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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny pro spalovnu odpadů 

s regulovaným odběrem pro topný výměník, který má tepelný výkon 15 MWt a teplotní spád 

60/90 °C. V práci bylo nejprve navrženo tepelné schéma, které vycházelo z požadovaných 

parametrů návrhu. Maximální hmotnostní průtok páry do turbíny je 38 t/hod. Tlak a teplota 

admisní páry je 37 bar resp. 440 °C. Teplota odplynění je 105 °C a teplota chladící vody 

na vstupu do kondenzátoru je 20 °C. Následuje návrh a termodynamický výpočet průtočných 

kanálů turbíny. První stupeň turbíny je navržen jako regulační s rovnotlakým lopatkováním. 

Stupňová část turbíny je navržena s přetlakovým lopatkováním a je rozdělena na 6 kuželů, 

ve kterých je celkem 27 stupňů. Proběhla pevnostní kontrola navržených profilů lopatek. Byl 

navržen vyrovnávací píst a systém ucpávek. Na závěr byla navržena ložiska pro uložení 

rotoru a následně byl sestrojen provozní diagram turbíny. Práce je doplněna o konstrukční 

výkres podélného řezu turbíny. 

 

Klíčová slova 

 

Kondenzační parní turbína, topný výměník, ložiska, ucpávky, vyrovnávací píst, 

provozní diagram 

ABSTRACT 

 

The master thesis deals with the design of a condensing steam turbine for a waste 

incineration plant with regulated take for a heat exchanger, which has a heat output of  

15 MWt and a temperature gradient of 60/90 °C. In the thesis, a thermal scheme was first 

designed, which was based on the required design parameters. The maximum mass flow of 

steam into the turbine is 38 t/h. The pressure and temperature of the admission steam is 37 bar 

and 440 °C. The degassing temperature is 105 °C and the cooling water temperature at the 

condenser inlet is 20 °C. The following is the design and thermodynamic calculation of the 

turbine flow channels. The first stage of the turbine is designed as a regulatory with equal 

pressure blades. The rest part of the turbine is designed with overpressure blades and is 

divided into 6 cones, in which there are a total of 27 stages. The strength inspection of the 

designed blade profiles was performed. A compensating piston and a gland system were 

designed. Finally, bearings for the rotor were designed and then the operating diagram of the 

turbine was constructed. The work is supplemented by a structural drawing of the longitudinal 

section of the turbine. 

 

Key words 

 

Condensing steam turbine, heat exchanger, bearings, glands, compensating piston, 

operation diagram 
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ÚVOD 
 

Průmyslová revoluce zásadně změnila společnost. Objevením parní energie docházelo 

k industrializaci měst. Od ruční práce v manufakturách se postupně přecházelo  

ke strojní a tovární výrobě. Za symbol průmyslové revoluce je považován parní stroj, který 

nahradil lidský pohon. S vývojem a modernizací průmyslu rostla poptávka po elektrické 

energii. Parní stroje byly nahrazeny parními turbínami, které byly pro výrobu elektrické 

energie efektivnější. 

Parní turbína je lopatkový stroj, který kontinuálně mění tepelnou a kinetickou energii 

páry na energii mechanickou. Má široký rozsah výkonů, díky kterému nachází uplatnění  

v průmyslových závodech, kde slouží jako pohon generátorů, čerpadel, kompresorů a dalších 

zařízení. Od svého počátku prochází parní turbíny stálým vývojem, který výrazně nastartovala 

výpočetní technika, díky které lze lépe optimalizovat průtočné kanály a tím dosáhnout vyšší 

účinnosti transformace energie. 

 Cílem práce bylo navrhnout kondenzační parní turbínu pro spalovnu odpadů 

s regulovaným odběrem o zadaných parametrech uvedených v rovnicích (0.1) až (0.7). 

Maximální hmotnostní průtok páry do turbíny 

 𝑀 = 38 𝑡/ℎ. (0.1) 

Tlak admisní páry 

 𝑝1 = 37 𝑏𝑎𝑟. (0.2) 

Teplota admisní páry 

 𝑡1 = 440 °𝐶. (0.3) 

Teplota odplynění 

 𝑡𝑁𝑁 = 105 °𝐶. (0.4) 

Teplotní spád topného výměníku 

 ∆𝑡 = 60/90 °𝐶. (0.5) 

Tepelný výkon topného výměníku 

 𝑄 = 15 𝑀𝑊𝑡. (0.6) 

Teplota chladící vody na vstupu do kondenzátoru 

 𝑡14 = 20 °𝐶. (0.7) 

Návrh parní turbíny je rozdělen do osmi kapitol. Ze zadaných parametrů bylo navrženo 

tepelné schéma (TS), podle kterého byl určen typ turbíny a počet odběrů. Turbína byla 

rozdělena na jednotlivé kužely a následně proběhl termodynamický výpočet tepelného 

schématu, z kterého byl určen stav páry a hmotnostní průtok. 

Z parametrů páry na vstupu do turbíny byl navržen první regulační stupeň (RS). Jeho 

výpočet se skládal ze dvou částí – předběžné a detailní. Předběžný výpočet sloužil 

ke stanovení základních geometrických a výkonových charakteristik. Následoval detailní 

výpočet, který zpřesňoval stav páry na výstupu a geometrii průtočného kanálu. Na závěr byla 

provedena pevnostní kontrola navržených profilů lopatek. 
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Na regulační stupeň navazuje výpočet stupňové části turbíny. Návrh se skládal ze dvou  

částí – předběžné a detailní. Předběžný výpočet určuje geometrii průtočného kanálu 

jednotlivých kuželů a stanovuje předběžný počet stupňů. Následuje detailní výpočet, který 

sloužil k určení geometrie průtočného kanálu jednotlivých stupňů. Konkrétní zvolené profily 

lopatek jsou zkontrolovány na tahové a ohybové napětí. 

Pro turbínu byl navržen vyrovnávací píst, který kompenzuje osové zatížení rotoru  

a systém ucpávek páry, který zabraňuje úniku páry do okolí. Na základě vypočítaných sil 

působících na rotor byla navržena axiální a radiální ložiska. Na závěr byla sestrojena provozní 

charakteristika turbíny, ve které je závislost hmotnostního průtoku turbínou na svorkovém 

výkonu při různých provozních stavech regulovaného odběru (RO). 

Výpočet parní turbíny byl optimalizován, aby na sebe jednotlivé komponenty turbíny 

plynule navazovaly. Optimalizace zahrnovala řadu iteračních výpočtů a její postup je 

zobrazen na vývojovém diagramu na obr. 3-5, na kterém je vidět komplexnost celého 

výpočtu. 
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Obr. 1-1 Tepelné schéma [15] 

1 Návrh tepelného schématu 
 Tepelné schéma graficky zobrazuje komponenty tepelného oběhu. TS bylo sestrojeno 

podle zadaných parametrů uvedených v rovnicích (0.1) až (0.7). Turbína je navržena jako 

jednotělesová se třemi odběry a schéma oběhu, ve kterém by měla být turbína provozována, je 

na obr. 1-1. Dva z odběrů jsou neregulované. První neregulovaný odběr slouží k dodávce 

tepla pro odplyňování kondenzátu v napájecí nádrži (NN) a druhý neregulovaný odběr 

pro dodávku tepla pro nízkotlaký ohřívák 1 (NTO1). Regulovaný odběr slouží pro dodávku 

tepla do topného výměníku a druhého nízkotlakého ohříváku (NTO2). Před regulovaným 

odběrem byla navržena clona, která zajišťuje požadovaný tlak páry do topného výměníku. 

Nízkotlaké ohříváky byly zvoleny pro zvýšení termodynamické účinnosti oběhu. Ve schématu 

jsou číselně značeny místa, ve kterých byly počítány stavové veličiny vody a páry (kapitola 

1.1). Jednotlivá skupenství jsou ve schématu barevně odlišena. Modrá barva značí kapalnou 

fázi a červenou barvou je značena pára.  

Hranici výpočtu tvoří stav páry na výstupu z kotle, tj. bod 1 a stav kondenzátu  

na výstupu z napájecí nádrže, tj. bod 9 o požadované teplotě.  Okruh chladící vody je  

při výpočtu ohraničen chladící vodou na vstupu do kondenzátoru, tj. bod 14 a ohřátým 

kondenzátem, tj. bod 15. Tepelné schéma uvedené na obr. 1-1 bylo sestaveno podle 

optimalizačních procesů v programu OpenModelica. Jednotlivé prvky ve schématu byly 

vytvořeny Ing. Liborem Kudelou a byly převzaty z cvičení předmětu Projektování  

a ekonomika [15]. 

 

1.1 Termodynamický výpočet 

Slouží k určení stavových veličin (tlaku, teploty, entalpie, entropie, měrného objemu 

 a suchosti) v každém bodě schématu, které sloužily k výpočtu hmotnostního průtoku 

(kapitola 1.2). Stav páry byl vstupem pro výpočet RS (kapitola 2). Při výpočtu nízkotlakých 
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ohříváků byly počítáno s tím, že veškerá pára na výstupu je v podobě podchlazeného 

kondenzátu. U topného výměníku je na výstupu počítáno se sytým kondenzátem. Zároveň byl 

zaveden předpoklad, že proces kondenzace probíhá při konstantním tlaku. V prvotním návrhu 

byla turbína rozdělena na 4 kužele, kde každý z nich odpovídá jednomu odběru. Účinnosti 

jednotlivých kuželů byly na počátku odhadnuty na základě konzultace s vedoucím práce  

a v rámci návrhu parní turbíny (kapitola 3.1) dále iteračně zpřesňovány. Celý výpočet byl 

proveden v programu Excel s doplňkem X Steam Tables v2.6 [14]. Postup výpočtu je 

proveden pro prvotní tepelné schéma tzn. stav před optimalizací, která proběhla v kapitole 

3.2.8. Konečné stavové veličiny (tlak, teplota a entalpie) páry po optimalizaci jsou uvedeny  

na obr. 1-5 a obr. 1-6. 

