
 
 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

Anotace 

 

Tato práce se zaobírá současným uplatněním rozvíjejícího se oboru pozáručního servisu 

starých turbín v energetickém odvětví. Jsou zde popsány jednotlivé typy oprav v návaznosti 

na doporučení běžně prováděných úkonů. Revizní nález je zaměřen na protitlakovou parní 

turbínu s označením R12-9/2, u které byla naplánována generální oprava po cca 180 000 

provozních hodinách. Revizní nález obsahuje detailní popis stavu turbíny a způsob opravy. 

Dále je proveden výpočet ztrát v axiálním stupni lopatkové mříže metodikou AMDC-KO z 

důvodu volby typu lopatkování a poté je technickoekonomickým porovnáním odůvodněna 

volba jedné z uvažovaných variant pro zákazníka. 

 
 
 
 

Annotation 

 

This work deals with current application of the developing field of post-warranty service of 

old turbines in the energy sector. There are described various types of repairs following the 

recommendations of commonly performed actions. Revision finding is focused on back-

pressure steam turbine marked R12-9 / 2, which was scheduled for overhaul after 180 000 

operating hours. Revision findings include a detailed description of the turbine and method 

of repair. It is also performed calculating the losses in the axial blade stage of cascade by 

AMDC-KO methodology on because of the choice type of blading and then comparing by 

technical justification for the choice of one of the variants for the customer. 
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Úvod 
Život dnešní společnosti je naprosto nemyslitelný bez technologických vymožeností, kterých lidstvo 
dosáhlo v průběhu mnoha staletí ba tisíciletí. 
Technika se sice neustále zdokonaluje, ale současně vyžaduje erudovanější provozování pro 
bezproblémový chod. Člověk si zvykl na snadnou nepřetržitou dostupnost energií. Přitom je ale 
nezbytné dbát o zvyšování jejich provozní bezpečnosti, spolehlivosti a celkové životnosti. 
Tato diplomová práce bude popisovat komplexnost a důležitost jednotlivých technických postupů a 
řešení oprav u provozu parní turbíny v energetickém celku. Logicky bude práce zaměřena především 
na samotnou generální opravu protitlakové turbíny a na výpočet ztrát v axiálním stupni turbíny. 
 
První kapitola zběžně pojedná o rozdělení tepelných turbín, pro které budou následně rozepsány 
postupy a základní rozsahy revizí, kterých se držet při jednotlivých typech oprav. 
 
Druhá kapitola je věnována zakázce revize turbíny R12-9-2 a popisu stavu jejího stávajícího zařízení, 
ke kterému je přidána i historie provozu turbíny. Je zde uvedenou rozdělení typů údržeb 
turbogenerátorů. A na konec jsou vypsány nejzávažnější problémy uvedené protitlakové turbíny a 
z nich vycházející požadavek zákazníků na rozsah požadované opravy. 
 
Třetí kapitola popisuje revizní nález demontovaných zařízení, popis obecných funkcí a umístění 
opravovaných částí. Nález je značně rozsáhlý a je výrazně doporučeno použít příloh k jeho čtení a 
k samotnému porozumění textu. Závěr revizní zprávy shrnuje nejzásadnější nalezené problémy 
turbíny a uvádí práce spojené s odstraněním těchto nedostatků. 
 
Čtvrtá kapitola uvádí teorii obecného stupně axiální turbíny a rozebírá kontrolní výpočet uzlu parní 
turbíny. Analyzuje parametry lopatkové mříže a popisuje charakteristiku přetlakového lopatkování. 
Uvádí značení geometrických a aerodynamických parametrů lopatek. Ztráty v lopatkové mříži jsou 
uvedeny a vypočítány podle metodiky na základě autorů Ainleyho a Mathiesona, která byla 
v průběhu let upravována a zdokonalována, nyní je známa pod zkratkou AMDC-KO (Ainley, 
Mathieson, Dunham, Came, Kacker, Okapuu), jež je v textu nejdříve uvedena v obecné rovině a 
později je spočítána ztráta pro statorovou řadu zvoleného referenčního stupně pro přetlakovou 
lopatku s integrovanou bandáží. Dále jsou souhrně uvedeny veškeré výpočty dvou vybraných 
přetlakových lopatek (s bandáží/ bez bandáže) jak pro statorovou, tak pro rotorovou řadu. Na konci 
kapitoly je proveden jednoduchý technickoekonomický výpočet, který má zdůvodnit volbu varianty 
lopatkování, ke kterému bylo pohlíženo ze stránky finanční a technologické. 
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1 Rozdělení jednotlivých druhů oprav parních turbín 
Opravy parních turbín se dělí podle rozsahu kontrolovaných součástí, intervalů prováděných oprav a 
podle předem stanovených (ze zkušenosti odhadnutých) životností jednotlivých zařízení tvořící 
komplet parního turbosoustrojí uvedených v [1], [2], [3] viz Tab.  1-1. 
Směrnice doporučující rozsah oprav předem uvádějí, pro které typy turbín jsou níže zmíněné 
informace určeny. Typizované turbíny  
 
Parní turbína: [viz příloha: Rozdělení turbín] 

a) Protitlaková jednotělesová - typové označení „R“ 
b) Kondenzační jednotělesová – typové označení „K“ 
c) Protitlaková s regulovaným odběrem jednotělesová – typové označení „PR“ 
d) Kondenzační s regulovaným odběrem jednotělesová – typové označení „P, T“ 
e) Kondenzační se 2 regulovanými odběry dvoutělesová  - typové označení „PP, PT“ 

 
Dělení oprav parních turbín je následující: 

1. Běžná oprava (BO) 
2. Střední oprava (SO) 
3. Generální oprava (GO) 

 
Ke každé ze zmíněných oprav bude vyjmenována řada činností, které nesmějí být opomenuty během 
revize parních turbín. Procedury oprav budou řešeny pouze způsobem vyjmenování operací. Větší 
rozbor bude proveden až během samotné GO protitlakové parní turbíny, která je předmětem 
zkoumání diplomové práce. Tudíž tato kapitola bude obsahovat spíše teoretické poznatky a 
doporučení na obecné úrovni aplikovatelné na jakoukoliv jinou turbínu řadící se mezi výše zmíněné 
typy. Za další je jasné, že řada postupů související se samotnou revizí (BO, SO, GO) je často shodná, 
jen rozsah zamýšlených oprav je větší. Ale například demontáž jednotlivých zařízení je součástí všech 
revizí. 
 

1.1 Běžná oprava parní turbíny 

Tento typ oprav se provádí v intervalech okolo jednoho až dvou roků. Interval se může měnit vlivem 
způsobu provozování zařízení a podle problémů, které se vyskytly během provozu. 
U běžné opravy se provádí demontáž ložiskových stojanů a zařízení turbíny, která vykazovala během 
provozu poruchy nebo odchylky od správné činnosti. Je tedy zjevné, že nedochází k demontáži 
turbínové skříně. Oprava je především zaměřena na kontrolu ložisek, čidel regulací a kontrolu 
těsností přírubových spojů u mazacího a regulačního oleje. Jakákoliv zjištěná netěsnost se musí 
okamžitě odstranit. Na zařízení se hodnotí stav komponentů turbíny podle směrnice 
předpokládaných životností prvků podle Tab.  1-1. 
 

1.1.1 Základní rozsah revize generátoru při BO 

demontáž: 
 čelních vík statoru generátoru 
 rotoru generátoru ze statoru (uložení na kozy a vyčištění) 

kontrola: 
 rotoru, vinutí, klínů, lopatek ventilátoru a spojky 
 ložisek a olejových ucpávek (s případnou výměnou stíracích břitů) 
 izolačního stavu zadního stojanu a vinutí statoru 
 opotřebení komutátoru a uhlíků 
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 izolace vývodů z generátoru 
 chladičů vzduchu, pročištění trubek a tlaková zkouška 

Zpětná montáž: 
 rotoru, vystředění spojky, proměření vzduchové mezery 
 statorových částí 
 uhlíků (zabroušení a nastavení na rotor generátoru) 

 
Následuje ukončení revize generátoru, vyhodnocení výsledků a z nich vytvořených protokolů o 
měření. 
 

1.1.2 Základní rozsah revize převodovky při BO  

(pokud je na soustroji instalována) 
 
demontáž: 

 víka převodovky 
 spojkových šroubů „turbína-převodovka“ a „převodovka-generátor“ 
 ložisek převodovky (kontrola vůle ložisek) 

kontrola: 
 vůle v ozubení převodovky 
 hnaného a hnacího hřídele (je vyjmuta hřídel převodovky) 

zpětná montáž: 
 demontovaných částí (proměřeny vůle, které se zanesou do protokolu měření) 

Je provedeno vystředění převodovky s turbínou a generátorem. Namontováno je víko převodovky, 
které se mechanicky odzkouší. 
  
Tab.  1-1 Předpokládané životnosti vybraných prvků parní turbíny 

1 Lopatky 100 ÷ 120 000 p h 

2 Břity parních ucpávek 80 ÷ 100 000 p h 

3 Pánve radiálních ložisek 85 ÷ 90 000 p h 

4 Axiální ložiska 90 ÷ 100 000 p h 

5 Kuželky a vřetena regulačních ventilů 90 000 p h 

6 Lenzova pouzdra regulačních ventilů 55 000 p h 

7 Pružiny regulace a ovládání 40 000 p h 

8 Vřeteno RZV s kuželkou 45 000 p h 

9 Lenzovo pouzdro RZV 60 000 p h 

10 
Šrouby a matice dělící roviny turbínové skříně, RZV a 
regulačních ventilů 

50 ÷ 70 000 p h 

3 ÷ 4 revize - 

11 Dýzy ventilové komory 75 ÷ 100 000 p h 

12 Břity ucpávek ložiskových stojanů 25 ÷ 30 000 p h 

13 Teploměrová čidla ložisek 25 ÷ 50 000 p h 

14 Ucpávkové kroužky RZV a regulačních ventilů 50 000 p h 

15 Čidla elektronických měření 80 ÷ 100 000 p h 

16 Parovody 100 000 p h 

pozn.  p h = provozních hodin 
  

 
  



 

Fakulta strojního inženýrství 
Odbor energetického inženýrství 
VUT v Brně 

Rozdělení oprav parních turbín 
Bc. Tomáš Potměšil 

2011  
 

- 19 - 
 

1.2 Střední oprava parní turbíny 

Tento typ oprav se provádí v intervalech tří až pěti let. Prodloužení intervalu lze docílit prováděním 
diagnostik a sledováním vibrací na turbosoustrojí v pravidelných intervalech, které by odhalily 
odchylky od normálního provozu. 
U střední opravy se již provádí celková revize na zařízení turbosoustrojí včetně demontáže vrchní 
části turbínové skříně a demontáže rotoru turbíny. S tím souvisí i revizní činnost zaměřující se na 
hodnocení stavu lopatkování, dýzových segmentů dýzového kola regulačního stupně, ucpávkových 
kroužků. Dále se kontrolují a proměřují šrouby dělící roviny skříně a s ní související ventilové komory. 
Jako i v případě BO je provedeno hodnocení stavu komponentů turbíny podle směrnice 
předpokládaných životností prvků viz Tab.  1-1. Zkontrolována a vyhodnocena jsou pomocná zařízení 
podle provozních poznatků. Kontrola těsností všech přírubových spojů na potrubí mazacího a 
regulačního oleje jsou samozřejmostí. Případná netěsnost se okamžitě odstraní. 
 

1.2.1 Základní rozsah revize generátoru při SO 

demontáž: 
 čelních vík statoru generátoru 
 rotoru generátoru ze statoru (uložení na kozy a vyčištění) 

kontrola: 
 rotoru, vinutí, klínů, kapny (rotorové obruče točivých elektrických strojů), lopatek 

ventilátoru a spojky 
 ložisek a olejových ucpávek (s častou výměnou stíracích břitů) 
 proměření izolačního stavu zadního stojanu a vinutí statoru 
 izolace, vinutí, klínů a drážkových uzávěrů 
 opotřebení komutátoru a uhlíků 
 izolace vývodů z generátoru 
 kontrola chladičů vzduchu, pročištění trubek (tlakovou zkouškou) 

 
 
Zpětná montáž: 

 rotoru, vystředění spojky (proměření vzduchové mezery) 
 statorových částí 
 zabroušení a nastavení uhlíků na rotor generátoru 
 ukončení revize generátoru (vytvořeny protokoly z měření) 

1.2.2 Základní rozsah revize převodovky při SO 

(pokud je na soustroji instalována) 
demontáž: 

 víka převodovky 
 spojkových šroubů „turbína-převodovka“ a „převodovka-generátor“ 
 ložisek převodovky (kontrola vůle ložisek) 

kontrola: 
 vůle v ozubení převodovky 
 hnaného a hnacího hřídele (je vyjmuta hřídel převodovky) 

zpětná montáž: 
 demontovaných částí (proměřeny vůle, které se zanesou do protokolu měření) 

 
Je provedeno vystředění převodovky s turbínou a generátorem. Namontuje se víko převodovky, 
které se mechanicky odzkouší.  
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1.3 Generální oprava parní turbíny 

Obecně se GO provádí po cca 100 000 provozních hodinách. Termín GO je doporučen při poslední SO, 
během které jsou nalezeny nedostatky většího rozsahu nezabraňující přímo poškození turbíny, nebo 
při dosažení předpokládaných životností prvků viz Tab.  1-1. 
U generální opravy je prováděna celková revize turbosoustrojí včetně demontáže vršku turbínové 
skříně, rotoru turbíny a případné demontáže spodku turbínové skříně, které bývají obyčejně 
provedeny ve výrobním závodu společnosti provádějící revizi.  
Součástí opravy je přelopatkování rotorových a statorových lopatek a výměna šroubů dělící roviny. 
S tím souvisí přelícování dělící roviny, v případě přebroušení je nutné vykulacení v místech pro 
uložení ucpávkových kroužků a nosičů lopatek. 
Je provedena kontrola a vyhodnocení stavu regulačních ventilů (RV), zvedacích vřeten, lenzových 
pouzder, čepů u pák RV, stavu difuzorů a kuželek RV. Podle zjištěného stavu je rozhodnuto o výměně. 
Kontroluje se i těsnost všech přírubových spojů u mazacího a regulačního oleje. Dále je provedena 
kontrola pomocných zařízení podle poznatků z provozu obsluhy turbosoustrojí. Většinou se jedná o 
opravu či seřízení všech pohonů regulace, otáčecího zařízení nebo výměna čerpadel mazacího a 
regulačního oleje. Následná výměna prvků regulace, měření a ochran, popřípadě celková 
modernizace stávajícího zařízení je konzultována se zákazníkem. 

1.3.1 Základní rozsah revize při GO  

Poněvadž je rozsah oprav pro jednotlivé typy turbín svým způsobem specifický, bude rozsah revize 
popsán pouze pro protitlakovou parní turbínu – typové označení „R“, podle Obr. 1-1, která bude 
předmětem zkoumání v revizní zprávě.  
 
Pozn.:  Obr. 1-1 protitlakové turbíny byl získán skenováním originálu výkresu dispozičního uspořádání 
turbíny. Stáří výkresu se projevilo ve špatné čitelnosti čar, a proto byl výkres vyčištěn od šumu a 
barvy byly exponovány tak, že původní barvy výkresu jsou obráceny. Tzn. Černá=bílá; bílá=černá. 
 
Práce spojené s demontáží u zákazníka: 

a) Demontáž krytů turbíny a izolace 
b) Demontáž ložiskových stojanů 
c) Demontáž prvků regulace a otáčecího zařízení 
d) Demontáž vršku turbínové skříně a statorových kroužků parních ucpávek 
e) Demontáž rotoru turbíny ze spodku turbínové skříně 
f) Demontáž spodku turb. skříně a ložiskových stojanů a odeslání do výrobního závodu na GO 
g) Demontáž pomocných komponentů turbíny 
h) Zpětná montáž po provedení GO 
i) Proměření turbíny a vyplnění protokolů 
j) Uvedení turbosoustrojí do provozu 

 
Práce prováděné ve výrobním závodě: 

k) Přelopatkování rotorových a statorových lopatek, výměna dýzového kola 
l) Přelícování dělící roviny, výměna šroubů dělící roviny a šroubů u přírubových spojů 
m) Kontrolní montáž ve výrobním závodě, odeslání turbíny k zákazníkovi 

 
Všeobecný rozsah prací: 

ad a) - demontáž krytu izolace 
- demontáž izolace 

 
 ad b) Ložiskové stojany 
  
  Přední ložiskový stojan 
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- demontáž „pákoví“ regulačních ventilů (pro umožnění demontáže víka 
ložiskového stojanu) 

- demontáž všech připojovacích kabelů a potrubí, které jsou spojeny s víkem 
ložiskového stojanu (měření otáček a vibrací, jsou-li uchyceny v horní části víka) 

- povolení šroubů dělící roviny předního ložiskového stojanu, uvolnění kuželových 
kolíků 

- demontáž víka předního stojanu (pokud má přední stojan odstředivé čerpadlo 
povolit šrouby dělící roviny čerpadla) 

- demontáž vnitřního potrubí v horní polovině ložiskového stojanu 
- demontáž kabeláže od čidel měření, popř. čidla měření teploty ložisek 
- povolení šroubů třmene axiálního a radiálního ložiska 
- přeměření vůlí v impeleru, axiálním a radiálním ložisku a vůlí v olejové ucpávce 
- demontáž horní poloviny radiálního ložiska, tělesa impeléru, horních polovin 

hlavního a pomocného axiálního ložiska 
 

 
Obr. 1-1 Protitlaková turbína R12-9/2 

Zadní ložiskový stojan 
- demontáž všech připojovacích kabelů a potrubí spojující víko ložiskového stojanu 

(měření vibrací, pojistky, otáčecí zařízení, jsou-li uchycena v horní polovině víka) 
- povolení šroubů dělící roviny zadního ložiskového stojanu, uvolnění kuželových 

kolíků 
- demontáž víka zadního stojanu 
- proměření vůlí u radiálních ložisek a olejových ucpávek 
- kontrola vůle u nastavení pojistky relativního posuvu 
- povolení šroubů u třmenů radiálních ložisek, uvolnění kuželových kolíků 
- povolení a demontáž šroubů u spojky mezi rotorem turbíny a rotorem 

generátoru 
- demontáž potrubí mazacího a regulačního oleje 
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ad c) Prvky regulace a otáčecího zařízení 

- demontáž páky regulačních ventilů 
- demontáž servomotoru z víka předního ložiskového stojanu 
- demontáž otáčecího zařízení 

 
ad d) Demontáž vršku turbínové skříně 

- povolení šroubů u přírub na vstupním potrubí do horní poloviny turbínové skříně 
- povolení šroubů v dělící rovině turbínové skříně 
- montáž vodících svíček pro zvednutí horní poloviny turbínové skříně 
- uvázání, vyrovnání a zvednutí horní poloviny turbínové skříně 
- demontáž horní poloviny nosičů lopatek 

 
ad e) Demontáž rotoru turbíny ze spodku turbínové skříně 

- demontáž šroubů ve spojce rotoru turbíny a generátoru, případně mezi rotorem 
turbíny a rychloběžným pastorkem převodovky 

- uvázání, vyrovnání a zvednutí rotoru turbíny ze spodní poloviny turbínové skříně 
- uložení rotoru turbíny do přepravního stojanu 
- odeslání rotoru do výrobního závodu k indikaci a k podrobné prohlídce a 

provedení GO 
 
ad f) Demontáž spodku turbínové skříně a ložiskových stojanů 

- demontáž turbínové skříně a ložiskových stojanů ze základu 
- příprava na odeslání do výrobního závodu ke GO 
- odeslání skříně a ložiskových stojanů 

 
ad g) Demontáž pomocných komponentů turbíny 

- demontáž hlavního olejového čerpadla z předního ložiskového stojanu a jeho 
příprava k odeslání na revizi do výrobního závodu 

- demontáž spouštěcího ventilu (olejová a parní část, kontrola kuželek) 
- kontrola a vyčištění olejových filtrů 

 
Práce spojené s GO ve výrobním závodě – ad k) l) m) 
 

