
Okruhy otázek z p�edm�tu HPS –bakalá�i EPT, zam��ení HPS a CHT -2015/16 

1. Rozd�lení hydraulických stroj� podle smyslu p�em�ny energie  a podle podstaty 

�innosti, parametry hydraulických stroj�. 

  

2. Základní typy a konstrukce hydrostatických a hydrodynamických stroj�.   

3. Charakteristika potrubí a její �asové zm�ny. 

4. Charakteristiky hydrostatických a hydrodynamických �erpadel, provozní  bod 

systému. 

5. Eulerovy rovnice pro ur�ení m�rné energie hydrodynamických �erpadel a 

p�etlakových vodních turbín, vazba na rychlostní trojúhelníky. 

6. �ízení výkonu �erpadel, resp. zm�na parametr� provozního bodu hydraulického 

systému s hydrostatickým nebo hydrodynamickým �erpadlem. 

7. Sériové a paralelní �azení �erpadel. 

8. Kavitace v hydraulických strojích, kavita�ní charakteristiky hydrodynamických 

�erpadel. 

9. Hlavní parametry kompresoru (z pohledu provozovatele) 

10. Teorie stla�ování vzduchu v objemových kompresorech (ideální a reálný 

stroj,objemový a  dopravní sou�initel,teplota po kompresi, práce a p�íkony 

kompresoru) 

11. Vícestup�ová komprese, teoretický a skute�ný tlakový pom�r  

12. Konstrukce objemových kompresor�- pístové kompresory, vícestup�ové stroje 

13. Konstrukce a specifika rota�ních objemových kompresor�, vestav�ný tlak. pom�r 

14. Dynamické kompresory, charakteristika, spolupráce se sítí regulace.  

15. Kompresorové stanice, p�íslušenství 

16. Regulace výkonnosti kompresor�  a kompresorových stanic 



Otázky pro SZZ � bakalá ské!studium 

z p edm"tu TEPELNÉ!ENERGETICKÉ!STROJE 

Tematický!okruh:!Vým"níky!tepla!a kotle 

1. Jaké typy tepelných výmìníkù znáte. 
2. Jaký je postup pøi návrhu výmìníku. 

3. Napi�te rovnici tepelné bilance výmìníku. 

4. Jaké mù�e být uspoøádání trubek ve svazkové výhøevné plo�e. 

5. Jaké zapojení výmìníku rozli�ujeme. 

6. Jak se vypoète logaritmický teplotní spád. 

7. Jaké mechanismy sdílení tepla se uplatòují pøi výpoètu výmìníkù. 

8. Jak se poèítá souèinitel prostupu tepla. 

9. Na kterých parametrech závisí souèinitel pøestupu tepla konvekcí. 
10. Uveïte tøi vztahy, podle nich� lze vypoèítat výkon výmìníku. 
11. Základní tepelné schéma kondenzaèní elektrárny. 

12. Jak se vypoète celková tlaková ztráta sériovì a paralelnì øazených prvkù. 

13. Základní tepelné schéma kondenzaèní elektrárny s pøihøíváním páry v kotli. 

14. Schéma horkovodní výtopny. 

15. Schéma teplárny s protitlakovou turbínou. 

16. Dìlení paliv. 

17. Slo�ení pevných paliv. 

18. Výhøevnost a spalné teplo. 

19. Vlastnosti kapalných paliv. 

20. Co je pøedmìtem stechiometrického výpoètu paliva. 

21. Co vyjadøuje souèinitel pøebytku vzduchu. 

22. Jak se projevuje nedokonalost spalovacího procesu. 

23. Jak provádíme kontrolu jakosti spalování. 
24. Jakým zpùsobem vyhodnocujeme souèinitel pøebytku vzduchu za provozu kotle. 

25. Vysvìtlete podstatu pøímé a nepøímé metody pro urèení úèinnosti kotle. 

26. Na èem závisí velikost ztráty fyzickým teplem spalin (komínové). 
27. Jak se provádí optimalizace spalovacího procesu. 