Vstup páry do turbíny 

Na základě zadané teploty a tlaku, které jsou uvedeny v rovnici (0.3) a (0.2) byly určeny 

stavové veličiny (entalpie, entropie, měrný objem a suchost) před vstupem páry do turbíny, 

tj.  bod 1  

 𝑖1 = 𝑓(𝑝1; 𝑡1) = 3312,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.1) 

 𝑠1 = 𝑓(𝑝1; 𝑡1) = 6,9467 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.2) 

 𝑣1 = 𝑓(𝑝1; 𝑡1) = 0,0854 𝑚3/𝑘𝑔, (1.3) 

 𝑥1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) = 1. (1.4) 

Před vstupem do turbíny prochází pára hlavní uzavírací armaturou a regulačními 

ventily. Zde dochází ke škrcení páry. Škrcení je izoentalpický děj, při kterém je snižován tlak, 

čímž má pára konstantní entalpii při proudění v regulačních prvcích 

 𝑖2 = 𝑖1 = 3312,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.5) 

 Pro určení tlakové ztráty byl zvolen ztrátový součinitel, který odpovídá těmto 

armaturám a byl volen z rozmezí 0,03–0,05 [2] 

 𝜉z1 = 0,04, (1.6) 

 ∆𝑝𝑧1−2 = 𝑝1 ∙ 𝜉𝑧1 = 37 ∙ 0,04 = 1,48 𝑏𝑎𝑟. (1.7) 

Tlak za ventily, tj. před regulačním stupněm je 

 𝑝2 = 𝑝1 − ∆p𝑧1−2 = 37 − 1,48 = 35,52 𝑏𝑎𝑟. (1.8) 

Z tlaku a entalpie byly stanoveny zbylé stavové veličiny (teplota, entropie, měrný objem  

a suchost) páry před regulačním stupněm, tj. v bodě 2 

 𝑡2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 439,1 °𝐶, (1.9) 

 𝑠2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 6,9648 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.10) 

 𝑣2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 0,089 𝑚3/𝑘𝑔, (1.11) 

 𝑥2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 1. (1.12) 

 Kondenzátor 

V kondenzátoru dochází ke kondenzaci páry. Vstupuje mokrá pára a vystupuje sytý 

kondenzát. Jedná se v ideálním případě o izobaricko-izotermický děj. Pro výpočet parametrů 

kondenzátoru byl volen nedohřev a maximální ohřev chladící vody. Nedohřev je koncový 

rozdíl teplot topné látky vstupující do výměníku a chladící látky odváděné z výměníku, jehož 

hodnota záleží především na velikosti teplosměnné plochy kondenzátoru a platí čím větší 

plocha, tím menší nedohřev.  
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Hodnota nedohřevu a maximálního ohřevu chladící vody byla určena po konzultaci 

s vedoucím práce. 

 𝛿𝑘𝑜𝑛𝑑 = 5 °𝐶, (1.13) 

 ∆𝑡𝑐ℎ = 10 °𝐶. (1.14) 

Výměna tepla v kondenzátoru je znázorněna na T-s diagramu na obr. 1-2 

 

Obr. 1-2 T-s diagram kondenzátoru 

Na základě nedohřevu a maximálního ohřátí chladící vody lze stanovit výstupní teplotu 

chladící vody a teplotu kondenzace 

 𝑡15 = 𝑡14 + ∆𝑡𝑐ℎ = 20 + 10 = 30 °𝐶, (1.15) 

 𝑡𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝑡3 = 𝑡4 = 𝑡15 + 𝛿𝑘𝑜𝑛𝑑 = 30 + 5 = 35 °𝐶. (1.16) 

Tlak chladící vody na výstupu z kondenzátoru, tj. bod 15, byl volen mezi 3–5 bar 

 𝑝15 = 4 𝑏𝑎𝑟. (1.17) 

Tlaková ztráta chladící vody byla určena na základě konzultace s vedoucím práce 

 ∆𝑝𝑐ℎ = 1 𝑏𝑎𝑟. (1.18) 

Tlak chladící vody na vstupu do kondenzátoru, tj. bod 14 

 𝑝14 = 𝑝15 + ∆𝑝𝑐ℎ = 4 + 1 = 5 𝑏𝑎𝑟. (1.19) 

Z tlaku a teploty byly dopočítané zbylé stavové veličiny (entalpie, entropie, měrný 

objem a suchost) na vstupu a výstupu kondenzátoru, tj. bod 14 a 15 

 𝑖14 = 𝑓(𝑡14; 𝑝14) = 84,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.20) 

 𝑠14 = 𝑓(𝑡14; 𝑝14) = 0,2967 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.21) 

 𝑣14 = 𝑓(𝑡14; 𝑝14) = 0,001 𝑚3/𝑘𝑔, (1.22) 

 𝑥14 = 𝑓(𝑡14; 𝑝14) = 0, (1.23) 

 𝑖15 = 𝑓(𝑡15; 𝑝15) = 126,1 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.24) 

 𝑠15 = 𝑓(𝑡15; 𝑝15) = 0,437 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.25) 

 𝑣15 = 𝑓(𝑡15; 𝑝15) = 0,001 𝑚3/𝑘𝑔, (1.26) 

 𝑥15 = 𝑓(𝑡15; 𝑝15) = 0. (1.27) 
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Z kondenzátoru vystupuje sytý kondenzát a platí 

 𝑥4 = 0. (1.28) 

Na základě kondenzační teploty a suchosti kondenzátu na výstupu z kondenzátoru byl 

určen kondenzační tlak 

 𝑝𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝑝3 = 𝑝4 = 𝑓(𝑥4; 𝑡𝑘𝑜𝑛𝑑) = 0,0563 𝑏𝑎𝑟. (1.29) 

Z tlaku a suchosti byly určeny zbylé stavové veličiny (entalpie, entropie a měrný objem) 

na výstupu z kondenzátoru, tj. v bodě 4 

 𝑖4 = 𝑓(𝑝4; 𝑥4) = 146,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.30) 

 𝑠4 = 𝑓(𝑝4; 𝑥4) = 0,5052 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.31) 

 𝑣4 = 𝑓(𝑝4; 𝑥4) = 0,001 𝑚3/𝑘𝑔. (1.32) 

Kondenzátní čerpadlo 

Zvyšuje tlak kondenzátu čerpaného z kondenzátoru na takovou tlakovou úroveň, která 

pokryje tlakové ztráty mezi kondenzátním čerpadlem a napájecí nádrží, do které musí 

vstupovat o požadovaném tlaku, kvůli odplynění. Pro určení celkového přírůstku tlaku 

kondenzátního čerpadla (KČ) bylo potřeba zjistit jednotlivé tlakové ztráty na této trase, které 

byly voleny podle literatury [1]. 

Tlaková ztráta nízkotlakého ohříváku byla volena v rozmezí 0,5–1 bar 

 ∆𝑝𝑁𝑇𝑂 = 0,75 𝑏𝑎𝑟. (1.33) 

Tlaková ztráta v potrubí nízkotlaké regenerace byla volena mezi 1–2 bar 

 ∆𝑝𝐾𝑃 = 1,5 𝑏𝑎𝑟. (1.34) 

Z napájecí nádrže vystupuje sytá napájecí voda a platí 

 𝑥9 = 𝑥𝑁𝑁 = 0. (1.35) 

Z teploty odplynění a suchosti byl určen tlak v napájecí nádrži 

 𝑝𝑁𝑁 = 𝑝9 = 𝑓(𝑥𝑁𝑁; 𝑡𝑁𝑁) = 1,209 𝑏𝑎𝑟. (1.36) 

Z tlaku a suchosti byly určeny zbylé stavové veličiny (entalpie, entropie, měrný objem  

a teplota) na výstupu z napájecí nádrže, tj. v bodě 9 

 𝑖9 = 𝑓(𝑝9; 𝑥9) = 440,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.37) 

 𝑠9 = 𝑓(𝑝9; 𝑖9) = 1,3632 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.38) 

 𝑣9 = 𝑓(𝑝9; 𝑖9) =  0,001 𝑚3/𝑘𝑔, (1.39) 

 𝑡9 = 𝑓(𝑝9; 𝑖9) = 105 °C. (1.40) 

Přírůstek tlaku v kondenzátním čerpadle byl dán součtem všech tlakových ztrát na trase 

a tlakem v napájecí nádrži 

 ∆𝑝𝐾Č = 𝑝𝑁𝑁 + 2 ∙ ∆𝑝𝑁𝑇𝑂 + ∆𝑝𝐾𝑃, (1.41) 

 ∆𝑝𝐾Č = 1,209 + 2 ∙ 0,75 + 1,5 = 4,209 𝑏𝑎𝑟. (1.42) 

Z přírůstku tlaku v KČ a tlaku v kondenzátoru byl určen tlak za KČ 

 𝑝5 = 𝑝𝑘𝑜𝑛𝑑 + ∆𝑝𝐾Č = 0,0563 + 4,209 = 4,2653 𝑏𝑎𝑟. (1.43) 
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Byla zvolena účinnost čerpadla, která se pro objemový průtok do 500 m3/hod pohybuje 

mezi 0,76–0,8 [1] 

 η𝐾Č =  0,78. (1.44) 

Podle následující vztahu byl určen přírůstek entalpie v KČ [1] 

 
∆𝑖𝐾Č =

∆𝑝𝐾Č ∙ 𝑣4

η𝐾Č

=
4,209 ∙ 0,001

0,78
= 0,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.45) 

Z přírůstku entalpie v KČ byla stanovena entalpie za KČ, tj. v bodě 5 

 𝑖5 = 𝑖4 + ∆𝑖𝐾Č = 146,6 + 0,5 = 147,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.46) 

Na základě entalpie a tlaku byly určeny zbylé stavové veličiny (teplota, entropie, 

suchost a měrný objem) za kondenzátním čerpadlem, tj. v bodě 5 

 𝑡5 = 𝑓(𝑝5; 𝑖5) = 35,1 °𝐶, (1.47) 

 𝑠5 = 𝑓(𝑝5; 𝑖5) = 0,5058 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.48) 

 𝑥5 = 𝑓(𝑝5; 𝑖5) = 0, (1.49) 

 v5 = 𝑓(𝑝5; 𝑖5) = 0,0011 𝑚3/𝑘𝑔. (1.50) 

Odběr pro odplyňovák 

Odplynění slouží k odstranění nerozpustných plynů z napájecí vody. Jedná se zejména  

o kyslík, který se do oběhu dostává netěsnostmi a způsobuje korozi. Pro určení stavu 

v prvním odběru bylo potřeba určit tlakové ztráty z prvního odběru do napájecí nádrže, které 

byly stanoveny podle literatury [2]. 

