formulace se nazývá Eulerova rovnice  

 

 Točivý moment působící na rotující kanál – zobecněná Eulerova rovnice 

 

V případě, že vstupní a výstupní průřezy kontrolního objemu jsou na různých poloměrech, je 
třeba vycházet z momentů hybnosti.  

 
 

 

  Pomocný nákres k zobecněné Eulerově větě 
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Pro vstupní a výstupní průřezy dS1 a dS2 můžeme psát pro kontrolní elementární objem rovnici: 

��� =
���

��
  (3.7.) 

Kde ���  je moment, který působí na tekutinu v kontrolním objemu a 
���

��
 je změna momentu hybnosti 

kontrolního objemu za čas ��. 

Změna momentu hybnosti ve vstupním a výstupním průřezu za čas �� je: 

���� =  ��(��� . ���
� ). ��. ���. ��  pro vstupní průřez (3.8) 

���� =  ��(��� . ���
���). ��. ���. ��  pro výstupní průřez (3.9) 

Změna momentu hybnosti kontrolního objemu je: 

 ��� = ���� − ���� = (��. ��� − ��. ���). ��. ��  (3.10) 

Po dosazení do rovnice (3.7) je moment rotoru kontrolního objemu působící na tekutinu a naopak: 

��� = −��� = (��. ��� − ��. ���). �� (3.11) 

Neboť: 

 Předpokládá se osově symetrické proudění s nulovou výslednicí tlakových sil v obvodovém směru 

(u)  

 Výslednice tlakových sil v osovém (a) a radiálním směru (r) nevytváří moment k ose stroje 

 Na tekutinu působí odstředivá síla, ale ani ona nevytváří moment k ose rotace 

 Na tekutinu pohybující se relativní rychlostí ��  vůči rotoru, který se pohybuje úhlovou rychlostí 

�� obecně působi Coriolisova síla, jenž způsobuje uvnitř kontrolního objemu nerovnoměrné 

rozložení tlaku. Toto tlakové pole vytváří výslednici tlakových sil působících na lopatku a Točivý 

moment ��� , který je kromě směru roven krouticímu momentu ��� = − ���., jenž vytváří na 

lopatce rozložení tlaku. 

Pro proudění ve válcových plochách, kdy r1=r2=r – axiální lopatkový stroj, platí 

��� = �. (��� − ���). �� = �. ��� (3.12) 

V tomto případě platí taktéž u1=u2=u a ��� − ��� = ��� − ���, tudíž  

��� = �. (��� − ���). �� (3.13) 

Pro turbínu platí  ��. ��� − ��. ��� > 0, �� > 0 

Výkon na hřídeli stroje je definován: 

�� = � ∙ ��� = (�� ∙ ��� − �� ∙ ���) ∙ �� = (�� ∙ ��� − �� ∙ ��� + ��
� − ��

�) ∙ �� (3.14 
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 Obvodová práce 

 

Práce vykonaná ve stupni lopatkového stroje jednotlivým množstvím pracovní látky, takzvaná 

obvodová práce, je definována rovnicí: 

�� =
��

��
= �1 ∙ �1� − �2 ∙ �2� = �1 ∙ �1� − �2 ∙ �2� + �1

2 − �2
2  (3.15) 

Tato rovnice se nazývá Eulerova (energetická) rovnice. Dle ní zdánlivě nezávisí obvodová práce na 

průběhu děje v lopatkové mříži. V realitě ovšem na průběhu děje v lopatkové mříži záleží, neboť na tomto 

průběhu závisí směr a velikost výstupní rychlosti  ������a tudíž i absolutní rychlosti ��� . Jiný tvar rovnice lze 

získat z rychlostních trojúhelníků za použití Kosinovy věty. Potom bude tvar rovnice: 

�� =
��

����
�

�
+

��
����

�

�
+

��
����

�

�
 (3.16.) 

Jednotlivé členy Eulerovy rovnice: 

 1. Člen představuje práci vykonanou v důsledku změny absolutní rychlosti. 

 2. Člen představuje práci vykonanou v důsledku změny relativní rychlosti. 

 3. Člen představuje vliv poloměru. 

 Jiné způsoby odvození sil působících na lopatky. 

Jinými možnými způsoby vyjádření sil působících na lopatky můžou být například Rovnice Žukovského 

nebo Bernouliho rovnice na rotující kanál. V této práci se však nezaobírám jednotlivými možnostmi 

výpočtu vyjádření sil. 

 

 Lopatkové mříže a základy vnitřní aerodynamiky turbínových pohonů 

 

Způsob řešení proudění v turbínových strojích lze rozdělit do několika částí: 

 Problém samotné lopatkové mříže 

 Problém stupně a souboru stupňů 

 Problém vstupního a výstupního hrdla 

Vnitřní aerodynamika je speciální vědní disciplína, jenž se zabývá aerodynamickými poměry 

v průtočných částech lopatkových strojů, vzájemnými vztahy jednotlivých veličin ( vstupní úhly mříže, síly 

atd.) a aerodynamickými  ztrátami. Na základě poznatku tohoto oboru vznikly tři typy teorií, jenž se 

používají pro řešení aerodynamiky lopatkových strojů. 
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 Jednodimenzionální, takzvaná kanálová teorie. U této teorie musí být příčný průřez kanálu 

v porovnáním s jeho délkou malý. Aerodynamické a termodynamické veličiny jsou v příčném 

průřezu konstantní a mění je jen po délce samotného kanál. Používá se pro husté lopatkové mříže 

o relativně malé délce lopatek � �� ≤ 0,1, kde l je délka lopatek a d střední průměr lopatkování. 

 Teorie osamoceného profilu. Ta vychází z poznatků teorie křídla a listu vrtule. Použití u 

lopatkových strojů s malým počtem lopatek. 

 Teorie lopatkové mříže. U této teorie jsou lopatkové profily vhodně uspořádány v  lopatkové 

mříži. Vychází se u ní z poměru rozteče � �⁄ , kde s je rozteč a c délka tětivy. Sama teorie je 

zobecněním předchozích dvou teorií. Platí totiž: �
�⁄ → 0 půjde o teorii jednodimenzionální a 

pro � �⁄ → ∞ teorie osamoceného profilu. 

Poměrná rozteč musí být tím menší čím větší je zatížení lopatkové mříže (větší úhel zakřivení proudu). 

 

  

Obr.č.8. Poměrná rozteč 

Někdy se místo poměrné rozteče používá takzvaná. Hustota mříže  � =
�

�
=

�

�/�
 .  