- očištění přistavených částí do výrobního závodu 
- proměření a příprava k reviznímu nálezu 
- revizní nález proveden na všech přistavených částech za účasti zástupců 

konstrukce, manažera zakázky, kontroly výrobního závodu, montéra a zástupce 
výrobního závodu (vedoucí/ředitel závodu) 

- demontáž matic v dělící rovině ventilové komory 
 
práce související s revizním nálezem: (podle stavu turbíny a příslušenství) 

- demontáž spodní poloviny nosičů lopatek 
- vylopatkování statorových lopatek, demontáž dýzového kola 
- vylopatkování rotorových lopatek 

 
- demontáž šroubů dělící roviny, přelícování dělící roviny, vykulacení průměrů 

v místě parních ucpávek a drážek pro lopatky 
- egalizování rotoru, přetočení lopatek a ložiskových čepů 
- výměna šroubů dělící roviny a přírubových spojů 
- úprava přípojů na turbínové skříni (hrdla a příruby na spodku skříně) 
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- demontáž olejového vypínače (vyčištění, kontrola a zpětná montáž) 
- demontáž částí regulace, transformátoru tlaku impulsního oleje (kontrola a 

zpětná montáž) 

- demontáž natáčecího zařízení, šneka a šnekového kola (kontrola a zpětná 

montáž) 

- kontrola ložisek (měření radiálních vůlí, měření předpětí ložisek v ložiskových 

stojanech) 

- kontrolní montáž turbíny ve výrobním závodě 

- proměření a úprava vůlí podle výrobní dokumentace (lopatkování, parních 

ucpávek, olejových ucpávek, ložisek) 

- dynamické vyvážení rotoru (dokladováno předávacím protokolem) 

- odeslání turbíny k zákazníkovi 

ad h) Zpětná montáž turbíny na původní místo u zákazníka 

- ustavení ložiskových stojanů na základovou desku 

- ustavení spodku turbínové skříně na ložiskové stojany 

- napojení potrubí a kabeláže na turbínovou skříň 

- montáž rotoru do turbínové skříně 

- měření radiálních a axiálních vůlí v ložiscích, proměření axiálních vůlí rotoru proti 

statoru (lopatkování, ložisek a parních ucpávek) 

- zpětná kompletní montáž ventilové komory 

- uzavření turbínové skříně, dotažení šroubů dělící roviny 

- vystředění spojek mezi turbínou a generátorem, popř. pastorkem převodovky 

- zpětná montáž natáčecího zařízení, uzavření víka zadního ložiskového stojanu 

ad i) Proměření turbíny a vyplnění protokolů 

- vyplnění pasportů turbíny (shodné s přípravou turbíny pro najetí po SO) 

ad j) Uvedení turbosoustrojí do provozu 

- poté následuje revize generátoru, která je shodná s revizí generátoru podle kapitoly 1.2.2 
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2 Zakázka na revizi parní turbíny R 12-9/2 
Revizní nález z GO pro zakázku byl proveden dne 6. 5. 2010 na jednotělesové protitlakové parní 
turbíně. 
Turbína byla rozdělena do jednotlivých skupin z důvodu technologického rozdělení stroje tak, aby 
skupiny odpovídaly vnitřní struktuře značení technické dokumentace ve společnosti, která revizi 
prováděla. Toto značení z Tab.  2-1 , bude dodrženo i v průběhu popisu revizního nálezu. [1] 
 

Tab.  2-1 Rozdělení turbíny do pracovních skupin 

100/ Vlastní turbína 

111/ Stator turbíny 

  Turbínová skříň - vršek 

  Turbínová skříň - spodek 

  Dýzová skříň a násadce 

  Nosiče statorových lopatek 

  Parní ucpávky 

112/ Rotor turbíny 

114/ Regulační ventily 

  Spouštěcí ventily s pohonem 

116/ Přední ložiskový stojan (PLS) 

117/ Zadní ložiskový stojan (ZLS) 

160/ Olejové hospodářství 

  Izolace turbíny 

  Potrubí 

190/ Provozní jednotky kompletující 

  Poháněné zařízení 

  Generátor 
 

 

2.1 Popis stávajícího zařízení 

 
Popis turbíny: Turbína jednotělesová, protitlaká R12-9/2  (místní označení TG 11) 
 
Výrobce:   PBS 
Parametry vstupní páry: p = 9 MPa ; t = 535 °C 
Otáčky:    3000 1/min 
Jmenovitý výkon:  12 MW 
Maximální průtok:  135 t/h 
Jmenovitý protitlak:  2 MPa 
 
Historie: 

 Turbína uvedena do provozu v roce 1991, slouží k pohonu generátoru 

 Počet provozních hodin celkem: 155 000 p h 

 Při provozování turbíny dochází k profukování dělící roviny skříně 
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2.2 Historie provozu turbíny 

Pro zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu turbíny jsou uvedena doporučení od 
výrobce turbíny, které se liší intervaly jejich provádění. Zde bych uvedl pár příkladů od každého 
z údržeb. [1], [2], [3]. 

2.2.1 Obecné rozdělení údržby turbosoustrojí 

1. Denně 
 Očistit povrch celého soustrojí od prachu a olejových nečistot 
 Za provozu zkontrolovat přírubové spoje, šroubení na potrubí a ucpávky armatur 
 Kontrolovat výšku hladiny v olejové nádrži. Pokles hladiny může být způsoben 

buď nedostatkem oleje, nebo ucpáním sít v nádrži 
 Zkontrolovat pohyblivost spouštěcích a regulačních ventilů 
 Kontrolovat mechanický chod soustrojí (chvění) – podle přiloženého diagramu 

přípustného chvění 
 Zkontrolovat provozní parametry soustrojí – tlak a teplota páry a oleje 

2. Týdně 
 Zkontrolovat záskoky záložních a pomocných čerpadel (čerpadla mazacího oleje, 

kondenzátu, chladící vody atd.) 
3. Měsíčně 

 Podle potřeby doplňovat olej v nádrži 
 Při odstavení a najíždění turbíny odzkoušet automatické najetí a odstavení 

spouštěcího a pomocných olejových čerpadel. 
4. Ročně 

 Kontrola olejového systému regulace 
 Laboratorní zkouška oleje 
 Odstranění olejových netěsností v olejovém systému 
 Odstranění netěsností na straně páry, vody a kondenzátu 
 Vyčištění sít v olejovém systému 
 Revize a kontrola těch částí, které během provozu vykazovaly závady (ložiska –

PLS, ZLS ; kontrola středění spojky) 
 Vyzkoušení a případné přestavení ochran turbíny a seřízení regulačního systému 

 
U turbíny provozované v podniku, který se o své zařízení stará předpisově, lze najít v dokumentaci 
kontrolní protokoly stroje. To je kniha obsahující základní zkušební, kontrolní a montážní údaje o 
dodávaném stroji. Hodnoty se aktualizují, resp. doplňují se po každém novém seřízení či montáži. 
Doplněné a obnovené údaje v kontrolních protokolech slouží jako podklad pro další seřizování či pro 
opravy a revize! Především tyto informace mohou objasnit příčiny vzniku poruchy či havárie. 
 
Do knihy se evidují všechny odstávky způsobené poruchou s popisem poruchy a případné analýzy 
příčiny. Mezi dalšími hodnotami se sleduje i počet odpracovaných hodin stroje, počty startů 
turbosoustrojí (studené/teplé/horké/velmi horké), počty hodin údržby a zálohy a také průměrný 
výkon a vyrobená energie. 
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Tab.  2-2 Nejvýznamnější problémy turbíny R12-9/2  (TG 11) 

Datum Problém Řešení 

  

Již při zkouškách turbíny byl zjištěn 
profuk dělící roviny. 

v roce 1991 a 1992 byl řešen problém 
pracovníky dodavatelské firmy. Problém pro 
danou chvíli vyřešen. 

1. 3. 1991 Profuk dělící roviny skříně turbíny. Oprava byla provedena výrobcem turbíny, 
spočívala ve snížení přečnívajících kontur 
mimo obrys dělící roviny. 

21. 8. 1998 Další nětěsnost v dělící rovině (v místě 
šroubu č.34). 

Oprava provedena 2.1.1999 (v místě šroubů 
č. 32, 33, 34). 

rok 2000 Plánovaná SO. Provedena SO (výměna šroubů dělící roviny 
skříně turbíny) - z důvodu profuku páry. 

28. 2. 2000 opětovná netěsnost dělící roviny skříně   

  Po plánované BO zjištěna netěsnost 
dělící roviny skříně v místě ventilové 
skříně. 

Revizní technik doporučil celkovou opravu 
skříně a ponechat ji v provozu dokud nedojde 
ke zhoršení stávajícího úniku páry. 

21. 3. 2002 Výpadek turbíny. Výpadek z nedostatku páry, nájezd bez 
problémů. 

24. 3. 2004 Ve 3:00 stroj odstaven z důvodu 
netěsnosti na těsnění příruby páry na 
vstupu do turbíny. 

V 10:00 začátek prací na výměně těsnění. 
Použito spirálové těsnění. Práce ukončena 
ve 14:00. Po úpravě izolace byl stroj v 16:20 
přifázován do sítě. Dále provedena výměna 
odvodního ventilu, výměna olej. filtrů. 

22. 3. 2007 Výpadek od překročení el. otáček. Vadné čidlo otáčkoměru, v provozu na jedno 
čidlo do opravy - poté výměna všech čidel 
otáček. 

30.12.2007 Netěsnost dělící roviny turb. skříně u 
šroubů č. 26 a 27 - pozorováno již od 
9.měsíce roku 2007. 

Dne 30.12.2007 provedena oprava: povoleny 
šrouby (č. 22-29), pod šroub č.25 již nebyla 
dána těsnící měděná podložka (degradace 
měděného materiálu vlivem vysokých teplot 
[350°C], chladnutí po 78h: teplota u 
opravovaných šroubů 116°C, skříň 120°C. 

30.6.2009 Výpadek stroje od ochran chvění. Podle trendu a následného měření se jednalo 
o falešný signál. Je třeba řešit problém 
s indukcí. 

 

 

2.3 Rozsah požadované opravy 

Požadavky společnosti zadávající revizi turbíny: 
 Celková oprava průtočné části turbíny včetně výroby a výměny lopatkování statorové a 

rotorové části turbíny 
 Oprava dělící roviny skříně turbíny tak, aby při dalším provozování turbíny bylo odstraněno 

profukování páry skrze dělící rovinu 
 

2.3.1 Stator turbíny 

 Výměna lopatkování statorových nosičů lopatek včetně výroby lopatkování 
 Stočení lopatek pro vymezení potřebných vůlí 
 Ustavení nosičů statorových lopatek do skříně turbíny 
 Oprava parních ucpávek 
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 Oprava skříně turbíny – profukování dělící roviny 
 Výměna difuzoru 
 Oprava otvorů pro šrouby dělící roviny skříně turbíny 
 Výměna šroubů pro uchycení panenek regulačních ventilů 

 

2.3.2 Rotor 

 Výměna lopatkování rotoru včetně výroby lopatek 
 Výměna těsnících břitů 
 Oprava ploch pro snímání chvění 
 Oprava plochy pro snímání axiálního posuvu 
 Stočení lopatek pro vymezení potřebných vůlí, indikace obvodového a osového házení 
 Vyvážení rotoru při provozních otáčkách 
 Oprava břitů parních nožových ucpávek 
 Přetočení a přebroušení pracovních ploch čepů ložiska 
 Přetočení a přebroušení opěrné plochy axiálního ložiska 
 Seřízení mechanické pojistky otáček 
 Revize hlavního olejového čerpadla 

 

2.3.3 Ložiska 

 Vylití pánví radiálních ložisek, včetně generátorových 
 Oprava kamenů axiálního ložiska 
 Vymezení potřebných vůlí na ložiscích 

 

2.3.4 Regulace 

 Oprava RZV včetně pohonu 
 Oprava regulačních ventilů 
 Revize olejového vypínače 

 

2.3.5 Ucpávky 

 Výměna všech olejových ucpávek v ložiskových stojanech turbíny 
 

2.3.6 Záruky 

 Záruka na provedení díla tj. nové lopatkování, montáž turbíny po přelopatkování, bude 
poskytnuta minimálně na 24 měsíců 

 Garance za měrné spotřeby a výkon turbíny (podle pasportu a v parametrech podle 
garančních měření při uvedení do provozu, případně lepších 

 V záruce bude uvedena předpokládaná životnost lopatkování 
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3 Revizní nález 
Při revizi byla turbína zbavena izolací, došlo demontování potrubí vstupních parovodů a byla 
provedena částečná demontáž spouštěcích ventilů. Z ventilové komory byly demontovány regulační 
ventily a sejmuta byla vrchní část turbínové skříně. Otevřen byl přední a zadní ložiskový stojan, došlo 
k rozpojení spojky mezi rotorem turbíny a rotorem generátoru, rotor turbíny byl vyjmut ze spodní 
části skříně. Vyjmuty byly také odskakovací segmenty parních ucpávek. 
Odvodnění skříní, potrubí vyrovnávacího pístu, zahlcení a odsávání ucpávek bylo odřezáno a 
zakotveno ocelovými napínáky. Olejové hospodářství bylo zcela zachováno, tedy zůstalo původní, bez 
jakékoliv změny. 
 

3.1 111/ Stator turbíny – kompletní 

Je to turbinová skříň s horizontální dělící rovinou tvořená ze tří hlavních částí. Na horní polovině 
turbinové skříně je přilita ventilová komora, na kterou jsou přivařena tělesa rychlozávěrných 
ventilů (RVZ). Skříň je konstrukčně provedena jako skořepina, ve které jsou uloženy nosiče 
statorových lopatek a nosič ucpávky vyrovnávacího pístu. Výstupní hrdlo turbíny je proveden jako 
svařenec. Spodní část výstupního hrdla je uložena na stojanech uložených na rámu. Toto spojení tvoří 
pevný bod pro tepelnou dilataci v ose. Vnitřní parní prostory jsou utěsněny labyrintovými ucpávkami. 
 

3.1.1 Vršek turbínové skříně 

3.1.1.1 Vršek turbínové skříně – vlastní 

 
Obr. 3-1 Vršek turbínové skříně – pohled na trhlinu mezi difuzory 
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Nález: 
01) Vnitřní i vnější povrch skříně je pokryt korozí. Vizuální kontrolou byla ve vnitřní části skříně na 

výstužném žebru nalezena trhlina. Hloubka trhliny zasahuje celou šíři žebra a vede přes celou 
délku žebra. Trhlina je rozevřena cca 3 mm (dle koroze lomu lze soudit, že je staršího data). 
Kapilární a ultrazvuková zkoušky celého povrchu skříně objevily další trhliny v oblastech svarů 
ventilové komory a vrchní poloviny skříně. 

Oprava: 
 Bylo provedeno tryskání celého vnitřního i vnějšího povrchu skříně. Bylo provedeno 

odfrézování všech nalezených trhlin, úprava pro návar, vyvaření odfrézovaných oblastí a 
následovalo žíhání celé horní poloviny skříně. Nakonec se kapilární a ultrazvukovou zkouškou 
kontrolovala místa oprav. 

 
02) Dělící rovina je zkorodovaná se známkami profuku v zadní části. Měřením je zjištěno 

zkroucení a prohnutí skříně, jehož absolutní rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem na 
dělící rovině měřil 1,1 mm. 

Op: 
 Přefrézována byla se dělící rovina. Úběr materiálu činil 1,2 mm. Vlivem úběru z dělící roviny 

bylo nutno provést prohloubení osazení pro všechny ustavovací a středící prvky. 
 

03) Vodící plochy nosičů VT, NT a vyrovnávacího pístu jsou zkorodované a zkroucené vlivem 
deformací skříně. Měřením je zjištěna vůle v uložení až do 1 mm. 

Op: 
 Bylo provedeno vykulacení a egalizace šířky vedení VT, NT a vyrovnávacího pístu. 

 
04) Vývrty pro uložení tělesa přední a zadní parní ucpávky mají kůželovitý tvar a jsou 

zkorodované. 
Op: 

 Bylo provedeno vykulacení vývrtů pro uložení tělesa přední a zadní parní ucpávky 
 

05) Otvory pro excentrická pouzdra v patkách skříně nejsou kolmá na dělící rovinu. 
Op: 

 Provedla se egalizace otvorů pro excentrická pouzdra tak, aby byla kolmá na nově 
opracovanou dělící rovinu. Na excentrických pouzdrech byl proveden nástřik a přebroušení 
na míru (podle egalizovaných otvorů v patkách skříně). 

 
06) Otvory pro šrouby dělící roviny jsou křivě vyvrtány a vyoseny jsou oproti poloze otvorů ve 

spodní části skříně, takže došlo při demontáži turbíny k poškození spojovacího materiálu. 
Op: 

 Přefrézovány byly všechny otvory pro šrouby dělící roviny. Tyto otvory byly vyfrézovány 
kolmo k dělící rovině tak, aby navíc odpovídaly poloze závitových otvorů ve spodní části 
skříně. 

 
07) Spojovací materiál vrchní části skříně je zkorodován, navíc při demontáži jsou poničeny závity 

šroubů. 
Op: 

 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 
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3.1.1.2 Ventilová komora – přivařena na vrchní části skříně 

08) Vnitřní i vnější povrch komory je pokryt korozí (důlková). Vizuální kontrolou je zjištěna 
pórovitost odlitku v oblasti otvoru pro difuzor. Hloubka vady je cca 10 mm. I proto byla 
provedena defektoskopická zkouška na přítomnost trhlin, která ovšem žádné další 
neobjevila. 

Op: 
 Celý vnější i vnitřní povrch ventilové komory byl otrýskán. Vada v odlitku byla zabroušena. 

 
09) Měřením je zjištěna nerovnoběžnost horní plochy ventilové komory s dělící rovinou skříně, 

která vznikla pravděpodobně již při výrobě. 
Op: 

 Horní plocha ventilové komory byla egalizována a nerovnoběžnost zmírněna na co nejmenší 
možnou míru. 

 
10) Dosedací plochy pro tělesa regulačních ventilů jsou zkorodované, osazení pro středění těles 

regulačních ventilů má značnou ovalitu a vůli v uložení. 
Op: 

 Byla provedena egalizace dosedacích ploch a otvorů pro zastředění těles regulačních ventilů 
 

11) Uložení difuzorů není souosé s uložením pro těleso regulačních ventilů 
Op: 

 Bylo provedeno vykulacení uložení pro difuzory tak, aby již bylo souosé tělesem regulačních 
ventilů a zároveň bylo kolmé k horní ploše ventilové komory. 

 
12) Difuzory jsou zkorodované a mají vytlučená sedla. Zkorodované jsou i pístní kroužky. 

Op: 
 Difuzory byly vyměněny za nové, při montáži byly pojištěny návary a byly osazeny novými 

pístními kroužky. 
 

13) Závitové otvory pro svorníkové šrouby ventilové komory jsou zkorodované. Na 2 místech 
nalezeny známky lehkého mechanického poškození závitu. 

Op: 
 Závity byly vyčištěny a zkalibrovány. 

 
14)  Spojovací materiál ventilové komory je silně poškozen, některé šrouby jsou prasklé. 

Op: 
 Spojovací materiál byl kompletně vyměněn za nový. 
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3.1.2 Spodek turbínové skříně 

3.1.2.1 Spodek turbínové skříně – vlastní 

 
Obr. 3-2 Spodek turbínové skříně (spojovací materiál poškozen, lopatky zkorodované) 

 
15) Vnitřní i vnější povrch skříně je pokryt korozí. Po provedení kapilární a ultrazvukové zkoušky 

celého povrchu jsou nalezeny trhliny v přední části skříně v oblasti výstužného nálitku u 
vývrtu pro těleso ucpávky. Délka trhliny je cca 80 mm do hloubky 5-9 mm. 

Op: 
 Bylo provedeno očištění celého vnitřního i vnějšího povrchu skříně od rzi a okují. Trhliny byly 

vybroušeny. Pro kontrolu byla provedena kapilární i ultrazvuková zkouška v místech oprav. 
 