Tlakové ztráty v potrubí 

 ∆𝑝𝑧𝑑 = 1 𝑏𝑎𝑟. (1.51) 

Konstanta kod byla volena v rozmezí 1,2–1,3 

 𝑘𝑜𝑑 = 1,25. (1.52) 

Z tlakových ztrát v potrubí a tlaku v NN byl určen tlak na výstupu z prvního odběru, 

tj. bod 2.1 

 𝑝2.1 = (𝑝𝑁𝑁 + ∆𝑝𝑧𝑑) ∙ 𝑘𝑜𝑑 = (1,209 + 1) ∙ 1,2 = 2,7613 𝑏𝑎𝑟. (1.53) 

Izoentropická entalpie po expanzi v prvním kuželu 

 𝑖2.1𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝2.1; 𝑠2) = 2699,1 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.54) 

Účinnost prvního kužele byla nejprve odhadnuta na základě konzultace s vedoucím 

práce a v rovnici (3.41) zpřesněna 

 η𝑡𝑑𝑖1 = 0,88. (1.55) 

Skutečná entalpie po expanzi v prvním kuželu 

 
η𝑡𝑑𝑖1 =

𝑖2 − 𝑖2.1

𝑖2 − 𝑖2.1𝑖𝑧
, 

𝑖2.1 = 𝑖2 − η𝑡𝑑𝑖1 ∙ (𝑖2 − 𝑖2.1𝑖𝑧), 

𝑖2.1 = 439,1 − 0,88 ∙ (439,1 − 2699,1) = 2771,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔.  

(1.56) 
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Z tlaku a entalpie byly vypočteny zbylé stavové veličiny (teplota, entropie, měrný 

objem a suchost) v prvním odběru, tj. v bodě 2.1 

 𝑡2.1 = 𝑓(𝑝2.1; 𝑖2.1) = 153,9 °𝐶, (1.57) 

 𝑠2.1 = 𝑓(𝑝2.1; 𝑖2.1) = 7,1406 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.58) 

 𝑣2.1 = 𝑓(𝑝2.1; 𝑖2.1) = 0,6975 𝑚3/𝑘𝑔, (1.59) 

 𝑥2.1 = 𝑓(𝑝2.1; 𝑖2.1) = 1. (1.60) 

Tlak na vstupu do NN je stejný jako tlak v napájecí nádrži. Entalpie v bodě 2.1.1 je 

stejná jako v bodě 2.1, protože škrcení je izoentalpický děj 

 𝑝2.1.1 = 𝑝𝑁𝑁 = 1,209 𝑏𝑎𝑟, (1.61) 

 𝑖2.1.1 = 𝑖2.1 = 2771,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.62) 

Z tlaku a entalpie byly dopočítány zbylé stavové veličiny (teplota, měrný objem, 

entropie a suchost) na vstupu do napájecí nádrže, tj. v bodě 2.1.1 

 𝑡2.1.1 = 𝑓(𝑝2.1.1; 𝑖2.1.1) = 148,2 °𝐶, (1.63) 

 𝑣2.1.1 = 𝑓(𝑝2.1.1; 𝑖2.1.1) = 1,5919 𝑚3/𝑘𝑔, (1.64) 

 𝑠2.1.1 = 𝑓(𝑝2.1.1; 𝑖2.1.1) = 7,5157 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.65) 

 𝑥2.1.1 = 𝑓(𝑝2.1.1; 𝑖2.1.1) = 1. (1.66) 

Odběr pro NTO2 a topný výměník 

Pro topný výměník a nízkoteplotní ohřívák 2 byl zvolen stejný odběr. Důvodem byly 

blízké optimální potřebné parametry páry na jejich vstupu. Byl zvolen nízkoteplotní ohřívák 

s chladičem páry. Teplotní spád obou NTO byl zvolen tak, aby ohřev na každém z nich byl 

rovnoměrný.  

Výstupní teplota z NTO2 

 𝑡7 = 90 °𝐶. (1.67) 

Vstupní teplota do NTO2 (výstupní teplota z NTO1) 

 𝑡6 = 60 °𝐶. (1.68) 

Pro nízkotlaký ohřívák s chladičem páry bylo doporučeno volit nedohřev mezi  

1–2 °C [1] 

 𝛿𝑁𝑇𝑂2 = 2 °𝐶. (1.69) 

Teplota podchlazení byla volena o 6–12 °C vyšší, než byla teplota chladící vody [2]  

 ∆𝑡𝑁𝑇𝑂2 = 10 °𝐶. (1.70) 
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Výměna tepla v NTO2 je znázorněna v T-s diagramu na obr. 1-3. 

 

Obr. 1-3 T-s diagram NTO2 

Z výstupní teploty a nedohřevu byla vypočtena kondenzační teplota 

 𝑡2.2.1 = 𝑡7 + 𝛿𝑁𝑇𝑂2 = 90 + 2 = 92 °𝐶. (1.71) 

Pro určení tlaku na vstupu do ohříváku bylo zavedeno zjednodušení, že pára je  

na vstupu v sytém stavu. Při výpočtu suchosti na výstupu z odběru v rovnici (1.81) je vidět, že 

pára je v mokrém stavu. Je počítáno s tím, že změna tlaku je zanedbatelná. Z teploty  

a suchosti na vstupu do NTO2 lze vypočítat tlak na vstupu do ohříváku,  

tj. bod 2.2.1 

 𝑝2.2.1 = 𝑓(𝑡2.2.1; 𝑥2.2.1 = 1) = 0,7568 𝑏𝑎𝑟. (1.72) 

K určení tlaku ve druhém odběru bylo potřeba určit tlakové ztráty na trase mezi NTO2 

a druhým odběrem. Hodnota relativní tlakové ztráty závisela na pořadí NTO od kondenzátoru. 

V tomto případě byl NTO2 druhý v pořadí [1] 

 
𝛿𝑝𝑗 =

11 − 𝑗

100
=

11 − 2

100
= 0,09. (1.73) 

Z tlaku na vstupu do NTO2 a tlakových ztrát lze vypočítat tlak ve druhém odběru 

 𝑝2.2 = 𝑝2.2.1 ∙ (1 + 𝛿𝑝2) = 0,7568 ∙ (1 + 0,09) = 0,825 𝑏𝑎𝑟. (1.74) 

Při výpočtu dalších parametrů v druhém odběru bylo postupováno stejným způsobem 

jako při výpočtu parametrů v prvním odběru pro odplynění. Nejprve byla určena 

izoentropická entalpie za expanzí ve druhém kuželu 

 𝑖2.2𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝2.2; 𝑠2.1) = 2562,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.75) 

Účinnost druhého kužele byla nejprve odhadnuta na základě konzultace s vedoucím 

práce a v rovnici (3.41) pro druhý kužel zpřesněna 

 η𝑡𝑑𝑖2 = 0,85. (1.76) 
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Z účinnosti druhého kužele a izoentropické entalpie lze určit skutečnou entalpii na konci 

druhého kužele, tj. bod 2.2 

 
η𝑡𝑑𝑖2 =

𝑖2.1 − 𝑖2.2

𝑖2.1 − 𝑖2.2𝑖𝑧
, 

𝑖2.2 = 𝑖2.1 − η𝑡𝑑𝑖2 ∙ (𝑖2.1 − 𝑖2.2𝑖𝑧), 
𝑖2.2 = 2771,5 − 0,85 ∙ (2771,5 − 2562,5) = 2594,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔. 

(1.77) 

Z tlaku a entalpie byly vypočteny zbylé stavové veličiny (teplota, entropie, měrný 

objem a suchost) v bodě 2.2 

 𝑡2.2 = 𝑓(𝑝2.2; 𝑖2.2) = 94,3 °𝐶, (1.78) 

 𝑠2.2 = 𝑓(𝑝2.2; 𝑖2.2) = 7,2275 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.79) 

 𝑣2.2 = 𝑓(𝑝2.2; 𝑖2.2) = 1,9637 𝑚3/𝑘𝑔, (1.80) 

 𝑥2.2 = 𝑓(𝑝2.2; 𝑖2.2) = 0,97. (1.81) 

Nyní byly známy parametry páry v druhém odběru a dále bylo třeba určit parametry 

pracovní látky na jednotlivých vstupech a výstupech z NTO2. Při výpočtu ostatních 

stavových veličin (entalpie, entropie a měrného objemu) na vstupu do NTO2, tj. bod 2.2.1 byl 

zaveden předpoklad, že entalpie páry je stejná jako na výstupu z odběru. 