Doporučená poměrná rozteč lopatkové mříže viz (11). 

 

Lopatkový stroj s/c 

ventilátor 

větrací  1,0-1,3 
chladící 0,6-7,5 
rovnotlaký 0,7-1,6 
přetlakový 0,7-1,6 

osové kompresory 0,4-1,6 
plynové turbíny 0,4-1,0 

parní turbíny 

regulační stupně 0,6-0,7 
rovnotlaké stupně 0,5-0,9 
přetlakové stupně 0,4-1,0 
koncové stupně 0,4-1,2 

 

 Standardně používané hodnoty poměrné rozteče s/c 

  

c 

s 
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 Rozdělení lopatkových mříží: 

 Podle tvaru  

a) rovinná (přímá), (nepoužívá se u rotačních strojů), 

b) axiálně kruhová,  

c) radiálně kruhová (například statorová řada lopatek u Kaplanovy turbíny), 

 

Obr.č.9. Základní typy lopatkových mříží 

Rovinná lopatková mříž se u lopatkových strojů neuplatňuje přímo, ale používá se při experimentální 

výzkumu. Výsledky z výzkumu se přenáší do konstrukce jiných typů lopatkových mříží. Axiální a radiální 

lopatkové mříže jsou základními variantami lopatkových mříží z pohledu konstrukce, výroby i výpočtu. I  

přesto je v některých případech výhodné tyto dva typy lopatkových mříží kombinovat v radiálně axiální 

lopatkovou mříž  

 Podle změny rychlosti proudící tekutiny 

a) konfuzorové, zrychlující, turbínové, S1>S2, w1≠w2 platí i pro ρ≠konst. 

b) akční rovnotlaké, S1=S2 odtud p1=p2, w1=w2 pro ρ=konst. 

c) difuzorové, kompresorové, S1<S2, w1≠w2 platí i pro ρ≠konst. 

Obr.č.10. Typy lopatkových mříží podle změny rychlosti proudící tekutiny 

Obrázky jsou čistě schematické. 

a) b) c) 

S1 S1 S1 

a) c) 
b) 

S2 S2 
S2 
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 Tvar profilu 

 

Tvar profilu je možno zadat: 
 

a)  Souřadnicemi tabelárně  
��

�
= �� �

�

�
� ,

��

�
= �� �

�

�
� (3.17) 

b)  Pomocí střední čary profilu a nabaleného základního symetrického profilu 

 

 

Obr.č.11. Zadání tvaru profilu souřadnicemi a Střední čára profilu 

Střední čára profilu je geometrické místo středů kružnic vepsaných do profilu. Vyjadřuje se pomocí 

hodnot  ym=m což je maximální prohnutí, polohou maximálního prohnutí p, úhly střední čáry (pro náběžnou 

a odtokovou čáru) κ1,2 a prohnutím střední čáry profilu ϑ. Poloha maximálního prohnutí a analytický tvar 

střední čáry musí být voleny s ohledem na účel lopatkové mříže a to takto: 

 

a) Poměr p/c je menší, lopatková mříž je méně citlivá na změnu úhlu vstupního proudu. 

b) Poměr p/c je větší, lepší vlastnosti při vysokých rychlostech Ma pracovní látky  

c) Poměr p/c se nejčastěji volí 0,4<p/c<0,5. 

 

Základní profil je zpravidla dán souřadnicemi yt/c=f(x/c) tabelárně. Na tomto profilu se rozlišuje 

tloušťka profilu t=dmax, poloha maximální tloušťky profilu a, poloměr náběhové a odtokové hrany r1,2. 

Standardně se udává profil t/c = 0,1, tloušťka profil se mění změnou souřadnic y. 

x 

y 

x/c 

ϑ 

y 
κ2 κ1 

c 

p 

r1 

x 

m 

y/c 

1 

yd/c 

x/c 

yh/c 

r2 
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Obr.č.12. Základní profil 

 

Konstrukce prohnutí profilu nabalením základního profilu na střední čáru lze provést:  

 

a) Graficky 

b) Analyticky 

 

�� = � − �� ∙ sin �, �� = � + sin � (3.18) 

�� = �� + �� + cos �, �� = �� − �� ∙ cos � (3.19) 

 Konstrukce prohnutého profilu 

 

Úhel nastavení profilu v mříži má značný vliv na přeměnu energie v lopatkové mříži. Úhel nastavení 

udává sklon profilu v mříži a měří se mezi kolmicí na čelo mříže a tětivou profilu. Při použití téhož profilu 

se nastavením jeho úhlu může získat jak turbínová tak kompresorová mříž.  

dmax = t 

yt 

yt 

x 

y 

r2 

r1 

x 

a 

c 

yt 

yt ψ 

t

xd 

x 

xh 

yd 
yc 

yh 

y 

x 
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 Vstupní a výstupní úhly proudu a profilu 

 

Vstupní a výstupní úhly proudu značíme α1 a α2, vstupní a výstupní úhel profilu značíme α1L a α2L.  

Obecně platí, že α1≠ α1L, α2≠ α2L 

 

 

 Geometrické a aerodynamické charakteristiky turbínové mříže 

Úhel zakřivení proudu ε je úhel mezi vektorem rychlosti ������ na vstupu do mříže a vektorem rychlosti 

na výstupu ������ . 

� = |�� − ��|  (3.20) 

Úhel náběhu i je úhel mezi vstupní rychlostí ������ a tečnou ke střední čáře profilu v bodě náběhu. 

i=α1- α1L (3.21) 

Úhel deviační δ je úhel mezi vektorem výstupní rychlosti ������ a tečnou ke střední čáře profilu v bodě 

odtoku a znamená vždy zmenšení úhlu zakřivení proudu. 

����� 

����� 

�������� 

α2 

δ 

i 

α2L

w1 

w2 

ε 

ϑ 

α1 

α1L 
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 Průběhy tlaku po profilu 

Znalost průběhu tlaku je potřebná pro odhad vývoje mezní vrstvy a možné odtržení proudu od profilu a 

tím vzniku energetických ztrát. 

Vychází se z rovnice kontinuity pro nestlačitelnou tekutinu a proudové vlákno dostatečně vzdálené od 

profilu – předpoklad proudění beze ztrát. 