16) Dělící rovina je zkorodovaná se známkami profuku v zadní části. Měřením je zjištěno 
zkroucení a prohnutí skříně. Absolutní rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem činí 1,35 mm. 

Op: 
 Byla přefrézována dělící rovina. Úběr materiálu volen 1,35 mm. Vlivem úběru s dělící roviny 

bylo nutné prohloubit osazení pro všechny ustavovací a středící prvky. Bylo provedeno 
prohloubení, přemostění jelita a úprava těsnící lišty. 

 
17) Vodící plochy nosičů VT, NT a vyrovnávacího pístu jsou zkorodované a zkroucené vlivem 

deformací skříně. Měření zjišťuje vůle v uložení až do 1 mm. 
Op: 

 Šířka vedení VT, NT a vyrovnávacího pístu byla vykulacena a egalizována. 
 

18) Vývrty pro uložení tělesa přední i zadní parní ucpávky mají kuželovitý tvar a jsou 
zkorodované. 

Op: 
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 Vývrty pro uložení tělesa přední a zadní parní ucpávky byly vykulaceny. 
 

19) Těsnící plocha pro uložení dýzového násadce je zkorodována. Opěrná plocha pro šrouby 
předepínající dýzový násadec je poškozena otlakem od matice šroubů násadce. 

Op: 
 Těsnící plocha pro násadec byla přefrézována, úběr materiálu činil ½ výšky úběru materiálu 

z dělící roviny (            
 

 
)    . Opěrná plocha pro šrouby byla rovněž egalizována 

s minimálním úběrem materiálu. 
 

20) Závitové otvory pro šrouby dělící roviny jsou křivě vyvrtány a jsou vyoseny oproti poloze 
otvorů ve vrchní části skříně. Tím při demontáži turbíny při revizích dochází k poškození 
spojovacího materiálu. 2 otvory mají silně poškozené závity. 

Op: 
 U dvou poškozených závitů bylo provedeno vyvložkování, ostatní závity byly pročištěny a 

zkalibrovány. Průchozí otvory pro šrouby byly vyfrézovány kolmo k dělící rovině a souřadnice 
polohy byly upraveny vzhledem k poloze závitových otvorů v horní části skříně. V oblasti VT 
nosiče byly závitové otvory převrtány na větší. 

 
21) Spojovací materiál spodní části skříně je zkorodován, závity šroubů jsou zničeny při 

demontáži. 
Op: 

 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 
 
 

3.1.3 Dýzová skříň a násadec 

3.1.3.1 Dýzová skříň 

 
Obr. 3-3 Dýzová skříň (vůle v lícování mezi dýzovými segmenty) 
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22) Povrch dýzové skříně je zkorodován. Ultrazvuková zkouška nepotvrdila žádné další trhliny 
v komoře. 

Op: 
 Povrch skříně byl očištěn od koroze a okují. 

 
23) Dělící rovina a plochy pro ustavení dýzové skříně jsou zkroucené. 

Op: 
 Dělící rovina a plochy pro ustavení skříně byly egalizovány, aby na sebe byly rovnoběžné. Při 

egalizaci došlo ke snížení výšky opěrných patek dýzové komory. Pod patky proto musely být 
vloženy patky, aby bylo možno nastavit dýzovou komoru. 

 
24) Středící pero pro uložení do horní části skříně má velkou axiální vůli až 0,6 mm. 

Op: 
 Bylo provedeno bodové navaření středícího pera a přesoustružení svarů na míru (podle šířky 

uložení v horní části skříně). 
 

25) Kalené vložky pro uložení pístních kroužků jsou zkorodované. 
Op: 

 Plochy pro uložení pístních kroužků byly vyčištěny a přesmirkovány. 
 

26) Dýzové segmenty jsou volně pohyblivé v uložení skříně. Vůle lícování mezi jednotlivými 
segmenty je až 8 mm. Dýzové profily jsou zkorodované, mají vyšlehané výstupní hrany a jsou 
na nich známky po průletu cizích těles. 

Op: 
 Dýzové segmenty byly nahrazeny novými dýzami, které byly do skříně nalícovány a pojištěny 

těsnícím závarem. 
 

27) Těsnící břity jsou vytrhány a zcela zničené. 
Op: 

 Byla provedena výměna těsnících břitů za nové. 
 

28) Spojovací materiál je silně zkorodován, při demontáži zničena převážná část spojovacího 
materiálu. 

Op: 
 Spojovací materiál byl kompletně vyměněn za nový. 

3.1.3.2 Dýzový násadec 

 
29) Povrch násadce je zkorodován. Ultrazvuková zkouška nepotvrdila žádné trhliny. 

Op: 
 Povrch násadce byl očištěn od koroze a okují. 

 
30) Těsnící plocha pro uložení do skříně je zkorodována. 

Op: 
 Těsnící plocha byla přestružena. Úběr materiálu činil ½ výšky úběru materiálu z dělící roviny. 

 
31) Dýzový segment je zkorodován. Dýzové profily jsou pokryty korozí, mají vyšlehané výstupní 

hrany a jsou na nich taktéž nalezeny známky po průletech cizích těles. 
Op: 

 Dýzový segment byl nahrazen novými dýzami, které byly nalícovány do násadce a pojištěny 
těsnícím závarem. 
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32) Závit násadce pro zajišťovací matici se šrouby je pokryt okujemi a jsou na něm známky po 
zadírání matice. 

Op: 
 Závit byl přečištěn a zkalibrován na soustruhu. 

 
33) Zajišťovací matice je pokryta korozí. Na závitu je patrná známka zadírání. Při demontáži jsou 

utrženy předepínací šrouby. 
Op: 

 Povrch matice byl egalizován, závity byly pročištěny. Předepínací šrouby byly vyměněny za 
nové. 

 

3.1.4 Nosiče statorových lopatek 

Statorové lopatky tvoří u tepelných turbín statorovou lopatkovou mříž, ve které probíhá expanze 
pracovní látky (páry). Nosič přetlakových (v tomto případě) rozváděcích lopatek slouží k uložení 
statorových lopatek ve skříni turbíny. Je tvořen 2 díly, oba díly jsou spojeny v dělící rovině. V nosiči se 
nachází odtlačovací šroub (pro demontáž), kuželový kolík (pro ustavení obou polovin nosiče), vodící 
sloup (pro montáž, při ustavování horní poloviny nosiče s lopatkami). V dělící rovině se nachází 
kámen, který slouží k ustavení nosiče lopatek do shodné polohy s dělící rovinou turbínové skříně. 
(horizontální poloha). Pro ustavení axiální polohy vůči ose rotoru slouží pero. 

3.1.4.1 VT nosič statorových lopatek (řada 1-15) 

 
Obr. 3-4 Nosič statorových lopatek (pohled na dělící rovinu a paty lopatek) 

 
34) Povrch nosiče lopatek je pokryt korozí. Těleso nosiče je zdeformováno (stažené v dělící 

rovině). 
Op: 
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 Vnitřní i vnější povrch celého nosiče je očištěn. 
 

35) Dělící rovina je zkorodovaná a zdeformována. 
Op: 

 Dělící rovina byla egalizována s minimálním úběrem, na obou polovinách nosiče. 
 

36) Závitové otvory pro šrouby jsou povrchově zkorodovány, některé mají stopy po zadírání 
šroubu. Otvory pro středící kolíky jsou vymačkané. 

Op: 
 Závity byly pročištěny a zkalibrovány. Otvory pro středící kolíky byly přesoustruženy. 

 
37) Vodící plochy nosiče byly v minulosti již navařované. Jsou pokryty korozí. Vodící pero má 

nerovnoměrnou šířku (rozdíl až 1 mm). Plochy pro uložení nosných kamenů a středících per 
jsou silně vymačkané. 

Op: 
 Vodící plochy byly přesoustruženy a upraveny pro příložky. Namontované příložky byly 

přesoustruženy na kontrolní míru dle egalizovaného vedení v turbínové skříni. Plochy pro 
uložení nosných kamenů a středících per byly egalizovány. 

 
38) Lopatkování celého VT dílu (řada 1-15) je pokryto mírnou povrchovou korozí. Na náběžných a 

výstupních hranách lopatek jsou známky po průletech cizích těles. Bandáže lopatek jsou 
zkorodované. Kroužky parních lopatek jsou zkorodované. 

Op: 
 Nosič lopatek byl kompletně přelopatkován a zatemován novými bandážemi. Kroužky 

parních ucpávek mezi jednotlivými řadami lopatek byly nahrazeny drážkami vyhotovenými 
přímo v tělese nosiče, do nichž byly zatemovány břity. 

 
39) Ustavovací kameny a středící pero jsou zkorodované a mají vymačkané styčné plochy. 

Op: 
 Ustavovací kameny a středící pero byly nahrazeny novými. 

 
40) Spojovací materiál nosiče je zkorodován, u některých šroubů jsou poškozené závity. 

Op: 
 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 

 

3.1.4.2 NT nosič statorových lopatek (16-30 řada) 

 
41) Povrch nosiče lopatek je pokryt korozí. Těleso nosiče je zdeformováno (stažené v dělící 

rovině). 
Op: 

 Vnitřní i vnější povrch celého nosiče byl očištěn. 
 

42) Dělící rovina je zkorodována a zdeformována. 
Op: 

 Dělící rovina byla egalizována s minimálním úběrem na obou polovinách nosiče. 
 

43) Závitové otvory pro šrouby jsou povrchově zkorodovány, některé nesou stopy po zadírání 
šroubu. Otvory pro středící kolíky jsou vymačkané. 

Op: 
 Závity byly pročištěny a zkalibrovány. Otvory pro středící kolíky byly přesoustruženy. 
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44) Vodící plochy nosiče byly již v minulosti navařovány, přesto jsou pokryty korozí. Vodící pero je 

nerovnoměrně široké (rozdíl až 1 mm). Plochy pro uložení nosných kamenů a středících per 
jsou silně vymačkané. 

Op: 
 Vodící plochy byly přesoustruženy a upraveny pro příložky. Namontované příložky byly 

přesoustruženy na kontrolní míru podle egalizovaného vedení v turbínové skříni. Egalizovány 
byly i plochy pro nosné kameny a středící pera. 

 
45) Lopatkování celého NT dílu (řada 16-30) je pokryto mírnou povrchovou korozí. Na náběžných 

a výstupních hranách lopatek jsou známky po průletech cizích těles. Bandáže lopatek jsou 
zkorodované. Kroužky parních lopatek jsou zkorodované. 

Op: 
 Nosič lopatek byl kompletně přelopatkován a zatemován novými bandážemi. Kroužky 

parních ucpávek mezi jednotlivými řadami lopatek byly nahrazeny drážkami vyhotovenými 
přímo v tělese nosiče, do nichž byly zatemovány břity. 

 
46) Ustavovací kameny a středící pero jsou zkorodována a jejich styčné plochy jsou vymačkané. 

Op: 
 Ustavovací kameny a středící pero byly nahrazeny novými. 

 
47) Spojovací materiál nosiče je zkorodován a u některých šroubů jsou poškozeny závity. 

Op: 
 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 

 

3.1.5 Parní ucpávky 

3.1.5.1 Přední parní ucpávka – kompletní 

Těleso ucpávky: 
 

48) Celý povrch tělesa ucpávky je zkorodován. Válcová plocha pro uložení do skříně je 
zkorodována a má kuželový tvar. 

Op: 
 Povrch byl přečištěn. Válcová plocha byla přesoustružena a byl na ni proveden nástřik. Poté 

byl opracován na kontrolní míru podle egalizovaného vývrtu v turbínové skříni. 
 

49) Drážky pro uložení segmentů odskakovací ucpávky jsou zkorodované a znečištěné. 
Op: 

 Drážky byly vyčištěny. 
 

50) Závitové otvory pro šrouby axiální příložky jsou poškozené. 
Op: 

 Závitové otvory byly převrtány z původních M8 na M10. 
 

51) Spojovací materiál je zkorodován, při demontáži je většina materiálu zničena. 
Op: 

 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 
 

52) Axiální vymezovací podložky jsou zkorodované. 
Op: 
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 Byla vyrobena nová sada axiálních příložek pro možnost nastavení předepsané vůle. 
 
Segmenty odskakovací ucpávky: 

 
Obr. 3-5 Ucpávka vyrovnávacího pístu (segmenty odskakovací ucpávky jsou zkorodované) 

 
53) Segmenty kroužků i hradby jsou zkorodované, detekována je důlková koroze. Některé 

segmenty jsou špatně pohyblivé. Měřením je zjištěna ovalita průměrů hradeb. 
Op: 

 Hradby segmentů byly egalizovány. Vedení pro uložení do tělesa bylo vyčištěno. 
 

54) Pružiny jsou zkorodované, materiál je tepelně „vystárnutý“. Délka pružin ve volném stavu je 
kratší o 3 mm. 

Op: 
 Pružiny byly vyměněny za nové. 

 
55) Spojovací materiál je silně zkorodován, část materiálu zničena demontáží. 

Op: 
 Spojovací materiál vyměněn za nový. 

 

3.1.5.2 Zádní ucpávka – kompletní 

Těleso ucpávky:  
 

56) Celý povrch tělesa ucpávky je zkorodován. Válcová plocha pro uložení do skříně je 
zkorodována a má kuželový tvar. 

Op: 
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 Celý povrch tělesa ucpávky je zkorodován. Válcová plocha pro uložení do skříně je 
zkorodována a má kuželový tvar. 

 
57) Drážky pro uložení segmentů odskakovací ucpávky jsou zkorodované a znečištěné. 

Op: 
 Drážky byly vyčištěny. 

 
58) Závitové otvory pro šrouby axiální příložky jsou poškozené 

Op: 
 Závitové otvory byly převrtány z původních M8 na M10. 

 
59) Spojovací materiál je zkorodován, při demontáži je většina materiálu zničena. 

Op: 
 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 

 
60) Axiální vymezovací podložky jsou zkorodované. 

Op: 
 Byla vyrobena nová sada axiálních příložek pro možnost nastavení předepsané vůle. 

 

Segmenty odskakovací ucpávky: 
 

61) Segmenty kroužků i hradby jsou zkorodované, detekována je důlková koroze. Některé 
segmenty jsou špatně pohyblivé. Měřením je zjištěna ovalita průměrů hradeb. 

Op: 
 Hradby segmentů byly egalizovány. Vedení pro uložení do tělesa bylo vyčištěno. 

 
62) Pružiny jsou zkorodované, materiál je tepelně „vystárnutý“. Délka pružin ve volném stavu je 

kratší o 3 mm. 
Op: 

 Pružiny byly vyměněny za nové. 
 

63) Spojovací materiál je silně zkorodován, část materiálu zničena demontáží. 
Op: 

 Spojovací materiál vyměněn za nový. 
 

3.1.5.3 Ucpávka vyrovnávacího pístu 

Nosič ucpávky: 
 

64)  Povrch nosiče je pokryt korozí. 
Op: 

 Vnitřní i vnější povrch nosiče byl očištěn. 
 

65) Dělící rovina je zkorodovaná. 
Op: 

 Dělící rovina byla egalizována s minimálním úběrem na obou polovinách nosiče. 
 

66) Závitové otvory pro šrouby jsou povrchově zkorodované, některé nesou známky po zadírání 
šroubu. Jeden otvor má strhaný závit. Otvory pro středící kolíky jsou vymačkané. 

Op: 
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 Závity byly pročištěny a zkalibrovány. Poškozené závity byly vyvložkovány. Otvory pro středící 
kolíky byly přestruženy. 

 
67) Vodící plochy nosiče byly již v minulosti navařovány. Nyní jsou pokryty korozí. Vodící pero je 

nerovnoměrně široké (rozdíl až 1 mm). Plochy pro uložení nosných kamenů a středících per 
jsou silně vymačkaná. 

Op: 
 Bylo provedeno přestružení vodících ploch a úprava pro příložky. Namontované příložky byly 

přestruženy na kontrolní míru podle egalizovaného vedení turbínové skříně. Plochy pro 
uložení nosných kamenů a středících per byly egalizovány. 

 
68) Ustavovací kameny a středící pero jsou zkorodované, navíc mají vymačkané styčné plochy. 

Op: 
 Ustavovací kameny a středící pero byly nahrazeny novými. 

 
69) Spojovací materiál nosiče je zkorodován, některé šrouby mají poškozené závity. 

Op: 
 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 

 

Segmenty odskakovací ucpávky 
 

70) Segmenty kroužků i hradby jsou zkorodované, vyskytuje se na nich důlková koroze. Některé 
segmenty jsou špatně pohyblivé. 

Op: 
 Hradby segmentů byly egalizovány. Vedení pro uložení do tělesa bylo vyčištěno. 

 
71) Pružiny jsou zkorodované. Materiál je tepelně vystárnutý. Délka pružin je ve volném stavu 

kratší o 3 mm. 
Op: 

 Pružiny byly vyměněny za nové. 
 

72) Spojovací materiál je silně zkorodován. Část spojovacího materiálu zničena při demontáži. 
Op: 

 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 
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3.2 112/Rotor turbíny – kompletní 

Rotor turbíny je zhotoven jako výkovek z jednoho kusu, který je proveden vysoce legované oceli 
odolávající teplotám pracovní látky a namáhání rotoru od odstředivých sil způsobených 
lopatkováním. Vlastní rotor je uložen v tlakově mazaných kluzných radiálních segmentových ložiscích.  

3.2.1 Turbínový rotor 

3.2.1.1 Rotor 

 
Obr. 3-6 Rotorové břity s lopatkami (poškozené, zkorodované) 

 
73) Celý povrch průtočné části rotoru je pokryt korozí. Mezi řadami lopatek v oblasti drážek pro 

těsnící břity je silná důlková koroze. 
Op: 

 Celý povrch průtočně části byl egalizován. 
 

74) Osazení pro připojení nástavce je v dobrém stavu. Zuby věnce pro snímání otáček jsou 
nepoškozené. 

Op: 
 Věnec otáček byl očištěn. 

 
75) Těsnící čep plovoucího kroužku třmene předního ložiska je mírně zrýhován. 

Op: 
 Čel byl egalizován a přeleštěn. 

 
76) Terče axiálních ložisek jsou zrýhované od nečistot obsažených v oleji. 

Op: 
 Plochy terče axiálních ložisek byly egalizovány a přeleštěny. 

 
77) Čep předního radiálního ložiska je zrýhován. Měřením byla zjištěna ovalita čepu. 
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Op: 
 Čep byl egalizován a přeleštěn. 

 
78) Na čepu přední olejové ucpávky je napálen olej. Povrch čepu je zvlněný. 

Op: 
 Čep přední olejové ucpávky byl egalizován a přeleštěn. 

 
79) Břity přední parní ucpávky (PPU) jsou zkorodovány, mají otřepy, některé břity jsou vylámané 

a ohnuté. Povrch čepu je zkorodován. Po demontáži je zjištěna šířka drážky pro břity, která 
činí 2 mm. Některé drážky jsou rozevřeny. 

Op: 
 Čep byl egalizován. Břity PPU byly převálečkovány a zkalibrovány. Byla provedena výměna 

břitů 
 

80) Břity ucpávky vyrovnávacího pístu (UVP) jsou zkorodované a mají otřepy, některé břity jsou 
ohnuté. Povrch čepu je zkorodován. 

Op: 
 Čep UVP byl egalizován. Bylo provedeno převálečkování a kalibrace drážek pro břity. Byla 

provedena výměna břitů 
 
Regulační stupeň: 
 

81) Disk regulačního stupně je pokryt mírnou korozí a okujemi. Po provedení indikace je zjištěno 
prohnutí disku, které činí 0,5 mm. Lopatky regulačního stupně jsou zkorodované. Na 
náběžných hranách jsou známky po průletu od cizích těles. Výstupní hrany profilů lopatek 
jsou mírně vyšlehané. Integrální bandáž je zkorodovaná, dělení svazků má nerovnoměrné 
mezery mezi jednotlivými svazky. 

