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ANNOTACE
Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky větrných elektráren,
návrh a optimalizaci modelu pro 3D tisk a následnou realizaci tisku. Závěr práce
obsahuje souhrn teoretických a praktických poznatků realizace a ověření funkčnosti
vytisknutého modelu a modelu vyrobeného konvenční metodou.
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This bachelor thesis is focused on analysis of wind turbines, design and
optimization of 3D printing model and subsequent printing. The conclusion of the thesis
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verification of the functionality of the printed model and model produced by the
conventional method.
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1. Úvod
S postupujícími klimatickými změnami se celosvětově více a více klade důraz
na využití obnovitelných zdrojů. Především v Severní Americe a v zemích Evropské
unie se prosazuje dotovaní a podporování obnovitelných zdrojů. Například v Německu
bylo odhlasováno zapečetění jaderných elektráren a podpora obnovitelných zdrojů, a to
především vodních, větrných a solárních elektráren. Obdobná situace je v Nizozemsku,
Belgii a Rakousku. Rakousko bylo první země která vyhlásila referendum o uvedení
jaderné elektrárny do provozu, referendum vyšlo v neprospěch jaderné elektrárny a ta
byla zakonzervována ještě před prvním spuštěním.
Tyto snahy omezit jadernou energii by se zdály jako vhodné pro zvrácení
klimatických změn, avšak jaderné elektrárny nezanechávají takové škody jako například
tepelné elektrárny spalující černé či hnědé uhlí a další fosilní paliva.
Důvodem, proč se dnes stále používají elektrárny na fosilní paliva je to, že
výkon jaderné elektrárny je stabilní a stálý, zatímco spotřeba elektrické energie stoupá
a klesá ve výkyvech podle potřeby společnosti. Regulace výkonu jaderné elektrárny je
velmi nákladná a z tohoto důvodu se pro pokrytí výkyvů využívá snadno regulovatelné
elektrárny na fosilní paliva.
Podobný problém můžeme zmapovat i v rámci obnovitelných zdrojů, kromě
využití bioplynky a vodních elektráren. Oba tyto zdroje jsou poměrně dobře
regulovatelné. U bioplynky můžeme výkon regulovat například uložením přebytečného
bioplynu a spotřebováním při potřebě. Vodní elektrárny jsou limitovány pouze stavem
vodních toků.
U větrných a fotovoltaických elektráren regulace není příliš možná. Jsou velice
limitovány současnou situací. Výhodou je, že lze výkon obou zdrojů relativně přesně
předpovídat. Jsou k dispozici statistické tabulky a situační mapy vycházející z reálných
hodnot, pomocí kterých je možné spočítat a určit výtěžnost z obou zdrojů během
daného časového období na daném místě.
Pokud je fotovoltaická elektrárna ve špičce a vyrábí přebytky, které není kam
uložit a ani spotřebovat, je možné odpojit elektrárnu a omezit odběr. Toto však není
možné u klasické větrné elektrárny, které se používají ve velkých instalacích například
na německém pobřeží. Pokud by se u větrné elektrárny omezil odběr, snížil by se odpor
generátoru a došlo by k roztrhání rotoru z důvodu přílišné rychlosti otáčení. Z těchto
technických a fyzikálních důvodů jsou ve větrných elektrárnách instalovány automatické
brzdy, které v těchto případech zasahují.
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Z důvodů výše popsaných dochází v rozvodné síti k obrovským přebytkům,
jelikož byly instalovány velké větrné parky a solární pole v Německu, Belgii
a Nizozemsku, které při slunečních a větrných dnech vyrábějí mnohanásobné množství
energie, než jsou dané země schopné spotřebovat. Rozvodná elektrická síť těchto zemí
není schopná tyto přebytky pojmout, a proto je musí tyto značné přebytky prodávat či
zadarmo převádět, anebo dokonce platit za odběr ostatním zemím. Zatímco při
nepříznivé situaci musí energii od ostatních států kupovat. Toto je například situace
Rakouska a Česka. Z důvodu bezpečnosti si rakouští občané v referendum odhlasovali
zakonzervování jejich elektrárny, avšak velice často vykupují českou elektřinu, která je
z velké části vyráběna v jaderných elektrárnách.
Tento jakýsi pat evropské energetiky by bylo možné vyřešit decentralizací
výroby energie. Dle mého názoru fotovoltaické panely nikdy nebyly vhodné pro
velkoplošné použití, daleko efektivnější je jejich použití v ostrovním či hybridním režimu
jako mikrozdroj energie přímo pro daný objekt či skupinu objektů. Se stejnou efektivitou
by bylo možné využít i malých větrných elektráren, které v Evropě prozatím nejsou nijak
rozšířené, avšak v Severní Americe již nějakou dobu dobře fungují.
V České republice je možné dosáhnout dobré návratnosti při použití
fotovoltaické elektrárny. Některé oblasti nejsou příliš vhodné, ale pokud se využije
správných technologií a správného typu zapojení, pak je elektrárna ekonomicky
výhodná. Značného zlepšení návratnosti systému v určitých oblastech by bylo možné
dosáhnout použitím větrné a fotovoltaické elektrárny naráz a využít tak přirozeného
doplňování těchto zdrojů. Vzhledem k možnosti využití stejného měniče/střídače,
stejného bateriového uložiště a stejného připojení k síti objektu se tak snižuje poměr
finančního nákladu na zdroj energie a přidruženou elektroniku a z tohoto důvodu i ke
zlepšování návratnosti.
Současné nejběžněji používané modely malých větrných elektráren využívají
nejlépe větru rychlosti okolo 11 m/s. Tento aspekt je v České replice velice limitující,
stejně tak i poměrně velká tvarová složitost jejich lopatek. Další hledisko omezující jejich
využití v malých (domovních) instalacích je designová stránka a stránka hluku. Při
rychlostech okolo 11 m/s vydávají lopatky elektrárny prořezávající protékající vzduch
poměrně velký hluk nehodící se do zástavby.
Z hlediska potenciálu spojení větrné elektrárny a fotovoltaické elektrárny
v domovních instalacích a na druhé straně z hlediska meteorologické situace na našem
území, vidím smysl a potřebu pokračovat ve vývoji malých větrných elektráren, zvláště
8

typu s vertikální osou otáčení, které vydávají zanedbatelný hluk a jsou převážně
využitelné při nižších rychlostech větru.
Z důvodu potřeby testovacích a kontrolních modelů je tak velice perspektivní
řešením 3D tisk, který by bylo vhodné i použít pro výrobu konečného výrobku, a to
z hlediska možné geometrické složitosti a z hlediska automatizace a jednoduchosti
výroby.
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2. Větrná energie v ČR
2.1.

Situace

V současně době jsou v České republice velmi podporovány zdroje využívající
energie ze slunce, ať už ve formě fotovoltaických panelů či ve formě solárních kolektorů.
Na malé větrné elektrárny se již s dotační podporou nedostalo, a to je z mého hlediska
škoda. Nejvíce jsou na našem území rozšířené velké větrné elektrárny s rotorem ve
výšce od 35 do 100 m nad zemí. V této výšce dochází k částečnému ustálení proudění
větru.

Obr. 1: Instalované výkony velkých větrných elektráren. [1]

Jak jsem již zmínil v úvodu, velké větrné elektrárny jsou těžko regulovatelné.
Pokud je velmi příznivá situace a elektrárna vyrábí přebytky, musí být buď brzděna
anebo musí být výkon přesměrován po síti jinam. Vypnutí není možné, na rotoru by se
ztratil odpor způsobený generátorem a došlo by k roztrhání lopatek odstředivou silou.
Ve všech případech dochází ke ztrátám, energie je buď ztracena v brzdném
mechanismu elektrárny, anebo je odvedena po síti za poplatek pryč, kde je neefektivně
spotřebována. [2]
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2.2.

Návrh efektivního řešení

Jedno z řešeních této situace může být stejné jako u fotovoltaických elektráren,
a to instalací menších elektráren určených přímo pro daný objekt či skupinu objektů, kde
bude energie okamžitě efektivně spotřebována a přebytky budou uloženy do
bateriového systému a teplé vody. Toto řešení je u velkých větrných elektráren prakticky
nemožné, uložiště by musela být o minimálně megawattové velikosti. V současné době
je největší instalované uložiště o velikosti 1,75 MWh. Investice do tohoto uložiště
dosáhla 24 milionů Kč. Z finančního hlediska je tedy bateriové uložiště u velkých
elektráren nepoužitelné. [3]
Decentralizací výroby z obnovitelných zdrojů, včetně výroby z větrné
elektrárny, je možné dosáhnou zvýšení efektivity a snížení, či úplného odstranění
výroby přebytků.
Pro instalace v České republice je velice perspektivní spojení fotovoltaické
elektrárny a malé větrné elektrárny. Podle reálných výsledků měření a reálně
naměřených výkonů fotovoltaických elektráren a různých instalací různě velkých
větrných elektráren vychází, že se tyto dva zdroje velice dobře doplňují. V následujícím
grafu je vidět vzájemné doplnění těchto zdrojů během ročního cyklu.

ec

to
pa
d

n

í
Ří
je

Pr
os
in

Sluneční

Lis

Větrná

Zá
ř

Če
rv
en
Če
rv
en
ec
Sr
pe
n

en

Kv
ět

Du
be
n

n

Bř
ez
e

Ún
or

Le

de
n

Srovnání využitelnosti VE a FVE

Graf 1: Porovnání výkonů VE a FVE během ročního cyklu. Zdroj: Autor

Data, ze kterých vychází tento graf jsou zprůměrované výkony několika
domovních instalací fotovoltaických elektráren o podobném výkonu, ale na různých
místech a několika různě vysokých větrných elektráren o přibližně stejném výkonu.
Tento graf je pouze orientační pro znázornění vyrovnávání těchto dvou zdrojů.
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2.3.