�� +
�

�
� ∙ ��

� = �� +
�

�
� ∙ ��

�  (3.22) 

 

 

Obr.č.13. K Bernoulliho rovnici pro proudové vlákno a průběh tlaku po profilu 

 

Pro vyjádření průběhu tlaku se používají bezrozměrné veličiny (bezrozměrný tlak ��� ). Pro turbínové 

lopatkové mříže se změna tlaku vztahuje k tlaku za mříží a za vztažnou veličinu se vždy považuje větší 

hodnota 

�̅ =
�����
�

�
�∙��

�
= 1 − �

��

��
�

�
 (3.23) 

V náběžném bodě je wi=0 a v odtokovém bodě  wi=w2, z čehož plyne, že ����� = 0. Potom platí: 

�̅ = 1 + �
��

��
�

�
∙ ���� − 1� = 1 + �

��� ��

�����
�

�
∙ ���� − 1� (3.24) 

��� = 1 + �
��

��
�

�
∙ (�̅ − 1) = 1 + �

��� ��

�����
�

�
∙ (�̅ − 1) (3.25) 

Průběh tlaku po profilu určuje velikost síly, již působí tekutina na obtékanou lopatku, z čehož plyne, že 

čím více je lopatková mříž zatížena, tím větší silou působí hnací médium na lopatku. Při narůstání tlaku ve 

směru proudění se částice s dostatečnou rychlostí, tj. v místech vzdálenějších od profilu, se v souladu 

s Bernouliho rovnicí do míst s vyšším tlakem dostanou. Částice s nižší rychlostí jsou však bržděné a částice 

s ještě nižší rychlostí a stagnující částice hnacího média, tlakový spád obrací proti směru základního 
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proudění. Výsledkem potom je vznik vírů, deformace průběhu rychlosti v blízkosti stěny a odtržení proudu 

od stěny. 

Toto však není reálné vyjádření, neboť by muselo na každém úseku profilu docházet při přírůstku tlaku 

k vzniku vírů a odtržení proudu. V reálné podobě však k danému průběhu nedochází, neboť pomalé částice 

většinou opustí lopatkovou mříž dříve, než dojde k časovému započetí popsaného jevu.  

Nutné je si však uvědomit, že skoro vždy je u lopatkových mřížích proudění turbulentní. Dochází tudíž 

k pohybu shluků molekul ve směru proudu ke stěně a obráceně. Částice s větší hybností se tím dostávají 

blíže ke stěně a urychlují stagnující tekutinu v blízkosti stěny. Částice s malou hybností od stěny se dostávají 

do jádra proudu, jenž z důvodu výměny hybností zpomalují. Pokud přísun energie z jádra proudu do mezní 

vrstvy kompenzuje zpomalování proudu důsledku popsaného tlakového průběhu, nedochází k obrácenému 

proudění v blízkosti stěny a ke vzniku vírů. 

Přírůstek tlaku na profilu ve směru proudění je do určité hodnoty dp/dx a určité délky profilu, pro 

dp/dx>0 přijatelný a nemusí způsobit odtržení proudu od lopatky. 
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 Mezní vrstva na profilu lopatky a profilové ztráty 

 

Při obtékání profilu v lopatkové mříži se tlak a rychlost v okolí profilu mění. Za náběžným bodem se 

rychlost tekutiny zvětšuje a tlak klesá, což stabilizuje laminární proudění. K přechodu z laminární na 

turbulentní vrstvu dochází postupně. K přechodu z laminárního na turbulentní proudění, dochází při větší 

hodnotě Reynoldsova čísla (Re.) K daném přechodu dochází postupně, přičemž poloha a velikost 

přechodové oblasti závisí (mimo tlaku) také na drsnosti obtékaného tělesa a volného proudu. Rozdělení 

mezní vrstvy lze definovat odtlačovací tloušťkou δ*, impulsní tloušťkou δ** a energetickou tloušťkou mezní 

vrstvy δ*** 

Pomocí těchto tlouštěk a šířkou proudu a (odpovídá rozteči s) je definován vzorec pro ztráty třením.: 

��ř =
��

∗∗∗���
∗∗∗

�
 (3.26) 

 

 

 

Obr.č.14. Schéma šířky proudu a pro ztráty třením v lopatkové mříži  

a 



40 
 

 Síly působící na profil v lopatkové mříži při izoentropickém proudění 

 

Pro nestlačitelné proudění a pro prodění po válcových plochách je dáno wa1=wa2=wa.. Změna hybnosti 

v kolmém směru na rovinu lopatkové mříže je nulová, z čehož plyne, že příslušná složka síly je dána pouze 

tlakovým působením na kontrolní objem. 

��� = ∆� ∙ � ∙ ��, ∆� =  �� − �� (3.27) 

Analogicky pro izoentropické proudění. 

���,�� = ∆��� ∙ � ∙ ��, ∆��� =  �� − ��,�� (3.28) 

p2,iz  je tlak za turbínovou lopatkovou mříží, na který musí pracovní látka vyexpedovat izoentropicky 

z tlaku p1 a rychlosti w1, aby byla dosažena rychlost w2 stejná jako při reálné expanzi na tlak p2. 

 

Obr.č.15. Síly a směry síly působící na elementární profil 

 

Změna tlaku v lopatkové mříži se odvodí z Bernouliho rovnice. 

�� +
�

�
∙ � ∙ ��

� = ��,�� +
�

�
∙ � ∙ ��

� (3.29) 

Podle Žukovského rozkladu je 

∆��� = ��,�� − �� = � ∙ ���� ∙ ∆�� (3.30) 

Po dosazení je axiální složka síly 

���,�� = � ∙ ���� ∙ ∆�� ∙ � ∙ ��  (3.31) 

Poměr osové síly axiální složky a obvodovou složku po úpravách se dostane 

���,��

���
=

�∙����∙∆��∙�∙��

�∙��∙∆��∙�∙��
=

����

��
= �� ���  (3.32) 

Ze závěru plyne, že síla dFiz je kolmá na střední aerodynamickou rychlost woc. 

 αoc 
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V aerodynamice osamoceného profilu se síla působící na profil rozkládá na složku vztlakovou  dFz a 

složku odporovou dFx. Pro izoentropické proudění je výsledná síla dFz totožná se silou vztlakovou dFz,iz a 

odporová složka  dFx=0 . Pro proudění se ztrátami je axiální složka dFa>dFa.iz, protože |∆�| > |∆���|. 

Vztlaková síla dFz , je kolmá na střední aerodynamickou rychlost woc a odporová síla dFx ,je s touto rychlostí 

rovnoběžná. 