 𝑖2.2.1 = 𝑖2.2 = 2594,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.82) 

 𝑠2.2.1 = 𝑓(𝑝2.2.1; 𝑖2.2.1) = 7,2422 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.83) 

 𝑣2.2.1 = 𝑓(𝑝2.2.1; 𝑖2.2.1) = 2,1242 𝑚3/𝑘𝑔, (1.84) 

 𝑥2.2.1 = 𝑓(𝑝2.2.1; 𝑖2.2.1) = 0,97. (1.85) 

Součástí NTO2 je chladič páry. Z podchlazení a teploty studené vody byla určena 

výstupní teplota kondenzátu, tj. bod 2.2.2 

 𝑡2.2.2 = 𝑡6 + ∆𝑡𝑁𝑇𝑂2 = 60 + 10 = 70 °𝐶. (1.86) 

Za předpokladu izobarické kondenzace je tlak na vstupu do NTO2 stejný jako  

na výstupu 

 𝑝2.2.2 = 𝑝2.2.1 = 0,7568 𝑏𝑎𝑟. (1.87) 

Výstup z výměníku je podchlazený kondenzát a platí 

 𝑥2.2.2 = 0. (1.88) 

Z výstupní teploty kondenzátu a suchosti byly vypočítány ostatní stavové veličiny 

(entalpie, entropie a měrný objem) v bodě 2.2.2 

 𝑖2.2.2 = 𝑓(𝑡2.2.2; 𝑥2.2.2) = 293,0 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.89) 

 𝑠2.2.2 = 𝑓(𝑡2.2.2; 𝑥2.2.2) = 0,9550 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.90) 

 𝑣2.2.2 = 𝑓(𝑡2.2.2; 𝑥2.2.2) = 0,001 𝑚3/𝑘𝑔. (1.91) 

Z výtlaku KČ a tlakové ztrátě v NTO1 byl určen výstupní tlak prvního nízkotlakého 

ohříváku, tj. bod 6 

 𝑝6 = 𝑝5 − ∆𝑝𝑁𝑇𝑂 = 4,2653 − 0,75 = 3,5153 𝑏𝑎𝑟. (1.92) 

Obdobně byl určen výstupní tlak druhého nízkoteplotního ohříváku, tj. bod 7 

 𝑝7 = 𝑝6 − ∆𝑝𝑁𝑇𝑂 = 3,5153 − 0,75 = 2,7653 𝑏𝑎𝑟. (1.93) 
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Z teploty a tlaku na výstupu z NTO1 byly určeny ostatní stavové veličiny (entalpie, 

entropie, měrný objem a suchost) v bodě 6 

 𝑖6 = 𝑓(𝑝6; 𝑡6) = 251,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.94) 

 𝑠6 = 𝑓(𝑝6; 𝑖6) = 0,8311 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.95) 

 𝑣6 = 𝑓(𝑝6; 𝑖6) = 0,0010 𝑚3/𝑘𝑔, (1.96) 

 𝑥6 = 𝑓(𝑝6; 𝑖6) = 0. (1.97) 

Z teploty a tlaku na výstupu z NTO2 byly určeny ostatní stavové veličiny (entalpie, 

entropie, měrný objem a suchost) v bodě 7 

 𝑖7 = 𝑓(𝑝7; 𝑡7) = 377,1 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.98) 

 𝑠7 = 𝑓(𝑝7; 𝑖7) = 1,1925 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.99) 

 𝑣7 = 𝑓(𝑝7; 𝑖7) = 0,0010 𝑚3/𝑘𝑔, (1.100) 

 𝑥7 = 𝑓(𝑝7; 𝑖7) = 0. (1.101) 

Parametry páry do topného výměníku byly stejné jako do NTO2. Proto platí, že 

vlastnosti páry v bodě 11 jsou stejné jako v bodě 2.2.1 

 𝑝11 = 𝑝2.2.1 = 0,7568 𝑏𝑎𝑟, (1.102) 

 𝑡11 = 𝑡2.2.1 = 92 °𝐶, (1.103) 

 𝑖11 = 𝑖2.2.1 = 2594,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.104) 

 𝑣11 = 𝑣2.2.1 = 2,1242 𝑚3/𝑘𝑔, (1.105) 

 𝑠11 = 𝑠2.2.1 = 7,2422 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.106) 

 𝑥11 = 𝑥2.2.1 = 0,97. (1.107) 

Za předpokladu izobarické kondenzace je tlak na vstupu do topného výměníku stejný 

jako na výstupu 

 𝑝12 = 𝑝11 = 0,7568 𝑏𝑎𝑟. (1.108) 

Výstup z výměníku je kondenzát a platí 

 𝑥12 = 0. (1.109) 

Z tlaku a suchosti lze určit ostatní stavové veličiny (teplotu, entalpii, měrný objem  

a suchost) na výstupu z topného výměníku, tj. bod 12 

 𝑖12 = 𝑓(𝑝12; 𝑥12) = 385,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.110) 

 𝑡12 = 𝑓(𝑝12; 𝑖12) = 92 °𝐶, (1.111) 

 𝑣12 = 𝑓(𝑝12; 𝑖12) = 0,0010 𝑚3/𝑘𝑔, (1.112) 

 𝑠12 = 𝑓(𝑝12; 𝑖12) = 1,2158 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1. (1.113) 

Čerpadlo kondenzátu topného výměníku zvyšuje tlak na takovou úroveň, která pokryje 

tlakové ztráty mezi čerpadlem a napájecí nádrží. Pro určení celkového přírůstku tlaku 

čerpadla bylo potřeba zjistit jednotlivé tlakové ztráty na této trase. 

Tlakové ztráty na trase mezi topným výměníkem a napájecí nádrží byly odhadnuty 

 ∆𝑝𝑧𝑑 = 1 𝑏𝑎𝑟. (1.114) 

Výtlak čerpadla kondenzátu z topného výměníku 

 ∆𝑝Č = 𝑝𝑁𝑁 + ∆𝑝𝑧𝑑 − 𝑝12 = 1,209 + 1 − 0,7568 = 1,4522 𝑏𝑎𝑟. (1.115) 
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Tlak za čerpadlem odpovídá tlaku v napájecí nádrži 

 𝑝13 = 𝑝𝑁𝑁 = 1,209. (1.116) 

Byla zvolena účinnost čerpadla, která se pro objemový průtok do 500 m3/hod pohybuje 

mezi 0,76–0,8 [1] 

 ηČ =  0,78. (1.117) 

Podle následujícího vztahu byl určen přírůstek entalpie v čerpadle [1] 

 
∆𝑖Č =

∆𝑝Č ∙ 𝑣12

η Č

=
1,4522 ∙ 0,0010

0,78
= 0,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.118) 

Entalpie za čerpadlem, tj. bod 13 

 𝑖13 = 𝑖12 + ∆𝑖Č = 385,4 + 0,2 = 385,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.119) 

Z tlaku a entalpie byly vypočteny ostatní stavové veličiny (teplota, entropie, měrný 

objem a suchost) v bodě 13 

 𝑡13 = 𝑓(𝑝13; 𝑖13) = 92,0 °𝐶, (1.120) 

 𝑠13 = 𝑓(𝑝13; 𝑖13) = 1,2162 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.121) 

 v13 = 𝑓(𝑝13; 𝑖13) = 0,0010 𝑚3/𝑘𝑔, (1.122) 

 𝑥13 = 𝑓(𝑝13; 𝑖13) = 0. (1.123) 

Odběr pro NTO1 

Postup výpočtu byl podobný jako u odběru pro topný výměník a NTO2. Nízkoteplotní 

výměník byl opět zvolen s chladičem páry. Pro nízkotlaký ohřívák s chladičem páry bylo 

doporučeno volit nedohřev mezi 1–2 °C [1] 

 𝛿𝑁𝑇𝑂1 = 2 °𝐶. (1.124) 

Teplota podchlazení byla volena o 6–12 °C vyšší, než byla teplota chladící vody [2] 

 ∆𝑡𝑁𝑇𝑂1 = 10 °𝐶. (1.125) 

Výměna tepla v NTO1 je znázorněna v T-s diagramu na obr. 1-4. 

 

Obr. 1-4 T-s diagram NTO1 
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Z výstupní teploty a nedohřevu byla určena teplota kondenzátu 

 𝑡2.3.1 = 𝑡6 + 𝛿𝑁𝑇𝑂1 = 60 + 2 = 62 °𝐶. (1.126) 

Pro určení tlaku na vstupu do ohříváku bylo zavedeno zjednodušení, že pára  

na vstupu je v sytém stavu. Při výpočtu suchosti na výstupu z odběru v rovnici (1.136) je 

vidět, že pára je v mokrém stavu. Je počítáno s tím, že změna tlaku je zanedbatelná. 

Z teploty a suchosti na vstupu do NTO1 lze vypočítat tlak na vstupu do ohříváku,  

tj. bod 2.3.1 

 𝑝2.3.1 = 𝑓(𝑡2.3.1; 𝑥2.3.1 = 1) = 0,2187 𝑏𝑎𝑟. (1.127) 

Hodnota relativní tlakové ztráty závisela na pořadí NTO od kondenzátoru. V našem 

případě byl NTO1 první v pořadí 

 
𝛿𝑝𝑗 =

11 − 𝑗

100
=

11 − 1

100
= 0,1. (1.128) 

Tlak ve třetím odběru se určí pomocí tlakové ztráty a tlaku na vstupu do NTO1 

 𝑝2.3 = 𝑝2.3.1 ∙ (1 + 𝛿𝑝1) = 0,2187 ∙ (1 + 0,1) = 0,2405 𝑏𝑎𝑟. (1.129) 

Při výpočtu dalších parametrů ve třetím odběru bylo postupováno stejným způsobem 

jako při výpočtu parametrů v prvním a druhém odběru. Nejprve byla určena izoentropická 

entalpie za expanzí ve třetím kuželu 

 𝑖2.3𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝2.3; 𝑠2.2) = 2408,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.130) 

Účinnost třetího kužele byla nejprve odhadnuta na základě konzultace s vedoucím práce 

a v rovnici (3.41) pro třetí kužel zpřesněna 

 η𝑡𝑑𝑖3 = 0,77. (1.131) 

Z účinnosti a izoentropické entalpie byla určena skutečná entalpie na konci třetího 

kuželu, tj. v bodě 2.3 

 
η𝑡𝑑𝑖3 =

𝑖2.2 − 𝑖2.3

𝑖2.2 − 𝑖2.3𝑖𝑧
, 

𝑖2.3 = 𝑖2.2 − η𝑡𝑑𝑖3 ∙ (𝑖2.2 − 𝑖2.3𝑖𝑧), 

𝑖2.3 = 2594,5 − 0,77 ∙ (2594,5 − 2408,2) = 2436,7 𝑘𝐽/𝑘𝑔.  