Potenciál využití malých větrných elektráren

v České republice
Potenciál využití malých větrných elektráren v České republice vidím jednak
v rámci hlediska doplňování výkonu fotovoltaických elektráren, ale také v jejich využití
jako hlavního zdroje, například v horských oblastech. Jako perspektivní možností využití
se jeví také použití správně dimenzované elektrárny jako záložního zdroej. Většina
výpadků distribuční sítě elektrické energie je způsobena z důvodu popadaných stromů,
či jiných poškození distribuční sítě z důvodů vichřic, tedy v období, kdy je potenciál
využití malých větrných elektráren největší.

Obr. 2: Větrná mapa: Rychlost větru ve výšce 100 m nad zemí. [4]
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Obr. 3 : Větrná mapa: Rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí. [5]

Z výše uvedených obrázků lze vyčíst průměrnou rychlost větru ve výšce
100 m nad povrchem a 10 m nad povrchem v celé České republice. Pro instalace
malých větrných elektráren je vhodná spíše mapa s rychlostí ve výšce 10 m nad zemí.
Dle českého hydrometeorologického ústavu je průměrná rychlost
proudění větru ve výšce 10 m nad zemí rovná 4 m/s.
Největší potenciál mají samozřejmě vysoko položené oblasti jako jsou
například Krkonoše, Jeseníky a Krušné hory. V praxi se však ukazuje, že vhodnost
oblasti je velice závislá na přesném místě. I pokud je oblast podle výše uvedené mapy
a měření hydrometeorologického ústavu nevhodná, praktická měření pomocí
anemometru ukazují, že rychlost větru v 10 až 20 metrech nad zemí se může velice lišit
od rychlosti dle větrné mapy ČR a je tedy důležité pečlivě a správně volit místo pro
instalaci elektrárny.

2.4.

Volba správného místa

Vhodné místo pro instalaci malé větrné elektrárny je z hlediska hodnocení
větrných podmínek mnohem komplikovanější než při řešení velkých elektráren. Velké
větrné elektrárny jsou většinou postaveny s rotorem ve výšce nad 30 m nad zemí
a v oblasti kde není zástavba. [6]
13

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, vhodnost instalace malé větrné
elektrárny a její následný stabilní výkon je velice závislý na přesné lokaci instalace.
Větrná elektrárna může být ovlivněna jak pozitivně, tak negativně okolními budovami,
stromy či přírodními útvary. Na následujícím obrázku jsou znázorněna možná místa
instalace a jejich vhodnost.

Obr. 4: Doporučení pro správnou volbu stanoviště větrné elektrárny. [6]

Obr. 5: Působení větru o různé rychlost (Beaufortova stupnice). [7]
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Z obrázku 4 lze vyčíst, že i přes vhodnost prostředí z hlediska rychlosti větru
zobrazené na větrné mapě, musí být místo přímo vhodné, a to z důvodu na příklad
výskytu výškových budov či přírodních útvarů v okolí instalace. Naopak v oblastech, kde
je dle větrné mapy nevhodné místo pro instalaci, mohou místní útvary, či budovy naopak
přispívat pro vhodnost instalace. Příkladem může být větrný tunel tvořící se mezi dvěma
bytovými domy, snížený odpor vzduchu a zvýšený rozdíl teplot nad hladinou vodní
nádrže.
Rychlost větru můžeme určit buď anemometrem anebo lze přibližně určit
i pocitově a podle projevů jeho působení na okolním prostředí.
Obrázek 5 ukazuje Beaufortovu stupnici rychlosti větru, která znázorňuje
rychlost větru a jeho působení na okolní prostředí. [7][6]

15

3. Větrné elektrárny
Využití větrné energie má velmi dlouhou historii. První zmínka o využití větrných
mlýnů, tedy přímého využití a přeměně větrné energie, se objevuje již v 1. století n.l.
v Alexandrii. První využití větrné energie bylo tedy určeno k mletí obilí, čerpání vody či
řezání dřeva. Zmínky o využití větrné energie k pohánění lodí sahají v historii ještě dále.
První větrná zařízení určená přímo pro výrobu elektrické energie se začala
objevovat před sto lety a první větší větrné elektrárny byly stavěny v USA v 80. letech
minulého století.

3.1.

Větrné motory pracující na odporovém principu

Tento princip je základním stavebním kamenem u nejstarších zařízení
využívajících větrné energie. Elektrárny postavené na tomto principu mohou být jak
s vertikální, tak s horizontální osou otáčení. Nejvíce se však využívají elektrárny
s vertikální osou otáčení, které mají výhodu ve využití větru ze všech světových stran,
bez nutnosti natáčení.
Princip těchto elektráren spočívá v rozdílu odporu různých geometrických tvarů
vůči prostředí (vzduchu). Například vypouklá strana koule či válce má mnohem nižší
odpor než dutá strana.

3.1.1. Savoniuv větrný motor
Tento větrný motor je ve svém základním konceptu jedním z nejstarších
větrných motorů. Tento motor si nechal 12. prosince 1924 nechal patentovat Sigurd J.
Savonius. Původní funkční koncept je velice jednoduchý jak v principu fungování, tak
na výrobu. Původní návrh byl složen ze svou půl-válcovitých lopatek, které jsou
přesazené vůči ose o 20 až 30 % průměru celého motoru.
Základní princip fungovaní spočívá v rozdílném odporu vypouklé strany válce
a vyduté strany válce. Tento jev se nazývá Robinsonův a podle něj je odpor vyduté části
téměř čtyřnásobný vůči vypouklé. Určitý vliv na fungování a účinnost řešení má
i samotné přesazení lopatek, díky kterému se dostane část energie větru z návětrné
strany na zadní závětrnou stranu. [6][8]
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Obr. 6: Vliv přesazení lopatek. [9]

Obr. 7: Historická fotka Savoniova rotoru použitého k čerpání vody. [8]

Savoniova větrná elektrárna má několik výhod ale také nevýhod. Rotor je velice
jednoduchý a levný na výrobu, lze jej vyrobit z běžně dostupných materiálů jako jsou
například barely či plastové vodovodní potrubí. Mezi další velkou výhodu patří i fakt, že
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tato elektrárna je schopna využívat široké rozpětí rychlosti větru. Při správné konfiguraci
je možno využívat vítr již o rychlosti 1,5 m/s.
Mezi hlavní nevýhody Savoniovy elektrárny pak patří například pomaloběžnost.
V závislosti na koncepci je rotor schopen při rychlosti větru 11 m/s dosáhnout rychlosti
otáček okolo 300 RPM. Tato rychlost však ani z daleka nedosahuje rychlosti potřebné
k využití běžného alternátoru, či generátoru s buzenými magnety. Další nevýhodou je
nižší účinnost oproti klasické větrné elektrárně dnes běžně používané. Z důvodu nižší
účinnosti využití energie větru tak není vhodné využívat vysokých převodů pro použití
výše zmíněných generátorů, a musí se tak využívat generátoru s permanentními
magnety pracujícího za ultra nízkých otáček.
V současné době se Savoniova elektrárna používá nejvíce v nenáročných
aplikacích například pro čerpání vody nebo pro výrobu stlačeného vzduchu. [8]

3.1.2. Miskový anemometr
Toto zařízení využívá stejného principu jako Savoniův větrný motor, ale na
rozdíl od něj tento princip využívá k měření rychlosti větru. Většina anemometrů se
skládá z rotoru tvořeného několika polokoulemi. Je to jednoduché zařízení nenáročné
na servis a dlouhodobě funkční. Využití Robinsonova jevu je zde velice výhodné, a to
z důvodu nutnosti měřit i velmi nízké rychlosti větru, při kterých se běžný rotor fungující
na vztlakovém principu není schopen rozběhnout.