Op: 
 Byla provedena kompletní výměna lopatek regulačního stupně. 
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Přetlakové lopatkování – (řada 1-30) 

 
Obr. 3-7 Rotorové lopatkování (vůle v lícování, zkorodované, poškozené rotorové břity) 

 
82) Přetlakové lopatkování je pokryto korozí. Ve střední části se u paty lopatkování objevují 

nánosy solí. Některé lopatky nesou známky po průletu od cizích těles. Integrální bandáž je 
pokryta korozí. Lícování bandáže mezi jednotlivými lopatkami je na některých řadách 
rozevřené, objevují se mezery o šířce až 0,5 mm. Toto ukazuje na vyhlou nebo mírně 
pootočenou lopatku v dané řadě. 

Op: 
 Byla provedena kompletní výměna lopatek přetlakové části rotoru. 

 
83) Břity parních ucpávek mezi řadami lopatek mají silné otřepy po dotyku se statorem (událost 

staršího data). Na povrchu břitů je nános koroze, některé jsou navíc vylámané. 
Op: 

 Byla provedena výměna břitů. 
 

84) Břity zadní parní ucpávky (ZPU) mají otřepy a jsou pokryty povrchovou korozí. Některé břity 
jsou zvlněné a ohnuté. Povrch čepu ZPU je zkorodován. 

Op: 
 Čep ZPU byl egalizován. Drážky pro břity byly převálečkovány a zkalibrovány. 

 
85) Čep zadní olejové ucpávky je pokryt mírnou korozí a na části čepu je napálen olej. Povrch 

čepu je zvlněn. 
Op: 

 Čep byl egalizován a přeleštěn. 
 

86) Čep zadního radiálního ložiska je zrýhován. Měřením je zjištěna ovalita čepu. 
Op: 

 Čep byl egalizován a přeleštěn. 
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87) Spojkový konec je v dobrém stavu (provedena vizuální kontrola). Povrch konce je pokryt 

mírnou povrchovou korozí. 
Op: 

 Konec spojky byl očištěn a přeleštěn. 
 

88) Spojkové šrouby jsou v dobrém stavu, ovšem matice jsou poškozeny od opakované montáže 
(mají vytahané závity). Kolíky pro zajištění spojkových šroubů jsou otlačené a některé 
dokonce ustřiženy. Ozubený věnec má silné otřepy na čelní straně zubů. Boční plochy zubů 
jsou zrýhované. 

Op: 
 Spojkové šrouby byly přečištěny, matice byly nahrazeny novými. Byla provedena výměna 

kolíků za nové. Ozubený věnec byl zapraven, zuby byly zapilovány. 
 

3.2.1.2 Nástavec rotoru s čerpadlovým kolem 

 
89) Povrch nástavce je znečištěn od oleje. 

Op: 
 Povrch nástavce byl očištěn. 

 
90) Těsnící čepy plovoucích kroužků jsou lehce zrýhované a jsou oválné. 

Op: 
 Čepy byly egalizovány a přeleštěny. 

 
91) Plovoucí kroužky mají vydřené těsnící plochy. 

Op: 
 Plovoucí kroužky byly vyměněny za nové. 

 
92) Kolo odstředivého čerpadla je bez známek trhlin (provedena vizuální kontrola). Povrch kola je 

znečištěn od oleje. 
Op: 

 Kolo bylo očištěno a byla provedena kontrola házivosti. 
 

93) Pojistný regulátor otáček je po vizuální kontrole bez známek mechanického poškození. 
Pružina i vypínací palec jsou v dobrém stavu, pouze znečištěny od oleje a nečistot. 

Op: 
 Byla provedena demontáž, očištění všech komponent a nastavení na vypínací otáčky. 

 
94) Čep ložiska impeleru je zrýhován. 

Op: 
 Čep byl egalizován a přeleštěn. 

 
95) Konec nástavce s osazením pro připojení na rotor je v dobrém stavu 

Op: 
 Bylo provedeno přečištění konce nástavce. 

 
96) Spojovací materiál je v dobrém stavu 

Op: 
 Bylo provedeno přečištění spojovacího materiálu. 
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3.3 116/ Přední ložiskový stojan – kompletní 

Přední ložiskový stojan (PLS) slouží k zachycení sil a momentů od turbínové skříně na základ 
turbosoustrojí. Uložení stojanu zajistí relativní posuv při tepelné roztažnosti skříně. Spojení skříně 
s ložiskovým stojanem současně umožňuje souosost statorových částí s rotorem turbíny. PLS se 
skládá ze stojanu, na němž je pohyblivě uložena dolní a horní polovina tělesa ložiskového stojanu. 
Stojan je spojen se spodní polovinou šrouby v dělící rovině. Obě části tělesa jsou uzavřeny olejovou 
ucpávkou a čelní deskou, na které je připevněno otáčecí zařízení. Uvnitř ložiskového stojanu se 
nachází radiální ložisko zajišťující klidný chod turbíny a axiální ložisko (hlavní a pomocné), které 
zachycuje zbytkové axiální síly od lopatkování turbíny. V radiálním ložisku je umístěn termočlánek 
(měření teploty ložiskového kovu). Na konzole ložiskového stojanu je zabudován snímač axiálního 
posuvu rotoru. 

3.3.1 Stojan 

 
97) Ložiskový stojan nejeví známky mechanického poškození a trhlin při vizuální kontrole. Na dně 

ložiskového stojanu je velké množství nečistot. 
Op: 

 Bylo provedeno vyčištění ložiskového stojanu.  
 DOPORUČENO: provést kontrolu vyčištění olejového systému a za další proplach potrubí. 

 
98) Dělící rovina je nepoškozena, pouze znečištěna od těsnícího tmelu. 

Op: 
 Dělící rovina byla očištěna. 

 
99) Vedení axiálního a radiálního ložiska je bez poškození, pouze znečištěno. Těsnící břity válcové 

části axiálního terče mají mírné otřepy. 
Op: 

 Vedení bylo vyčištěno. 
 

100) Statorová část hlavního olejového čerpadla je v dobrém stavu bez známek trhlin (po vizuální 
kontrole). 

Op: 
 Bylo provedeno kompletní vyčištění statorové části čerpadla. 

 
101) Víko ložiskového stojanu je nepoškozené, dělící rovina je pouze znečištěna od těsnícího 

tmelu. 
Op: 

 Dělící rovina byla vyčištěna. 
 

102) Spojovací materiál je nepoškozený. 
Op: 

 Bylo provedeno přečištění spojovacího materiálu. 
 

103) Dosedací plocha pro uložení na základovou desku nelícuje s horní plochou základové desky. 
Op: 

 Stojan byl nalícován na základovou desku. 
 

104) Vedení stojanu pro možnost axiálního posuvu je velmi silně znečištěno, stejně jako příložky 
vedení. 

Op: 
 Vedení bylo vyčištěno a byla nastavena správná vůle mezi příložkou a patkou stojanu. 
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3.3.2 Axiální ložisko 

 
105) Těleso axiálního ložiska, dělící rovina i vedení tělesa jsou nepoškozena. 

Op: 
 Těleso bylo přečištěno, byla vyrobena sada příložek pro montáž a nastavena vhodná vůle 

ložiska. 
 

106) Kameny hlavního a pomocného axiálního ložiska jsou zrýhované. 
Op: 

 Všechny kameny ax.ložisek byly egalizovány s minimálním úběrem materiálu. 
 

107) Spojovací materiál je nepoškozen. 
Op: 

 Spojovací materiál byl očištěn. 
 

3.3.3 Přední radiální ložisko  

Radiální ložisko je konstruováno jako segmentové, obousměrné. Slouží k zachycení radiální síly a tíhy 
od rotoru. Radiální ložisko se skládá ze segmentů, nosiče segmentů, olejových trysek a bočních 
příložek. Segmenty jsou v nosiči uloženy na opěrných čepech, to jim umožňuje jednotlivým segmentů 
se naklápět, a tím vytvoří klínovou olejovou vrstvu. Mazání ložiska je zajištěno tryskami s otvory, 
které ostřikují segmenty. Příložky jsou na vnitřním průměru opatřeny břity, těmi zamezují úniku oleje 
podél rotoru. Některé segmenty mají vyvrtány otvory pro uložení termočlánku hlídající teplotu 
v ložisku. 
 

 
Obr. 3-8 Přední radiální ložisko (kompozice pánvičky ložiska zrýhována) 
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108) Těleso ložiska je znečištěno. Některé závitové otvory pro šrouby čoček jsou strhané. 
Op: 

 Těleso ložiska bylo pročištěno. Bylo provedeno vyvložkování vytrhaných závitů pro čočku. 
 

109) Kompozice pánve ložiska je zrýhována. 
Op: 

 Ložisko bylo osazeno novou pánví. 
 DOPORUČENÍ: Vyrobit náhradní pánev na sklad. 

 
110) Dosedací plochy čoček nejsou poškozeny. 

Op: 
 Čočky byly přečištěny a byla vyrobena kompletně nová sada podkládacích plechů pro 

montáž. 
 

111) Těsnící břity mají otřepy po dotyku s rotorem. 
Op: 

 Břity byly vyměněny za nové. 
 

3.3.4 Olejová ucpávka 

 
112) Břity olejové ucpávky mají otřepy od dotyku s rotorem. 

Op: 
 Břity byly vyměněny za nové. 

 
113) Středění ucpávky a dosedací plocha jsou znečištěny. Těsnění zničeno při demontáži. 

Op: 
 Bylo provedeno očištění tělesa ucpávky a dosedací plochy. Těsnění bylo vyměněno za nové. 

 

3.3.5 Olejový vypínač 

 
114) Vypínač je silně znečištěn od oleje a nečistot. Hlavní táhlo a jeho uložení jsou bez známek 

poškození, pouze lehce znečištěné od zbytků oleje. Těsnění jsou vymačkaná a poškozená. 
Op: 

 Při demontáži byly očištěny všechny komponenty, byla provedena kontrola vůlí. Těsnění byla 
vyměněna. 

 

3.3.6 Transformátor tlaku 

 
115) Transformátor je silně znečištěn od oleje a nečistot. Stavěcí šroub se šnekovým převodem je 

v dobrém stavu (po vizuální kontrole), pouze silně znečištěn. Silonové kolo má drobné 
otřepy. Dosedací plocha přepouštěcí klapky je mírně zrýhovaná. Pružiny jsou bez známek 
mechanického poškození. Čepy a uložení vahadla jsou taktéž v dobrém stavu. 

Op: 
 Byla provedena demontáž, očištění všech komponent a kontrola vůlí. Těsnění byla 

vyměněna. Těsnící plocha přepouštěcí klapky byla zabroušena. Poté byla provedena tlaková 
zkouška vlnovce. 
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3.4 117/ Zadní ložiskový stojan – kompletní 

Zadní ložiskový stojan (ZLS) slouží k zachycení sil a momentů přenášených z rotoru na jeho uložení. 
Spodní část ZLS je uložena na stojanu (konzole), se kterým je v axiálním směru pevně spojena pomocí 
příčných kolíků. Toto tvoří pevný bod pro tepelnou dilataci turbínové skříně.  ZLS se skládá z horního 
a dolního tělesa stojanu (obě části jsou k sobě spojeny šrouby v horizontální dělící rovině). Prostor 
ložiskového stojanu je uzavřen dvoudílnou olejovou ucpávkou, popř. krytem spojky mezi turbínou a 
převodovkou. Rotor je uložen v radiálním ložisku, které je uchyceno v tělese pomocí třmenů 
radiálního ložiska. Dále je zde na rotoru nalisováno otáčecí zařízení, které je provedeno jako 
převodová skříň, jež je poháněna elektromotorem. Otáčecí zařízení je připevněno na horním tělese 
stojanu. Jeho funkce spočívá při poklesu otáček turbíny nebo při odstavení turbíny, kdy při poklesu 
pod přesně danou hodnotu otáček turbíny je zapojen vypínač elektromotoru, který zabezpečí 
bezpečné odstavení a chladnutí turbosoustrojí. V případě poruchy otáčecího zařízení je nebezpečí 
prohnutí a poruchy soustrojí (potřeba ručního protáčení rotoru).  

3.4.1 Stojan 

 
Obr. 3-9 Stojan - uložení zadního radiálního ložiska (znečištěno olejem a vodou ) 

 
116) Ložiskový stojan je bez známek mechanického poškození a trhlin (provedena vizuální 

kontrola). Na dně ložiskového stojanu je ovšem velké množství nečistot. 
Op: 

 Bylo provedeno vyčištění ložiskového stojanu. 
 DOPORUČENÍ: Provést kompletní vyčištění olejového systému a proplachu potrubí. 

 
117) Dělící rovina je nepoškozená, pouze je znečištěna od použitého tmelu, který je napadán i na 

dně stojanu. 
Op: 

 Dělící rovina byla vyčištěna. 
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118) Vedení radiálního ložiska je bez poškození ovšem silně znečištěno. 
Op: 

 Provedeno vyčištění vedení. 
 

119) Víko ložiskového stojanu je nepoškozené. Dělící rovina je v pořádku, jen znečištěna. 
Op: 

 Bylo provedeno očištění dělící roviny. 
 

120) Spojovací materiál je nepoškozen. 
Op: 

 Materiál byl pouze očištěn. 
 

121) Dosedací plocha pro uložení na základovou desku nelícuje s horní plochou základové desky. 
Op: 

 Bylo provedeno nalícování stojanu na základovou desku. 
 

3.4.2 Zadní radiální ložisko 

Funkce popsána již v kapitole 3.3.3. 
 

122) Těleso ložiska je znečištěno. Některé závitové otvory pro šrouby čoček jsou ztrhané. 
Op: 

 Těleso ložiska bylo očištěno a vytrhané závity pro čočky byly vyvložkovány. 
 

123) Kompozice pánvičky ložiska je zrýhována a má nerovnoměrný otlak. Jsou naměřeny 
zvětšené vůle. 

Op: 
 Ložisko bylo osazeno novou pánví. 
 DOPORUČENÍ: Vyrobit náhradní pánev na sklad. 

 
124) Dosedací plochy čoček nejsou poškozeny. 

Op: 
 Čočky byly přečištěny a byla vyrobena sada pokládacích plechů pro montáž. 

 
125) Těsnící břity mají otřepy po dotyku s rotorem. 

Op: 
 Břity byly vyměněny za nové. 

 

3.4.3 Olejová ucpávka 

 
126) Břity olejové ucpávky mají otřepy od dotyku s rotorem. 

Op: 
 Břity byly vyměněny za nové. 

 
127) Středění ucpávky a dosedací plocha jsou znečištěny. 

Op: 
 Bylo provedeno očištění tělesa ucpávky a dosedací plochy. Těsnění bylo vyměněno za nové. 
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3.4.4 Otáčecí zařízení 

 
128) Provedena je pouze vizuální kontrola. Revizi si zajišťuje zákazník. 

Op: 
 DOPORUČENÍ: Kompletní demontáž, vyčištění, revize a kontrola všech součástí. 

 

3.5 114/ Regulační ventily 1-5 

Regulační ventily (RV) regulují páru proudící do turbíny přes pákový systém nízkotlakého 
servomotoru. Servomotor mění polohu impulsy z elektro-hydraulického převodníku řízeného 
mikroprocesorovým regulátorem. Vlastní ventily jsou provedeny jako škrtící s regulační kuželkou a 
difuzorem. Prostor v místě zvedacích vřeten je těsněn lenzovým pouzdrem, který přebytečnou páru 
ze svého prostoru odsává do kondenzátoru ucpávkové páry. 

3.5.1 Tělesa regulačních ventilů - panáci 

129) Víka těles jsou zkorodovaná, uložení víka do tělesa má velkou vůli. Pouzdro víka je vydřené. 
Op: 

 Dosedací plochy vík byly egalizovány. Pouzdra byla vyměněna za nová. Středící průměry vík 
byly vyvložkovány. 

 
130) Tělesa RV jsou zkorodovaná. Uložení pro víko má velkou vůli. Uložení vkladek má velkou 

vůli. Vedení křížáku je velmi silně vydřeno. Čela tělesa RV nejsou kolmá na osu. 
Op: 

 Tělesa byla přečištěna a došlo k egalizaci všech vnitřních průměrů tak, aby byly souosé a 
kolmé na čelní dosedací plochu. 

 
131) Spojovací materiál je poškozen. 

Op: 
 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 

 
132) Těleso ventilu 1 a ventilu 2 má oválné vývrty pro uložení pánviček páky RV. Dále těleso 

ventilu 1 a 2 má vymačkané otvory pro středící kolíky zaručující souosost vývrtu pro uložení 
páky RV. 

Op: 
 Byla provedena egalizace dělící roviny obou třmenů a vykulacení průměru pro uložení 

pánvičky. 
 

133) Pánvičky pro uložení páky RV jsou vydřené, ovšem spojovací materiál je nepoškozen. 
Op: 

 Pánvičky byly vyměněny za nové a spojovací materiál byl vyčištěn. 
 

3.5.2 Vkladky regulačních ventilů 

 
134) Vkladky RV jsou zkorodované. 

Op: 
 Bylo provedeno tryskání vkladků. 

 
135) Uložení pro těleso RV má velkou vůli. Vedení a těsnící plocha pro uložení do ventilové 

komory jsou zkorodované. Vedení má velkou vůli. 
Op: 
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 Došlo k vyvložkování průměrů uložení, jak těles RV, tak ventilové komory. 
 

136) Vnitřní vodící pouzdra jsou silně vydřená. 
Op: 

 Všechna pouzdra byla vyměněna za nová. 
 

137) Lenzova pouzdra jsou silně vydřená. 
Op: 

 Lenzova pouzdra byla vyměněna za nová. 
 

138) Ucpávková matice je zkorodovaná, závit je mechanicky poškozen. Ucpávkové kroužky jsou 
zničené. 

Op: 
 Ucpávkové kroužky včetně matic byly vyměněny za nové. 

 
139) Spojovací materiál je zkorodován a poškozen. 

Op: 
 Materiál byl vyměněn za nový. 

 

3.5.3 Kuželky regulačních ventilů 

 
Obr. 3-10 Kuželka regulačního ventilu 

 
140) Povrch kuželek je zkorodován. Sedla kuželek jsou vytlučená a zajišťovací čepy jsou otlačené 

od vřetene. 
Op: 
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 Všechny kuželky byly vyměněny za nové. 
 

3.5.4 Vřetena regulačních ventilů 

 
141) Vřetena jsou zkorodovaná a vydřená.  

Op: 
 Všechna vřetena byla vyměněna za nová. 

 
142) Spojková část je vymačkaná. Spojkové půlměsíce jsou zkorodované a vymačkané. 

Op: 
 Spojkové půlměsíce byly vyměněny za nové. 

 

3.5.5 Křižáky regulačních ventilů a kompletující prvky 

 
143) Vodící průměry křižáků jsou silně vydřené. 

Op: 
 Všechny křižáky byly vyměněny za nové. 

 
144) Závity pro stavěcí šrouby regulačních ventilů jsou omačkané nebo místy potrhané. 

Op: 
 Všechny stavěcí šrouby byly vyměněny za nové. 

 
145) Kalené vložky jsou zkorodované a vymačkané. 

Op: 
 Všechny vložky byly vyměněny za nové. 

 
146) Tyčky do kalených vložek jsou zkorodované. 

Op: 
 Všechny tyčky byly vyměněny za nové. 

 

3.5.6 Ovládací páky regulačních ventilů 

 
147) Čepy pák RV jsou lehce zrýhované. 

Op: 
 Páka byla očištěna. Čepy byly proměřeny a přeleštěny 

 
148) Pouzdra pro uložení čepů táhla servopohonu jsou vymačkaná. 

Op: 
 Pouzdra byla vyměněna za nové. Hlava na táhle servopohonu zapadajícího do páky byla 

nahrazena kloubovou hlavicí. 
 

149) Kalené vložky v pákách jsou zkorodované a vymačkané. 
Op: 

 Všechny vložky byly vyměněny za nové. 
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3.5.7 Servopohon regulačních ventilů 

Hydraulický servopohon regulačních ventilu slouží k polohování jednotlivých regulačních ventilů 
v závislosti na požadovaném stavu turbíny. Jednotlivé ventily jsou ovládané přes dvouramennou 
páku, která je pevně spojena s trubkou, na kterou jsou přivařeny vačky pro ovládání jednotlivých 
ventilů. Nastavení vaček dává potřebný zdvih ventilů v závislosti na provozních stavech turbíny. Typ 
servopohonu regulačních ventilů je jednočinný, a působí proti pružinám, které jsou umístěny na 
jednotlivých ventilech a pomáhají při regulaci a uzavření ventilů. Servopohon je navržen pro ovládání 
nízkotlakým olejem. 
 