(1.132) 

Z tlaku a entalpie byly vypočteny ostatní stavové veličiny (teplota, entropie, měrný 

objem a suchost) ve třetím odběru, tj. v bodě 2.3 

 𝑡2.3 = 𝑓(𝑝2.3; 𝑖2.3) = 64,1 °𝐶, (1.133) 

 𝑠2.3 = 𝑓(𝑝2.3; 𝑖2.3) = 7,3118 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.134) 

 𝑣2.3 = 𝑓(𝑝2.3; 𝑖2.3) = 5,9410 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.135) 

 𝑥2.3 = 𝑓(𝑝2.3; 𝑖2.3) = 0,92 . (1.136) 

Nyní byly známy parametry páry ve třetím odběru a dále bylo třeba určit parametry 

pracovní látky na jednotlivých vstupech a výstupech z NTO1. 
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 Při výpočtu ostatních stavových veličin (entalpie, entropie, měrného objemu a suchosti) 

na vstupu do NTO1, tj. bod 2.3.1 byl zaveden předpoklad, že entalpie páry je stejná jako na 

výstupu z odběru. 

 𝑖2.3.1 = 𝑖2.3 = 2436,7 kJ/kg, (1.137) 

 𝑠2.3.1 = 𝑓(𝑝2.3.1; 𝑖2.3.1) = 7,3385 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.138) 

 𝑣2.3.1 = 𝑓(𝑝2.3.1; 𝑖2.3.1) = 6,4950 𝑚3/𝑘𝑔. (1.139) 

 𝑥2.3.1 = 𝑓(𝑝2.3.1; 𝑖2.3.1) = 0,92. (1.140) 

Součástí NTO2 je chladič páry. Z podchlazení a teploty studené vody byla určena 

výstupní teplota kondenzátu 

 𝑡2.3.2 = 𝑡5 + ∆𝑡𝑁𝑇𝑂1 = 35,1 + 10 = 45,1 °𝐶. (1.141) 

Výstup z výměníku je podchlazený kondenzát a platí 

 𝑥2.3.2 = 0. (1.142) 

Z výstupní teploty kondenzátu a suchosti lze vypočítány ostatní stavové veličiny 

(entalpii, entropii a měrný objem) v bodě 2.3.2 

 𝑖2.3.2 = 𝑓(𝑡2.3.2; 𝑥2.3.2) = 188,7 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (1.143) 

 𝑠2.3.2 = 𝑓(𝑡2.3.2; 𝑥2.3.2) = 0,6394 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.144) 

 𝑣2.3.2 = 𝑓(𝑡2.3.2; 𝑥2.3.2) = 0,0010 𝑚3/𝑘𝑔. (1.145) 

Výstup z turbíny 

Při výpočtu parametrů za turbínou bylo postupováno stejným způsobem jako  

při výpočtu parametrů v předchozích odběrech. Nejprve byla určena izoentropická entalpie 

 za expanzí ve čtvrtém kuželu 

 𝑖3𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝3; 𝑠2.3) = 2244,1 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (1.146) 

Účinnost čtvrtého kužele byla nejprve odhadnuta na základě konzultace s vedoucím 

práce a v rovnici (3.41) pro čtvrtý kužel zpřesněna 

 η𝑡𝑑𝑖4 = 0,62. (1.147) 

Z účinnosti a izoentropické entalpie byla určena skutečná entalpie na výstupu z turbíny 

 
η𝑡𝑑𝑖5 =

𝑖2.3 − 𝑖3

𝑖2.3 − 𝑖3𝑖𝑧
, 

𝑖3 = 𝑖2.3 − η𝑡𝑑𝑖5 ∙ (𝑖2.3 − 𝑖3𝑖𝑧), 

𝑖3 = 2436,7 − 0,62 ∙ (2436,7 − 2244,1) = 2317,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔. 

(1.148) 

Z tlaku a entalpie byly vypočteny ostatní stavové veličiny (entropie, měrný objem  

a suchost) na výstupu z turbíny, tj. v bod 3 

 𝑠3 = 𝑓(𝑝3; 𝑖3) = 7,5495 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (1.149) 

 𝑣3 = 𝑓(𝑝3; 𝑖3) = 22,6305 𝑚3/𝑘𝑔, (1.150) 

 𝑥3 = 𝑓(𝑝3; 𝑖3) = 0,88. (1.151) 
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1.2 Hmotnostní a energetická bilance 

Hmotnostní bilance byla provedena pro jmenovitý stav tzn. pro nulový průtok  

do topného výměníku. Nebyly uvažovány ztráty netěsnostmi. Při výpočtu hmotnostních toků 

byl použit zákon zachování hmoty a zákon zachování energie. Hodnoty uvedené v postupu 

výpočtu odpovídají původnímu tepelnému schématu před optimalizací. Stav po optimalizaci 

je uveden na obr. 1-5 a obr. 1-6 

 
∑ 𝑚𝑖 = 0,

𝑛

𝑖=1

 (1.152) 

 
∑ 𝑚𝑖 ∙ 𝑖𝑖 = 0.

𝑛

𝑖=1

 (1.153) 

Výše uvedené předpoklady byly zapsány rovnicemi (1.154) a (1.155) 

 𝑚11 = 𝑚12 = 𝑚13 = 0 𝑘𝑔/𝑠, (1.154) 

 𝑚1 = 𝑚2 = 𝑚9 = 𝑚10 = 10,56 𝑘𝑔/𝑠, (1.155) 

 𝑚𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝑚14 = 𝑚15 (1.156) 

Napájecí nádrž 

Hmotnostní bilance NN 

 𝑚9 = 𝑚2.1.1 + 𝑚7 + 𝑚13. (1.157) 

Energetická bilance NN 

 𝑚9 ∙ 𝑖9 = 𝑚2.1.1 ∙ 𝑖2.1.1 + 𝑚7 ∙ 𝑖7 + 𝑚13 ∙ 𝑖13. (1.158) 

Hmotnostní průtok na vstupu do NN 

 

𝑚2.1.1 =
𝑚9 ∙ (𝑖7 − 𝑖9) − 𝑚13 ∙ (𝑖7 − 𝑖13)

𝑖7 − 𝑖2.1.1
, 

𝑚2.1.1 =
10,56 ∙ (377,1 − 440,2) − 0 ∙ (377,1 − 385,6)

377,1 − 2771,5
= 0,28 𝑘𝑔/𝑠. 

(1.159) 

Hmotnostní průtok páry v prvním odběru 

 𝑚2.1 = 𝑚2.1.1 = 0,28 𝑘𝑔/𝑠. (1.160) 

Hmotnostní průtok ohřívané vody na výstupu z NTO2 

 𝑚7 = 𝑚9 − 𝑚2.1.1 − 𝑚13 = 10,56 − 0,28 − 0 = 10,28 𝑘𝑔/𝑠. (1.161) 

NTO2 

Hmotnostní bilance NTO2 

 𝑚2.2.1 = 𝑚2.2.2. (1.162) 

Energetická bilance NTO2 

 𝑚6 ∙ 𝑖6 + 𝑚2.2.1 ∙ 𝑖2.2.1 = 𝑚7 ∙ 𝑖7 + 𝑚2.2.2 ∙ 𝑖2.2.2. (1.163) 

Hmotnostní průtok ohřívané vody na výstupu z NTO1 

 𝑚6 = 𝑚7 = 10,28 𝑘𝑔/𝑠. (1.164) 
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Hmotnostní průtok páry na vstupu do NTO1 

 𝑚2.2.1 =
𝑚7 ∙ 𝑖7 − 𝑚6 ∙ 𝑖6

𝑖2.2.1 − 𝑖2.2.2
=

10,28 ∙ 377,1 − 10,28 ∙ 251,4

2594,5 − 293,0
= 0,56 𝑘𝑔/𝑠. (1.165) 

Hmotnostní průtok páry z druhého odběru 

 𝑚2.2 = 𝑚2.2.1 = 0,56 𝑘𝑔/𝑠. (1.166) 

NTO1 

Hmotnostní bilance NTO1 

 𝑚2.3.2 = 𝑚2.3.1 + 𝑚2.2.2. (1.167) 

Energetická bilance NTO1 

 𝑚5 ∙ 𝑖5 + 𝑚2.3.1 ∙ 𝑖2.3.1 + 𝑚2.2.2 ∙ 𝑖2.2.2 = 𝑚6 ∙ 𝑖6 + 𝑚2.3.2 ∙ 𝑖2.3.2. (1.168) 

Hmotnostní průtok ohřívané vody na vstupu do NTO1 

 𝑚5 = 𝑚6 = 10,28 𝑘𝑔/𝑠. (1.169) 

Hmotnostní průtok páry na vstupu do NTO1 

 

𝑚2.3.1 =
𝑚6 ∙ (𝑖6 − 𝑖5) + 𝑚2.2.2 ∙ (𝑖2.3.2 − 𝑖2.2.2)

𝑖2.3.1 − 𝑖2.3.2
, 

𝑚2.3.1 =
10,28 ∙ (251,4 − 147,2) + 0,56 ∙ (188,7 − 293,0)

2436,7 − 188,7
= 0,45 𝑘𝑔/𝑠. 