Obr. 8: Meteostanice s miskovitým anemometrem. [10]
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3.1.3. Rotor s krycím štítem
U této turbíny je rozdíl odporů u lopatek řešen krycím štítem viz. Obr 9. Řešení
má výhodu z hlediska sníženého odporu vzduchu na závětrné lopatce, která například
u Savoniova rotoru brzdí výkon elektrárny.
Pokud je však stator (krycí štít) řešen staticky a není možné jím natáčet, pak je
elektrárna velmi omezena ve využití větru z různých světových stran a její využití je tedy
velice limitováno. Řešení s možností natáčení krycího štítu v závislosti na směru větru
je konstrukčně složité a finančně nákladné v porovnání s ostatními turbínami.

Obr. 9: Rotor s krycím štítem. [11]

3.2.

Větrné motory pracující na vztlakovém principu

Model fungování větrných motorů pracujících na základě vztlakového principu
nejlépe popisuje následující citace:
„Základním prvkem větrného motoru pracujícího na vztlakovém
principu je list, nebo lopatka, které mohou být posuzovány jako rotující
křídlo. Pro jejich navrhování i posuzování je nutné znát základní
aerodynamiku leteckých profilů a potřebné názvosloví.“ [11]
Větrné motory pracující na vztlakovém principu mohou mít konstrukci
s horizontální osou otáčení (HAWT: Horizontal – axis wind turbines) i osou vertikální
(VAWT: Vertical – axis wind turbines).
HAWT jsou větrná kola anebo vrtule, jejichž rovina lopatek je kolmá na směr
větru. Tyto elektrárny musí být vybaveny zařízením, které natočí rotor do správného
směru a optimální pozice pro výkon elektrárny. U velkých větrných elektráren toto bývá
řešeno motorem a u malých elektráren je to řešeno jednoduchým konstrukčním
řešením. Celý rotor včetně lopatek a generátoru je posazen na ložisku a otáčí jím křídlo
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na konci gondole. Tyto elektrárny dosahují velmi dobré účinnosti za cenu složitějšího
technického řešení. [11]
VAWT na rozdíl od předchozího řešení se nepotřebují natáčet po směru větru.
Řešení využívající vztlakového principu dosahují účinnosti prakticky rovné účinnosti
řešení HAWT. VAWT jsou konstrukčně větší než VAWT a jejich konstrukce může být
složitější. [11]

3.2.1. Darrieova turbína
Jedná se o elektrárnu s vertikální osou otáčení vybavené prizmatickými
lopatkami, které jsou typicky ve tvaru buď písmene H, nebo řeckého písmene Φ.
Existuje mnoho dalších variant Darrieova motoru, ale tyto dvě jsou nejběžnější
a nejméně složité na výrobu. Nevýhodou těchto motorů je špatná rozbíhavost. Po
úplném zastavení rotoru se elektrárna těžko znovu uvádí do provozu, proto bývá
provedení často kombinováno s malým Savoniovým rotorem uvnitř, který pomáhá
rozběhu při malých rychlostech větru. Při vyšších rychlostech větru pak iniciativu přebírá
Darrieoův motor, který v dané situaci dosahuje daleko lepší účinnosti. Mezi další možná
řešení horšího rozběhu rotoru je například natáčení lopatek podle směru větru, toto je
však technicky velmi složité řešení, které nepřispívá životnosti elektrárny. [12]

Obr. 10: Schéma řešení rozběhu s natočením lopatek. [13]
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Obr. 11: Darrieova turbína. [14]

Obr. 12: Darrieova tubína s H rotorem. [15]

3.2.2. Větrná kola amerického typu
Tzv. American Windmill je větrný motor velmi rozšířený v Severní Americe.
Nejčastěji je používán pro přímý pohon čerpadel na vodu nebo kompresorů na vzduch
přes mechanický převod. American Windmill pracuje na vztlakovém principu, ale na
rozdíl od ostatních větrných motorů pracujících na tomto principu má tato konstrukce
výhodu v rozběhu při velmi nízké rychlosti větru. Některé literatury uvádějí rozběh již při
1,5 m/s. Nevýhodou je však potřeba většího objemu materiálu potřebného ke konstrukci
a také pomaloběžnost. Z tohoto důvodu je rotor více vhodnější pro mechanický pohon
než pro výrobu elektřiny.
Pro správné fungování motoru musí být osa otáčení rotoru rovnoběžná se
směrem větru. Toto je po většinou zajištěno natáčecím mechanismem, například
křídlem umístěním za rotorem. Větrný motor se vyznačuje velkým počtem lopatek a jeho
výkon se při větších rychlostech větru reguluje jejich natáčením. [11] [12]
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Obr. 13: American Windmill jako pumpa na vodu. [16]

3.2.3. Moderní lopatková větrná elektrárna
Nejběžnější typ větrné elektrárny dnes běžně používaný jak v malém měřítku
v instalacích do 10 m, tak u velkých řešení instalovaných v megawattových výkonech.
Princip rotoru vychází z profilu lopatky podobného leteckému křídlu. Elektrárny
dosahují prozatím nejlepších účinností, ale toto je vykoupeno složitější konstrukcí
lopatky a celkového konstrukčního řešení a zhoršeného rozběhu při nízkých rychlostech
větru.
Účinnost rotoru je z velké části dána počtem lopatek. Při nominální rychlosti
větru (12 m/s) dosahují nejlepších účinností rotory s jednou lopatkou. Tyto rotory jsou
však velmi složité na výrobu. Lopatku je potřeba velmi pečlivě vyvážit, a i přesto je
lopatka velmi namáhána. Další nevýhodou této konstrukce je velmi složitý rozběh při
nižší rychlosti větru.
Zjednodušeně lze říci, že čím více lopatek, tím horší účinnost při vyšších
rychlostech větru, ale lepší rozběhové vlastnosti. Nejčastěji používaná je tří lopatková
konfigurace rotoru, kde je v rovnováze účinnost při vysoké rychlosti větru a zároveň je
elektrárna schopna rozběhu i při nižších rychlostech větru bez nutnosti externího
rozběhového zařízení.
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Osa otáčení rotoru musí být rovnoběžná se směrem větru. Natáčení elektrárny
je u velkých instalací zajištěno elektromotorem a u menších instalací je zajištěno
automaticky větrným křídlem. [6][11] [12] [17]

Obr. 14: MVE se třemi lopatkami. [17]

Obr. 15: MVE se třemi lopatkami. [17]

3.2.4. Porovnání větrných elektráren
Pro určení vhodné varianty elektrárny k využití v České republice je potřeba
porovnat několik klíčových vlastností jednotlivých elektráren. Velmi důležitou vlastností
je pro naše povětrnostní podmínky schopnost rozběhu při nízkých rychlostech větru
a schopnost využití turbulentního proudění vzduchu. Dalším důležitým parametrem je
rychloběžnost rotoru. Elektrárna může být schopna produkovat vysoké výkony, ale
nebude schopna dosáhnout požadovaného rychlosti otáčení, které by bylo možno
využít k výrobě elektřiny pomocí generátoru. I v případě využití generátoru
s ultranízkými otáčkami a permanentními magnety je potřeba dosahovat přes 150 RPM
pro produkci smysluplného a využitelného výkonu.
Určitou možnost porovnání může poskytnout výkonový součinitel 𝐶𝑝
a koeficient rychloběžnosti.
Koeficient 𝐶𝑝 vyjadřuje poměr mezi energií, kterou je elektrárna schopna
skutečně produkovat a energií, kterou je schopen poskytnout vítr. Tedy energií
elektrickou a energií větru. Viz následující vzorec:
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Obr. 16: porovnání jednotlivých typů VE. [18]
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3.2.5. Výběr vhodné varianty
V povětrnostních podmínkách České republiky je potřeba rotoru, který bude
schopen užitečného výkonu již při 4 m/s a jeho výroba bude velmi levná. Proto je
potřeba vybrat variantu, která bude konstrukčně jednoduchá, odolná a bezúdržbová.
Konstrukční jednoduchosti odpovídá většina rotorů s vertikální osou otáčení.
Jednou z nejvhodnějších variant z hlediska účinnosti by byla kombinace Savoniova
rotoru a Darrieova rotoru, kde při nižších rychlostech větru bude pomáhat roztáčení
Savoniova elektrárna a při vyšších rychlostech větru bude zlepšovat účinnost Darrieúv
rotor. Tato kombinace by tak dosahovala jak nízké rozběhové rychlosti větru, tak slušné
účinnosti při vyšších rychlostech. Řešení je však složité na koncepci a výrobu, tímto
roste i cena systému.
Z důvodu ceny a jednoduchosti proto volím variantu modifikovaného Savoniova
rotoru. Tato elektrárna bude koncipována pro výrobu elektřiny primárně při nižších
rychlostech větru. U této varianty rotoru je mnoho vlastností ovlivněno tvarem lopatky.
U jednoduché polokruhové lopatky je problémem slepých úhlů, který zhoršuje rozběh
při určitém směru větru. Slepý úhel je možno odstranit například pootočením částí
lopatek a tím zmenšením slepých úhlů. Další možností je spirálové řešení lopatky, které
nemá slepé úhly. Spirálovité řešení také zlepšuje výkon a jeho rovnoměrnost při otáčení
rotoru.
Zlepšování různých vlastností elektrárny je možno řešit různými konstrukčními
prvky, tyto prvky jsou však často při teoretickém výpočtu poměrně složitě předvídatelné
a vyvstává tak potřeba rychlé a přesné výroby prototypů. V tomto směru má velký
potenciál 3D tisk.
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4. 3D tisk
3D tisk je aditivní výroba nebo také přírůstková technologie je založena na
principu přidávání materiálu na rozdíl od obráběcích strojů, které materiál odebírají. Tato
technologie je poměrně mladá, nicméně prochází velmi aktivním vývojem a v současné
době se již dělí na mnoho podskupin.
Obecně se 3D tisku využívá nejčastěji v místech, kde je využití konvenčních
technologií časově náročné, nepřesné, nákladné na materiál či jinak složitě použitelné.
Výhoda 3D tisku je v principu. Při tvorbě součástí je potřeba „pouze“ navrhnout
a vytvořit digitální 3D model s požadovanými proporcemi, který se nahraje do tiskárny.
Lidská část práce tak spočívá převážně v návrhu modelu a materiální výrobu pak
obstarává sama tiskárna.