150) Těleso servopohonu je v dobrém stavu beze známek trhlin (po vizuální kontrole). Vnitřní 
část je znečištěna od oleje. 

Op: 
 Po kompletní demontáži servopohonu došlo k očištění všech jeho částí. 

 
151) Vnitřní průměr pracovního válce je lehce zrýhován od nečistot. Vůle v uložení mezi válcem a 

pístem je v toleranci. 
Op: 

 Byla provedena kontrola vůle mezi válcem a pístem. Válec byl přeleštěn. 
 

152) Pracovní píst je slabě zrýhován. Pístní kroužky jsou popraskané, ale vůle v zámku je 
v toleranci. 

Op: 
 Píst byl přečištěn a přeleštěn. 

 
153) Páka ovládání pracovního pístu, čepy a všechny komponenty jsou po vizuální stránce 

v dobrém stavu. 
Op: 

 Bylo provedeno očištění a kontrola vůlí všech čepů páky. 
 

154) Impulsní pístek má vydřené vedení. Těsnící břit impulsního pístku je lehce vyštípnut. 
Op: 

 Bylo provedeno očištění pístku, jeho vedení bylo přebroušeno. Břit byl rovnán a příostřen. 
 

155) Bronzové pouzdro pro uložení impulsního pístku je vydřené. 
Op: 

 Pouzdro bylo vyměněno za nové 
 

156) Pružina přijímačky je v dobrém stavu (po vizuální kontrole). 
Op: 

 Pružina byla přečištěna. 
 

157) Veškeré komponenty přijímačky jsou znečištěné od oleje, ale bez mechanických vad. 
Op: 

 Bylo provedeno očištění všech komponent. 
 

158) Klobouk přijímačky je v dobrém stavu (po vizuální kontrole). 
Op: 

 Klobouk byl přečištěn. 
 

159) Spojovací materiál je nepoškozen. 
Op: 



 

Fakulta strojního inženýrství 
Odbor energetického inženýrství 
VUT v Brně 

Revizní nález protitlakové parní turbíny R12/9-2 
Bc. Tomáš Potměšil 

2011  
 

- 53 - 
 

 Bylo provedeno přečištění spojovacího materiálu. 
 

160) Kožená manžeta ovládacího vřetene servopohonu je ztvrdlá a natržená. 
Op: 

 Kožená manžeta byla nahrazena gumovým měchem. Byly vyrobeny nové středící kroužky pro 
uchycení měchu. 

 

3.6 114/ Spouštěcí ventil 

3.6.1 Těleso spouštěcího ventilu 

 
Obr. 3-11 Spouštěcí ventil (pohled do rychlozávěrného ventilu) 

 
161) Těleso spouštěcího ventilu (součástí vršku skříně) je po celém povrchu zkorodované. 

Vizuální ani elektromagnetická kontrola nenašla známky poškození. Otvory závrtných šroubů 
pro připojení tělesa servopohonu jsou silně poškozené Příruba pro připojení vstupního 
parovodu zkorodovaná lehce. 

Op: 
 Celý povrch (vnitřní i vnější) spouštěcího tělesa ventilu je otrýskán. Závitové otvory pro 

závrtné šrouby byly převrtány z M16 na M20. Příruba pro připojení vstupního parovodu byla 
egalizována. 

 
162) Vnitřní těsnící a vodící plochy jsou zkorodované. Měřením je zjištěna nesouosost vývrtů pro 

lenzovo pouzdro, difuzor a vnitří vkladek RZV. Dále je naměřena ovalita těchto vývrtů, která 
činila až 0,15 mm. 
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Op: 
 Vnitřní průměry komponentů RZV byly egalizovány tak, aby byly souosé. 

 
163) Víko tělesa spouštěcího ventilu je po celém svém povrchu zkorodované. Vodící plochy jsou 

vydřené a vymačkané. 
Op: 

 Víko bylo přečištěno, přesoustruženy byly dosedací plochy. Vodící průměr do tělesa RZV byl 
vyvložkován. 

 
164) Vkladek RZV je zkorodován, středící průměr pro uložení do tělesa je vymačkán a je oválný. 

Vodící část vkladku s tvrdonávarem pro vedení kuželky je vydřená. 
Op: 

 Vkladek byl očištěn. Středící průměr vkladku byl vyvložkován. Vodící část s tvrdonávarem byla 
egalizován. 

 
165) Spojovací materiál je zkorodován. S přihlédnutím k odpracovaným provozním hodinám 

materiálu, jsou šrouby a matice již vystárlé. 
Op: 

 Spojovací materiál byl vyměněn za nový. 
 

3.6.2 Difuzor 

Difuzor je jednou z hlavních částí regulačního ventilu (Difuzor, kuželka, vřeteno) a je nalisován do 
ventilové komory, má proveden návar sedla tak, aby do něj mohla dosedat tlakově odlehčená 
kuželka, která je vedena v nitridovém pouzdře. 
 

166) Difuzor je zkorodován, sedlo difuzoru je vyklepané od kuželky. 
Op: 

 Difuzor byl vyměněn za nový. 
 

3.6.3 Parní síto 

 
167) Parní síto je pokryto mírnou korozí a okujemi. Je v dobrém stavu, ovšem v jedné části 

parního síta jsou zachyceny vměstky. 
Op: 

 Parní síto bylo vyčištěno a došlo k výměně zajišťovacích kolíků. 
 

168) Grafitový těsnící kroužek je vymačkán. 
Op: 

 Grafitový kroužek byl vyměněn za nový. 
 

169) Přítlačné kroužky jsou zkorodované. 
Op: 

 Přítlačné kroužky byly vyměněny za nové. 
 

3.6.4 Vřeteno 

 
170) Vřeteno je zkorodované a podřené, v uložení do Lenzova pouzdra RZV jsou velké vůle. 

Spojková část je v dobrém stavu. Konec vřetene na straně kuželky je při demontáži zničen. 
Op: 
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 Vřeteno bylo vyměněno za nové. 
 

3.6.5 Lenzovo pouzdro RZV 

 
171) Pouzdro je povrchově zkorodované, vodící plocha pro uložení vřetene je vydřena. Závit pro 

matici vymezující zdvih kuželky je poškozen. 
Op: 

 Lenzovo pouzdro bylo vyměněno za nové. 

3.6.6 Kuželky 

 
172) Povrch hlavní kuželky je mírně zkorodován. Dosedací plocha je vytlučená. Vzhledem 

k množství odjetých provozních hodin je materiál kuželky vystárnut. 
Op: 

 Hlavní kuželka byla vyměněna za novou. 
 

173) Povrch odlehčovací kuželky je zkorodován. Materiál odlehčovací kuželky je stejně jako u 
kuželky hlavní vystárnut. 

Op: 
 Odlehčovací kuželka byla vyměněna za novou. 

 

3.6.7 Servopohon spouštěcího ventilu 

Servopohon ovládá zdvih hlavní i odlehčovací kuželky. Kuželky jsou přes hlavní vřeteno a 
proudloužení (další vřeteno) ovládána a pohybují se buď k difuzoru, nebo od něj a tímto způsobem je 
korigováno množství vstupující páry. Difuzorem proudí pára, která přichází z parního potrubí přes 
parní síto a je dále pouštěna na regulační ventily. Hlavní kuželka má plochu, kterou dosedá na 
difuzor. Funkce odlehčovací kuželky je následovná. Vstupní parametry páry a její hmotnostní průtoky 
jsou běžně značně vysoké, proto musí mít hlavní kuželka velkou plochu. Aby servopohon spouštěcího 
ventilu dokázal překonat značné tlaky od páry působící na hlavní kuželku, je zde umístěna 
odlehčovací kuželka, která má zdvih 5 mm a je provrtaná. Když servopohon začne otevírat spouštěcí 
ventil, nejdříve se zvedne sedlo odlehčovací kuželky, kuželka se následně zvedne a pára přes díru 
proudí pod hlavní kuželku. Tímto způsobem se takřka vyrovnají tlaky působící na hlavní kuželku a 
servopohon poté překonává takřka už jen sílu vzniklou od váhy kuželky. 
 

174) Prodloužení pohonu spouštěcího ventilu je mírně zkorodováno, ale bez známek trhlin (po 
vizuální kontrole). 

Op: 
 Prodloužení bylo přečištěno včetně spojovacího materiálu. 

 
175) Těleso hydraulického válce servopohonu je v dobrém stavu beze známek trhlin (po vizuální 

kontrole). Vnitřní oblast je znečištěna od oleje a nečistot. 
Op: 

 Těleso bylo kompletně očištěno. 
 

176) Vnitřní průměr pracovního válce je lehce zrýhován od nečistot. 
Op: 

 Bylo provedeno vyčištění a přeleštění stěny válce. 
 

177) Pracovní píst je velmi lehce zrýhován. 
Op: 
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 Měření pístu ve válci prokázalo, že naměřená hodnota vůle je v předepsané toleranci. 
 

178) Vřeteno pístu je po vizuální kontrole v dobrém stavu. Pod objímkou páky polohy je na 
vřetenu otlak. 

Op: 
 Vřeteno bylo přeleštěno, otlak zapraven. 

 
179) Pružina pracovního pístu po vizuální kontrole v dobrém stavu. 

Op: 
 Pružina byla očištěna. 

 
180) Spojovací materiál je v dobrém stavu, pouze znečištěn. 

Op: 
 Bylo provedeno očištění spojovacího materiálu. 

 
181) Víko válce je v dobrém stavu beze známek trhlin, pouze znečištěno. 

Op: 
 Víko bylo očištěno a zpětně namontováno. 

 
182) Těsnění je zničeno při demontáži. 

Op: 
 Těsnění bylo vyměněno za nové. 

 

3.7 Izolace turbíny 

 
Obr. 3-12 Izolace turbíny 
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183) Izolace turbíny je ve velmi špatném stavu. 

Op: 
 DOPORUČENÍ: Výměna izolace za novou. 

3.8 160/ Olejové hospodářství 

 
184) Kompletní revize a oprava olejového hospodářství je zajištěna zákazníkem. 

Op: 
 DOPORUČENÍ: Kompletní vyčištění a proplach olejového systému. 

 

3.9 Potrubí 

3.9.1 Parní potrubí 

 
185) Při odpojení vstupního parovodu od komory RZV je zničeno těsnění. Svorníkové šrouby 

vstupního parovodu jsou zkorodované. 
Op: 

 Na přírubě RZV bylo provedeno přerovnání dosedací plochy. 
 DOPORUČENÍ: Očištění příruby na straně potrubí, výměna těsnění a spojovacího materiálu. 

 
186) Při odříznutí potrubí protitlaku se konec potrubí posunul o 70 mm. Při přetažení potrubí 

zpět je do napínáku vložena váha, jsou zjištěny nepřípustné hodnoty namáhání výstupního 
hrdla protitlaku. Detailní přepočet je proveden odborným výpočtářem společnosti. Je zjištěna 
chyba v projektu – potrubí dilatuje v opačném směru, než je potřeba. 

Op: 
 Na potrubí v místě řezu byla provedena úprava pro návar dle normy pro dané DN a PN 

potrubí. Potrubí bylo přepočítáno a do potrubí byly vloženy kompenzátory délkové 
roztažnosti. 

 
187) Převáděcí potrubí je uříznuto. 

Op: 
 Na potrubí v místě řezu byla provedena úprava pro návar (dle normy pro DN a PN potrubí). 

 
188) Potrubí zahlcení a odsávání parních ucpávek je odříznuto. 

Op: 
 Na potrubí v místě řezu byla provedena úprava pro návar (dle normy pro DN a PN potrubí). 

 

3.9.2 Odvodňovací potrubí 

 
189) Potrubí je odříznuto. 

Op: 
 Na potrubí v místě řezu byla provedena úprava pro návar (dle normy pro DN a PN potrubí). 
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3.10 Provozní jednotky kompletující 

U provozních jednotek kompletujících, mezi které patří generátor a k němu příslušící část rotoru, byl 
požadavek zákazníka o provedení revize a opravy pouze u ložisek a olejových ucpávek. Elektrické 
části a opravu rotoru si zákazník zajistí sám. 
 

3.10.1 Generátor 

3.10.1.1 Přední radiální ložisko generátoru a olejová ucpávka 

 
190) Těleso ložiska je znečištěno. Některé závitové otvory pro šrouby čoček jsou strhané. 

Op: 
 Bylo provedeno očištění tělesa ložiska a vyvložkování vytrhaných závitů pro čočky. 

 
191) Kompozice pánvičky ložiska je zrýhovaná a má nerovnoměrný otlak. 

Op: 
 Ložisko bylo osazeno novou pánví. 
 DOPORUČENÍ: Vyrobit si pánev na sklad. 

 
192) Dosedací plochy čoček ložiska nejsou poškozeny. 

Op: 
 Čočky byly přečištěny a byla vyrobena sada podkládacích plechů pro montáž. 

 
193) Těsnící břity ložiska mají otřepy po dotyku s rotorem. 

Op: 
 Břity byly vyměněny za nové. 

 
194) Břity olejové ucpávky mají otřepy od dotyku s rotorem. 

Op: 
 Břity byly vyměněny za nové. 

 
195) Středění olejové ucpávky a dosedací plocha jsou znečištěné. Těsnění je zničeno během 

demontáže. 
Op: 

 Tělesa olejové ucpávky a dosedací plocha byla očištěna. Těsnění bylo vyměněno za nové. 
 

3.10.1.2 Zadní radiální ložisko generátoru a olejová ucpávka 

196) Těleso ložiska je znečištěno a některé ze závitů pro šrouby čoček jsou strhané. 
Op: 

 Těleso ložiska bylo očištěno a vyvložkovány byly vytrhané závity pro čočky. 
 

197) Kompozice ložiska je zrýhovaná a má nerovnoměrný otlak. 
Op: 

 Ložisko bylo přelito novou kompozicí a opracováno na kontrolní míru podle egalizovaného 
čepu rotoru. 

 
198) Kulové dosedací plochy čoček ložiska jsou zkorodované. Čočky byly již vícekrát lícovány. 

Op: 
 Čočky byly podloženy a povrch byl egalizován. Byla vyrobena komplet sada podkládacích 

plechů pro montáž. 
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199) Těsnící břity ložiska mají otřepy po dotyku s rotorem. 

Op: 
 Břity byly vyměněny za nové. 

 
200) Břity olejové ucpávky mají otřepy od dotyku s rotorem. 

Op: 
 Břity byly vyměněny za nové. 

 
201) Středění ucpávky a dosedací plocha jsou znečištěné. Těsnění olejové ucpávky je zničeno při 

demontáži. 
Op: 

 Bylo provedeno očištění tělesa ucpávky a dosedací plochy. Těsnění ucpávky bylo vyměněno 
za nové. 

3.10.1.3 Rotor (ložiskové čepy a čepy olejových ucpávek) 

202) Spojka je při vizuální kontrole v dobrém stavu, pouze znečištěna. 
Op: 

 DOPORUČENÍ: Přečistit spojku. 
 

203) Přední ložiskový čep generátoru je zrýhován. 
Op: 

 DOPORUČENÍ: Egalizace čepu. 
 

204) Na čepu olejové ucpávky je lehce napálen olej. Dále jsou patrné známky po kontaktu s břity 
olejové ucpávky. 

Op: 
 DOPORUČENÍ: Egalizace a přeleštění čepu. 

 
205) Zadní ložiskový čep generátoru je zrýhován. 

Op: 
 DOPORUČENÍ: Egalizace čepu 

 
206) Čep olejové ucpávky je lehce zkorodován. Jsou zde patrné známky po kontaktu s břity 

olejové ucpávky. 
Op: 

 DOPORUČENÍ: Egalizace a přeleštění čepu. 
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3.11 Závěr revizní zprávy 

Výše popsané kapitoly 3.1 – 3.10 poukazují na nutnost provést GO v míře větší, než bylo 
předpokládáno. Rozsah prací byl popsán detailně v revizní zprávě. 
 
Souhrn opravných prací: 

o GO relačních ventilů s výměnou všech částí 
o GO rychlozávěrných ventilů s výměnou všech částí 
o Výměna dýz regulačního stupně 
o GO průtočné části včetně výměny lopatkování (více v kapitole 4) 
o Kompletní oprava všech ložisek 
o Kompletní oprava olejových ucpávek 
o Výměna spojovacího materiálu ventilové komory a dělící roviny 
o Výměna všech středících a ustavovacích elementů 
o Revize všech prvků regulace (servopohony, transformátor tlaku, olejový vypínač) 

 
V závěru revizní zprávy budou vypsány nejzávažnější problémy a vady, které byly evidovány a 
opraveny.  
Historie stroje i rozsah požadovaných prací poukazoval již ze zadání zakázky na profuky v dělící 
rovině, které vedly k podezření na zdeformovanou skříň. Měřením na stroji byla zjištěna deformace 
dělící roviny. Divergence mezi nejnižším a nejvyšším bodem v horní polovině skříně činila 1,1 mm, ve 
spodní polovině činila 1,35 mm. Absolutní deformace skříně od pomyslné roviny tedy činila 2,45 mm. 
Aspektem, který navíc negativně ovlivnil rozměrovou stálost skříně, byla nezbytnost provést žíhání 
její horní části. Rozměrové diference se pohybovaly v rozmezí 1÷2 mm (skříň byla stažená). 
Deformace byla změřena při ustavení skříně na stejně vysoké podkládací kostky, které byly umístěny 
pod patky skříně. K úplnému srovnání dělící roviny by byla potřeba úběru materiálu v jedné části až 
cca 2,5 mm, a na opačném místě by byl úběr takřka nulový. To je způsobeno právě zkroucením a 
prohnutím skříně. Bylo rozhodnuto, že skříň bude ustavena pro frézování na rozdílně vysoké kostky, 
které budou umístěny, jak již bylo řečeno, pod patky tak, aby byl úběr z dělící roviny rovnoměrně 
rozdělen. Při takovém ustavení bylo odebráno z vrchní skříně 1,1 mm a ze spodní 1,35 mm, 
následkem čehož muselo dojít i k prohloubení všech osazení pro ustavovací elementy nosičů, aby 
měly konstantní hloubku a jejich dna byla rovnoběžná s nově obrobenou dělící rovinou. Egalizovány 
byly vodící plochy středících per na skříni tak, aby styčné plochy byly kolmé k dělící rovině. Mezi 
dalšími byly egalizovány i otvory pro excentrická pouzdra a to tak, aby byly kolmé k nově opracované 
dělící rovině. Na pouzdrech byl proveden nástřik, který byl přebroušen na kontrolní míru s již 
egalizovanými otvory. 
Vlivem deformace skříně byla potřeba vyrovnat otvory pro uložení tělesa jak přední, tak i zadní parní 
ucpávky o 1 mm na plochu v zájmu zachování rovnoměrného uložení tělesa ve skříni. Proto byl 
proveden nástřik těles ucpávek a provedeno jejich přebroušení na egalizované průměry otvorů ve 
skříni. Vzhledem k velkým vůlím v uložení byla egalizována uložení nosičů vysokotlaké (VT) části, 
nízkotlaké (NT) části a vyrovnávacího pístu. Samotné nosiče VT, NT a vyrovnávacího pístu byly 
osazeny příložkami. 
Ve spodní části skříně došlo k prohloubení jelita a byly provedeny těsnící lišty (vnitřní: 10 mm, 
vnější: 15 mm). V úrovni uložení VT i NT nosiče bylo jelito přemostěno a v oblasti uložení VT nosiče 
byly převrtány závitové otvory na větší. 
Závažným nálezem ihned po demontáži dýzové komory z horní poloviny turbínové skříně byl nález 
trhliny ve vnitřní části skříně na výstužném žebru mezi difuzory. Hloubka trhliny byla v celé šíři žebra 
a byla viditelná po celé délce žebra. Provedené defektoskopické zkoušky celé skříně, ventilové 
komory a tělesa RZV odhalily další trhliny v oblasti svaru ventilové komory. Vepředu, ve spodní části 
skříně, byly nalezeny menší trhliny v oblasti výstužného nálitku u vývrtu tělesa parní ucpávky. 
Odebraný materiálový vzorek z VT části spodní poloviny skříně, na kterém byl proveden materiálový 
rozbor (zkouška vrubové houževnatosti, tahová zkouška) ukázal, že mechanické vlastnosti materiálu 
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skříně jsou okolo spodní hranice – skříň lze stále používat. Na základě výsledků zkoušek byl 
vypracován postup opravy trhlin, které byly nejdříve odfrézovány, poté vyvařeny a následovalo žíhání 
celého vršku skříně. Naproti tomu byly menší trhliny ve spodní části skříně pouze vybroušeny. 
Lze konstatovat, že skříň po provedení výše jmenovaných oprav je zcela nově obrobena. Bylo nutno 
provést kontrolní montáž stroje pro ověření a případnou korekci axiálních i radiálních nastavení 
nosičů VT, NT, vyrovnávacího pístu a těles parních ucpávek vzhledem k poloze rotoru 
k bezproblémové zpětné montáži turbíny na její původní místo. Poloha rotoru vzhledem ke skříni je 
udávána axiální mírou od vstupní hrany bandáže regulačního stupně po výstupní hranu dýzy. 
Po provedení dílenských úprav byla turbína odvezena zpět na stavbu. Během ustavování spodní části 
skříně bylo zjištěno, že potrubí protitlaku je o cca 70 mm vyoseno oproti hrdlu na spodní části skříně. 
Odborný posudek výpočtáře externí společnosti zjistil chybu v projektu dilatování potrubí, které 
dilatovalo opačným směrem, než bylo myšleno. Při pokusu o přetažení potrubí zpět byla na napínáku 
naměřena nepřípustná hodnota namáhání výstupního hrdla protitlaku. Proto bylo nutno dát na 
potrubí kompenzátory délkové roztažnosti, aby již potrubí netahalo při provozu za turbínu. 
Po provedené GO v maximálním rozsahu bude turbína schopna dalšího provozu podle provozního 
předpisu, je ovšem nutno dbát důrazu na následující doporučení. 
 

a) Modernizace měření teplot skříně a sledování teplot při nájezdu. Při najíždění stroje je 
doporučen maximální rozdíl teplot dolní a horní poloviny skříně max. 30 °C. 

b) Měření teploty na vstupním parovodu a zamezení náhlého poklesu teploty vstupní páry. 
c) Rychlost zvyšování teploty vstupní páry: 4 °C/min (při najíždění) 
d) Rychlost snižování teploty vstupní páry: 2 °C/min (při odstavování) 
e) Nová izolace celé skříně. 
f) Pravidelná kontrola funkčnosti odvaděčů kondenzátu. 
g) Pravidelné defektoskopické kontroly VT části skříně, ventilové komory a tělesa spouštěcího 

ventilu. 