 

 

Obr.č.16. Síly působící na profil v turbínové lopatkové mříži při proudění se ztrátami 

 

Výsledná síla potom bude:��� = ���� + ���� (3.33) 

a nebude kolmá na střední aerodynamickou rychlost ����, nýbrž vektor výsledné síly ��� a svírá se 

vztlakovou silou úhel � ̅, který se nazývá klouzací úhel. 

Klouzacím poměrem se zase značí poměr odporové a vztlakové síly. 

���

���
= ���̅ ≈ � ̅ (3.34) 

Tento poměr určuje aerodynamickou dokonalost lopatkové mříže. Pro proudění beze ztrát je �̅ = 0. 

Vyjádření sil pomocí Newtonových zákonů bylo zavedeno v aerodynamice leteckého křídla: 

���,�� = ��,�� ∙
�

�
� ∙ ���

� ∙ � ∙ ��  (3.35) 

��� = �� ∙
�

�
� ∙ ���

� ∙ � ∙ ��  (3.36) 

��� = �� ∙
�

�
� ∙ ���

� ∙ � ∙ ��  (3.37) 

Kde c je délka tětivy, tudíž c·dr je nosná plocha lopatky, cz,iz,cz jsou součinitele vztlaku a cx součinitel 

odporu.  
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Z Žukovského věty (5) je odvozen součinitel vztlaku:  

��,�� = 2 ∙
�

�
∙

∆��

���
= 2 ∙

�

�
∙

��∙|���������|
��

��� ���
�

= 2 ∙
�

�
∙ |���� − ����| ∙ cos ���  (3.38) 

�� = 2 ∙
�

�
∙ �

∆��

���
+

∆��

�∙���
� ∙ ������� = ��,�� + �� ∙ ����� (3.39) 

Obdobně je odvozen součinitel odporu (5) : 

�� =
�

�
∙

∆��
�

�
∙�∙���

�
∙ ������ (3.40) 

�� = �̅ ∙ �� (3.41) 

Kde ∆pz  je tlaková ztráta při proudění reálné tekutiny, jež popisuje Bernouliho rovnice ve tvaru: 

�� +
�

�
� ∙ ��

� = �� +
�

�
� ∙ ��

� + ∆�� (3.42) 

 

 Energetické ztráty v lopatkových mřížích 

 

Energetické ztráty se pro lopatkové stroje dělí na několik dílčích ztrát. V literatuře se dělí v různém 

poměru a mohou se tudíž v dílčích částech lišit. V této práci je použito rozdělení dle (6), jenž nejvhodněji 

vystihuje rozdělení pro rovnotlaké turbíny měřeného typu. 

 

Rozdělení pro zkoumaný případ je následující: 

 Profilové ztráty ξp – pro nekonečně dlouhé lopatky, jsou dále děleny na ztráty v mezní vrstvě, 

ztráty vířením při odtržení proudu od profilu, ztráty za odtokovou hranou, rázové ztráty při 

nadzvukovém proudění.  

 Okrajové ztráty ξk vznikají v lopatkových mřížích konečné délky. Jsou způsobeny účinkem 

přetékání přes okraj radiální mezerou, příčným takovým gradientem v mezilopatkovém kanálku 

(vznikem vírů) tyto ztráty jsou významné u lopatkových mříží s krátkými lopatkami. 

 Ztráty vzájemným účinkem sousedních lopatkových mříží ξvz. Vznikají působením 

nehomogenního rychlostního pole na velikost a směr vstupní rychlosti rotorové lopatkové řady 

od předchozí statorové části. 

 Ztráty vnitřní netěsností ξn – vnikají netěsnostmi mezi jednotlivými částmi motoru. 

Jednotlivé ztráty spolu souvisejí, tudíž celková ztráta je jejich součtem. S ohledem na velikost a 

ovlivňování stavu pracovní látky jsou nedůležitějšími ztráty profilové a okrajové. Celková ztráta se tudíž 

označuje jako odporová ξR a má tvar: 

ξR= ξp+ ξk (3.43) 
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4. Vypočtené hodnoty v  CFDesign pro definované tvary 

lopatek  

 

Tato kapitola přibližuje výpočet parametrů turbínového motoru s ohledem na již zadané tvary lopatek. 

Cílem není navrhnout turbínový motor, ale určit pro již zadané základní rozměrové parametry, teoretické 

hodnoty točivého momentu a výkonu. Rovnice a postup výpočtu byl naznačeny v předchozí kapitole, a 

tudíž jsou v této části pouze zjednodušeně popsány postupy výpočtu CF Design, jenž se se budou aplikovat 

na tento konkrétní případ.  

 

CF Design je softwarová výpočtová platforma pro simulaci průtokových a tepelných přenosů pro 

zkoumané modely. V CF Design mohou být napřímo použity konstrukční okrajové podmínky pro 

následnou analýzu chování zkoumaných objektů. Například aerodynamické a hydrodynamické tlaky a 

teploty se mohou interpolovat přímo ve FEA (Finite Element Analysis).  

K výpočtu parciálních diferenciálních rovnic, kterými se řídí proudění tekutin a přenos tepla zahrnující 

rovnice kontinuity, se používá Navier-Stokes rovnice a energetická rovnice. Tyto rovnice jsou propojeny a 

není tudíž možné nelineární obecné analytické řešení, s výjimkou pro omezený počet zvláštních úloh. Zde 

potom mohou být kritéria snížena, čímž lze získat rovnice pro analytická řešení. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o výjimky, nejčastější řešené praktické problémy zájmu nespadají do této omezené kategorie 

Použitá metoda konečných prvků se používá k diskretizaci oblasti průtoku, čímž se transformují řídící 

parciálních diferenciální rovnice do souboru algebraických rovnic, jejichž řešení představuje přiblížení se 

k přesnému (a nejvíce často nedosažitelnému), analytickému řešení. Numerické formulace jsou odvozeny 

od zjednodušeného režimu řešení, zavedenému Patankerdem. Podrobnější informace jsou k dispozici v 

Technical Reference (18). 