4.1.

Historie

První patent, který pojednával o jedné z technologií 3D tisku SLA
(Stereolitography apparatus) byl podán v roce 1986 Charlesem Hullem. Samotný
přístroj byl však představen již v roce 1983. Úplně prvním záznamem o technologii
podobné 3D tisku je patent z roku 1980. Tento patent nazýval technologii Rapid
Prototyping, protože byla koncipována pro rychlejší a nákladově levnější výrobu
prototypů. Patent byl však stažen. Za původního otce 3D tisku je tak možno považovat
již zmíněného Charlese Hulla s jeho SLA, který později založil společnost 3D Systems
Corporation, která je i dnes jednou z největší společností působící v oblasti 3D tisku.[19]

Obr. 17: SLA – 1. [20]
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4.2.

Technologie 3D tisku

Od roku 1983 vzniklo mnoho nových a inovovaných technologií 3D tisku. Každá
tato technologie má své klady a zápory a je vhodná pro různá použití a pro tisk různých
materiálů. Technologie můžeme rozlišit do tří základních skupin podle typu, nebo spíše
stavu základního materiálu, ze kterého následně tiskárna tiskne požadovaný
model.[21][22][24]

4.2.1. Materiál v podobě struny
Tato metoda je v současnosti asi nejrozšířenější variantou 3D tisku, při níž je
tiskový materiál v podobě struny vytlačován tiskovou hlavou skrze rozehřátou trysku.
Častým příkladem této metody je technologie FFF (fused filament fabrication). Tiskovým
materiálem je většinou plast, který je nanášen ve vrstvách na podklad a tím je vytvářen
požadovaný tvar. Nejčastější průměr tiskové struny je 1,75 mm a nejběžnější průměr
trysky je 0,4mm. Tiskárny s touto tryskou běžně zvládají nanášet vrstvy již od tloušťky
0,05 mm. [21][24]
Tuto technologii jsem zvolil pro tisk prototypu větrné elektrárny z důvodu
poměru ceny a kvality tisku. Základem vhodnosti 3D tisku pro výrobu prototypů musí být
jednoduchost a nízké náklady. 3D tiskárna je od společnosti Stratasys, model F370.
Tiskový prostor má rozměry 355 x 254 x 355 mm.
Společnost Stratasys má zaregistrovanou ochrannou známku FDM. Tato
ochranná známka prakticky popisuje technologii FDM, avšak Stratasys má svůj vlastní
uzavřený ekosystém řešení, který zahrnuje jak 3D tiskárny, software, materiál, tak
dokonce chemikálii pro rozpouštění podpor.
Nevýhodou této technologie je patrnost jednotlivých vrstev tisku a také
u složitějších součástí i nutnosti tisku podpor. Bez tiskových podpor by nebylo možné
vytisknout části modelu, které „visí ve vzduchu“. Podpory je následně nutné odstranit
buď mechanicky, nebo je rozpustit chemikálií, jejíž složení se odvíjí od materiálu podpor.
Tisková hlava se nazývá extruder a má za úkol nanášet tenké vrstvy tiskového
materiálu. Extruder se skládá z několika dalších částí. Tiskový materiál v podobě struny
(filament) prochází teflonovou trubičkou, přes kterou se teprve dostává do extruderu,
následně prochází chladičem (heat sink), jenž má za úkol chladit strunu a nedopustit její
roztavení v oblasti, kde má být v pevném stavu a zároveň co nejvíce zkrátit přechod
mezi roztavenou strunou a strunou v pevné formě. Chladič bývá často vybaven
i ventilátorem, který pomáhá odvádět přebytečné teplo. Následně se filament dostává
do zúžené trubičky se závitem (heat break), která má za úkol bránit přestupu tepla výše
27

z roztavené části do pevné části. Na heat break přímo navazuje heater block, který má
za úkol roztavit strunu a pomocí termistoru vrací zpět údaje o teplotě struny. Z heater
blocku je materiál protlačován přes trysku do tiskového prostoru. Průměr trysky
následně ovlivňuje kvalitu, rychlost a přesnost tisku. Přesnost tiskáren FFF či FDM se
pohybuje od 0,05 po 0,5 mm. [21][22][23][24]

Obr. 18: Složení EXTRUDEDU. [24]

1) PTFE trubice
2) Chladič
3) Ventilátor
4) Heat break
5) Heater block
6) Tryska
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Dále se tiskárna skládá z tiskové desky, ta bývá často vyhřívaná. Vyhřívání
desky zabraňuje kroucení součástek z materiálů s velkou tepelnou roztažností. Celé
zařízení tiskárny je uchyceno na tiskovém rámu, který by měl mít co největší tuhost
a odolnost vůči vibracím. Vlastnosti rámu a celé konstrukce tiskárny ovlivňují přesnost
a kvalitu tisku. Společnost Stratasys například dodává celo uzavřené tiskárny, které mají
vyhřívaný i celý tiskový prostor. Uzavřená konstrukce je velmi odolná proti vibracím
a tiskárny jsou velmi přesné. [20] [22]
V neposlední řadě lze v tiskárně nalézt řídící jednotku a krokové motory.
Krokové motory zajišťují pohyb tiskové hlavy v prostoru a mají definovanou velikost
kroku, to do určité míry také přispívá přesnosti tisku. Řídící jednotka řídí celý chod
tiskárny a z vloženého textového souboru v G-codu řídí nahřívání podložky, tiskového
prostoru, pohybu tiskové hlavy, rychlosti podávání struny a hlídá pomocí termistoru
správnou teplotu struny. [24]

Obr. 19: Součásti tiskárny.[24]

3D tiskárny typu FFF či FMD u Stratasysu můžeme dále rozlišovat podle
způsobu pohybu ve 3D prostoru. [23]
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1) Kartézská tiskárna
Tisková hlava se pohybuje ve dvou osách například v XY nebo XZ a podložka
se pohybuje ve směru zbylé osy. U použité tiskárny Stratasys F370 se
pohybuje extruder v osách XY a podložka v ose Z. [22]
2) Delta tiskárna
Princip pohybu tiskové hlavy spočívá v pohybu tří ramen, která jsou spojena
právě v uložení tiskové hlavy. Tisková hlava se tak pohybuje takřka volně
v prostoru a je spojena s konstrukcí pouze těmito rameny. Nevýhoda této
konstrukce je vysoká náročnost na přesnost sestavení konstrukce, složitá
kalibrace a složité výpočty a složení pohybů jednotlivých kroků. Řízení
pohybů je tak poměrně složité. Tiskárna konstrukce delta má však možnost
velkého tiskového prostoru hlavně v ose Z.
3) Polar tiskárna
Řešení této tiskárny je konstrukčně velmi jednoduché. Tisková hlava se
pohybuje pouze ve dvou osách a podložka se pohybuje rotačně.
Jednoduchost konstrukce je však vykoupena složitou přípravou tiskového
modelu a jeho převedení do tisku a z tohoto důvodu se tato konstrukce dnes
příliš nepoužívá. [21][22][23]