 
Obr. 3-13 Pohled na dělící rovinu, břity a zalopatkovaný rotor (po provedení GO a montáže) 
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4 Výpočet ztrát přetlakového lopatkování 
Jedna ze součástí GO protitlakové turbíny R12-9/2 byla oprava průtočné části turbíny, tedy 
především lopatkování. Zde si autor diplomové práce bere za úkol provést kontrolní vypočet 
vybraného uzlu turbíny – v našem případě stupně turbíny jak lze vidět na Obr. 4-1 (statorové a 
rotorové řady). Pro správnou dedukci a určení, která z uvažovaných možností lopatkování bude 
zvolena, je potřeba pochopit základní myšlenku teorie axiálního stupně turbíny a neméně potřebným 
požadavkem je i znalost terminologie v lopatkářském odvětví podle Obr. 4-2. Proto bude nynější 
kapitola strukturována podle zavedených zvyklostí z odborných publikací zabývajících se danou 
tématikou. Výpočtové podklady zvolené metodiky byly publikovány v roce 1951 Ainleyem a 
Mathiesonem [5] (A-M) a našly uplatnění především při výpočtech turbínových stupňů na bázi 
jednorozměrné teorie. Jejich metodika byla později ještě mnohokrát modifikována – v roce 1970 
Dunhamem a Camem [6] (AMDC), a poté v roce 1982 Kackerem a Okapuu [7] (AMDC-KO).  
Přestože od publikování původní koncepce metody uběhlo již skoro 60 let, bývá tento způsob 
určování jednotlivých ztrát v lopatkovém stupni stále využíván. Zmíněná metoda bývá v odborných 
článcích a publikacích značena zkratkou počátečních písmen příjmení autorů, kteří se zasloužili o její 
vznik, tedy: AMDC-KO  (D. G. Ainley, G. C. R. Mathieson, J. Dunham, P. M. Came, S. C. Kacker, U. 
Okapuu). 
 

 
Obr. 4-1 Elementární stupeň axiální turbíny (rovnotlaké) (upraveno z [12]) 

4.1 Analýza lopatkové řady 

[8], [9], [7], [11], [12] 
Při analýze lopatkové řady předpokládáme, že nedochází k přenosu tepla ani vnější práce, pouze se 
mění tepelná energie pracovní látky v kinetickou a popř. obráceně podle vztahu z Obr. 4-4 
 
pro statorovou řadu: 

       
  

 

 
    

  
 

 
     

pro rotorovou řadu: 
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Obr. 4-2 Terminologie značení lopatek (upraveno z [11] ) 

Nyní budeme předpokládat, že ztráty, které vznikají v průběhu expanze v řadě (statorové/rotorové) 
globálně, zatěžují pouze střednici, a že tyto ztráty lze vyjádřit buď: 
 

a) Součinitelem poklesu celkového tlaku: 
 

Pro statorovou řadu:     
  

 

  
   

 

Pro rotorovou řadu:     
   

 

   
   

 
b) Účinností řady: 

Pro statorovou řadu:     
  
 

 

    
  

  
 

 

 

 

Pro rotorovou řadu:     
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c) Ztrátovým koeficientem: 
 

Pro statorovou řadu:     
  

    
 

  
    

 

 

Pro rotorovou řadu:     
   

      
 

   
    

 

 
Při aerodynamickém návrhu turbínového lopatkování je potřeba znát ztráty zatěžující statorovou a 
rotorovou mříž. Ke kvantitativnímu hodnocení ztrát se používá celá řada veličin lišících se svojí 
definicí a z nich vycházejících číselných hodnot. V tomto případě bude použit k definici ztrát tzv. 
ztrátový koeficient celkového tlaku, který vyjadřuje ztrátu nevratností expanze ve statorové/rotorové 
řadě, nejčastěji bývá použito toto vyjádření v USA a v Kanadě, kde teorii vyvíjel D. G. Ainley. Fyzikální 
význam jednotlivých veličin v rovnicích c) bude znázorněn níže v Obr. 4-4. 

Dalším předpokladem při výpočtu jednotlivých ztrát je skutečnost, že autor textu měl 
k dispozici předběžný výpočet celé turbíny, včetně výpočtu přetlakového lopatkování metodou Ca/U 
upravenou pro nesymetrické trojúhelníky. Proto některé z níže uvedených veličin a parametrů bude 
autor brát jako vyřešené a bude s nimi dále počítat. Cílem diplomové práce není výpočet celé parní 
turbíny, nýbrž vyšetřit ztráty vybraného uzlu – stupně turbíny. 
 

4.1.1 Vstupní hodnoty lopatkování 

Vstupní hodnoty a informace protitlakové turbíny (podle metodiky firmy EKOL SPOL. s r.o.): 
Cílem vyšetření ztrát stupně turbíny bylo zjištění a odůvodnění volby daného typu přetlakového 
lopatkování.  
Byly zvoleny 2 varianty přetlakového lopatkování: 

 Přetlaková lopatka s integrální bandáží (příloha 3) 
 Přetlaková lopatka bez bandáže - s přiostřením (příloha 4) 

  
Obr. 4-3 Přetlakové lopatkování (s bandáží vlevo; bez bandáže vpravo) 
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Protitlaková turbína R12-9/2, na které byla provedena GO, má 2 nosiče (VT a NT). Každý z nosičů nese 
15 řad statorových lopatek, celkově je turbína 30-ti stupňová (60-ti řadová). Bylo rozhodnuto, že 
referenčním stupněm pro uskutečnění výpočtu bude poslední stupeň lopatkování VT nosiče – 
15. stupeň (29.-30. řada), a to z důvodu průměrných hodnot jak fyzikálních, tak aerodynamických 
parametrů uvnitř turbíny.  
 
Pozn.: (25 z 30 stupňů přetlakového lopatkování je stejného profilu T520) podle přílohy: Návrh 
lopatkování. 
 
Vstupní hodnoty obsahují i informace o řadách před a za referenčním stupněm, protože některé 
hodnoty daného stupně jsou stejné pro stupeň následující.  
Například „teplota za 28. řadou“ je rovna „teplotě před 29. řadou“. Podrobnější informace jsou 
uvedeny v Tab.  4-1 pro lopatku s integrální bandáží a v Tab.  4-2 pro lopatku bez bandáže. 
 
Tab.  4-1 Vstupní hodnoty lopatkování s integrální bandáží (28.-31.řada) 

1. varianta             

lopatkování s integrální bandáží 
     

  

              

řada veličina rozměr 28 29 30 31 

profil T-profil [-] 520 520 520 520 

tětiva profilu C [mm] 22,40 22,40 22,40 22,40 

ax.šířka dřážky B [mm] 14,40 14,40 14,40 14,40 

ax. mezera před řadou Axm [mm] 4,60 5,40 4,60 5,40 

radiální mezera K [mm] 0,70 0,70 0,70 0,70 

typ radiální mezery s band. [-] 3 3 3 3 

úhel nastavení  *°+ 49 49 49 49 

rozteč s [mm] 18,3214 18,3214 18,259 17,7359 

poměrná rozteč s/C [-] 0,8179 0,8179 0,8151 0,7918 

počet lopatek Z [-] 97 98 99 102 

stř. průměr lopatkování Dstř [mm] 564,93 569,52 573,94 578,54 

výška kanálu L [mm] 56,89 56,92 59,95 56,98 

    
    

  

tlak před řadou p1 [bar] 44,6775 43,9588 43,2333 42,5123 

entalpie před řadou h1 [kJ/kg] 3308,61 3304,30 3299,80 3295,29 

měrný objem za řadou v2 [m
3
/kg 0,0714 0,0724 0,0734 0,0746 

teplota za řadou T2 *°C+ 440,93 438,55 436,17 433,42 

suchost páry za řadou x2 [-] 1,3003 1,2964 1,2926 1,2882 

              

výstupní úhel z řady 1  / 2 *°+ 15,40 15,40 15,30 14,50 

výstupní úhel z řady 1 / 2 *°+ 77,06 76,88 76,74 65,23 

střední obvodová rychlost Ustř [m/s] 89,19 89,91 90,60 91,32 

ax. Rychlost na výstupní hraně Ca [m/s] 26,18 26,42 26,45 26,72 

účinnost řady st [-] 0,8485 0,8601 0,8588 0,8562 

úhel náběhu i0 *°+ 14,3870 6,3356 6,5164 6,6622 

Pozn.: 1  / 2 =  pro statorovou řadu (abs.rychlost)/ pro rotorovou řadu (relativní rychlost) 
  



 

Fakulta strojního inženýrství 
Odbor energetického inženýrství 
VUT v Brně 

Přetlakové lopatkování parní turbíny / výpočet ztrát ve stupni 
Bc. Tomáš Potměšil 

2011  
 

- 66 - 
 

 
Tab.  4-2 Vstupní hodnoty lopatkování bez bandáže (28.-31.řada) 

2. varianta             

lopatkování s integrální bandáží 
     

  

              

řada veličina rozměr 28 29 30 31 

profil T-profil [-] 520 520 520 520 

tětiva profilu C [mm] 22,40 22,40 22,40 22,40 

ax.šířka dřážky B [mm] 14,40 14,40 14,40 14,40 

ax. mezera před řadou Axm [mm] 4,60 5,40 4,60 5,40 

radiální mezera  [mm] 0,70 0,70 0,70 0,70 

typ radiální mezery bez band. [-] 0 0 0 0 

úhel nastavení  *°+ 49 49 49 49 

rozteč S [mm] 18,3214 18,3214 18,259 17,7359 

poměrná rozteč S/C [-] 0,8179 0,8179 0,8151 0,7918 

počet lopatek Z [-] 97 98 99 102 

stř. průměr lopatkování Dstř [mm] 564,93 569,52 573,94 578,54 

výška kanálu L [mm] 56,89 56,92 59,95 56,98 

  
     

  

tlak před řadou p1 [bar] 44,9887 44,2655 43,5331 42,8053 

entalpie před řadou h1 [kJ/kg] 3317,17 3313,08 3308,81 3304,52 

měrný objem za řadou v2 [m
3
/kg 0,0714 0,0724 0,0734 0,0746 

teplota za řadou T2 *°C+ 444,87 442,59 440,30 437,67 

suchost páry za řadou x2 [-] 1,3061 1,3023 1,2985 1,2942 

              

výstupní úhel z řady 1  / 2 *°+ 15,40 15,40 15,30 14,50 

výstupní úhel z řady 1 / 2 *°+ 76,52 76,42 76,11 64,82 

střední obvodová rychlost Ustř [m/s] 89,19 89,91 90,60 91,32 

ax. Rychlost na výstupní hraně Ca [m/s] 26,26 26,48 26,53 26,79 

účinnost řady st [-] 0,7988 0,8121 0,8106 0,8060 

úhel náběhu i0 *°+ 14,7015 6,8847 6,9847 7,2854 

Pozn.: 1  / 2 =  pro statorovou řadu (abs.rychlost) / pro rotorovou řadu (relativní rychlost) 
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4.1.2 Analýza Stotorové a rotorové řady 

Pomocí vstupních hodnot byla analyzována statorová a rotorová řada během expanze. 
Charakteristické body byly spočítány v programu MS Excel s nástavbou parních tabulek IFPWS-97. 
Rozbor a hodnoty charakteristických bodů expanze pro 15. stupeň turbíny podle Obr. 4-4 jsou 
vypočítány v příloze 1 (lopatka s bandáží) a v příloze 2 (lopatka bez bandáže). 

 
Obr. 4-4 Expanze ve statorové a rotorové řadě (charakteristické body) 
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4.2 Značení geometrických a aerodynamických parametrů 

Nejdříve však musí být vysvětlena nomenklatura úhlů z Tab.  4-1 a Tab.  4-2, kde podle zavedených 

zvyklostí společnosti EKOL jsou úhly  i  brány od obvodového směru. Při výpočtech ztrát podle 

AMDC-KO jsou úhly  i brány z axiálního směru. Rozdíly v orientacích úhlů jsou uvažovány 
v souladu s Obr. 4-5 a Obr. 4-6. 
 

 
Obr. 4-5 Orientace úhlů EKOL 

 

 
Obr. 4-6 Orientace úhlů AMDC-KO 

 
Z obrázků je patrné různé značení a indexace příslušných úhlů. Je tak voleno s úmyslem 
jednoznačného rozlišení mezi zadanými parametry. Přepočet z metody „Ekolu“ na „Ainleiyho“ úhly je 
následující: 
 
ŘEZ 0 (před statorem): 

  
   

           

  
   

           

   
   

            
 
ŘEZ 1 (za statorem/ před rotorem): 

  
   

          

  
   

          

   
   

           
 
ŘEZ 2 (za rotorem): 
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4.2.1 Úhel náběhu statorové/rotorové lopatky 

Úhel náběhu je rozdíl vstupního úhlu proudu a vstupního úhlu profilu lopatky. Za kladnou hodnotu 
úhlu náběhu je považován takový úhel náběhu, který vede k většímu ohnutí v mříži, neboli zvýšení 
namáhání profilu lopatky od proudu pracovní látky.  
Pro kladnou hodnotu je tedy: 
 

Statorová lopatka:   
  (  

   
    

   
)  (      ) 

Rotorová lopatka   
  (  

   
    

   
)  (      ) 

 

Kde:   
   

    
   

 ;   
   

    
   

 
 

4.2.2 Vstupní/výstupní úhel profilu 

v případě, že pracovní látka proudí v turbíně v intervalu, kdy Machovo číslo odpovídá: 
         {     } , lze považovat výstupní úhel proudu pro lopatku s nulovou radiální vůli za 
nezávislý na machově čísle. Určí se pouze z geometrických parametrů mříže. 
 
Základními vstupními hodnotami pro výpočet jsou: 

a) Průměr vepsané kružnice do hrdla mříže (o) 
b) Rozteč mříže (s) 

 
Pomocí těchto hodnot zjištěných z navrženého lopatkování se vypočítá určitá počáteční aproximace 
výstupního úhlu: 

   
   

            ⁄   

   
   

            ⁄   

   
   

            ⁄   
 
Je-li výstupní partie lopatky na podtlakové straně profilu zaoblená (s poloměrem křivosti – e), zavádí 
se ještě korekce výstupního úhlu na tuto křivost, která hodnotu výstupního úhlu od axiálního směru 
zvětšuje. Větší množství informací pojednává o této tématice popsané v [5]. 
 
Mezi vstupní parametry pro výpočet ztrát stupně ovšem již byl zahrnut úhel náběhu (i), pomocí 

kterého lze jednoduše vypočítat     
   

 i     
   

.  
 
 
Pro zjednodušení a přehlednost celého výpočtu již bude používáno jen jednoho značení 
geometrických parametrů podle AMDC-KO, které bylo doposud indexováno - „ (A)“. Nyní v tomto 
textu dále bude kterýkoliv úhel odpovídat nomenklatuře Ainley-Mathiesona, index (A) bude 
vynechán. 
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4.3 Ztráty v lopatkové mříži 

Energetické ztráty v lopatkových mřížích jsou výsledkem proudění pracovní látky (reálné, vazké 
tekutiny) lopatkovou mříží. Celkové ztráty jsou rozděleny do jednotlivých okruhů ztrát, které 
takto byly rozděleny podle různých autorů. Jak již bylo výše zmíněno, pro výpočet ztrát bylo 
použito vztahů a rozdělení celkových ztrát podle Ainleyho a Mathiesona (A-M) následujícím 
způsobem: 
 
Za základ výpočtu ztrát použijeme informace podrobně popsané v [8], [7]. Rovnice, které budou 
v dalším textu uvedeny, přísluší rotorové řadě. Příslušné rovnice pro statorovou mříž 
dostaneme záměnou úhlů a indexů podle pravidla.: 
  

      
        
      

        
      

 
Orientace úhlů je přitom uvažována v souladu s Obr. 4-7, odkud je vidět, že úhly jsou 
odečítávány od axiálního směru a jsou kladné, je-li jejich smysl totožný s kladným směrem 
vektoru obvodové rychlost (U). 
 

 
Obr. 4-7 Orientace úhlů ve stupni 
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4.3.1 Celkové ztráty - YT 

Podle AMDC-KO z [5], [6], [7] jsou celkové ztráty v lopatkové mříži dány součtem čtyř složek:  
 

                   (4-1) 
 

1. Ztráty profilové - (YP): 
2. Ztráty sekundárním prouděním - (YS) 

3. Ztráty konečnou tloušťkou odtokové hrany - (Y) 
4. Ztráty radiální mezerou (Yk) 

- bližší informace a podrobnější specifikaci jednotlivých ztrát nalezneme v [9] a [10] 

4.3.2 Ztráty profilové – YP 

Profilové ztráty jsou v podzvukové oblasti při nulovém úhlu náběhu počítány z rovnice 
 

         (
 

 
    

       ) (4-2) 

 

základní profilová ztráta -   
   je vypočtena podle původní metodiky Ainley-Mathieson, která 

se dostane lineární kombinací profilových ztrát YP1 a YP2. 
 