Vzhledem k tomu, že CF Design je součást nástrojů pro navrhování a analýzu, je důležité, aby výsledky 

z více analýz bylo možno snadno zobrazit v kontrastech. Výsledky je možné zobrazovat v každém kroku 

výpočtu. Uživatel tudíž může interagovat s modelem, a zobrazovat výsledky v reálném čase pomocí 

řezných rovin. Výstupem potom mohou být ISO povrchy, XY grafy, nebo stopy částic. V případě mého 

řešeného požadavku je nejvhodnějším výstupním nástrojem XY graf. 
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 Podmínky výpočtu v CFDesign 

Termín stlačitelné proudění se odkazuje na vztah mezi hustotou a tlakem. Je-li průtok stlačitelný, změny 

tlaku tekutiny mají vliv na jeho hustotu a naopak. Stlačitelné toky zahrnují plyny při velmi vysokých 

rychlostech. Jeden podstatný rozdíl mezi stlačitelným a nestlačitelným proudění je vidět ve fyzikální 

podstatě tlaku a v důsledku toho, matematickém charakteru tlakové rovnice. Pro nestlačitelné proudění, 

následné účinky jsou pociťovány všude okamžitě a tlak rovnice je matematicky eliptický, 

 

Obr.č.17. Schéma průtoků na rotorových a statorových částech 

 který vyžaduje vždy následné okrajové podmínky. Pro proudění stlačitelné, zejména nadzvukových toků, 

tlak neovlivní proud a tlak rovnice je hyperbolický, vyžaduje pouze okrajové podmínky směru toku. 

Následní hranice musí být ponechána bez tlakových omezení. Pro náš výpočet je použito nestlačitelné 

proudění, neboť jedno z měřítek stlačitelnosti je, když hodnota pro Machovo číslo je nižší než 0,3. Nad 

touho hodnotou mají stlačitelné účinky stále větší vliv a je nutno s nimi uvažovat pro přesné řešení. 

Pokud nejsou žádné účinky přenosu tepla a tekutina se pohybuje podzvukovou rychlostí (Ma = 1,0), průtok 

lze považovat za adiabatický. Pro tento typ toku je součet kinetické a tepelné energie konstantní.  
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Obr.č.18. Tlakové poměry na rotorových a statorových částech (naměřené hodnoty).  

Pro proudění je potřeba počítat s turbulentním typem (Re > 4000), přestože literatura pro takto malé turbíny 

se někdy přiklání k přechodovému proudění. Při přechodovém proudění (2320 < Re < 4000), totiž dochází 

k několika fázím nelineárního chování, než se stane plně turbulentní. Tyto fáze jsou velmi nestabilní, tok 

se může rychle změnit z jednoho typu chování (např. turbulentních místech, například) na jiný (např. 

členění vírů) a zase zpátky. Vzhledem k nestabilní povaze tohoto typu proudění, je obtížné ho předvídat 

numericky. 

Kapaliny, kdy viskozita nebo smykové efekty jsou zanedbané, se nazývají nevazké. Viskózní kapaliny 

jsou definovány poměrem mezi tečným napětím a změnou rychlosti v závislosti na vzdálenosti mezi 

sousedními vrstvami při proudění skutečné kapaliny čímž charakterizují vnitřní tření. Všechny 

tekutiny mají viskozitu. Nicméně, existuje omezený počet aplikací, kde můžou být účinky zanedbané 

a výsledky mohou být realistické. To má spojitost s řešením pomocí Eulerovy rovnice. Tyto rovnice 

jsou podmnožinou Navier-Stokesových rovnic. Některé typy stlačitelného proudění lze také řešit 

pomocí Eulerovy rovnice místo Navier-Stokese. Eulerovy rovnice jsou numericky snadněji řešitelné, 

protože matematický charakter rovnic se nikdy nemění. Tudíž řešení pomocí Eulerovy rovnice pro 

nestlačitelnou kapalinu, částečně zahrnuje i nevazké stlačitelné kapaliny. 

P1 = 4,2 bar 

P2 = 4,0 bar P3 = 3,9 bar 

P4 = 3,6 bar 
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 Rozdělení motorů dle tvaru lopatek 

 

Měřené typy motorů rozdělené dle střední čáry profilu lopatky  

parametry motor č.1 motor č.2 motor č.3 motor č.4 motor č.5 motor č.6 motor č.7 

1 [°] 60 60,36 60,71 61,07 61,42 61,78 62,13 

2 [°] 46 45,19 44,37 43,56 42,74 41,93 41,11 

p [mm] 2,80 2,75 2,70 2,65 2,60 2,55 2,50 

m [mm] 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

c [mm] 6 6 6 6 6 6 6 

p/c [1] 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 

 

 Měřené typy motorů rozdělené dle střední čáry profilu lopatky 

 

 

 

Obr.č.19. Schéma pro střední čáru profilu lopatky  

  

p 

m 

κ κ1 

c 
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 Informativní hodnoty pro motory č.1: 

 

Hodnoty jsou uváděny pouze informativně, neboť modely jsou převedeny napřímo z Pro Engineer  

software do CF Design software. Nastavitelný model lze nalézt na přiloženém CD. 

 

 

 

Obr.č.20.  Schéma modelu a tvaru lopatky na rotorovém kole turbínového pohonu. 

 
Použitý model turbulentního proudění v CF design  - Mixing Length turbulentní model, je v první řadě 

určený pro vnitřní analýzu proudění. Použití tohoto modelu redukuje dobu chodu výpočtu a poskytuje lepší 

přesnost než standardní turbulentní model pro vnitřní řízené průtoky. 
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Pro počet iterací je použit STAR UP Extend,  jenž povýší počet iterací na maximální 400, pro určení 

přesnosti stabilizace víru viskózního modelu. 

Pro poměr Turbulentního a laminárního proudění  je doporučován mezi hodnotou 2-3 , pro náš model 

byl všák s ohledem na typ a velikost motoru hodnota zvětšena na 5, aby se optimálně nasimuloval průběh 

poměru proudění. 

Turbulence Intensity Factor – představuje kinetickou energigi turbulentního proudění a nastavený je na 

hodnotu 0,1 vycházející z praktických zkušeností. Doporučené rozmezí (0,05 až 0,5) viz (19). 

Pro zadání výpočtu je nutno definovat pokud možno co nejpřesněji průběhy jednotlivých charakteristik 

spotřeby vzduchu, tak aby se co nejvíce blížili realitě. Pro zjednodušení je možno použít grafy spotřeb 

z naměřených hodnot. V případě zcela nového návrhu je potřeba si vypočíst Průtokový součinitel φ. Pro 

zpřesnění výpočtu použijeme do tabulek naměřené hodnoty z grafu průtoku  

 

 

 Charakteristika spotřeby vzduchu na otáčkách motoru č.1 
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Obr.č.21. Gtrafické znázornění prostředí výpočtu CFDesign 
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 Vypočtené hodnoty a jejich zjednodušené grafické znázornění 

 

Vypočtené hodnoty pro rychlosti proudění a otáčky na hřídeli vzduchové rovnotlaké turbíny s průměrem 

turbínového kola 34 mm v závislosti na tlaku a průtoku. Hodnoty jsou vyjádřeny v grafickém provedení 

pro jednodušší představivost a posouzení. Vzorkovací frekvence pro výpočet byla stanovena na 400 iterací, 

čímž bylo dosaženo zpřesnění vypočtených hodnot a následnou eliminaci chyby samotného matematického 

řešení. Použitá analýza je ADV1. 