4.2.2. Tekutý materiál
Technologie používající základního materiálu v tekuté formě byla jednou
z prvních technologií 3D tisku a nazývá se stereolitografie (SLA). Princip SLA tiskáren
spočívá ve vytvrzování pryskyřice citlivé na světlo pomocí UV paprsku. Stejně jako
u tisku FFF a FDM tiskáren probíhá tisk po vrstvách, ale tisková podložka se pohybuje
směrem vzhůru a paprsek vytvrzuje vrstvu pryskyřice, která je následně vytažena
z vany a následně se proces opakuje a vzniká další vrstva.
Velkou výhodou této technologie je kvalita a přesnost tisku, která se pohybuje
okolo 0,05 mm. Vytisknutý model je prakticky dokonale hladký a je velmi přesně vytištěn.
Nevýhodou je však menší tisková plocha a malá rychlost tisku. Dále je třeba dbát
zvýšené opatrnosti z důvodu výparů pryskyřice a její toxicity. [23]
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Další nevýhodou může být i nízká kvalita povrchu výrobku ihned po vytažení
z pryskyřice. Model je znečištěn nevytvrzenou pryskyřicí a je potřeba jej očistit.
Z důvodu toxicity výparů je toto zajištěno většinou automatickým strojem.
Metoda SLA bývá nejčastěji používaná pro kvalitu povrchu výrobku v lékařství
a šperkařství.
Technologie SLA má tři hlavní směry, které se liší způsobem osvitu. Každá
kategorie může mít velmi odlišné vlastnosti. [20][23]
1) Laser
K vytvrzování tekuté pryskyřice je použito UV laserového paprsku, který je do
místa tisku směřován zrcadly. Vrstva je postupně vytvrzována paprskem.
Nevýhodou je delší potřebný čas k tisku objemných těles.
2) DLP (Digital Light Procesing)
Tato metoda spočívá ve vytvrzování celé vrstvy najednou pomocí digitálního
projektoru. Při tisku objemných těles či více těles najednou má tato metoda
výhodu v rychlosti tisku. Tisk jedné vrstvy trvá stejně dlouho v případě malé
plochy vytvrzení i v případě velké plochy.
3) MSLA (Mask Stereolithography)
Osvit probíhá pomocí UV LED a maskování celé tiskové plochy LCD
displejem. Během tisku se rozsvěcuje „maska“ dané vrstvy, která se má
tisknout. Tiskne se pouze místo, které je osvětlené jednotlivými pixely.
Přesnost tisku v osách X a Y je tak závislá na rozlišení LCD displeje. [23]

4.2.3. Práškový materiál
SLS a DMLS tiskárny využívají práškového materiálu, který se nanáší ve
vrstvách a každá vrstva je následně spékána v potřebném tvaru. Při projektování
tiskového modelu je třeba myslet na potřebu odstranění přebytečného prášku. U dutých
součástí je tak potřeba nechat v modelu otvor, kterým se přebytečný prášek vysype.
Přebytečný tiskový materiál je následně možné využít k dalšímu tisku, je potřeba jej
však přesít, aby se do tisku nedostaly příliš velké kusy tiskového materiálu. Přesnost
tisku závisí na hrubosti tiskového prášku a pohybuje se okolo 0,1 mm. [20]
Výhodou této technologie je široké rozmezí použitelných materiálů. Prakticky
se dá říci, že vše, co se dá svařovat se dá také tisknout touto metodou.
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Nevýhodou těchto tiskáren je malá rozšířenost a vysoká cena. V současné
době se nejvíce používají pro 3D tisk z kovů v průmyslu. [20][22]

4.2.4. Materiály tiskové struny
Materiál tiskové struny použitelné v tiskárně je přímo závislý na výrobci tiskárny.
Někteří výrobci neumožňují použití jiných tiskových materiálů než přímo jejich
certifikovaných. Velmi často je možné toto omezení obejít a použít i necertifikované
levnější materiály, které jsou většinou stejně kvalitní jako originály. Tímto bohužel
uživatel přijde o záruku na tiskovou hlavu. Pokud odhlédneme omezení od výrobce, pak
je výběr tiskových materiálů velmi široký.
Mezi nejběžněji používané patří:
PLA
Tento tiskový materiál je velmi oblíbený pro malou teplotní roztažnost, vhodnost
pro tisk malých a detailních objektů a také proto, že je k dostání v širokem barevném
spektru. PLA je tvrdý a křehký, spíše praská, než se ohýbá. Má také malou teplotní
odolnost, měknout začíná již při 60 °C. Vzhledem k těmto vlastnostem je tento materiál
nejméně vhodný pro venkovní použití. [21][24]
ABS
ABS je jedním z prvním tiskových materiálů. Tento materiál je pružnější a při
mechanickém namáhání se do určité míry ohýbá bez prasknutí. Má však poměrně
velkou teplotní roztažnost, která komplikuje tisk zvláště u rozměrných modelů. Tyto
materiály mají také tendenci se odlepovat od tiskové podložky. [24][25]
ASA
Nástupce materiálu ABS. Většinu vlastností mají oba materiály stejnou. ASA
má však oproti ABS menší teplotní roztažnost a je tedy vhodnější pro tisk větších
modelů. Také je oproti ABS UV stabilní a je tedy vhodné pro využití ve venkovních
prostorách. Velkou výhodou obou ABS a ASA je také možnost vyhlazení vrstev
acetonem. [24][25]
PC
3D tisk je také možný z polykarbonátu (PC), který považován za jeden
z nejodolnějších materiálů 3D tisku. Problém polykarbonátu bývá v poréznosti
vytisknutého modelu, kdy má tendenci nasakovat vlhkost. PC bývá často používán jako
příměs materiálu ABS. Jsou tak kombinovány dobré vlastnosti obou materiálů. Tato
kombinace vykazuje synergický efekt, díky kterému materiál vyniká odolností vůči
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nárazům při nízkých teplotách přesahujících vlastnosti samotných materiálů PC a ABS.
[25]
FLEX
Zajímavá kategorie tiskových materiálů, která vyniká možností ohýbání. FLEX
materiály jsou vlastnostmi podobné gumě a vyrábějí se v několika stupních tvrdosti. Tisk
je náročnější, čím je tiskový materiál měkčí. [25]
COPPERFILL
Tento tiskový materiál patří mezi kompozitní filamenty. Všechny kompozitní
tiskové materiály jsou založeny na plastovém základu a sekundárním materiálu, který
je často ve formě prachu. Mezi hlavní výhody COPPERFILLU patří vzhled. Po vytištění
lze model zabrousit brusným papírem a výtisk dostane vzhled měděného odlitku. Další
výhody tohoto filamentu jednodušší a kvalitnější tisk.[24][25]
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5. Návrh

a

výroba

zmenšeného

prototypu

elektrárny
Pro cíl bakalářské práce, tedy zjištění vhodnosti 3D tisku k výrobě prototypů
rotoru větrných elektráren je vybrána modifikovaná elektrárnu typu Savonius. Jedná se
o variantu se spirálovým zakroucením lopatek. Tento typ byl vybrán z důvodu
jednoduchosti řešení, použitelnosti v českých podmínkách a také z hlediska složitosti
konvenční výroby zmenšeného prototypu elektrárny.

5.1.

Návrh elektrárny

První varianta pro tisk je navržena minimalisticky a co nejjednodušeji tak, aby
odpovídal co nejdokonalejšímu možnému tvaru lopatky.
Rozměrové parametry elektrárny vycházejí ze základních vztahů pro výpočet
výkonu elektrárny a jsou koncipovány tak, aby desetkrát zvětšená verze odpovídala
výkonností a rychloběžností generátoru s ultra nízkými otáčkami s permanentními
magnety.
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5.1.1. Koncepce a rozměrové řešení

Obr. 20: Vodorovný řez elektrárnou. Zdroj: Autor

Při rozměrovém řešení elektrárny je nutno přihlédnout k rozměrům tiskové
podložky. Tiskárna Stratasys F370 disponuje tiskovým prostorem o rozměrech
356 x 254 x 356 mm. Rozměry elektrárny jsou proto koncipovány s ohledem na tiskový
prostor a vlastnosti elektrárny.
Parametry a rozměry rotoru:
Průměr hřídele ℎ8 :
ℎ8 = 8 𝑚𝑚
Průměr hřídele je volen s ohledem na ložiska. Jsou zde použita keramická
kuličková ložiska s vnitřním průměrem 8 mm.
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Výška rotoru:
𝐻 = 340 𝑚𝑚
Výška rotoru je volena tak, aby rotor bylo možné vytisknout. Hřídel má v dolní
části rotoru přesah 13 mm pro umístění ložisek a statoru.
Průměr lopatky 𝑑A :
B

𝑑 = C,E
𝑑=

(2)

340
= 100 𝑚𝑚
3,4

Poměr průměru lopatky a výšky rotoru je v literatuře doporučen v rozmezí mezi
1:3 až 1:4, tento poměr je vhodný z hlediska poměru výkonu a rychloběžnosti elektrárny.
S ohledem na velikost elektrárny a rychloběžnost je zvolen poměr 1:3,4.
Profil lopatky 𝑡:
𝑡 = 1 𝑚𝑚
Vnitřní průměr 𝑑:
𝑑A = 𝑑 − 2 ∗ 𝑡

(3)