(1.170) 

Hmotnostní průtok kondenzátu z NTO1 

 𝑚2.3.2 = 𝑚2.3.1 + 𝑚2.2.2 = 0,45 + 0,56 = 1,01 𝑘𝑔/𝑠. (1.171) 

Hmotnostní průtok páry ze třetího odběru 

 𝑚2.3 = 𝑚2.3.1 = 0,45 𝑘𝑔/𝑠. (1.172) 

Kondenzátor 

Pro výpočet průtoků v kondenzátoru bylo nutno určit hmotnostní průtok páry z turbíny  

 𝑚3 = 𝑚2 − 𝑚2.1 − 𝑚2.2 − 𝑚2.3, (1.173) 

 𝑚3 = 10,56 − 0,28 − 0,56 − 0,45 = 9,26 𝑘𝑔/𝑠. (1.174) 

Hmotnostní bilance kondenzátoru 

 𝑚4 = 𝑚3 + 𝑚2.3.2 = 9,26 + 1,01 = 10,28 𝑘𝑔/𝑠. (1.175) 

Energetická bilance kondenzátoru 

 𝑚3 ∙ 𝑖3 + 𝑚2.3.2 ∙ 𝑖2.3.2 + 𝑚14 ∙ 𝑖14 = 𝑚4 ∙ 𝑖4 + 𝑚15 ∙ 𝑖15. (1.176) 

Hmotnostní průtok chladící vody 

 

𝑚𝑘𝑜𝑛𝑑 =
𝑚3 ∙ 𝑖3 + 𝑚2.3.2 ∙ 𝑖2.3.2 − 𝑚4 ∙ 𝑖4

𝑖15 − 𝑖14
,  

𝑚𝑘 =
9,26 ∙ 2317,4 + 1,01 ∙ 188,7 − 10,28 ∙ 146,6

126,1 − 84,4
= 482,99 𝑘𝑔/𝑠. 

(1.177) 

Chladící výkon kondenzátoru 

 𝑃𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝑚𝑘𝑜𝑛𝑑 ∙ (𝑖15 − 𝑖14) = 482,99 ∙ ( 126,1 − 84,4) = 20,15 MW. (1.178) 
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Turbína 

Počáteční odhad otáček turbíny byl proveden podle předběžné hodnoty svorkového 

výkonu turbíny. K jeho výpočtu byla nejprve odhadnuta mechanická účinnost, která byla  

při zvolení konkrétních ložisek zpřesněna v rovnici (7.9). Uvedená hodnota mechanické 

účinnost je před optimalizací. 

 𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ = 0,98. (1.179) 

Účinnosti generátoru a převodovky byly zvoleny na základě konzultace s vedoucím 

práce 

 𝜂𝑔𝑒𝑛 = 0,98, (1.180) 

 𝜂𝑝ř𝑒𝑣 = 0,98. (1.181) 

Předběžný svorkový výkon turbíny při jmenovitém stavu 

 

𝑃𝑆𝑉 = [𝑚2 ∙ (𝑖2 − 𝑖2.1) + (𝑚2 − 𝑚2.1) ∙ (𝑖2.1 − 𝑖2.2) + (𝑚2 − 𝑚2.1 − 𝑚2.2) ∙ 

(𝑖2.2 − 𝑖2.3) + (𝑚2 − 𝑚2.1 − 𝑚2.2 − 𝑚2.3) ∙ (𝑖2.3 − 𝑖3)] ∙ 𝜂𝑔𝑒𝑛 ∙ 𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ ∙ 𝜂𝑝ř𝑒𝑣 

 

𝑃𝑆𝑉 = [10,56 ∙ (3312,2 − 2771,5) + (10,56 − 0,28) ∙ (2771,5 − 2594,5)
+ (10,56 − 0,28 − 0,56) ∙ (2594,5 − 2436,7)
+ (10,56 − 0,28 − 0,56 − 0,45) 

∙ (2436,7 − 2317,4)] ∙ 0,98 ∙ 0,98 ∙ 0,98 = 9,92 𝑀𝑊. 

(1.182) 

Pro výkon do 10 MW bylo doporučeno volit otáčky do 9000 min-1. Při optimalizaci 

turbíny (kapitola 3.2.8) byly otáčky korigovány tak, aby vyhovovaly sledovaným 

charakteristikám a tahovému zatížení lopatek, jejichž výpočet byl proveden v kapitolách  

3.2.7 a 4.1 

 𝑛 = 8000 𝑚𝑖𝑛−1 = 133,33 𝑠−1.  (1.183) 

Na následujících dvou obrázcích jsou zobrazeny stavové veličiny (tlak, teplota  

a entalpie) a hmotnostní průtok po optimalizaci návrhu, který proběhl v kapitole 3.2.8.  

Na obr. 1-5 je zobrazeno tepelné schéma pro nulový odběr RO a na obr. 1-6 je znázorněno 

tepelné schéma při maximálním průtoku páry RO. 
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Obr. 1-5 Tepelné schéma pro nulový průtok RO [15] 
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Obr. 1-6 Tepelné schéma při maximální průtoku RO [15] 
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2 Návrh regulačního stupně 
U parní turbíny existují dva konstrukční typy lopatkování. Akční (rovnotlaké) a reakční 

(přetlakové). Akční stupeň je charakterizován nulovým stupněm reakce. V oběžné lopatkové 

řadě dochází pouze ke zpracování kinetické energie na mechanickou práci. Zároveň platí, že 

tlak před a za rotorovou řadou je stejný, proto se akční stupeň také nazývá stupeň rovnotlaký. 

Vlivem zakřivení proudu v oběžné lopatkové řadě dochází ke vzniku energetických ztrát. 

Nevýhodou akčního stupně je nižší účinnost v důsledku vysokých ztrát v rotorové lopatkové 

řadě. Tuto nevýhodu je možné do určité míry odstranit přidáním malé stupňové reakce [7].  

 Reakční stupeň je jakýkoliv stupeň s kladným stupněm reakce. Na rozdíl od akčního stupně 

probíhá expanze také v rotorové lopatkové řadě. Stupeň je charakterizován rozdílem tlaků 

před a za rotorovou řadou, proto se reakční stupeň nazývá přetlakový. U reakčního stupně je 

výhodné použít stupeň reakce ρ=0,5. Tepelný spád je v tomto případě rovnoměrně rozdělen 

na statorovou a rotorovou řadu. Rozváděcí i oběžné lopatky jsou symetrické  

a výrazně klesají náklady na výrobu [7]. 

Parní turbíny, které používají dýzovou regulaci výkonu mají první stupeň proveden jako 

regulační. Umožňuje regulaci hmotnostního toku páry tak, že mění velikost průtočného 

průřezu. Obvykle zpracovává větší tepelný spád než ostatní stupně.  To vede k rychlému 

poklesu tlaku a teploty a tím se významně snižuje počet řadových stupňů. Jeho nevýhodou je 

nižší účinnost. Regulační stupeň s částečným (parciálním) ostřikem lze použít pouze 

rovnotlakový, a to buď A-kolo nebo dvouvěncový Curtisův stupeň. V diplomové práci bylo 

zvoleno A-kolo. Návrh regulačního stupně se skládá že dvou částí, a to z předběžného  

a detailního návrhu. 

2.1 Předběžný návrh  

Slouží ke stanovení základních geometrických a výkonových charakteristik. Při výpočtu 

je uvažován nulový stupeň reakce, tzn. celý entalpický spád je zpracován na statorové řadě 

lopatek. Vstupní hodnoty do předběžného výpočtu RS vycházely z termodynamického 

výpočtu tepelného schématu (kapitola 1.1). Na obr. 2-1 je vyznačen průběh expanze páry 

regulačního stupně, kde bod 0 značí stav páry na vstupu do RS, bod 1 stav za statorovou 

řadou a bod 2 stav za RS. Hodnoty uvedené v postupu výpočtu odpovídají stavu  

před optimalizací návrhu, který byl proveden v kapitole 3.2.8. Optimalizované výsledky jsou 

uvedené na konci kapitoly v tab. 2-1.  Postup výpočtu byl proveden podle literatury [1]. 
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Obr. 2-1 Předběžný návrh expanze páry v RS 

Střední průměr byl volen a na doporučení vedoucího práce by měl být alespoň 0,35 m 

 𝐷𝑠 =  0,5 𝑚.  (2.1) 

 Obvodová rychlost by se měla pohybovat v rozmezí 160–260 m/s 

 𝑢 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 𝑛 = 𝜋 ∙ 0,5 ∙ 133,33 =  209,4 𝑚/𝑠 . (2.2) 

Obvodová rychlost vyhovuje podmínce výpočtu. 

 Poměr u/ciz byl volen podle průběhu obvodové účinnosti akčního stupně, který je 

uveden v příloze 1. Poměr byl zvolen tak, aby obvodová účinnost dosahovala nejvyšší možné 

hodnoty. Na obrázku v příloze 1 je poměr u/ciz značen symbolem x1. 