Hodnoty obvodové rychlosti (10 – 100 m/s) v přepočtu odpovídají hodnotám otáček turbínového pohonu 

v rozmezí (5000 – 80 000 ot min.). 

 

 Výsledné hodnoty pro průtok v závislosti na obvodové rychlosti z dat CFdesign. 

 

 Výsledné hodnoty pro průtok motoru č.1 a č.2v závislosti na obvodové rychlosti 

 Výsledné hodnoty pro průtok motoru č.3v  závislosti na obvodové rychlosti. 
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  Výsledné hodnoty pro průtok motoru č.5 a č.6 v závislosti na obvodové rychlosti 

 Výsledné hodnoty pro průtok motoru č.6 a č.7 v závislosti na obvodové rychlosti 

 

V zjednodušeném grafickém znázornění lze určit, který typ motoru má optimální průběh průtoku na 

obvodové rychlosti při podobných maximálních hodnotách průtoku  V případě vyhodnocovaných 

turbínových lopatkových mřížích to je graf č.11, u něhož lze pozorovat nejvyšší strmost náběhu průtoku 

pro obvodové otáčky (38 m/s) z  měřených motorů  a následné snižování průtoku se zvyšující se obvodovou 

rychlostí. V případě, kdy je potřeba ovšem vyhodnotit podrobně jednotlivé křivky s ohledem na jejich 

vzájemné odchylky je lépe použít jednotný graf pro všechny vypočtené data (Graf č.14 a Graf č.15). 
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Grafické znázornění průtoku na obvodové rychlosti motoru z CF Design 

 

 Závislost průtoku na obvodové rychlosti motoru pro motory č.1-č.7 

surface speed 
[m/s]   100 90 80 72 60 46 38 21 10 

flow [l/min] motor 1 498,1 649,4 723,8 753,2 790,5 900,6 889,2 826,6 798,5 

flow [l/min] motor 2 508,1 662,4 738,3 768,3 806,3 906,6 906,9 828,1 814,5 

flow [l/min] motor 3 510,6 665,7 771,9 772,1 810,3 899,1 941,5 862,3 818,6 

flow [l/min] motor 4 500,4 652,4 756,5 756,7 794,1 881,2 872,6 845,0 802,2 

flow [l/min] motor 5 505,4 658,9 774,1 764,3 802,1 890,0 896,4 853,5 810,2 

flow [l/min] motor 6 500,4 652,3 766,3 756,6 794,1 863,3 896,4 845,0 802,1 

flow [l/min] motor 7 495,4 645,8 758,7 739,1 786,1 859,6 857,4 849,5 794,1 

 

 Vypočtené hodnoty průtoku na rychlosti pro motor č.1-č.7 z CF Design 
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Grafické znázornění obvodové rychlosti na průtoku motoru z CF Design. 

 

 Obr. Závislost obvodové rychlosti  na průtoku motoru pro motory č.1-č.7 

flow [l/min]   502,6 655,3 755,6 758,6 797,6 885,8 894,3 844,3 805,7 

speed [m/s] motor 1 98,75 88,87 76,35 71,23 59,25 46,60 37,64 20,29 9,87 

speed [m/s] motor 2 100,72 90,65 77,88 72,66 60,43 46,91 38,40 20,33 10,07 

speed [m/s] motor 3 101,23 91,11 81,43 73,02 60,74 46,53 39,86 21,17 10,12 

speed [m/s] motor 4 99,20 89,28 79,80 71,56 59,52 45,60 36,95 20,74 9,92 

speed [m/s] motor 5 100,20 90,18 81,66 72,28 60,12 46,05 37,95 20,95 10,02 

speed [m/s] motor 6 99,19 89,27 80,84 71,55 59,52 44,67 37,95 20,74 9,92 

speed [m/s] motor 7 98,20 88,38 80,03 69,89 58,92 44,48 36,30 20,85 9,82 

 

 Vypočtené hodnoty obvodové rychlosti na průtoku pro motor č.1-č.7  
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Pro vypočtené hodnoty obvodové rychlosti a průtoku v Programu CF Design je patrné, že optimální 

průběh vzhledem k výkonovým parametrům je u motoru č. 3. Rozdíly mezi jednotlivými typy lopatkových 

mřížích v minimálních hodnotách se pohybují při vyšších obvodových rychlostech okolo 100 m/min v 

hodnotě 1,6%. Dále se tento procentuální rozdíl výrazně nezvyšuje až do hodnoty obvodové rychlosti 46 

m/min, kdy začíná diference hodnot stoupat až k rozdílu 5,3% hodnoty obvodové rychlosti. Po tomto 

extrému se diference hodnot ustáli na hodnotě 1,7%. 

Tato hodnota je tak nízká, že v rámci praktických měření by byla zanedbatelná.  

Taktéž je potřeba přihlédnout k profilovým ztrátám jenž nejsou plně v modelu kompenzovány. Jedná se 

o ztráty třením a ztráty odtržením proudu a to budˇodtržením proudu za náběžnou hranou lopatky, nebo 

odtržení na koncovém úseku sací strany lopatky. Dále není kalkulováno se ztrátami vířením za odtokovou 

hranou lopatky.  

Srovnáním těchto vypočtených hodnot s naměřenými  hodnotami se zábývá následující kapitola. 

Pro úplný přehled je průběhu výpočtu je vhodné ještě uvést průběh tlaku v závislosti na počtu iterací 

 

 

 Závislost tlakového průběhu motoru č.3 pro 400 iterací. 
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5. Grafické porovnání naměřených a vypočtených hodnot 

 

 

 Charakteristika spotřeby vzduchu  na otáčkách motoru pro naměřené a vypočtené hodnoty. 
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 Charakteristika výkonu na otáčkách motoru pro naměřené a vypočtené hodnoty. 

 

Vzájemným posouzením naměřených a vypočtených parametrů se projevily diference. Vypočtené 

hodnoty výkonových parametrů u turbín do 1 kW, se liší v rozmezí od +4% do +18% od naměřených 

hodnot. Tento rozsah kopíruje hodnoty napříč všemi testovanými motory a jsou takřka identické.  