𝑑A = 100 − 2 = 98 𝑚𝑚
Přesazení lopatek 𝑒:
𝑒 = 𝛽 ∗ 𝑑A + ℎ8 = 0,25 ∗ 98 + 8 = 32,5 𝑚𝑚
Přesazení lopatek 𝛽 je doporučeno v rozmezí 20 až 30 %. V tomto případě je
zvolena, dle dostupných zdrojů, nejběžnější hodnota 25 %.
Celkový průměr rotoru 𝐷:
R

𝐷 = Q𝑑 − Q1S + 𝑡S ∗ 2 [mm]
𝐷 = T100 − T

(4)

32,5
U + 1U ∗ 2 = 165,5 𝑚𝑚
2
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Teoretický výkon a otáčky rotoru při dané rychlosti větru:
Výkon a otáčky rotoru závisí na výkonnostním koeficientu 𝐶𝑝, koeficientu
rychloběžnosti 𝜆, hustotě vzduchu, rychlosti vzduchu a rozměrových parametrech
elektrárny.
Výpočet výkonu:
A

4

𝑃 = 1 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 1 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣 C [𝑊]

(5)

Kde:
Teoretické 𝐶𝑝 je zvoleno 0,2, reálné 𝐶𝑝 je nutno zjistit experimentálně.
𝑆 je čelní plocha rotoru:
𝑆 = 𝐷 ∗ 𝐻[mm]

(6)

𝑆 = 165,5 ∗ 340 = 56270 𝑚𝑚1 = 0,05627 𝑚1
Hustota vzduchu při pokojové teplotě 20 °C:
𝜌 = 1,2047 𝑘𝑔 ∗ 𝑚bC
𝑣 je rychlost větru v 𝑚 ∗ 𝑠 bA
Výpočet otáček:
𝑛=

e∗5∗fg
1∗h∗i

[𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛]

(7)

Kde:
𝑅=

n
o

Aggg

[m]

(8)

𝑅 = 0,0828 𝑚
Koeficient 𝜆 je zvolen 0,9, reálný koeficient je třeba zjistit z naměřených hodnot
𝑣 je rychlost větru v 𝑚 ∗ 𝑠 bA
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Výkonnostní tabulka:
Po dosazení parametrů elektrárny do daných vzorců dostaneme tabulku
výkonu v závislosti na rychlosti větru.
v vzduchu

n[ot/s]

n[ot/min]

P [W]

0,0

0,000

0,000

0,0000

0,5

0,865

51,930

0,0004

1,0

1,731

103,859

0,0034

1,5

2,596

155,789

0,0114

2,0

3,462

207,719

0,0271

2,5

4,327

259,649

0,0530

3,0

5,193

311,578

0,0915

3,5

6,058

363,508

0,1453

4,0

6,924

415,438

0,2169

4,5

7,789

467,367

0,3089

5,0

8,655

519,297

0,4237

5,5

9,520

571,227

0,5639

6,0

10,386

623,157

0,7321

6,5

11,251

675,086

0,9308

7,0

12,117

727,016

1,1626

7,5

12,982

778,946

1,4299

8,0

13,848

830,875

1,7354

8,5

14,713

882,805

2,0815

9,0

15,579

934,735

2,4709

9,5

16,444

986,664

2,9060

10,0

17,310

1038,594

3,3894

10,5

18,175

1090,524

3,9237

11,0

19,041

1142,454

4,5113

11,5

19,906

1194,383

5,1549

12,0

20,772

1246,313

5,8569

12,5

21,637

1298,243

6,6200

13,0

22,503

1350,172

7,4466

[m/s]

Tab. 1: Teoretický výkon a otáčky v závislosti na rychlosti vzduchu. Zdroj: Autor
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5.2.

Realizace 3D tisku elektrárny

5.2.1. 3D model
Rotor:
Model elektrárny je navržen v software Autodesk Fusion 360 verze 2.0.6032.

Obr. 21: 3D model rotoru: pohled na horní podstavu. Zdroj: Autor

Obr. 22: 3D model rotoru: pohled na dolní postavu. Zdroj: Autor
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Stator
Stator je navržen s ohledem na možnost připevnění k podložce, stability
a nalisování ložisek.

Obr. 23: 3D model statoru: pohled na horní podstavu. Zdroj: Autor

Obr. 24: 3D model statoru: pohled na dolní podstavu. Zdroj: Autor

5.2.2. 3D tisk
3D modely rotoru a statoru byly vyexportovány s příponou .stl. Stl soubor byl
pomocí doporučeného software GrabCAD Print připraven pro 3D tisk. Stator i rotor jsou
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otočeny dolní podstavou vzhůru z důvodu tisku podpor. Pokud by se díly tiskly opačně,
pak by byl tisk neekonomický. Podpora by vyplnila celý objem pod statorem a celý objem
pod rotorem z důvodu tisku přesahu hřídele. Další Problém by vznikl při samotném
odstranění podpor. Velké objemy podpor je složité vylámat bez poškození samotného
vytisknutého modelu a zároveň je časově náročné takto velké objemy nechat rozpustit
v rozpouštědle.

Obr. 25: Rozložení modelů na tiskové podložce a jejich orientace. Zdroj: Autor

Tiskové parametry:
Tiskový materiál: F123 PC – ABS
Materiál podpor: F123 QSR support
Krok tisku (tloušťka vrstvy): 0,3302 mm
Celkový objem materiálu modelu: 281,058 𝑐𝑚C
Celkový objem podpůrného materiálu: 196,875 𝑐𝑚C
Tiskový čas: 16 h 3 s
Rozložení podpor je generováno automaticky v režimu SMART. Tento režim
ve většině případů zajišťuje tisknutelnost modelu a zároveň i ekonomiku tisku. Možné
problémy mohou nastat při tisku tenkostěnných vysokých modelů. To je případ
i modelu rotoru, který má tloušťku stěny 𝑡 = 1 𝑚𝑚 a výšku 𝐻 = 340 𝑚𝑚. Z tohoto
důvodu je zvolena možnost Thicken Thin Walls, která rozšíří úzké stěny, které by nebylo
možno vytisknout.
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Obr. 26: Rozložení podpor. Zdroj: Autor

5.2.3. Výsledky tisku
Tisk statoru proběhl bez obtíží a bez chyb. Část podpor bylo možné vylámat či
odřezat. Problém při odstranění vznikl u podpor spojených velkou plochou s modelem.
Díky malému objemu šlo tyto podpory poměrně lehce rozpustit. Pro rozpuštění podpor
byl použit hydroxid sodný (NaOH).

Obr. 27: Vytisknutý stator před odstraněním podpor. Zdroj: Autor
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Při tisku rotoru vznikl problém a tisk nebyl dokončen. Chyba pravděpodobně
vznikla v oblasti, kde se oddělila podpora od stěny lopatky. Nad touto oblastí došlo
k rychlému zhoršení kvality tisku, které vyústilo ke zhroucení stěny. Následně se tryska
pravděpodobně opřela o stěnu a rotor se vlivem své výšky a vlivem použitého tiskového
materiálu odtrhl od tiskové podložky.

Obr. 28: Chybný výtisk modelu. Zdroj: Autor

Obr. 29: Chybný tisk modelu, detail zhoršení kvality tisku. Zdroj: Autor
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5.2.4.

Úprava modelu

Jako nejpravděpodobnější příčiny problémů tisku byly určeny tyto parametry:
1) Tenkostěnná koncepce
2) Vysoká a úzká konstrukce
3) Zakřivení lopatky
Zakřivení lopatky je stěžejní pro koncepci elektrárny a tenká stěna je nutná pro
směrodatné porovnání s elektrárnou vyrobenou konvenční metodou.
Jako řešení problematického tisku je tedy navrženo rozdělení rotoru na třetiny
a přidání příček a obruby mezi jednotlivými částmi. Tyto příčky a obruby by měly zlepšit
pevnost celé konstrukce a přidají záchytné body pro tiskové podpory. Vznikne také
prostor pro zámky, pomocí kterých budou jednotlivé části rotoru vycentrovány v ose
otáčení a vznikne plocha jejich spojení.

