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CÍL 1 
Zvýšení účinnosti  

a spolehlivosti  

tepelných elektráren 

 

Zvýšení účinnosti a spolehlivosti 

tepelných elektráren na základě 

znalosti procesu spalování, 

fázových přechodů, transsonického 

proudění, vlastností 

vysokoteplotních materiálů 



CÍL 2 
Paliva pro účinné a čisté 

spalování 

 

Vývoj paliv pro účinné a čisté 

spalování na základě 

termochemické konverze pevných 

paliv včetně odpadní biomasy  

a plastu, separačních technologií 

pro CO2, pevné částice a jiné 

polutanty 



CÍL 3 
Decentralizace výroby  

a inteligentní přenos energie 

 

Decentralizace výroby  

a inteligentní přenos energie: 

účinná přeměna větrné a sluneční 

energie, kogenerace tepla  

a elektřiny, řízení přenosové sítě 

předcházející chaotickému chování 

a blackoutu 



CÍL 4 
Skladování energie 

z obnovitelných zdrojů  

 

Vývoj systému skladování energie 

s kapacitou a účinností umožňující 

racionální využití obnovitelných 

zdrojů, např. stlačený vzduch, 

časovaná konverze odpadu na 

generátorový plyn 



CÍL 5 
Diagnostika a řízení procesů 

přeměny energií 

 

Vývoj nových metod pro 

diagnostiku a řízení procesů 

přeměny energií – monitorování 

podmínek spalování, monitorování 

a řízení vibrací, nedestruktivní 

zkoušení, robustní řídící algoritmy 



CÍL 6 
Nanostrukturní materiály 

pro konverzi energie 

Nanomateriály pro fotovoltaické 

články, superkondenzátory a 

baterie a pro výrobu vodíku a 

jiných solárních paliv.  

Propojení technologie 

superkondenzátorů a baterií Li-ion.  

Technologie Na-ion pro náhradu 

nedostatkového lithia. 



Výzkum proudění  

v lopatkových mřížích 
 

Vysokorychlostní tunel 
 

Měření podzvukového i nadzvukového proudění v lopatkových 

mřížích (Machovo číslo 0,2 – 2,1) 

Měření 2D turbínových a kompresorových mříží (axiální turbíny 

a kompresory) 

Pořizování snímků pomocí interferometrie a šlírovací optiky 

Prostorové traverzování, otočný měřicí prostor 

Měření ztráty kinetické energie 

Příklad aplikace: Optimalizace proudění v nízkotlakém stupni 

turbíny paroplynové elektrárny Počerady (270 MW) 



Vibrodiagnostika 
 

Optimalizace provozních režimů turbíny 
 

Bezdotykové měření kmitání a poškození lopatek za provozu 

Usnadnění plánování oprav během pravidelných odstávek (úspora 

nákladů) 

Amplitudy vibrací lopatek rotoru NT1 po obvodě kola 

Aplikace: Instalace v elektrárnách Prunéřov, Počerady a Temelín 



Modelování creepu Komplexní model creepu (tečení tuhých 

materiálů za vysokých teplot) 
 

Model popisuje všechny 3 stádia tečení 

Navržen v 80. letech RNDr. Vladimírem Bínou, CSc. v SVUM 

Běchovice 

Rozsáhlá databáze materiálů (SVUM, ŠKODA, ÚFM AV ČR) 

Implementace v systému pro 3D analýzu metodou konečných 

prvků (systém PMD s atestem Státního ústavu pro jadernou 

bezpečnost) 

 

Příklady aplikace: 

Teplárna T200, CHEMOPETROL (teplota 510 °C, tlak 7 MPa) 

Ohyb vysokotlakého parovodu (teplota 540 °C, tlak 13 MPa) 