  
  (    |

   

  
|  

   

  
          )  (

    ⁄

   
)
|
   
  

|
 (4-3) 

YP1  platí pro mříž s reakčním lopatkováním (L, určí se podle Obr. 4-8 

YP2 platí pro mříž s akční lopatkováním (L, určí se podle Obr. 4-9 
 
Tab.  4-3 Hodnoty profilových ztrát podle (A-M) pro (1L=0) 

s/C 
l 2 l  [°] 

40° 50° 60° 65° 70° 75° 80° 

0,3 0,0610 0,0630 0,0640 0,0670 0,0680 0,0664 0,0674 

0,4 0,0470 0,0490 0,0510 0,0545 0,0565 0,0570 0,0620 

0,5 0,0360 0,0380 0,0400 0,0420 0,0450 0,0490 0,0570 

0,6 0,0280 0,0300 0,0320 0,0355 0,0405 0,0450 0,0570 

0,7 0,0230 0,0240 0,0260 0,0290 0,0360 0,0460 0,0590 

0,8 0,0200 0,0220 0,0230 0,0300 0,0390 0,0500 0,0630 

0,9 0,0180 0,0200 0,0240 0,0310 0,0420 0,0570 0,0760 

1,0 0,0170 0,0210 0,0270 0,0370 0,0490 0,0630 - 

1,1 0,0170 0,0220 0,0320 0,0430 0,0560 - - 

 

Tab.  4-4 Hodnoty profilových ztrát podle (A-M) pro (1L=-2) 

s/C 
l 2 l  [°] 

40° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 

0,3 0,1400 0,1430 0,1450 0,1470 0,1550 0,1620 0,1697 

0,4 0,1080 0,1120 0,1160 0,1190 0,1300 0,1420 0,1550 

0,5 0,0870 0,0920 0,0970 0,1040 0,1190 0,1350 0,1503 

0,6 0,0730 0,0800 0,0870 0,1010 0,1160 0,1400 0,1580 

0,7 0,0670 0,0740 0,0830 0,1030 0,1210 0,1480 0,1690 

0,8 0,0660 0,0760 0,0800 0,1070 0,1280 0,1610 0,1860 

0,9 0,0690 0,0810 0,0930 0,1150 0,1390 0,1760 0,2043 

1,0 0,0750 0,0880 0,1030 0,1240 0,1520 0,1930 0,2253 
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Z tabelárních hodnot zjištěných z [8] byly vykresleny polynomické křivky závislostí do grafů. 
Pomocí trendových křivek, které dokáží přibližně určit vzorec funkční závislost, byl výpočet 

aproximován pro zadanou poměrnou rozteč (s2/C2) = 0,8151 a pro 2=74,70°. 
 

Obr. 4-8 Profilové ztráty mříže prvního typu 

 
 

Obr. 4-9 Profilové ztráty mříže druhého typu 

 
 

Pro  s2/C2  =0,8151 bylo vypočteno:               
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Korekční faktor –    – udává vliv urychlení proudu pracovní látky na profilové ztráty. Jeho vliv 
je ovšem uvažován (korekční faktor je vyšší než 1) až po překročení        . Jeho vztah je 
dán:  
 

               (4-4) 
 
Kde 
           pro         
                       pro         
                           

  
 
Přídavná ztráta –    – tzv. ztráta rázem na náběžnou hranu profilu. Její vztah je poměrně 
komplikovaný a z grafu funkce podle [7+ vyplývá necitlivost na růst přídavných ztrát, pokud 
       . Její vztah je dán: 
 

                      
   

   
 (

  

  
)  

  (     
 

    
 )

 
   

  (     
 

    
 )

 
   

 (4-5) 

 
Korekční součinitel Reynoldsova čísla –     – profilové ztráty byly původně experimentálně 

zjišťovány při referenční hodnotě Reynoldova čísla          je potřeba při jeho odchylkách 
korigovat profilové ztráty. 
 

    

{
 
 

 
 (

  

     )
    

               

                                                       

(
  

   )
    

                

 (4-6) 

 
 
Reynoldsovo číslo -    

 

   
     

  
   C2  … tětiva profilu 

        … kinematická viskozita 
   …výstupní relativní rychlost z rotorové řady  

      

4.3.3 Ztráty sekundární - YS 

Sekundární ztráty se počítají ze vzorce: 
 

         
     (4-7) 

 

Sekundární ztráty -   
 - označuje ztrátu sekundárního proudění (s výjimkou korekce na štíhlost 

lopatky) původní metodikou (AMDC) podle [5]. Vztah pro její výpočet je dán: 
 

  
             

      

           
              (4-8) 
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Kde      značí úhel příslušící střední aerodynamické rychlosti. Ve statorové řadě je tento úhel 
značen pro absolutní rychlosti -   . V rotorové řadě, pro kterou jsou dosavadní vzorce psány, 
přísluší relativním rychlostem, podle vztahu: 
 

        (
         

 
) (4-9) 

Korekční součinitel sekundárních ztrát -      
 

           √      ⁄

    ⁄
  pro     ⁄    

     

    ⁄
   pro     ⁄    

 
Součinitel urychlení proudu -     
 
                    udává vliv urychlení proudu na sekundární ztráty v podzvukové oblasti 

Kde     (  

    ⁄
)
 

  

 

4.3.4 Ztráty konečnou tloušťkou odtokové hrany - Y 

Rychlostní součinitel řady je definován jako poměr mezi skutečnou a izoentropickou rychlostí 
v řadě, neboli nám vyjadřuje účinnost, s jakou proudí pracovní látka skrze lopatkové mříže. 
Rychlostní součinitel je dán: 

  
  

    
 (4-10) 

 
Tato definice charakterizuje ztráty v lopatkové mříži a lze se přesvědčit, že mezi     a    platí 
vzájemně jednoznačný vztah [8] a [10]. 

  
*     

 
  (    

  )    
 +

 
 

     

  (     
 

    
 )

 
 

   

 (4-11) 

 
Veličina      , charakterizuje ztrátu kinetické energie nevratností během expanze v řadě. 
 

         

Pomocí drobného odvození je vztah definován: 
 

    

   
 

        

 
Lze vyjádřit celkovou ztrátou konečnou tloušťkou odtokové hrany rovnicí: 
 

                     
[     

 
  (

 

       )    
 ]

 
 

   
  

  (     
 

    
 )

 
 

   

 (4-12) 

Hodnoty veličiny     byly v [7+ experimentálně zjišťovány v závislosti na poměru       a jejich 
vzájemný vztah byl převeden do Obr. 4-10. Zjištěné hodnoty jsou určeny jak pro turbínové mříže 
prvního typu         , tak pro turbínové mříže druhého typu          . Pro libovolné jiné 
konfuzorní mříže je pak     vypočítáno se stejnou logikou jako tomu bylo již u profilových ztrát, 
z rovnice: 

                        
  |   

  
|     

  
     

     
   (4-13) 
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Vykreslené křivky z Obr. 4-10 byly nejdříve graficky odečteny [8] a [7], z nich poté vytvořené 
tabelární hodnoty daly vzniknout trendovým křivkám, pomocí nichž vznikly polynomické vzorce 

pro určení     na základě znalosti poměru 2/o2. Teprve poté je použito rovnice pro výpočet 
jiné libovolné konfuzorní mříže lišící se od turbínové mříže prvního a druhého typu. 
 

Obr. 4-10 Hodnoty funkce charakterizující ztrátu kinetické energie 

 
 

Pro naše  2/o2  =0,07256236 bylo vypočteno:      
             

 

                                
            

4.3.5 Ztráta radiální mezerou - Yk 

Jediná z výše zmíněných ztrát nebude vypočítána pomocí metodiky AMDC-KO z důvodů jejího 
vynechání ve výpočtovém programu pro výpočet přetlakového lopatkování. Namísto ní bude 
použito vztahů publikovaných v [5] podle dosavadní systematiky členění ztrát. 
Ztráta radiální mezerou je dána: 
 

     
 

    ⁄
             

  
      

     
(
  

  
)
    

 (4-14) 

 
Kde B je parametr lopatky:          pro nebandážovanou lopatku 
             pro bandážovanou lopatku 
  

 Dy
2= 0,3012x2 + 0,0904x - 0,0005 

Dy2
1= 0,6573x2 + 0,116x - 0,0006 

0
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4.3.6 Shrnutí teorie k výpočtu ztrát v lopatkové mříži 

Popsaná metodika výpočtu byla naprogramována již dříve do PBS programu v jazyce basic. Pro 
zdárný výpočet, odpovídající co nejvíce realitě, je potřeba znát celkově 18 formálních parametrů: 
 
Tab.  4-5 Parametry potřebné k výpočtu ztrát metodikou AMDC-KO 

RH poloměr náboje [mm]   Re Reynoldsovo číslo [-] 

RT poloměr skříně [mm]   Tmax max. tloušťka profilu [mm] 

1L vstupní uhel lopatky [°]   s rozteč [mm] 

1 vstupní úhel proudu [°]   C tětiva profilu lopatky [mm] 

2 výstupní úhel proudu [°]    úhel nastavení [°] 

p1 statický tlak před řadou [bar]    tloušťka výst.hrany [mm] 

p2 statický tlak za řadou [bar]   o velikost hrdla kanálu [mm] 

Mw1 vstupní Machovo číslo [m/s]   k radiální mezera [mm] 

Mw2 výstupní Machovo číslo [m/s]   typ typ bandáže [-] 

 
Podotýkám, že výše vypsané formální parametry potřebné k výpočtu ztrát z Tab.  4-5 jsou 
vypsány pouze pro rotorovou řadu. Pokud jsou ovšem dodržena již zmíněná pravidla 
systematiky, slouží výpočet i pro statorovou řadu. Použitelnost samotného výpočtu je pouze 
omezena a platí pro případ podzvukového proudění a při nulovém úhlu náběhu. Více informací 
v [8]. 
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4.4 Vlastní výpočet ztrát rotorové řady (15. stupně) 

4.4.1 Profilová ztráta - YP 

Zadané a dopočítané hodnoty: 

1L 6,60 ° 
 

 1,3 [-] 

2 -74,70 ° 
 

a =  4,3333 [-] 

t2 = Tmax 5,38 mm 
 

RM 8314,41 J/(kmol.K) 

C2 22,4 mm 
 

MH2O 18,02 kg/kmol 

k1 1 [-] 
 

r 461,52 J/(kg.K) 

RH1 256,3 mm 
 

Re 1,179E+06 [-] 

RT1 313,22 mm 
 

 2,5942E-05 Pa.s 

w1 27,13 m/s 
 

v 0,0734 m
3
/kg 

w2 100,23 m/s 
 

 13,6248 kg/m
3
 

c2≈c1 632,64 m/s 
 

 1,90405E-06 m
2
/s 

p1 43,2333 bar 
 

      

p2 42,5112 bar 
 

YP1 0,050061458 [-] 

h2 3295,29 kJ/kg 
 

YP2 0,186176131 [-] 
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člen               ⃗⃗    odmocnina ze záporného čísla, proto se neuvažuje. 
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4.4.2 Ztráta sekundární - YS 

Zadané a dopočítané hodnoty: 

1 13,12 [°] 

  

B2 14,4 [mm] 

2 -74,70 [°] 

  

l2 56,95 [mm] 

m -59,70 [°] 

  

l2/c2 2,54 [-] 

C2 22,4 [mm] 

  

kP 1 [-] 

 
VÝPOČET: 

        (
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)              

 

         
                              (4-7) 

 

4.4.3 Ztráty konečnou tloušťkou odtokové hrany - Y 

Zadané a dopočítané hodnoty: 

 1,30 [-] přeh. pára 

  

2/o2 0,07256 [mm] 

a = -1 4,33 [-] 

  

Mw2 0,1584 [m/s] 

2 0,32 [mm] 

  

Dy

 0,011278 [-] 

o2 4,41 [mm] 

  

Dy

 0,007647 [-] 

 

Pozn.:    
       

  byly spočítány pomocí dosazení2/o2 do rovnic spojnice trendu, které jsou 
umístěny přímo v grafu funkce     viz Obr. 4-10.  
 
VÝPOČET: 

       
  |

   

  
|  

   

  
     

     
   

         |
     

      
|  

     

      
                               

(4-13) 

 

   
*     

 
  (  

       )    
 +

 
 

     

  (     
 

    
 )

 
 

   

 
*       

 
 (  

          
)        +

     
  

  (       
 

        )
 

  
 
                

(4-12) 



 

Fakulta strojního inženýrství 
Odbor energetického inženýrství 
VUT v Brně 

Přetlakové lopatkování parní turbíny / výpočet ztrát ve stupni 
Bc. Tomáš Potměšil 

2011  
 

- 79 - 
 

 

4.4.4 Ztráta radiální mezerou – Yk 

Zadané a dopočítané hodnoty: 

B 0,37 [-] s bandáží 
 

kgeom 0,70 [mm] 

  0,47 [-] bez bandáže 
 

l2 56,95 [mm] 

Z 3 [-] 

  

C2 22,40 [mm] 

Pozn.  Z – počet břitů v řadě 
 kgeom – skutečná radiální vůle (z výkresu) 
 k2 – radiální mezera přepočítaná v případě většího počtu břitů než 1 (u bandážovaných  
           lopatek) 
 
Při výpočtu bylo voleno běžné bandážování (B=0,37) s labyrintovými ucpávkami, které tvoří 3 
břity pro každou řadu (statorová/rotorová). Při výpočtu nebandážované lopatky vzroste ztrátová 
konstanta na hodnotu (B=0,47), a přestože je nebandážovaná lopatka s volným koncem, 
uvažovaný počet břitů se rovná (Z=1). Přiostření na volném konci lopatky se projevu snížením 
přetékání páry mimo lopatkový kanál. 
 
VÝPOČET: 
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4.4.5 Celkové ztráty v lopatkové mříži - YT 

Nyní po vypočítání jednotlivých ztrát v rotorové řadě turbínové mříže můžeme vyčíslit celkové 
ztráty. 
 
Vypočítané hodnoty: 

YP 0,03166 [-] 
 

 

Y 0,01149 [-] 

kRe 0,9675 [-] 
 

 

Yk 0,05677 [-] 

YS 0,03166 [-] 

      
                    
 
                                                            

(4-1) 
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Tab.  4-6 Souhrn parametrů lopatky s integrovanou bandáží 

                  

  Výsledky výpočtu ztrát v lopatkové mříži 
   

  

  (metodou AMDC-KO) 
     

  

  
       

  

  geometrické parametry mříže: 
    

  

  řada 15 s integrovanou bandáží   

  
       

  

  
 

stator 
  

rotor   

  RT 313,22 mm 
 

RT 315,45 mm   

  RH 256,30 mm 
 

RH 258,50 mm   

  Tmax 5,37 mm 
 

Tmax 5,37 mm   

  k 0,70 mm 
 

k 0,70 mm   

   0,32 mm 
 

 0,32 mm   

  s1 18,3214 mm 
 

s2 18,2590 mm   

  c1 22,40 mm 
 

c2 22,40 mm   

  o1 4,3541 mm 
 

o2 4,3179 mm   

  i0 6,3356 ° 
 

i1 6,5164 °   

  
 

    
 

 
      

   77,06 ° 
 

 76,88 °   

   15,40 ° 
 

 15,30 °   

  0L 83,40 ° 
 

1L 83,40 °   

       
 

   °   

  
(A)
 -12,94 ° 

 


(A)
 13,12 °   

  
(A)
 74,60 ° 

 


(A)
 -74,70 °   

  L
(A)
 -6,60 ° 

 

L
(A)
 6,60 °   

       
 

       

   49 ° 
 

 49 °   

  
       

  

  kinematické parametry mříže: 
    

  

  řada 29/30 s bandáží             

  
       

  

  p0 43,9588 bar 

    
  

  p1 43,2333 bar 

    
  

  p2 42,5123 bar 

    
  

  
 

    

    
  

  M0C 0,04240 [-] 

    
  

  M1C 0,15702 [-] 

    
  

  M1W 0,04288 [-] 

    
  

  M2W 0,15844 [-] 

    
  

  ReStator 1,18183E+06 [-] 

    
  

  ReRotor 1,17923E+06 [-] 
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Tab.  4-7 Souhrn parametrů lopatky bez bandáže 

  

                  

  Výsledky výpočtu ztrát v lopatkové mříži 
   

  

  (metodou AMDC-KO) 
     

  

  
       

  

  geometrické parametry mříže: 
    

  

  řada 15 bez bandáže   

  
       

  

  
 

stator 
  

rotor   

  RT 313,22 mm 
 

RT 315,45 mm   

  RH 256,30 mm 
 

RH 258,50 mm   

  Tmax 5,37 mm 
 

Tmax 5,37 mm   

  k 0,70 mm 
 

k 0,70 mm   

   0,32 mm 
 

 0,32 mm   

  s1 18,3214 mm 
 

s2 18,2590 mm   

  c1 22,40 mm 
 

c2 22,40 mm   

  o1 4,3541 mm 
 

o2 4,3179 mm   

  i0 6,8847 ° 
 

i1 6,8847 °   

  
 

    
 

 
      

   76,52 ° 
 

 76,42 °   

   15,40 ° 
 

 15,30 °   

  0L 83,40 ° 
 

1L 83,40 °   

       
 

 
  °   

  
(A)
 -13,48 ° 

 


(A)
 13,58 °   

  
(A)
 74,60 ° 

 


(A)
 -74,70 °   

  L
(A)
 -6,60 ° 

 

L
(A)
 6,60 °   

       
 

 
      

   49 ° 
 

 49 °   

  
       

  

  kinematické parametry mříže: 
    

  

  řada 29/30 s bandáží             

  
       

  

  p0 44,9887 bar 

    
  

  p1 44,2655 bar 

    
  

  p2 43,5331 bar 

    
  

  
 

    

    
  

  M0C 0,04249 [-] 

    
  

  M1C 0,15690 [-] 

    
  

  M1W 0,04292 [-] 

    
  

  M2W 0,15842 [-] 

    
  

  ReStator 1,17720E+06 [-] 

    
  

  ReRotor 1,17506E+06 [-] 
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Tab.  4-8 Souhrn výsledků výpočtu ztrát 

                

  Výsledky výpočtu ztrát v lopatkové mříži 
   

  

  (metodou AMDC-KO) 
     

  

  
      

  

  
      

  

  řada 15 s bandáží bez bandáže   

    stator rotor stator rotor   

  Profilové ztráty YP 0,030630 0,030641 0,030652 0,030660   

  Sekundární ztráty YS 0,035635 0,035321 0,035821 0,035543   

  Ztráta odtokovou hranou Y 0,011687 0,011494 0,011687 0,011494   

  Ztráta radiální mezerou YK 0,056430 0,057481 0,103038 0,104646   

  Ztráta vlhkostí YX 0 0 0 0   

  Ztráta vějířová Yvěj 0 0 0 0   

  Celkové ztráty YT 0,134382 0,134936 0,181197 0,182343   

  
      

  

  
      

  

  Podíl jednotlivých ztrát 
     

  

  
      

  

  řada 15 s bandáží bez bandáže   

    stator rotor stator rotor   

  Profilové ztráty YP / YT *100% 22,79% 22,71% 16,92% 16,81%   

  Sekundární ztráty Ys / YT *100% 26,52% 26,18% 19,77% 19,49%   

  Ztráta odtokovou hranou Y / YT *100% 8,70% 8,52% 6,45% 6,30%   

  Ztráta radiální mezerou YK / YT *100% 41,99% 42,60% 56,87% 57,39%   

  
      

  

  a) Poměr celkového tlaku  0,9977 0,9979 0,9969 0,9968   

  b) Účinnost mříže   0,8624 0,8564 0,8134 0,8108 
  

  c) Ztrátový koeficient YS nebo YR   0,134   0,135   0,181   0,182 
  

                

 
Z Tab.  4-8 je patrný trend zvyšování ztrát radiální mezerou na celkových ztrátách v případě 
rozdílné varianty lopatkování. Lze říci, že námi myšlená lopatka s integrovanou bandáží má 
zhruba o 5 % vyšší účinnost jak ve statorové, tak i rotorové řadě než lopatka bez bandáží. 
Dosažená vyšší účinnost se přitom pojí především ke ztrátě radiální mezerou. V tomto ohledu se 
projeví integrovaná bandáž ve zvýšení účinnosti, tedy ve snížení ztrát o více než 4 % pro 
statorovou/rotorovou řadu!  
Tedy správně volený aerodynamický tvar lopatek zaručuje energetickou hospodárnost turbíny – 
dále by bylo potřeba zkontrolovat lopatky na pevnostní zatížení od statických a dynamických 
složek namáhání. Statické namáhání vzniká působením odstředivých sil a tokem páry. Dynamické 
namáhání vzniká především chvěním způsobeným periodickými nárazy páry projevující se 
nejcitelněji při částečném ostřiku. 
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4.5 Technickoekonomické srovnání 

Během generální opravy na protitlakové turbíně R12-9/2 již ze zadání zakázky rozhodnuto, mimo 
jiné, že dojde ke kompletní demontáži, výměně a zalopatkování nových lopatek. Pro možnost 
ekonomického hodnocení volby mezi dvěma uvažovanými typy lopatek je potřeba uvést pár 
předpokladů.  
Za prvé je zanedbáno statorové lopatkování v ekonomickém výpočtu, důvodem je cena 
statorových lopatek, která by se příliš nelišila. Podobnost cen obou variant lopatek je způsobena 
jejich obdobnou jednodušší konstrukcí z taženého profilu (nevznikají přídavná namáhání od 
odstředivých sil působících na lopatku, jak tomu je u rotorových lopatek). 
 Za druhé bude zanedbána cena spojovacího materiálu uzavírací rotorové lopatkové řady, 
kterými jsou klíny zámků řad, bočníky, šrouby, závěrné vložky, a to protože není známa jejich 
přesná hodnota. 
 Třetím předpokladem je znalost svorkového výkonu (bez regulovaného odběru) 
z předběžného výpočtu turbíny, který se obecně vypočítá ze známého vztahu: 
 

     ̇                     
̇   

 
 ̇ …….. hmotnostní tok páry *kg/s+ 
     … izoentalpický spád *kJ/kg+ 
     …. termodynamická účinnost *-]                          
   …… mechanická účinnost *-]                       
    …… účinnost převodovky [-] 
   ……. účinnost generátoru *-]                       

 

Pozn.: Statorový kruh s lopatkami, kolíky a bandáží 
 
V případě bandážované statorové lopatky, je lopatka 
vyrobena s čípkem na ploše špičky lopatky, na čípky 
se upevní bandáž vyrobená z plechu mající pro ně 
předvrtané díry (polotovar bandáže se nezkružuje).  
 
