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HlavnHlavníí znaky vodnznaky vodníí energieenergie
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HydroenergetickýHydroenergetický potencipotenciááll
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GrafickGrafickéé znznáázornzorněěnníí hrubhrubéého potenciho potenciáálulu
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Hrubý potenciHrubý potenciáál mezi body 1l mezi body 1--22
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RozdRozděělenleníí svsvěětovtovéého potenciho potenciáálu Plu PAA (TW)(TW)
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Technicky vyuTechnicky využžitelný potenciitelný potenciáál Pl PTT ((kWkW))

•• VodnVodníí elektrelektráárny na vhodných mrny na vhodných míístechstech
•• NevyluNevyluččuje odbuje odběěr vody pro dalr vody pro dalšíší úúččelyely
•• ZvaZvažžuje ztruje ztrááty pty přři transformaci energie i transformaci energie 
•• Vyhodnocuje se podle elektrVyhodnocuje se podle elektrááren v provozu, ren v provozu, 

ve výstavbve výstavběě, v projektu, v pl, v projektu, v pláánechnech
•• UpUpřřesesňňuje se s ruje se s růůstem stem úúččinnosti strojinnosti strojůů
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PomPoměěr potencir potenciáállůů PPAA PPTT

•• BývBýváá 0.01 a0.01 ažž 0.61, podle ter0.61, podle teréénu (nnu (níížžiny nebo iny nebo 
hory)hory)

•• V V ČČR je 0.256 , velkR je 0.256 , velkáá ččáást vodnst vodníí energie je    energie je    
v malých tocv malých tocííchch

•• PPT T = 385 MW a P= 385 MW a PAA = 1500 MW= 1500 MW
•• CeloroCeloroččnníí vyuvyužžititíí je cca na 50% to je 190 MWje cca na 50% to je 190 MW
•• Budoucnost, Budoucnost, mikrozdrojemikrozdroje a mala maléé vodnvodníí

elektrelektráárny nemajrny nemajíí vvššak zak záásadnsadníí významvýznam
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VodnVodníí elektrelektráárnyrny

•• PrPrůůtotoččnnéé
•• ŠŠpipiččkovkovéé
•• PPřřeeččerperpáávacvacíí
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NNíízkotlaký stroj na vodnzkotlaký stroj na vodníím tokum toku
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Vysokotlaký stroj Vysokotlaký stroj 
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Kaplanova turbKaplanova turbíína pro malna pro maléé spspáády dy –– do 25m do 25m 
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FrancisovaFrancisova turbturbíína pro spna pro spáády dy –– od 25 do 400mod 25 do 400m
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PeltonovaPeltonova turbturbíína pro velkna pro velkéé spspáády dy –– nad 400mnad 400m
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RozdRozděělenleníí podle výkonupodle výkonu
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DerivaDerivaččnníí prprůůtotoččnnáá elektrelektráárna (bez akumulace)rna (bez akumulace)
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DerivaDerivaččnníí prprůůtotoččnnáá elektrelektráárna (bez akumulace)rna (bez akumulace)
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DerivaDerivaččnníí prprůůtotoččnnáá elektrelektráárna (bez akumulace)rna (bez akumulace)
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JezovJezováá elektrelektráárnarna
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JezovJezováá elektrelektráárnarna
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PPřřehradnehradníí elektrelektráárnarna
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NeznNeznáámměějjšíší VE v VE v ČČRR
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KaskKaskááda na Vltavda na Vltavěě
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VýVýšškový profil elektrkový profil elektráárny Dlouhrny Dlouhéé StrStráánněě
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DlouhDlouhéé
StrStráánněě

•• Instalovaný výkon Instalovaný výkon 
650 MW650 MW

•• VýVýšškový spkový spáád    d    
547 m547 m

•• PrPrůůmměěr obr oběžěžnnéého ho 
kola 4540 mmkola 4540 mm

•• PrPrůůtok              tok              
68.1 m68.1 m33 ss--11
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DlouhDlouhéé
StrStráánněě
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LIPNOLIPNO
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ORLORLÍÍK 2002K 2002
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ORLORLÍÍK 2002K 2002
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VE VE veve svsvěěttěě
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VE VE veve svsvěěttěě -- ČČíínana
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VE VE veve svsvěěttěě -- ČČíínana