28. Vyjmenujte hlavní èásti parního kotle. 

29. Uveïte obvyklé poøadí výhøevných ploch parního kotle ve smìru toku spalin. 

30. Uveïte obvyklé poøadí výhøevných ploch parního kotle ve smìru toku vody/páry. 

31. Uveïte parametry, jimi� je charakterizován parní kotel. 
32. Naznaète prùbìh tlaku ve vzducho-spalinovém traktu kotle opatøeném vzduchovým a 

kouøovým ventilátorem. 

33. Vyjmenujte typy kotlù, které se nejèastìji pou�ívají pro výtopny. 

34. Jaké jsou základní typy plynových hoøákù a v èem se li�í. 
35. Vyjmenujte typy uhelných kotlù, které se nejèastìji pou�ívají pro parní elektrárny. 

36. Vyjmenujte typy uhelných kotlù, které se nejèastìji pou�ívají pro parní teplárny. 

37. Vyjmenujte druhy ro�tù. 

38. Uveïte technologie pro energetické vyu�ití vytøídìných odpadù. 

39. Uveïte dìlení parních kotlù podle provedení výparníku. 

40. Jak se urèí výrobní teplo horké vody. 

41. Jak se urèí výrobní teplo páry. 

42. Kolik paliva s výhøevností 30 MJ/kg spotøebuje kotel, který má tepelný výkon 30 MW 
a úèinnost 90%. 

 

 



Tematický okruh: Tepelné turbíny a tepelné ob�hy 

1. Kondenzaèní parní turbína.  
2. Protitlaková parní turbína.  
3. Kondenzaèní parní turbína s regulovaným odbìrem páry.  
4. Odbìrový diagram kondenzaèní odbìrové PT  
5. Princip práce parní turbíny. Teoretický, vnitøní a spojkový výkon PT.  
6. Transformace energie ve stupni PT, obvodová síla, výkon na obvodu kola.  
7. Rovnotlaký stupeò parní turbíny.  
8. Pøetlakový stupeò parní turbíny.  
9. Obvodová úèinnost stupnì PT.  

10. Pøídavné ztráty stupnì parní turbíny, vnitøní termodynamická úèinnost stupnì PT.  

11. Ericsson-Braytonùv obìh spalovací turbíny v T-s a p-v diagramu, úèinnost obìhu.  

12. Uzavøený Ericsson-Braytonùv obìh plynové turbíny s vnitøní výmìnou tepla v T-s a p-

v diagramu, úèinnost obìhu.  

13. Uzavøený Ericsson-Braytonùv obìh plynové turbíny s dìlenou kompresí s 
mezichlazením v T-s a p-v diagramu, úèinnost obìhu.  

14. Uzavøený Ericsson-Braytonùv obìh plynové turbíny s dìlenou expanzí s meziohøevem 

v T-s a p-v diagramu, úèinnost obìhu.  

15. Pøíklady aplikací Ericsson-Braytonova obìhu.  

 

Tematický okruh: Pr�myslová energetika a teplárenství 
1. Úkoly prùmyslové energetiky, funkce energetika v prùmyslovém závodì. 
2. Systémy krytí spotøeby tepla v prùmyslovém závodì. 
3. Systémy krytí spotøeby elektøiny pro prùmyslový závod. 
4. Faktory ovlivòující koncepci PTC, typy PTC (prùmyslová tepelná centrála). 
5. Kogenerace, úspory tepla pøi kogeneraci. 
6. Modul teplárenské výroby elektrické energie a teplárenský souèinitel. 
7. Schéma výtopny a varianty. 

8. Volba výtopny nebo teplárny. 
9. Schéma a volba PTC s protitlakými turbínami. 

10. Schéma a volba PTC s odbìrovými turbínami � výhody. 

11. PTC se spalovacími turbínami � paroplynová. 
12. Urèení potøebného tepelného výkonu PTC. 
13. Význam tepelných akumulátorù, efektivnost pou�ití. 
14. Hlavní pojmy z oblasti vytápìní a vìtrání prùmyslových závodù (rovnice tepelné 

pohody, vliv konvekce a sálání na výslednou teplotu, funkce vìtrání). 
15. Tepelné sítì � druhy médií, teplotové úrovnì). 
16. Tepelné sítì pro pøenos tepla s velkým sezónním rozdílem výkonu. 
17. Tepelné ztráty rozvodù tepla a zpùsoby jejich sni�ování. 