Bandáž je uložena na čípky tak, aby dosedala na 
hlavu lopatky (vnitřní průměr). Po zatemování čípku 
k bandáži, vytvoří lopatky tzv. segment.  
 
Statorový kruh je většinou tvořen čtyřmi segmenty 
lopatek po obvodu a je rozdělen dělící rovinou na 2 
díly. Nosiče statorových lopatek jsou osazeny 
statorovými kruhy. Cena by pro uvedenou statorovou 
lopatku byla obdobná jako pro lopatku bez bandáže 
s přiostřením, poněvadž jsou obě z taženého profilu. 
 

 

 
Čtvrtým předpokladem ošetříme výpočet velikosti investice pouze na průtočnou lopatkovou část 
rotoru. Investice zde bude uvažována jako cenový rozdíl mezi původní variantou rotorového 
lopatkování bez bandáže, které je levnější a lopatkováním s bandáží. Cenová nabídka pro výrobu 
lopatek by poté vypadala podobně, jak ukazuje Tab.  4-9. Není zde počítáno s regulačním 
stupněm, který by byl u obou variant lopatkování shodný a tudíž pro náš úkol můžeme zanedbat. 
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Tab.  4-9 Cenová nabídka rot.lopatkování (s bandáže/bez bandáže) 

Cenová nabídka lopatkování rotoru (R12-9/2)           

                  

typ:     s integrovanou bandáží bez bandáže 

Řada Typ lopatky Kusy Cena/kus s DPH Celkem Cena/kus s DPH Celkem 

1 Rotorová T20/14,4 77 1 080 Kč 1 296 Kč 99 792 Kč 980 Kč 1 176 Kč 90 552 Kč 

2 Rotorová T20/14,4 79 1 080 Kč 1 296 Kč 102 384 Kč 980 Kč 1 176 Kč 92 904 Kč 

3 Rotorová T20/14,4 80 1 080 Kč 1 296 Kč 103 680 Kč 980 Kč 1 176 Kč 94 080 Kč 

4 Rotorová T20/14,4 82 1 080 Kč 1 296 Kč 106 272 Kč 980 Kč 1 176 Kč 96 432 Kč 

5 Rotorová T20/14,4 84 1 080 Kč 1 296 Kč 108 864 Kč 980 Kč 1 176 Kč 98 784 Kč 

6 Rotorová T20/14,4 85 1 080 Kč 1 296 Kč 110 160 Kč 980 Kč 1 176 Kč 99 960 Kč 

7 Rotorová T20/14,4 87 1 080 Kč 1 296 Kč 112 752 Kč 980 Kč 1 176 Kč 102 312 Kč 

8 Rotorová T20/14,4 88 1 080 Kč 1 296 Kč 114 048 Kč 980 Kč 1 176 Kč 103 488 Kč 

9 Rotorová T20/14,4 90 1 080 Kč 1 296 Kč 116 640 Kč 980 Kč 1 176 Kč 105 840 Kč 

10 Rotorová T20/14,4 91 1 080 Kč 1 296 Kč 117 936 Kč 980 Kč 1 176 Kč 107 016 Kč 

11 Rotorová T20/14,4 93 1 080 Kč 1 296 Kč 120 528 Kč 980 Kč 1 176 Kč 109 368 Kč 

12 Rotorová T20/14,4 94 1 080 Kč 1 296 Kč 121 824 Kč 980 Kč 1 176 Kč 110 544 Kč 

13 Rotorová T20/14,4 96 1 080 Kč 1 296 Kč 124 416 Kč 980 Kč 1 176 Kč 112 896 Kč 

14 Rotorová T20/14,4 97 1 080 Kč 1 296 Kč 125 712 Kč 980 Kč 1 176 Kč 114 072 Kč 

15 Rotorová T20/14,4 99 1 080 Kč 1 296 Kč 128 304 Kč 980 Kč 1 176 Kč 116 424 Kč 

16 Rotorová T20/14,4 101 1 080 Kč 1 296 Kč 130 896 Kč 980 Kč 1 176 Kč 118 776 Kč 

17 Rotorová T20/14,4 103 1 080 Kč 1 296 Kč 133 488 Kč 990 Kč 1 188 Kč 122 364 Kč 

18 Rotorová T20/14,4 104 1 080 Kč 1 296 Kč 134 784 Kč 990 Kč 1 188 Kč 123 552 Kč 

19 Rotorová T20/14,4 106 1 080 Kč 1 296 Kč 137 376 Kč 990 Kč 1 188 Kč 125 928 Kč 

20 Rotorová T20/14,4 108 1 080 Kč 1 296 Kč 139 968 Kč 990 Kč 1 188 Kč 128 304 Kč 

21 Rotorová T20/14,4 109 1 080 Kč 1 296 Kč 141 264 Kč 990 Kč 1 188 Kč 129 492 Kč 

22 Rotorová T20/14,4 111 1 080 Kč 1 296 Kč 143 856 Kč 990 Kč 1 188 Kč 131 868 Kč 

23 Rotorová T20/14,4 112 1 080 Kč 1 296 Kč 145 152 Kč 990 Kč 1 188 Kč 133 056 Kč 

24 Rotorová T20/14,4 114 1 080 Kč 1 296 Kč 147 744 Kč 990 Kč 1 188 Kč 135 432 Kč 

25 Rotorová T20/14,4 115 1 080 Kč 1 296 Kč 149 040 Kč 990 Kč 1 188 Kč 136 620 Kč 

26 Rotorová T30/17,4 98 1 100 Kč 1 320 Kč 129 360 Kč 1 000 Kč 1 200 Kč 117 600 Kč 

27 Rotorová T30/17,4 99 1 100 Kč 1 320 Kč 130 680 Kč 1 000 Kč 1 200 Kč 118 800 Kč 

28 Rotorová T30/17,4 101 1 100 Kč 1 320 Kč 133 320 Kč 1 000 Kč 1 200 Kč 121 200 Kč 

29 Rotorová T30/17,4 102 1 100 Kč 1 320 Kč 134 640 Kč 1 000 Kč 1 200 Kč 122 400 Kč 

30 Rotorová T30/17,4 104 1 100 Kč 1 320 Kč 137 280 Kč 1 000 Kč 1 200 Kč 124 800 Kč 

Σ       3 782 160 Kč   3 444 864 Kč 
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4.5.1 Roční výnos z prodeje elektrické energie 

Při provozu protitlakové turbíny R12 by produkovaná elektřina sloužila ke krytí vlastní spotřeby, 
ale především by byla prodávána. Předpokládejme, že veškerá elektrická energie bude dodávána 
do elektrizační soustavy a její výkupní cenu můžeme nalézt na burze s elektřinou na Power 
Exchange Central Europe (www.pxe.cz). Hodnota výkupní ceny elektřiny ze dne 6. 5. 2010, tj. ze 
dne kdy byla započata revizní práce na turbíně R12, je 1409 kč/MWh (55,05 EUR/MWh při kurzu 
25,60 kč/EUR). 
 
Svorkový výkon 
Ekonomické zhodnocení investice do lopatkování bude provedeno u 2 variant. Pomocí indexů 
bude rozlišeno o které lopatkování se jedná. 
 
                Varianta s indexem „1“ (lopatkování s bandáží) 
 
                 Varianta s indexem „2“ (lopatkování bez bandáže) 
 
Počet provozních hodin 
Pro uvažované období jednoho roku můžeme vzít v úvahu, že protitlaková turbína bude zatížena 
na 80 % z důvodu kontrol, servisních oprav a neplánovaných odstavení. V ideálním případě by 
turbína dávala maximálně svůj svorkový výkon. 
 
                                       … počet hodin v roce 

  … faktor zatížení 
Množství vyrobené elektrické energie 
Vyrobená elektrická energie je určena jako součin ze svorkových výkonů generátoru a množství 
provozních hodin daného výkonu. 
 
                                        

 
                                         

 
Výnosy z prodeje elektrické energie 
 

                                                
 

                                               
 
                                             
 
                                                                … roční finanční výnos změnou lopatkování 

 

Investiční náklady 
Za přídavné investiční náklady považujeme rozdíl v ceně variant lopatkování z cenové nabídky 
lopatkování z Tab.  4-9. 
 
                                               
 
Při srovnání výnosů z prodeje elektrické energie a investičních nákladů nám vychází jednoznačná 
odpověď, které z variant lopatkování zvolit. Zvolenou variantou by bylo lopatkování 
z integrovanou bandáží přinášející významně vyšší účinnost lopatkového stroje, jež spolu přináší 
výrazně vyšší výnosy z prodeje elektrické energie zdaleka převyšující náklady za dražší variantu 
lopatkování. 

file:///C:/Users/Potměšil/Diplomová%20práce%20-%20Revize%20parní%20turbíny/www.pxe.cz
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Roční výnos při změně na lopatkování s bandáží 
(porovnáváno s lopatkováním bez bandáže v 1. roce provedení změny) 
 
                                              
 
Celkový výnos za předpokládanou dobu životnosti 

(předpokládaná životnost lopatkování               ) 
  

                                            
                                                     

 

 
 

                                                
                                                        

 
                                                          
 

Shrnutí ekonomického výpočtu 

Z vypočítaných teoretických hodnot jasně vyplývá nutnost volby lopatkování s bandáží, které 
v závislosti podle faktoru zatížení přináší významně vysoký zisk z prodeje elektrické energie 
převyšující několikanásobně cenu dražší varianty již zmíněného lopatkování. 
 Při faktoru zatížení         vychází návratnost dražší varianty lopatkování do jednoho 
měsíce, což z hlediska energetické návratnosti investice nemá obdoby. Nelze tvrdit, že by 
lopatkování s integrovanou bandáží bylo natolik skvěle navrženo, spíše by došlo zvolením 
lopatkování bez bandáže k neopodstatněné chybě provozovatele, který by na danou variantu 
přistoupil. Berme proto výsledek ekonomickotechnického srovnání jen jako modelový. 
Podle Tab.  1-1 by za svou životnost (100 000 p h) rozdíl ve výdělku lopatkování při stále stejné 
výkupní ceně elektrické energie (předpokládá se její značný růst do budoucna) činil necelých 95 
milionů Kč, což je jistě modelový ideální příklad, ale který by i za skutečných provozních 
podmínek byl v řádu mnoha desítek milionů Kč. Důvodem tedy zvolené varianty lopatkování není 
vyšší odolnost či životnost, ale předpoklad, že lopatkování s bandáží vydělá během svého 
provozování výrazně více než lopatkování bez bandáže, což je i cílem samotného zákazníka a 
může být i v konečném důsledku důvodem pro výměnu průtočné části lopatkování. 
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Závěr 
Technické vymoženosti dnešní společnosti zasahují do každého odvětví. Technika se 
zdokonaluje, používá erudovanějších systémů a klade tak vyšší důraz na kvalifikovanější 
zacházení  
V dnešní době existuje řada firem zabývajících se navrhováním, výrobou a prodejem nových 
parních turbín, ale musí také existovat firmy, které mají ve svém programu revize, opravy a 
servis turbín již provozovaných, bez nichž by se starší turbíny neobešly. 
Z hlediska provozovatelů energetických centrál jsou právě tyto servisní firmy pro svoji činnost 
velmi ceněny, neboť každé zařízení má svoji vlastní životnost a čas od času potřebuje opravit či 
kompletně vyměnit. 
Diplomová práce se zabývala revizí a generální opravou parní protitlakové turbíny s typovým 
označením R12-9/2. Nejdříve jsem obecně pojednal o rozdělení jednotlivých druhů oprav a GO, 
SO a BO, lišících se podle intervalů jejich provádění a v závislosti na předpokládaných životností 
prvků parních turbín. 
Před provedením revizního nálezu jsem popsal historii turbíny, její nejzávažnější havárie, 
požadavky zákazníka na opravu a byla tak splněna podmínka obeznámení se s 
celou protitlakovou turbínou a jejími kontrolními protokoly, které dávají ucelený náhled na 
potřeby opravy.  

Při provádění revizního nálezu byly objeveny mnohé poruchy na turbosoustrojí, které 
musely být opraveny, mezi kterými bych vyzdvihl například stažení skříně o 1-2 mm, trhlinu ve 
vnitřní části skříně na výstužném žebru mezi difuzory a také nutná výměna lopatkování v celé 
průtočné části turbíny. 
 Dále jsem provedl návrh přetlakového lopatkování jak po konstrukční stránce, tak i po 
stránce termodynamické z pohledu ztrát ve stupni. Navrhl jsem 2 varianty přetlakového 
lopatkování s integrální bandáží a bez bandáže. Výpočet ztrát metodikou AMDC-KO prokázal 
značně se lišící parametry účinností řady, které při jednoduchém technickoekonomickém 
srovnání jasně vyjádřily potřebu zvolit zákazníkovi dražší variantu přetlakového lopatkování, tedy 
lopatku s integrální bandáží. Účinnost zvoleného referenčního stupně (15. stupeň) ve VT dílu 
dosahovala pro lopatku s integrální bandáží okolo 86 %, což bylo cca o 5 % více než pro variantu 
bez bandáže. Dále jsem výpočtem pro ideální provoz turbíny v závodě dokázal, že dražší varianta 
lopatkování se zaplatí již v prvním měsíci po investici díky většímu množství vyrobené elektrické 
energie, která byla vykoupena na trhu s energiemi za cenu aktuální v době provádění revize. 
Generální oprava parní protitlakové turbíny R12-9/2 jasně dokázala, že společnosti zabývající se 
poservisními opravami již provozovaných turbín mají své „místo na slunci“ jisté a že tento trend 
oprav starých turbín je především z finančního hlediska pro zákazníka velice zajímavý. Nová 
turbína o stejných parametrech totiž vyjde, co do investice zákazníka, na mnohonásobek. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Označení Význam Jednotka 

1 vstupní úhel proudu absolutní rychlosti *°+ 

1L vstupní úhel profilu do rotoru *°+ 

2 výstupní úhel proudu absolutní rychlosti *°+ 

2L výstupní úhel profilu *°+ 

m úhel střední aerodynamické rychlosti (pro c)  *°+ 

Axm axiální mezera před řadou [mm] 

B axiální šířka drážky [mm] 

B parametr bandáže [-] 

1 vstupní úhel proudu relativní rychlosti  *°+ 

2 výstupní úhel proudu relativní rychlosti  *°+ 

m úhel střední aerodynamické rychlosti (pro w)  *°+ 

C tětiva profilu lopatky [mm] 

c absolutní rychlost  [m/s] 

ca axiální rychlost [m/s] 

 úhel deviace *°+ 

 tloušťka odtokové hrany lopatky [mm] 

Dstř střední průměr na hraně [mm] 

Dy
2 ztráta kinetické energie nevratností expanze [-] 

 úhel nastavení *°+ 

h měrná entalpie [J/kg] 

 účinnost [-] 

i úhel náběhu *°+ 

K radiální mezera [mm] 

 Poissonova konstanta (Cp/Cv) [-] 

kAR korekční součinitel sekundárních ztrát [-] 

kgeom skutečná radiální vůle (z výkresu) [mm] 

kP korekční faktor profilových ztrát [-] 

kRE korekční součinitel Reynoldsova čísla [-] 

kS součinitel urychlení proudu [-] 

i výška kanálu lopatky [mm] 

M Machovo číslo [-] 

 dynamická viskozita [Pa.s] 

MH2O molekulová hmotnost páry (vody) [kg/(kmol)] 

 kinematická viskozita [m2/s] 

o hrdlo kanálu [mm] 

p tlak [Pa] 

P výkon [W] 

rstř střední poloměr na hraně  [mm] 

r měrná plynová konstanta [J/(kg K)] 

 hustota pracovní látky [kg/m3] 

Re Reynoldsovo číslo  [-] 

RM univerzální plynová konstanta [J/(kmol K)] 

s rozteč [mm] 
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s měrná entropie [J/(kg K)] 

 součinitel poklesu celkového tlaku [-] 

s/C poměrná rozteč [-] 

T teplota *°+ 

Tmax maximální tloušťka profilu lopatky [mm] 

 úhel prohnutí profilu *°+ 

U obvodová rychlost [m/s] 

v měrný objem [m3/kg] 

w relativní rychlost [m/s] 

x suchost páry [-] 

Y ztrátový koeficient [-] 

y rychlostní součinitel pro rotor (pro stator) [-] 

Y ztráta konečnou tloušťkou odtokové hrany [-] 

Yk ztráta radiální mezerou podle AMDC-KO [-] 

YP ztráty profilové podle AMDC-KO [-] 

YP1 profilová ztráta turbínové mříže prvního typu [-] 

YP2 profilová ztráta turbínové mříže druhého typu [-] 

YR přídavná ztráta podle AMDC-KO [-] 

YS ztráta sekundární podle AMDC-KO [-] 

YT celkové ztráty podle AMDC-KO [-] 

Z počet lopatek [-] 

 

indexy význam 

0 před statorem 

1 za statorem / před rotorem 

2 za rotorem 

* celkový 

(A) značení metodou Ainley-Mathieson (horní index) 

A značení metodou Ainley-Mathieson (horní index) 

0L výstupní úhel profilu z rotorové řady (n) 

1L výstupní úhel profilu ze statorové řady (n) 

2L výstupní úhel profilu z rotorové řady (n+1) 

c0 náležící abs.rychlosti na vstupu do statorové řady 

c1 náležící abs.rychlosti na výstupu ze statorové řady 

w1 náležící rel.rychlosti na vstupu do rotorové řady 

w2 náležící rel.rychlosti na výstupu z rotorové řady 

H náboj (angl. hub) 

T skříň (angl. tip) 

+ směr kladného růstu hodnoty veličiny 

- směr záporného růstu hodnoty veličiny 

iz izoentropický 

sv svorkový 

tdi termodynamický 

M mechanický 

Př převodovka 

G generátor 
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