 𝑢

𝑐𝑖𝑧
=  0,45   (2.3) 

Izoentropická absolutní rychlost na výstupu z dýzy 

 
𝑐1,𝑖𝑧 =

𝑢
𝑢

𝑐𝑖𝑧

=
209,4

0,45
= 465,4 𝑚/𝑠. (2.4) 

Absolutní rychlost páry v přívodním potrubí byla volena mezi 30–50 m/s [1] 

 𝑐0 =  40 𝑚/𝑠.  (2.5) 

Izoentropický spád zpracovaný regulačním stupněm 

 
ℎ𝑖𝑧 =

𝑐1,𝑖𝑧
2

2
−

𝑐0
2

2
=

465,42

2
−

402

2
= 107,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (2.6) 

Izoentropická entalpie na výstupu z rotoru 

 𝑖2,𝑖𝑧 = 𝑖0 − ℎ𝑖𝑧 = 3312,2 − 107,5 = 3204,7 𝑘𝐽/𝑘𝑔.  (2.7) 
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Tlak páry na výstupu ze stupně 

 𝑝2 = 𝑓(𝑖2,𝑖𝑧; 𝑠0) = 24,94 𝑏𝑎𝑟.  (2.8) 

U tlaku na výstupu z RS je potřeba ověřit, zda bylo dosaženo kritického tlakového 

poměru v dýze a zároveň by tlakový poměr neměl překročit hodnotu 0,8. Pro přehřátou vodní 

páru platí rovnice (2.9) 

 𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡 = 0,546 ∙ 𝑝0 = 0.546 ∙ 35,52 = 19,39 𝑏𝑎𝑟,  (2.9) 

 𝑝2 > 𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡, (2.10) 

 
𝑝2

𝑝0
=

24,94

35,52
= 0,7 < 0,8. (2.11) 

V našem případě lze konstatovat, že ke kritickému proudění nedochází a tlakový poměr 

je menší než 0,8. Oba tyto stavy doporučují použít nerozšířenou dýzu [1]. 

Rychlostní součinitel byl pro dýzu volen v rozmezí 0,95–0,98 [1] 

 𝜑 = 0,965 .  (2.12) 

Ztráta ve statoru 

 𝑧0 = (1 − 𝜑2) ∙ ℎ𝑖𝑧 = (1 − 0,9652) ∙ 107,5 = 7,39 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (2.13) 

Stavové veličiny (entalpie, tlak, měrný objem, teplota) páry za statorem 

 𝑖1 = 𝑖2,𝑖𝑧 + 𝑧0 = 3204,7 + 7,39 = 3237,9 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (2.14) 

 𝑝1 = 𝑝2 = 24,94 𝑏𝑎𝑟,  (2.15) 

 𝑣1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) = 0,1179 𝑚3/𝑘𝑔,  (2.16) 

 𝑡1 = 𝑓(𝑝1; 𝑡1) =  387,5 °𝐶. (2.17) 

Výstupní úhel z rozváděcí mříže byl volen mezi 13 až 18 ° [1] 

 𝛼1 =  13 °.  (2.18) 

Délka výstupní hrany rozváděcí lopatky při totálním ostřiku 

 
𝑙0𝑡 =

𝑀 ∙ 𝑣1

𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 𝑐1,𝑖𝑧 ∙ 𝜑 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1
=

10,56 ∙ 0,1179

𝜋 ∙ 0,5 ∙ 465,4 ∙ 0,965 ∙ 𝑠𝑖𝑛 13°
= 7,8 𝑚𝑚. (2.19) 

Konstanta c/a 

  
𝑐

𝑎
= 0,1467. (2.20) 

Součinitel δ 

 

 𝛿 =
𝑐

𝑎
∙

𝑢
𝑐𝑖𝑧

(
𝑛

1000
)

0,2

∙ 𝐷𝑠
0,5

= 0,1467 ∙
0,45

(
8000
1000)

0,2

∙ 0,50,5

= 0,0616. (2.21) 
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Podle obr. 2-2 bylo zvoleno rozdělení parciálního ostřiku. 

 

Obr. 2-2 Dělení parciálního ostřiku [3] 

Pro regulační stupeň byl zvolen nedělený parciální ostřik 

 𝑠1 =  1.   (2.22) 

Konstanta b/a 

 
 
𝑏

𝑎
= 0,0398. (2.23) 

Součinitel α 

 

𝛼 = √
𝐷𝑠

𝑏
𝑎 ∙ 𝑠1 + 𝛿 ∙ 𝐷𝑠

 = √
0,5

0,0398 ∙ 1 + 0,0616 ∙ 0,5
= 2,6613. (2.24) 

Ve výpočtu pro optimální délku lopatkování bylo nutno dosazovat délku v cm 

 𝑙𝑜𝑝𝑡 = 𝛼 ∙ √𝑙0𝑡 = 2,6613 ∙ √0,78 = 2,356 𝑐𝑚 = 23,56 𝑚𝑚. (2.25) 

Zaokrouhlením na celé milimetry byla zjištěna skutečná délka lopatky 

 𝑙0 = 24 𝑚𝑚 (2.26) 

Redukovaná délka lopatek 

 
𝐿𝑟𝑒𝑑 =

𝑙0

1 + (
𝑙0

𝑙𝑜𝑝𝑡
)

2

− 𝛿 ∙ 𝑙0

=
24

1 + (
24

23,56
)

2

− 0,0616 ∙ 24

= 12,7 𝑚𝑚.  
(2.27) 

V závislosti na redukované délce lopatky a zvoleného poměru u/ciz byla z přílohy 

2  odečtena hodnota redukované obvodové účinnosti. 

 𝜂𝑢 = 0,7 (2.28) 

Parciální ostřik 

 
휀 =

𝑙0𝑡

𝑙0
=

8,4

24
= 0,33. (2.29) 

Bylo doporučeno vedoucím diplomové práce, aby se parciální ostřik pohyboval mezi 

0,2–0,5. V našem případě se vypočítaná hodnota nachází v tomto intervalu. 
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Pro určení předběžného výkonu byla podle přílohy 3 stanovena konstanta sloužící 

k výpočtu vnitřní účinnosti regulačního stupně. 

 𝑘 = 1,6 (2.30) 

Absolutní ztráta třením a ventilací 

 
𝑍5 =

𝑘

𝑀 ∙ 𝑣1
=

1,6

10,56 ∙ 0,1179
= 1,3 𝑘𝐽/𝑘𝑔 (2.31) 

Poměrná ztráta třením a ventilací 

 
𝜉5 =

𝑍5

ℎ𝑖𝑧
=

1,3

107,5
= 0,0120. (2.32) 

Vnitřní účinnost regulačního stupně 

 𝜂𝑡𝑑𝑖 = 𝜂𝑢 − 𝜉5 = 0,7 − 0,0120 = 0,6880. (2.33) 

Předběžný vnitřní výkon relačního stupně 

 
𝑃𝑖 = 𝑀 ∙ (ℎ𝑖𝑧 +

𝑐0
2

2
) ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 = 10,56 ∙ (107500 +

402

2
) ∙ 0,6880 = 780,79 𝑘𝑊. (2.34) 

Předběžné stavové veličiny (entalpie, entropie, měrný objem a teplota) páry na výstupu 

ze stupně 

𝑖2 = 𝑖0 +
𝑐0

2

2
− 𝜂𝑡𝑑𝑖 ∙ (ℎ𝑖𝑧 +

𝑐0
2

2
), 

𝑖2 = 3312200 +
402

2
− 0,6925 ∙ (107500 +

402

2
) =  3238,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔, 

(2.35) 

 𝑠2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 7,0157 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (2.36) 

 𝑣2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 0,1203 𝑚3/𝑘𝑔, (2.37) 

 𝑡2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 399,3 °𝐶. (2.38) 

Výsledné hodnoty předběžného výpočtu RS po optimalizaci byly pro přehlednost 

uvedeny do tab. 2-1. 
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Tab. 2-1 Výsledky předběžného výpočtu RS 

Název Značka Hodnota Jednotka 

Izoentalpický spád 

Obvodová rychlost na středním průměru u 180,6 m/s 

Teoretická izoentropická absolutní rychlost 

na výstupu z dýzy 
c1,iz 385,3 m/s 

Poměr u/ciz u/ciz 0,468856 - 

Izoentropický spád zpracovaný regulačním 

stupněm 
hiz 73,4 kJ/kg 

Kritický tlak pkrit 19,39 bar 

Stav páry za statorem 

Entalpie za statorem i1 3243,81 kJ/kg 

Tlak za statorem p1 27,99 bar 

Měrný objem za statorem v1 0,1076 m3/kg 

Teplota za statorem t1 403,9 °C 

Stav páry za rotorem 

Entalpie na výstupu ze stupně i2 3261,0 kJ/kg 

Teplota na výstupu ze stupně t2 411,53 °C 

Měrný objem na výstupu ze stupně v2 0,109 m3/kg 

Entropie na výstupu ze stupně s2 6,9975 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

tlak za rotorem p2 27,99 bar 

Izoentropická entalpie páry za rotorem i2,iz 3238,8 kJ/kg 

Geometrie průtočného průřezu 

Délka výstupní hrany rozváděcí lopatky 

(dýzy) při totálním ostřiku 
l0t 8,6 mm 

Součinitel δ 0,061 - 

Součinitel α 2,6198 - 

Optimální délka rozváděcí lopatky lopt 24,35 mm 

Skutečná délka lopatky l0 24 mm 

Redukovaná délka lopatky Lred 13,2 mm 

Parciální ostřik ε 0,35 - 

Výkon 

Redukovaná obvodová účinnost ηu 0,72 - 

Ztráty na statoru z0 5,05 kJ/kg 

Součinitel k 1 - 

Absolutní hodnota ztráty třením a ventilací Z5 0,9 kJ/kg 

Poměrná ztráta ξ5 0,012 - 

Vnitřní účinnost  ηtdi 0,708 - 

Vnitřní výkon Pi 548,7 kW 
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2.2 Detailní výpočet 

Detailní výpočet slouží k upřesnění geometrie průtočného kanálu, který byl  

u předběžného návrhu vypočítán pro nulový stupeň reakce. Hlavním rozdílem oproti 

předběžnému návrhu je zahrnutí energetických ztrát. Výsledky uvedené v postupu návrhu 

jsou před optimalizací, která proběhla v kapitole 3.2.8. Optimalizované hodnoty jsou uvedeny 

na konci kapitoly v tab. 2-3. 