 

Tematický okruh: Základy jaderné energetiky 

1. Jaderné síly, stabilita jader. 
2. Vazebná energie jádra, princip �tìpení tì�kých jader. 
3. Druhy radioaktivních rozpadù. 

4. Jaderné reakce s neutrony. 

5. Multiplikaèní faktor k, bilance neutronù v reaktoru s moderátorem, vzorec 4 
souèinitelù. 

6. Kritiènost reaktoru � podmínky zachování a zpùsoby sní�ení kritických rozmìrù 
reaktoru. 



7. Princip vývinu tepla v reaktoru, zbytkový výkon.  

8. Princip odvodu tepla z reaktoru.  

9. Provoz a �ízení reaktoru v pr�b�hu kampan�.  

10. Materiály aktivní zóny � paliva, povlaky, moderátory, chladiva, absorp�ní elementy.  

11. Základní typy sou�asných energetických reaktor�.  

12. PWR, BWR � základní popis, schéma zapojení.  

13. Palivový cyklus.  

14. Detekce a kvantifikace zá�ení.  

15. Základní zdroje zá�ení v reaktoru.  

16. Izolace radioaktivních látek od �ivotního prost�edí.  

17. Zaji�t�ní jaderné bezpe�nosti, hloubková ochrana.  

Tematický okruh: Chladicí technika 

1. Druhy a základní vlastnosti chladiv  

2. Zp�soby chlazení � tepelné ob�hy, jejich rozd�lení a vzájemné porovnání 

3. Základní teorie ob�h� (ideální a skute�né ob�hy, hodnocení jejich energetické hospodárnosti) 

4. Parní ob�h (kompresorový), zp�soby uspo�ádání, hodnocení a výpo�et 

5. Proudový ob�h, zp�soby uspo�ádání, hodnocení  

6. Sorp�ní ob�hy - zp�soby uspo�ádání, hodnocení  

7. Plynový ob�h - zp�soby uspo�ádání, hodnocení  

8. Chladicí za�ízení a tepelné �erpadlo  

9. Zdroje nízko potenciálního tepla pro tepelná �erpadla � rozd�lení a zhodnocení 

10. Tepelné �erpadlo v otopném systému 

11. Tepelné �erpadlo a p�íprava teplé vody 

12. Akumulace tepla 



Okruhy otázek z p�edm�tu HPS –bakalá�i EPT, zam��ení HPS a CHT -2015/16 

1. Rozd�lení hydraulických stroj� podle smyslu p�em�ny energie  a podle podstaty 

�innosti, parametry hydraulických stroj�. 

  

2. Základní typy a konstrukce hydrostatických a hydrodynamických stroj�.   

3. Charakteristika potrubí a její �asové zm�ny. 

4. Charakteristiky hydrostatických a hydrodynamických �erpadel, provozní  bod 

systému. 

5. Eulerovy rovnice pro ur�ení m�rné energie hydrodynamických �erpadel a 

p�etlakových vodních turbín, vazba na rychlostní trojúhelníky. 

6. �ízení výkonu �erpadel, resp. zm�na parametr� provozního bodu hydraulického 

systému s hydrostatickým nebo hydrodynamickým �erpadlem. 

7. Sériové a paralelní �azení �erpadel. 

8. Kavitace v hydraulických strojích, kavita�ní charakteristiky hydrodynamických 

�erpadel. 

9. Hlavní parametry kompresoru (z pohledu provozovatele) 

10. Teorie stla�ování vzduchu v objemových kompresorech (ideální a reálný 

stroj,objemový a  dopravní sou�initel,teplota po kompresi, práce a p�íkony 

kompresoru) 

11. Vícestup�ová komprese, teoretický a skute�ný tlakový pom�r  

12. Konstrukce objemových kompresor�- pístové kompresory, vícestup�ové stroje 

13. Konstrukce a specifika rota�ních objemových kompresor�, vestav�ný tlak. pom�r 

14. Dynamické kompresory, charakteristika, spolupráce se sítí regulace.  

15. Kompresorové stanice, p�íslušenství 

16. Regulace výkonnosti kompresor�  a kompresorových stanic 