•• TTřři souti soutěěskysky
•• VýVýšška hrka hráázeze -- 185 m 185 m 
•• DDéélka hrlka hrááze vze v korunkoruněě -- 1 725 m 1 725 m 
•• DDéélka vlka vččetnetněě boboččnníích hrch hráázzíí -- 2 335 m 2 335 m 
•• RozdRozdííl výl výššek hladinek hladin -- 113 m 113 m 
•• Objem zadrObjem zadržženenéé vodyvody -- 40 miliard m3 40 miliard m3 
•• DDéélka jezeralka jezera -- 660 km 660 km 
•• Plocha jezeraPlocha jezera -- 1000 km2 1000 km2 
•• PoPoččet turbet turbíínn -- 26 26 
•• VýkonVýkon -- 18 200 MW 18 200 MW 
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ITAIPUITAIPU

BrazBrazíílielie--ParaguayParaguay
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ITAIPUITAIPU

BrazBrazíílielie--ParaguayParaguay
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ITAIPUITAIPU
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RadiRadiáálnlněě axiaxiáálnlníí ((FrancisovaFrancisova) turb) turbíína montna montáážž
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Katastrofy Katastrofy -- St. St. FrancisFrancis 19281928

...v provozu asi 2 roky
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HrHrááz se protrhla o pz se protrhla o půůlnoci... lnoci... 

Povodňová vlna 56 mil až do moře

Počet mrtvých asi 500

Rychlost 12 mil za hodinu
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BBíílláá DesnDesnáá 19161916

•• objem nobjem náádrdržže: 400 000 me: 400 000 m³³
•• vývýšška hrka hrááze: 13,16 m ze: 13,16 m 
•• šíšířřka paty hrka paty hrááze: 54 m ze: 54 m 
•• šíšířřka koruny hrka koruny hrááze: 5,2 m ze: 5,2 m 
•• ddéélka hrlka hrááze v korunze v koruněě: 172,80 m : 172,80 m 
•• kkóóta koruny hrta koruny hrááze: 820 m ze: 820 m 
•• kubatura hrkubatura hráázovzovéého tho těělesa: 31 920 mlesa: 31 920 m³³
•• ddéélka kasklka kaskáády od body od boččnníího pho přřelivu: 40,00 m elivu: 40,00 m 
•• kkóóta dna nta dna náádrdržže v nejnie v nejnižžšíším mm mííststěě úúdoldolíí: 806,34 m : 806,34 m 
•• kkóóta nejvyta nejvyššíšší hladiny vody v nhladiny vody v náádrdržži: 818,90 m i: 818,90 m 
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ProjektovProjektováánníí -- okamokamžžitý pritý průůtoktok
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ZZáávislost prvislost průůtoku na výkonutoku na výkonu
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MMěěrnrnáá energieenergie
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ČČistý spistý spáád H (m) a hydraulický výkond H (m) a hydraulický výkon
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CelkovCelkováá úúččinnostinnost

PPcc je celkový výkon dodje celkový výkon dodáávaný do elektrickvaný do elektrickéé ssííttěě
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RozdRozděělenleníí turbturbíínn
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MalMaléé stroje stroje 
RadiRadiáálnlníí turbturbíínana
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RadiRadiáálnlníí turbturbíínana
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RadiRadiáálnlníí turbturbíínana
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RadiRadiáálnlněě axiaxiáálnlníí ((FrancisovaFrancisova) turb) turbíínana
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ObOběžěžnnéé kolo kolo FrancisovaFrancisova turbturbíínana
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DiagonDiagonáálnlníí ((DDéériazovariazova) turb) turbíínana
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AxiAxiáálnlníí (Kaplanovy) turb(Kaplanovy) turbíínyny
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AxiAxiáálnlníí (Kaplanovy) turb(Kaplanovy) turbíínyny
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TangenciTangenciáálnlníí ( ( PeltonovaPeltonova) turb) turbíínana

Peltonův nákres
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TangenciTangenciáálnlníí ( ( PeltonovaPeltonova) turb) turbíínana
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TangenciTangenciáálnlníí ( ( PeltonovaPeltonova) turb) turbíínana
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HlavnHlavníí parametry turbparametry turbíínn
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VodnVodníí
kolakola
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VodnVodníí kolokolo
na spodnna spodníí voduvodu
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VodnVodníí kolo na spodnkolo na spodníí voduvodu
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VodnVodníí kolo na spodnkolo na spodníí voduvodu
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VodnVodníí kolo na spodnkolo na spodníí voduvodu
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VodnVodníí kolo na spodnkolo na spodníí voduvodu-- vodnvodníí pilapila
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VodnVodníí kolo na stkolo na střřednedníí voduvodu
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VodnVodníí kolo na hornkolo na horníí voduvodu
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VodnVodníí kolo na hornkolo na horníí voduvodu
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BBáánkihonkiho turbturbíínana
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BBáánkihonkiho turbturbíínana
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BBáánkihonkiho turbturbíínana
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Velmi malVelmi maláá mikroturbmikroturbíínana