Největším faktorem těchto rozdílů mezi experimentálně naměřenými hodnotami a vypočtenými 

hodnotami, je pravděpodobně vliv stupně turbulence. Stupeň turbulence může být v jednotlivých částech 

turbínových strojů rozdílný a to až v rozmezí 10-12%. Zde je možnost změny teoretických výsledků od 

praktických měření, neboť výpočtové modely vychází z měření v aerodynamických tunelech, u nichž se 

snižuje uměle turbulence pomocí tzv. uklidňovacích sítí či ořezáváním mezní vrstvy. Samotný vliv 

turbulence na energetickou ztrátu je způsoben přenosem hybnosti z centra proudu do mezních vrstev. 

Víry mají značný vliv na výkon turbín, jelikož ovlivňují velikost a směr proudu, čímž znepřesňují 

rychlostní trojúhelník tvarem a velikostí.   
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6. Závěr 

 

Disertační práce byla zaměřena na optimalizací tvaru lopatek rovnotlakých lopatkových mříží 

netepelného turbínového pohonu do 1 kW, používaného pro ruční nářadí. Byl sledován vztah poměru 

polohy maximálního prohnutí lopatky k délce tětivy lopatky. Důvodem této práce byly značné odlišnosti 

mezi vypočtenými výkonnostními hodnotami a naměřenými hodnotami u radiálních rovnotlakých turbín 

tohoto typu a výkonu. Tyto rozdíly lze kvantifikovat až do rozmezí 15% jmenovitých výkonových hodnot. 

Výsledkem práce je návrh optimálního poměru maximálního poměru prohnutí lopatek k délce tětivy s 

ohledem na vypočtené a skutečné naměřené hodnoty. Tvar lopatky pro motor č. 2, vycházel z původně 

navržené lopatky pro Turbínový pohon profesionálního nářadí a to konkrétně turbínové pneumatické 

brusky GDST_050-500BX firmy Deprag a.s. Z praktického (výrobního) hlediska byla použita lopatková 

turbínová mříž se sedmi různými nastaveními maximálního prohnutí lopatky k stejné délce tětivy lopatky 

a stejnému umístění prohnutí na lopatce.  

Tyto lopatkové mříže byly vyrobeny a postupně zabudovány do tělesa turbínového pohonu. Z důvodu 

požadavku na dosažení co nejpřesnějšího výsledku měření, bylo požito, pro všechny lopatkové mříže, stejné 

těleso motoru. Důvodem byla maximální snaha o eliminaci chyb měření za použití stejných dílů a jejich 

samotnou montáží pomocí speciálních přípravků. 

 

Motory byly proměřeny na unikátním zařízení MODIA, jenž pro měření používá princip vířivých 

proudů a je schopno proměřit výkonové parametry až do 100 000 ot/min, pro výkony do 2 kW s rozsahem 

přesností 1%. 

Měření bylo provedeno na sedmi testovaných turbínových motorech, kdy každý jeden motor byl 

proměřen ve třech týdenních odstupech celkem 15x v rozsahu od min. 5000 ot/min do max. 85 000 ot/min. 

Tím byl získán soubor 45 měření pro každý tvar lopatky (lopatkové mříže) s dostatečným časovým 

odstupem pro eliminování chyb měření okolním faktorem. 

Data měření byla statisticky zpracována pomocí metody analýzy rozptylu ANOVA. Použita metoda pro 

testování souborů s jedním faktorem a hladinou spolehlivostí 0,05.  

Pro statistické vyhodnocení byl použit software Statgraphic Plus, u něhož hodnota P value byla vždy 

větší než 0,05 což znamenalo, že nulovou hypotéza H0 nebyla zamítnuta a naměřené hodnoty se vyhodnotily 

jako validní. Data byly z důvodu přehlednosti graficky znázorněny. 

Z naměřených parametrů motorů, nám vzhledem k průběhu křivky výkonu a točivého momentu na 

otáčkách, vyšel optimálně motor č. 3 s parametry poměru rozteče lopatky p/c = 0,45. Rozdíly od mediánu 

hodnoty výkonových parametrů jsou v rozmezí +1,8% a -1,9 % od mediánu hodnoty pro testované typy 

lopatek číslo 1,2,4,5,6 a 7. 
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V dalším kroku se se pro jednotlivé tvary testovaných lopatek provedly teoretické výpočty točivého 

momentu a výkonu turbínového pohonu, jenž se srovnávaly s naměřenými hodnotami. Pro vyjádření 

výstupu přenosu sil a krouticího momentu, s ohledem na tvar lopatek a proudění vstupního média na 

výstupu pohonu, byl pro výpočet použit program CFDesign. 

Pro zadání byl použit standardní model výpočtu pro rovnotlaké turbíny podzvukové, proudění viskózní 

přechodové s rozsahem vírů potenciálním. Z důvodu nízké rychlosti proudění vůči Machovu číslu bylo 

médium bráno jako nestlačitelné. Z vypočtených parametrů motorů nám vzhledem k průběhu křivky 

výkonu a točivého momentu na otáčkách vyšel optimálně motor č. 3 s parametry poměru rozteče lopatky 

opět p/c = 0,45. Rozdíl střední hodnoty rychlosti jsou v rozmezí +1,4% až -1,6% od střední hodnoty pro 

ostatní typy lopatek.  

 

Vzájemným posouzením naměřených a vypočtených parametrů se však projevily diference. Vypočtené 

hodnoty výkonových parametrů u turbín do 1 kW, se lišily v rozmezí od +4% do +18% od naměřených 

hodnot. Tento rozsah kopíruje hodnoty napříč všemi testovanými motory a jsou takřka identické.  

Největším faktorem těchto rozdílů mezi experimentálně naměřenými hodnotami a vypočtenými 

hodnotami, je pravděpodobně vliv stupně turbulence. Stupeň turbulence může být v jednotlivých částech 

turbínových strojů rozdílný a to až v rozmezí 10-12%. Zde je důvod změny teoretických výsledků od 

praktických měření, neboť výpočtové modely vychází z měření v aerodynamických tunelech, u nichž se 

snižuje uměle turbulence pomocí tzv. uklidňovacích sítí či ořezáváním mezní vrstvy. Samotný vliv 

turbulence na energetickou ztrátu je způsoben přenosem hybnosti z centra proudu do mezních vrstev. 

Víry mají značný vliv na výkon turbín, jelikož ovlivňují velikost a směr proudu, čímž znepřesňují 

rychlostní trojúhelník tvarem a velikostí.  

