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Okruhy: 

Povinný: 

• Zařízení v energetice 

• Analýza zařízení v energetice 

Povinně volitelný: 

• Efektivní energetika 

• Speciální energetika 

 

 

  



USE/PVZ01, KVZ01 Zařízení v energetice 

1. Rozdělení energetických strojů, princip jejich činností a použití 

2. Rozdělení kotlů, základní parametry, tepelné ztráty a účinnost. 

3. Paliva, základní chemicko-fyzikálně-mechanické vlastnosti. 

4. Problematika spalování fosilních paliv, biopaliv a vedlejších produktů. 

5. Zařízení k čištění spalin, druhy znečištění. 

6. Spalovací turbíny. Dělená komprese, dělená expanze.  

7. Parní turbíny. Rozdělení. Rovnotlaké a kondenzační turbíny.  

8. Jedno a dvoustupňový kompresor. Popis, princip jejich činnosti 

9. Vodní turbíny. Rozdělení. Charakteristické parametry, výkon a účinnost.  

10. Čerpadla. Objemová, odstředivá, proudová. Princip a oblast využití.  

11. Tepelné výměníky. Klasifikace výměníků tepla. Kondenzátory. Výparníky. 

 

 

 

USE/PVZ02, KVZ02 Analýza zařízení v energetice 

1. Termodynamický systém, první zákon termodynamiky, práce, teplo, vnitřní energie. 

Druhý zákon termodynamiky, vratný a nevratný proces, termodynamická účinnost. 

2. Základní rovnice přenosu tepla a hmoty. Rovnice kontinuity v diferenciálním a 

integrálním tvaru, bilance hybnosti. 

3. Bernoulliho rovnice. Newtonův zákon. Nenewtonské tekutiny. Obtékání těles. Mezní 

vrstva. Součinitele místních a třecích ztrát.  

4. Bilancování energie a přenos tepla. Sdílení tepla – vedení, konvekce, záření, prostup.  

5. Základní pojmy a rovnice přenosu hmoty. Bilance složky. Základní rovnice přenosu 

hmoty.  

6. Princip měření termodynamických veličin - tlak, teplota, viskozita. Přehled moderních 

měřicích metod, vhodné aplikace, technická omezení. 

7. Měření průtoku plynů a kapalin, přehled metod, technická omezení. 

8. Metody měření vlhkosti. Měření parametrů vodní páry.  

9. Optické anemometrické metody pro měření rychlostních polí (PIV, LDA). 

Ultrazvuková měření (UVP) Vizualizační techniky. 

10. Metody měření velikosti částic – základní přehled, optické metody měření velikosti 

částic 

11. Systémy pro měření teplotních polí (termovize, Laser Induced Fluorescence). 

 

 

 

  



Z povinně volitelných okruhů si student vybere jeden dle zaměření absolvovaných 

předmětů: 

 

USE/PVZ03, KVZ03 Efektivní energetika  

1. Všeobecné zásady návrhu energetického programu, Energetický management. 

Energetická analýza. Energetický audit. 

2. Stanovení bilance energie. Analýza toku energie, nalezení slabých stránek. 

3. Návrh energetického programu, formulace cílů podnikové energetiky. 

4. Účinnost procesů v ideálním a reálném plynu. Tepelné oběhy – levotočivé, 

pravotočivé, termická účinnost.  

5. Parní oběhy, princip, zvyšování účinnosti, parametry oběhu ovlivňující účinnost. 

6. Paroplynové oběhy, princip, zvyšování účinnosti, parametry oběhu ovlivňující 

účinnost. 

7. Kogenerace, trigenerace - princip, účinnosti, typy  

8. Chladicí cykly, tepelná čerpadla - typy, parametry oběhů ovlivňující chladicí a topný 

faktor, 

9. Obnovitelné zdroje, princip nejužívanějších systémů (solární, větrné), výhody 

a nevýhody 

10. Akumulační systémy. Typy systémů pro skladování energie, vhodné aplikace, 

účinnosti. 

 

 

USE/PVZ04, KVZ04 Speciální energetika 

1. Oběhy tepelných motorů s vnitřním přívodem tepla, jejich idealizace a simulace. 

2. Oběhy tepelných motorů s vnějším přívodem tepla, jejich idealizace a simulace. 

Stirlingův oběh 

3. Přeplňované motory, oběhy spalovacích turbín. 

4. Termochemie a fyzikální chemie spalování. 

5. Základní vlastnosti biomasy a odpadů. Druhy a typy biomasy a odpadů 

6. Základní technologické přeměny. Fermentace. Kompostování. 

7. Spalování biomasy a odpadů. Ko-spalování. 

8. Zplyňování. Pyrolýza 

 

 