•• MMěřěříí pouze 4 mm v prpouze 4 mm v průůmměěru,ru,
•• radiradiáálnlníí vtok turbvtok turbíínovnovéého kola bylo ho kola bylo vyrobenvyrobenéé ze silikonu ze silikonu 

za pouza použžititíí hluboce reaktivnhluboce reaktivníího iontovho iontovéého leptho leptáánníí
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Velmi malVelmi maláá mikroturbmikroturbíínana -- výrobavýroba
•• PPrototyp silikonovrototyp silikonovéé mikroturbmikroturbíínyny budebude vyroben vyroben 

poupoužžititíím polovodim polovodiččových typových typůů mikrovýrobymikrovýroby na na 
konci stoletkonci stoletíí..

•• KdyKdyžž bude tento pokus bude tento pokus úússppěěššný vývojný vývojáářři pli pláánujnujíí
poupoužžíít podobnou litografickou techniku kt podobnou litografickou techniku k výrobvýroběě
daldalšíších radich radiáálnlníích pch přříítokových turbtokových turbíín ze n ze 
silikonových tvrdých kovsilikonových tvrdých kovůů ((ohnivzdorných lohnivzdorných láátektek))..

•• Výroba pouVýroba použžititíím hluboce reaktivnm hluboce reaktivníího iontovho iontovéého ho 
leptleptáánníí, relativn, relativněě novnováá metodametoda

•• SS minimminimáálnlníími zmmi změěnami tvaru nosnnami tvaru nosnéé plochy, plochy, 
bude sloubude sloužžit jakoit jako odstodstřředivý kompresor kola.edivý kompresor kola.
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VrtulovVrtulováá turbturbíínana
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PeltonovaPeltonova turbturbíínana
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PeltonovaPeltonova turbturbíína na -- geometrie lopatkygeometrie lopatky
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PeltonovaPeltonova turbturbíínana

•• VelkVelkéé stroje majstroje majíí aažž 6 6 dýzdýz
•• Regulace výkonu posunem jehly a Regulace výkonu posunem jehly a deflektoremdeflektorem
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Kaplanova turbKaplanova turbíína s diagonna s diagonáálnlníími rozvadmi rozvaděčěčemem
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Kaplanova turbKaplanova turbíínana

•• RozvadRozvaděčěč mmáá 24 a24 ažž 36 oto36 otoččnněě ulouložžených ených 
rozvrozváádděěccíích lopatch lopat

•• ObOběžěžnnáá kola majkola majíí 3 a3 ažž 10 lopat, 10 lopat, 
nepnepřřekrývajekrývajíí sese

•• ÚÚhel nhel náábběěhu obhu oběžěžných lopat se volných lopat se volíí od 10 od 10 
aažž 6 do 2 a6 do 2 ažž 0 stup0 stupňůňů po dpo déélce lopatylce lopaty
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ÚÚččinnost vodninnost vodníích turbch turbíínn
v zv záávislosti na mvislosti na měěrných otrných otááččkkááchch
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HydrodynamickHydrodynamickáá ččerpadla jako vodnerpadla jako vodníí turbturbíínyny

•• Nevýhoda v turbNevýhoda v turbíínovnovéém provozu jsou m provozu jsou 
pevnpevnéé statorovstatorovéé mmřříížžee

•• Výhoda je nVýhoda je níízkzkáá cenacena
•• SouhlasSouhlasíí li prli průůtok se tok se ššttíítkovým tkovým úúdajem dajem 
ččerpadla bude dosaerpadla bude dosažženo shodneno shodnéého výkonu ho výkonu 
a a úúččinnostiinnosti

•• AsynchronnAsynchronníí motor jako genermotor jako generáátortor
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HydrodynamickHydrodynamickáá ččerpadla jako vodnerpadla jako vodníí turbturbííny, ny, 
parametry pro dosaparametry pro dosažženeníí maximmaximáálnlníí úúččinnosti innosti 
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ZZáávvěěrr

•• MalMaléé vodnvodníí elektrelektráárny nemohou zrny nemohou záásadnsadněě
podpopodpořřit potit potřřeby energie v eby energie v ČČRR

•• VelkVelkéé vodnvodníí zdroje jsou vyzdroje jsou vyččerperpáányny
•• ZbývajZbývajíí jen pjen přřeeččerperpáávacvacíí elektrelektráárnyrny
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děkujeme za 
pozornost