Obr. 30: Část rotoru č.1: pohled na horní podstavu Obr. 31: Část rotoru č.2: pohled na dolní podstavu
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Obr. 32: Část rotoru č.2: pohled na horní podstavu Obr. 33: Část rotoru č.2: pohled na dolní podstavu

Obr. 34: Část rotoru č.3: pohled na horní podstavu Obr. 35: Část rotoru č.3: pohled na dolní podstavu

5.2.5. Tisk opraveného modelu
Parametry tisku opraveného modelu zůstávají stejné jako u tisku předchozí
varianty. Jediná změna proběhla v typu podpory z režimu SMART na režim BASIC.
Tento režim tiskne podporu stylem „žebrování“. BASIC je méně úsporný s ohledem na
spotřebu support materiál, ale poskytne lepší podporu pro zakřivení lopatky.
Rozdílné parametry tisku:
Celkový objem materiálu modelu: 210,373 𝑐𝑚C
Celkový objem podpůrného materiálu: 382,249 𝑐𝑚C
Tiskový čas: 17 h 8 min
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Obr. 36: Rozložení částí na tiskové podložce. Zdroj: Autor

Obr. 37: Tiskové podpory částí. Zdroj: Autor

5.2.6. Výsledky tisku
Tisk upravené varianty již proběhl bez větších problémů. Jediné vady, které při
tisku vznikly jsou vláskovité zbytky support materiálu, které procházejí skrz lopatku. Tato
chyba je však ojedinělá a po rozpuštění na lopatce prakticky nezanechává viditelné
stopy, ale je to známka malých nedostatků, kterými tato výrobní metoda prozatím trpí.
Vady jsou způsobené tím, že nahřátá tisková hlava za sebou táhne zbytek podpůrného
materiálu a vytváří tak „vlásky“.
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Obr. 38: Vytisknuté modely na tiskové podložce. Zdroj: Autor

Obr. 39: Detail tiskové vady. Zdroj: Autor
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Obr. 40: Detail vnitřku rotoru a podpor. Zdroj: Autor

5.2.7. Potisková úprava modelu
Z důvodu tenkých stěn modelu nebylo možné vylámat podpory. Byly tedy
rozpuštěny v horkém roztoku hydroxidu sodného. Kompletní rozpuštění proběhlo
během pár hodin. Vyšší teplota roztoku přispívá k rychlosti rozpouštění podpor.

Obr. 41: Rozpouštění podpor. Zdroj: Autor
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Původně měly být části spojeny kromě zámků i lepidlem. Toto se ukázalo být
zbytečné, protože zámky jsou vytištěny velmi přesně. Zapadají do sebe tedy velmi těsně
a není potřeba lepení.
Do předtištěné díry v přesahu hřídele byl pomocí ručních závitníků vyřezán
metrický závit M4 a pomocí podložek a šroubu M4x20 je zajištěn rotor v uložení.

Obr. 42: Kompletní sestavený prototyp elektrárny. Zdroj: Autor

5.3.

Prototyp vyrobený konvenční metodou

Rozměrová koncepce prototypu vychází z výpočtů provedených pro model
tisknutý na 3D tiskárně.
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Lopatky modelu jsou z polykarbonátu o tloušťce 1 mm a jako hřídel je použita
závitová tyč M8.
Z polykarbonátové desky je vyříznut tvar lopatky viz následující výkres:

Obr. 43: Tvar desky lopatky. Zdroj: Autor

Do této desky jsou navrtány díry v přesně daných místech viz následující
výkres:

Obr. 44: Rozložení děr na desce. Zdroj: Autor

Na každou z pěti prodlužovacích šestihranných matic M8 byly navařeny dvě
prodlužovací matice M5. Umístěné jsou v jedné ose kolmé k ose prodlužovací matice
M8. Toto „T spojení“ společně s deseti závitovými tyčemi o délce 90 mm je použito pro
výrobu formy k otočení a ohnutí polykarbonátové desky. Pokud jsou díry správně
50

navrtané a závitové tyče ve správné vzdálenosti od sebe, pak se polykarbonátová deska
sama stočí do požadovaného tvaru.

Obr. 45: Hotový rotor prototypu vyrobeného konvenční výrobou. Zdroj: Autor

Pro testování rotoru vyrobeného konvenční výrobou je použit stator vytisknutý
na 3D tiskárně a stejná ložiska, která byla použita pro vytisknutý prototyp.
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.
Obr. 46: Kompletní prototyp vyrobený konvenční metodou. Zdroj: Autor
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6. Testování funkčnosti prototypů
Pro testování funkčnosti prototypů byl použit větrný tunel společnosti Force
energy, s.r.o.. Tento větrný tunel není certifikován, ale pro ověření funkčnosti a
porovnání parametrů obou prototypů je dostačující. Oba modely jsou testovány ve
stejných podmínkách a ve stejných rychlostech větru.
Pro porovnání obou variant jsou měřeny otáčky při dané rychlosti proudění
vzduchu a hmotnost rotoru. Měření je prováděno do rychlosti 4 m/s včetně. Toto je
průměrná rychlost větru v České republice v 10 m nad zemí a pro využité řešení je tedy
směrodatná.
Otáčky byly měřeny pomocí bezkontaktního otáčkoměru DT – 2268 od výrobce
LUTRON a rychlost vzduchu byla ověřena pomocí anemometru YK – 80AP od stejného
výrobce.

6.1.

Prototyp vyrobený konvenční metodou

6.1.1. Naměřené hodnoty
č.měření:
v vzduchu [m/s]
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

průměr:

0
45,80
66,80
88,90
98,50
135,50
221,50
236,90
306,70

0
50,00
69,20
86,20
99,10
142,50
224,00
238,50
303,30

0
46,80
70,30
78,50
107,80
148,30
217,70
222,20
307,70

0
43,00
63,50
84,70
102,50
133,80
213,70
246,10
299,00

0
52,20
66,60
78,50
92,70
147,50
196,60
228,10
303,30

0
48,90
71,00
81,40
100,40
140,60
189,00
235,30
307,00

0
44,50
67,80
77,30
106,10
142,10
195,60
242,00
303,70

0
39,40
60,10
83,90
100,80
141,90
196,60
220,00
306,70

0
40,40
72,00
76,90
97,20
143,00
189,00
244,40
305,00

0
44,80
65,80
79,60
103,60
138,50
190,00
242,10
301,00

0
45,58
67,31
81,59
100,87
141,37
203,37
235,56
304,34

Tab. 2: Naměřené hodnoty testování konvenčního prototypu. Zdroj: Autor

Hmotnost elektrárny: 653 g
Hmotnost statoru s ložisky: 122 g
Hmotnost rotoru: 513 g
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6.1.2. Vyhodnocení měření
Porovnání teoretických otáček a naměřených:
v vzduchu [m/s]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

n[ot/min]
teoretické naměřené
0,000
0
51,930
45,58
103,859
67,31
155,789
81,59
207,719
100,87
259,649
141,37
311,578
203,37
363,508
235,56
415,438
304,34

Tab. 3: Porovnání teoretických a naměřených hodnot. Zdroj: Autor

Z tabulky 3 je vidět, že naměřené hodnoty se liší od hodnot teoretických. Reálný
koeficient rychloběžnosti lze získat dle následujícího vztahu:
𝜆qA =

r∗1∗h∗i

(9)

fg∗5

Po dosazení hodnot:
v vzduchu[m/s]
n[ot/min]
𝜆qA

0,00
0,00

0,50
45,58

1,00
67,31

1,50
81,59

2,00
100,87

2,50
141,37

3,00
203,37

3,50
235,56

4,00
304,34

0,00

0,79

0,58

0,47

0,44

0,49

0,59

0,58

0,66

Tab. 4: Výpočet koeficientu rychloběžnosti. Zdroj: Autor
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6.2.

Prototyp vytisknutý na 3D tiskárně

6.2.1. Naměřené hodnoty
č.měření:
v vzduchu [m/s]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

průměr:

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

59,60
68,10
86,50
117,00
195,20
240,00
247,00
253,20

46,20
75,00
77,80
130,00
199,60
236,50
250,60
248,50

58,40
62,10
74,60
127,00
192,00
241,20
251,40
253,30

54,30
81,80
85,30
131,90
207,50
245,00
246,80
255,20

47,20
73,30
84,20
134,00
191,70
243,70
250,70
249,80

49,90
80,70
80,00
135,50
198,50
239,10
245,50
248,50

55,80
64,10
81,20
133,80
203,30
238,40
239,90
250,60

63,30
75,30
83,30
141,60
305,50
239,00
247,80
251,80

52,60
71,20
88,00
145,00
197,60
240,10
249,80
248,40

60,10
74,90
87,70
143,00
204,30
238,20
252,40
255,10

54,74
72,65
82,86
133,88
209,52
240,12
248,19
251,44

Tab. 5: Naměřené hodnoty vytisknutého prototypu. Zdroj: Autor

Hmotnost elektrárny: 353 g
Hmotnost statoru s ložisky: 122 g
Hmotnost rotoru: 231 g

6.2.2. Vyhodnocení měření
Porovnání teoretických a naměřených hodnot
n[ot/min]
v vzduchu
[m/s]
teoretické naměřené
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

0,000
51,930
103,859
155,789
207,719
259,649
311,578
363,508
415,438

0
54,74
72,65
82,86
133,88
209,52
240,12
248,19
251,44

Tab. 6: Porovnání teoretických a naměřených hodnot. Zdroj: Autor

Po dosazení do výše zmíněného vzorce:
v vzduchu[m/s]

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

n[ot/min]
𝜆q1

0,00

54,74

72,65

82,86

133,88

209,52

240,12

248,19

251,44

0,00

0,95

0,63

0,48

0,58

0,73

0,69

0,61

0,54

Tab. 7: Výpočet koeficientu rychloběžnosti. Zdroj: Autor
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6.3.