Optimalizací tvaru lopatky od standardizovaného tvaru lopatky motoru č. 2, jsme získali na výkonových 

hodnotách, zlepšení o přibližné 2% od mediánu. Tato hodnota je nízká a nemá majoritní vliv na celkovou 

optimalizaci turbínového rovnotlakého motoru do 1kW. 

 

U takto malých turbínových pohonů by bylo více vhodné se zaměřit na úhel nastavení profilu 

v lopatkové mříži, jenž má značný vliv na přeměnu celkové energie v lopatkové mříži. Průběh tlaku po 

profilu určuje velikost síly, jimž hnací médium působí na obtékanou lopatku a současně má i značný vliv 

na mezní vrstvy a typ proudu. 

Výsledkem této práce je metodika využitelná při korekci vypočítávaných výkonnostních hodnot. Rozdíl 

naměřených hodnot a vypočtených hodnot, jenž byl vyhodnocen a vyjádřen graficky, se může stát 

podkladem pro příslušnou korekci -13% od teoretického návrhu výkonnostních parametrů při daném, 

optimalizovaném tvaru lopatek, vzhledem k požadovaným výstupním parametrům pohonu. . Výše této 

korekce, je na základě této práce, úspěšně používaná firmou Deprag a.s. Korelaci hodnot, je možno použít 

u turbínových lopatkových mříží, až do 2 kW výkonu turbínového motoru. 
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9. Conclusion 

 

Dissertation thesis was focused on optimizing the shape of the blades for constant-pressure turbine with 

power up to 1 kW, used for hand tools. The correlation between relative positions of maximum deflection 

vanes to the length of the blade chord was researched. The reason for the thesis were significant differences 

between the calculated performance values and measured value for this type and performance of constant-

pressure radial turbines. These differences is possible quantify up to 15% of rated power values.  

The result is a proposal for an optimal ratio of the maximum deflection of the blades relative to the chord 

with respect to the calculated and actual measured values. The shape of the blades of the engine no. 2 was 

based on the originally designed blades for turbine powered professional tools. In this case specifically 

turbine pneumatic grinders GDST_050-500BX DEPRAG Inc. From a practical (production) perspective 

was used turbine blade grid with seven different settings of maximum deflection vanes for the same length 

of the blade chord and the same location on the blade deflection. 

The turbine blade grid were produced and assembled into the body of the drive turbine. From the 

requirement to achieve the most accurate measurement result, it has been used for all blade grid, the same 

motor housing. The reason for it was a maximum effort to eliminate measurement errors using the same 

components and the installation them with to use special devices. 

 

The turbine motors were measured on a unique device MODIA. MODIA test equipment has been using 

for measurement the vortices flow principle and it was  to be able to measure the performance parameters 

of up to 100,000 rev / min and for outputs up to 2 kW range with 1% accuracy. 

Measurements were performed for seven tested turbine engines, where each of motors was measured at 

three weekly intervals, a total of 15 times in the range of minutes. 5000 rpm max. 85,000 rpm.  This provides 

a set of 45 measurements for each shape blade (blade grip) with sufficient time interval to eliminate errors 

outside factor measurement. 

Data of measurements were statistically evaluated with use analysis of variance ANOVA. The method 

used for testing files was with one factor and a confidence level of 0.05. 

For statistical evaluation was used Statgraphic Plus software The tested data had the P value always 

greater than 0.05 which means that the null hypothesis H0 was not rejected and the measured value is 

evaluated as valid. The data were present graphically for more easy understand. 

From the measured turbine motors parameters, with focus to relation between power and torque at 

engine speeds, was optimally turbine motor No. 3. The best ratio parameter for shape of blade with focus 

to maximum deflection of the blades relative to the chord was p / c = 0.45. Differences from the median 

values of performance parameters are between the range of + 1.8 and -1.9% from the median value for the 

tested types of blades number 1,2,4,5,6 and 7.  
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The next step for individual shapes of blades was to test, a theoretical calculation of torque and power 

turbine drive, which was compared with the measured values. To express the output transmission power 

and torque, with respect to the shape of the blades and the flow of input to output media drive has been 

used for the calculation program CFdesign. 

Standard model was used for calculation of the impulse turbine subsonic, viscous flow transition with a 

range of potential vortices. Due to the low flow rate to Mach number was taken as an incompressible 

medium. From the calculated engine parameters to us due to the curve of power and torque at engine speeds 

out optimally no. 3 with the parameters relative pitch vanes again p / c = 0.45. The difference in the mean 

velocity in the range of + 1.4% to -1.6% from the mean values for other types of blades. 

 

Mutual review of the measured and calculated parameters, however, be differences. Calculated values 

of performance parameters of the turbine up to 1 kW, differed from + 4% to + 18% from the measured 

values. The scope of copying values across all test engines are almost identical. 

The biggest factor for these differences between the experimentally measured values and calculated 

values is likely to influence the degree of turbulence. The degree of turbulence may be in different parts of 

different turbine engine up in the range 10-12%. Here is the reason for the change of theoretical results of 

practical measurements, as the calculation models based on the measurements in the wind tunnel, which is 

reduced by using so-called artificial turbulence by subsidence meshes or by trimming marginal layers. The 

actual impact of the turbulence on the energy loss is due to the transfer of momentum from the center of 

power in boundary layers. 

The significant impact on the performance of the turbines have a vortexes. The Vortex affected the size 

and direction of flow with negative impact to shape and size of triangle speed. 

Optimizing the shape of the blade since standard blade for motor No.2 was obtained for power values 

an improvement of about 2% of the median. This value is low and has no major impact on the overall 

optimization of the constant-pressure turbine motor with pressure up to 1kW. 

 

For a small turbine motors would be more appropriate to focus on the angle of the blade grid profile, 

which has a significant impact on the overall energy conversion in the blade grid. The pressure determines 

the size of the profile of the force, which acts on the driving medium and simultaneously wrapping the vane 

has a considerable influence on the boundary layer and stream type. 

The result of this work is useful as methodology in the correction of calculated performance values. 

Different between the measured values and calculated values, which has been evaluated and graphically 

expressed, can be used as  the basis for appropriate correction of -13% from the theoretical design 

performance parameters during the optimized shape of the blades relative to the desired output drive 

parameters. . The value of this correction based on this work is successfully used in company DEPRAG 

Inc. Correlation of values can be used for turbine blade grid up to 2 kW turbine motor. 