Porovnání prototypů

6.3.1. Z hlediska výroby
Porovnávání prototypů z hlediska výroby je velmi přímočaré.
Tisknutý prototyp byl mnohonásobně jednodušší a rychlejší na výrobu.
Výsledný výrobek je také kvalitnější a přesnější. Při testování měl prototyp menší házení
a bylo jej jednodušší vyvážit.
Prototyp vyrobený konvenčně bylo v tomto měřítku velmi složité vyrobit. Při
těchto rozměrech a daném zahnutí polykarbonát, i přes minimální tloušťku, velmi pruží.
Díry musí být velmi přesně navrtány a v případě nepřesnosti je prakticky nemožné
model sestavit. Při této velikosti je i minimální odchylka od úhlu či vzdálenosti může
způsobit pnutí a polykarbonát je schopen dokonce ohnout jistící závitové tyče M5, které
mají držet lopatky v potřebném tvaru. Dále je prakticky nemožné rotor vyvážit. Závitové
tyče se mírně ohýbají a vznikají tak nepřesnosti. Pro správné fungování výsledné
elektrárny by bylo vhodné použít uložení v dolní i horní podstavě rotoru.

6.3.2. Z hlediska funkčnosti
Oba modely elektráren se prokázaly být funkční, mají však rozdílné vlastnosti.
První nesoulad je ve hmotnosti rotoru. Rotor vyrobený konvenční metodou je
víc než dvakrát těžší než vytisknutý prototyp. Tato nesrovnalost je pravděpodobně
i příčinou značných rozdílů v otáčkách při určitých rychlostech větru, a tedy i koeficientu
rychloběžnosti viz následující tabulka 8.
v vzduchu [m/s]
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4

Konvenční model
n[ot/min]
λr1
0
0
45,58
0,79
67,31
0,58
81,59
0,47
100,87
0,44
141,37
0,49
203,37
0,59
235,56
0,58
304,34
0,66

Tisknutý model
n[ot/min]
λr2
0
0
54,74
0,95
72,65
0,63
82,86
0,48
133,88
0,58
209,52
0,73
240,12
0,69
248,19
0,61
251,44
0,54

Teoretické hodnoty
n[ot/min]
λ
0,000
0
51,930
0,9
103,859
0,9
155,789
0,9
207,719
0,9
259,649
0,9
311,578
0,9
363,508
0,9
415,438
0,9

Tab. 8: Porovnání teoretických a naměřených hodnot. Zdroj: Autor
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n [ot/min]

Závislost otáček na rychlosti vzduchu
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

v vzduchu [m/s]
Konvenční model

Tisknutý model

Teoretické hodnoty

Graf 2: Porovnání teoretických a naměřených hodnot. Zdroj: Autor

λ

Závislost koeficientu rychloběžnosti na rychlosti vzduchu
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

v vzduchu [m/s]
Konvenční model

Tisknutý model

Teoretické hodnoty

Graf 3: Porovnání teoretických a naměřených hodnot. Zdroj: Autor

Jak z tabulky 8, tak z grafu 2 a 3 je patrné, že vytisknutý model má lepší
vlastnosti při nižších rychlostech vzduchu, kde jeho rychloběžnost dokonce překonává
i teoretickou hodnotu. Má tedy velmi dobré vlastnosti z hlediska rozběhu při nižších
rychlostech větru, a naopak však zaostává při rychlostech větru nad 3,5 m/s.
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7. Závěr
Tato práce měla několik komplexních cílů. Prvním cílem byl rozbor
problematiky větrných elektráren a jejich využitelnosti v České republice. V této části se
pojednává o principu fungování a rozdílu mezi různými typy elektráren, včetně jejich
výhod a nevýhod.
Druhým cílem práce byl výběr vhodné elektrárny využitelné na většině území
České republiky a její následný návrh zmenšeného prototypu v měřítku 1:10 včetně
komplexního 3D modelu a výpočtu teoretických parametrů a možného výkonu
elektrárny. Typ elektrárny byl vybírán s ohledem na větrné podmínky v České republice
a na ekonomickou návratnost elektrárny. Elektrárna tedy musí být schopna využívat
nízkých rychlostí větru a turbulentního proudění. Zároveň musí být jednoduchá
a levná na výrobu. Těmto podmínkám odpovídá, jako jedna z mála, Savoniova
elektrárna s modifikovaným tvarem lopatky. Rotor zmenšeného prototypu elektrárny má
dle návrhu výšku H = 340 mm a průměr D = 165,5 mm. Výkonový koeficient 𝐶𝑝 byl
zvolen 0,2 a koeficient rychloběžnosti 𝜆 = 0,9. Tyto dva koeficienty byly voleny velmi
optimisticky, jelikož Savoniova elektrárna klasické koncepce těchto rozměrů není
schopna těchto hodnot dosáhnout. Maximální 𝐶𝑝 klasické Savoniovy elektrárny se
pohybuje mezi 1 až 1,6 a elektrárna se potýká s problémy s rozběhem pří
proudění větru v určitém směru. Problémy s rozběhem při testování nebyly
zaznamenány ani u jednoho testovaného prototypu.
Hlavním cílem byla realizace a ověření funkčnosti prototypu. Byly vyrobeny dva
prototypy se shodnými rozměrovými parametry. První prototyp byl vyroben pomocí 3D
tiskárny Stratasys F370. Při tisku prvního návrhu došlo k chybě a rotor se nepodařilo
dokončit. Modifikací návrhu se však podařilo chybu odstranit a rotor se na druhý pokus
vytiskl bez problémů.
Konvenční výroba zmenšeného prototypu se ukázala velmi problematická.
Základní problém výroby byla samotná velikost prototypu. V této zmenšené variantě
bylo velmi složité dosáhnout zakřivení polykarbonátové desky a její udržení v daném
tvaru. Vyvážení modelu se ukázalo být obtížné.
Tyto dva prototypy byly následně podrobeny porovnávacímu testu ve větrném
tunelu, kde byly testovány za stejných podmínek a za stejných rychlostech vzduchu.
Vytisknutý model prokázal lepší rychloběžnost při nižších rychlostech větru. Průměrná
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rychloběžnost tisknutého modelu vyšla (𝜆q1sqůu = 0,65) o 27,56 % a konvenčního
modelu (𝜆q1sqůu = 0,58) o 36,1% horší oproti zvolené teoretické hodnotě (𝜆 = 0,9).
Obecně oba zmenšené prototypy lépe pracovali v nižších rychlostech, kde
vytisknutý model dokonce překonal teoretický koeficient rychloběžnosti. Toto může být
způsobeno již zmíněným problematickým vyvážením lopatek či méně pevným uložením
ve statoru. Dle zkušeností z praxe budou reálné hodnoty velkého prototypu, který je
možné lépe vyvážit, překonávat naměřené hodnoty malých modelů a budou se blížit
teoretickým hodnotám. Zároveň se i poměr velikosti ku hmotnosti velkého prototypu
bude spíše blížit poměru lehčího tisknutého modelu z důvodu použití lehčích materiálů,
které nebylo možno u zmenšeného konvenčního modelu využít.
Testování obou prototypů i přes nedokonalé vyvážení lopatek a mírné
nepřesnosti u konvenčního modelu potvrdilo použitelnost tohoto typu elektrárny
v průměrných povětrnostních podmínkách České republiky. Rozběhové vlastnosti
dokonce předčili očekávání a lehčí tisknutý model i přes již zmíněné nedokonalé
vyvážení lopatek překonal optimistický teoretický předpoklad.
V práci se podařilo dosáhnout všech vytyčených cílů a je tímto připraven
podklad pro realizaci výroby prototypu elektrárny v měřítku 1:1, který by dle naměřených
hodnot měl mít výsledný výkon 500 W.
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8. Seznam použitých symbolů
𝛽

Koeficient přesazení lopatek

[%]

𝐶𝑝

Výkonový koeficient

[-]

𝑑

Průměr lopatky

[mm]

𝑑A

Vnitřní průměr lopatky

[mm]

𝐷

Celkový průměr rotoru

[mm]

𝑒

Přesazení lopatek

[mm]

𝐸5xqyzRrá

Reálná vyrobená energie

[J]

𝐸5ě{q|

Energie větru

[J]

ℎ8

Průměr hřídele

[mm]

𝐻

Výška rotoru

[mm]

𝜆

Součinitel rychloběžnost

[-]

𝜆qA

Reálný součinitel rychloběžnosti

[-]

𝜆q1

Reálný součinitel rychloběžnosti 2

[-]

𝑛

Otáčky

[]

𝑃

Výkon

[W]

𝑅

Poloměr rotoru

[m]

𝜌

Hustota vzduchu

[kg ∗ mbC ]

𝑆

Čelní plocha rotoru

[mm1 ]

𝑡

Profil lopatky

[mm]

𝑣

Rychlost větru

[𝑚 ∗ 𝑠 bA ]
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