 Z důvodů zlepšení poměrů při obtékání oběžných lopatek byl u detailního výpočtu 

zvolen malý stupeň reakce. Na doporučení vedoucího práce by se hodnota měla pohybovat 

mezi 0,03–0,12 

 𝜌 =  0,08. (2.39) 

 Vstupní hodnoty (izoentalpický spád, výstupní tlak ze stupně, střední průměr, otáčky  

a výstupní úhel) do detailního návrhu jsou převzaty z výpočtů předběžného návrhu.  

Na obr. 2-3 je vyznačen průběh expanze páry regulačního stupně, kde bod 0 značí stav páry 

na vstupu do RS, bod 1 stav za statorovou řadou a bod 2 stav za RS. Postup výpočtu byl 

proveden podle literatury [1]. 

 

Obr. 2-3 Detailní návrh expanze páry v RS 

Izoentropický spád na statoru 

 ℎ𝑖𝑧
𝑆 = (1 − 𝜌) ∙ ℎ𝑖𝑧 = (1 − 0,08) ∙ 107,5 = 98,9 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (2.40) 

Izoentropický spád na rotoru 

 ℎ𝑖𝑧
𝑅 = 𝜌 ∙ ℎ𝑖𝑧 = 0,08 ∙ 107,5 = 8,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (2.41) 
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V bodě 1 bylo nutno ověřit, zda dochází ke kritickému proudění. Pro toto ověření bylo 

potřeba vypočítat izoentropickou entalpii páry vystupující ze statoru 

 𝑖1,𝑖𝑧 = ℎ0 − ℎ𝑖𝑧
𝑆 = 3312,2 − 98,9 = 3213,3 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (2.42) 

Tlak páry za dýzou 

 𝑝1 = 𝑓(𝑖1,𝑖𝑧; 𝑠0) = 25,68 𝑏𝑎𝑟, (2.43) 

 𝑝1 > 𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡. (2.44) 

V porovnání s kritickým tlakem, který byl vypočítán v předběžném návrhu v rovnici 

(2.9), je tlak p1 větší a platí tedy, že nedochází ke kritickému proudění. 

Střední průměr RS uvažovaný v předběžném návrhu viz. rovnice (2.1) byl zvolen  

i pro detailní výpočet. Při zachování stejných otáček jako v rovnici (1.183) je zachovaná  

také stejná obvodová rychlost RS 

 𝑢 = 209,4 𝑚/𝑠 (2.45) 

 Výstupní úhel z rozváděcí mříže je v detailním návrhu volen stejný jako v předběžném 

návrhu 

 𝛼1 = 13 °. (2.46) 

Byla přepočítaná teoretická rychlost na výstupu z dýzy, protože předběžný návrh 

neuvažoval se stupněm reakce 

 
𝑐1,𝑖𝑧 = √2 ∙ (1 − 𝜌) ∙ ℎ𝑖𝑧

𝑆 + 𝑐0
2, 

𝑐1,𝑖𝑧 = √2 ∙ (1 − 0,08) ∙ 107,5 ∙ 1000 + 402 = 446,6 𝑚/𝑠. 

(2.47) 

Rychlostní součinitel profilu statoru, který zahrnuje ztráty třením, vířením a rázem, byl 

nejprve odhadnut. V rovnici (2.70) byla určena jeho přesná hodnota.  

 𝜑 =  0,98. (2.48) 

Absolutní rychlost páry na výstupu z dýzy 

 𝑐1 = 𝜑 ∙ 𝑐1,𝑖𝑧 = 0,98 ∙ 446,6 = 438,0 𝑚/𝑠. (2.49) 

Relativní rychlost páry na výstupu z dýzy 

 
𝑤1 = √𝑐1

2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼1, 

𝑤1 = √438,02 + 209,42 − 2 ∙ 438,0 ∙ 209,4 ∙ 𝑐𝑜𝑠 13° = 238,7 𝑚/𝑠. 

(2.50) 

Složka absolutní a relativní rychlosti v obvodovém směru na výstupu z dýzy 

 𝑐1𝑢 = 𝑐1 ∙ cos 𝛼1 = 438,0 ∙ cos 13° = 426,8 𝑚/𝑠, (2.51) 

 𝑤1𝑢 = 𝑐1𝑢 − 𝑢 = 426,8 − 209,4 = 217,4 𝑚/𝑠. (2.52) 

Složky absolutní a relativní rychlosti v axiálním směru na výstupu z dýzy 

 𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 = 𝑐1 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 = 438,0 ∙ 𝑠𝑖𝑛 13° = 98,5 𝑚/𝑠. (2.53) 

Úhel relativní rychlosti na výstupu z dýzy 

 
𝛽1 = 𝑐𝑜𝑠−1

𝑤1𝑢

𝑤1
= 𝑐𝑜𝑠−1

217,4

238,7
=  24,39 °. (2.54) 
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Úhel relativní rychlosti z rotoru byl nejprve odhadnut a v rovnici (2.68) byl zpřesněn 

 𝛽2 = 180 − [𝛽1 − (3 ÷ 5)°] = 180 − [24,39 − 3] = 154,66 °. (2.55) 

Teoretická rychlost páry na výstupu z rotoru 

 
𝑤2,𝑖𝑧 = √𝜌 ∙ ℎ𝑖𝑧

𝑅 + 𝑤1
2 = √0,08 ∙ 8,6 ∙ 1000 + 238,72 = 256,0 𝑚/𝑠. (2.56) 

Rychlostní součinitel profilu pro rotor, který zahrnuje ztráty třením, vířením a rázem, 

byl nejprve odhadnut. V rovnici (2.71) byl zpřesněn 

 𝜓 =  0,93. (2.57) 

Skutečná relativní rychlost páry na výstupu z rotoru 

 𝑤2 = 𝜓 ∙ 𝑤2𝑖𝑧 = 0,93 ∙ 256,0 = 239,9 𝑚/𝑠. (2.58) 

Absolutní rychlost páry na výstupu z oběžných lopatek 

𝑐2 = √𝑤2
2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠(180 − 𝛽2), 

𝑐2 = √239,92 + 209,42 − 2 ∙ 239,9 ∙ 209,4 ∙ 𝑐𝑜𝑠(180 − 154,66) = 102,9 𝑚/𝑠. 

(2.59) 

Složka relativní a absolutní rychlosti do obvodového směru na výstupu z rotoru 

 𝑤2𝑢 = 𝑤2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛽2 − 90) = 239,9 ∙ 𝑠𝑖𝑛(154,66° − 90°) = 216,8 𝑚/𝑠, (2.60) 

 𝑐2𝑢 = 𝑤2𝑢 − 𝑢 = 216,8 − 209,4 = 7,3 𝑚/𝑠. (2.61) 

Složka absolutní a relativní rychlosti do axiálního směru na výstupu z rotoru 

 𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 = 𝑤2 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽2 = 239,9 ∙ 𝑠𝑖𝑛 154,66° = 102,7 𝑚/𝑠. (2.62) 

Výstupní úhel absolutní rychlosti z regulačního stupně 

 
𝛼2 = 𝑡𝑔−1

𝑐2𝑢

𝑐2𝑎
= 𝑡𝑔−1

7,3

102,7
= 94,09 °. (2.63) 

Ohnutí proudu absolutní rychlosti 

 ∆α = α2 − α1 = 94,09 − 13 = 81,09 °. (2.64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Janata  

Parní turbína pro spalovnu odpadů 

 

39 

 

Rychlostní trojúhelník regulačního stupně po optimalizaci je zobrazen na obr. 2-4 

 

Obr. 2-4 Rychlostní trojúhelník RS 

Záporné hodnoty axiální a obvodové rychlosti značí opačný směr proudění. Výstupní 

délka rozváděcích lopatek 

 
𝑙0 =

𝑀 ∙ 𝑣1

𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 휀 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1
=

10,56 ∙ 0,1179

𝜋 ∙ 0,5 ∙ 0,33 ∙ 438,0 ∙ 𝑠𝑖𝑛 13°
= 23,5 𝑚𝑚. (2.65) 

Přesah lopatek byl volen v rozmezí 1–3 mm [1] 

 ∆𝑙 = 3 𝑚𝑚. (2.66) 

Na základě kritického tlaku a tlakového poměru uvedených v rovnicích (2.9) a (2.11) 

byl zvolen válcový průtočný průřez, který je uvedený na obr. 2-5. Proto má oběžná lopatka 

stejnou délku po celé svojí šířce  

 𝑙2 = 𝑙1 = 𝑙0 + ∆𝑙 = 23,5 + 3 = 26,5 𝑚𝑚. (2.67) 

 

Obr. 2-5 Průtočný kanál A-kolo 
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Skutečný výstupní úhel z oběžných lopatek 

 
𝛽2 = 180 − 𝑠𝑖𝑛−1

𝑀 ∙ 𝑣2

𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 휀 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑙2
, 

𝛽2 = 180 − 𝑠𝑖𝑛−1
10,56 ∙ 0,1203

𝜋 ∙ 0,5 ∙ 0,33 ∙ 239,9 ∙ 0,0265
= 154,66 °. 

(2.68) 

Ohnutí proudu relativní rychlosti 

 ∆𝛽 = 𝛽2 − 𝛽1 = 154,66 − 24,39 = 130,27 °. (2.69) 

Na základě ohnutí proudu absolutní a relativní rychlosti byly zpřesněny odhadnuté 

hodnoty rychlostních součinitelů φ a ψ. Ze zdroje [1], byly využity analytické vztahy, které 

jsou uvedeny i na obrázku v příloze 4, pro určení rychlostních součinitelů, jelikož by měly 

vést k přesnějšímu výsledku než při odečítání hodnot z grafu. 

Rychlostní součinitel pro stator, který zpřesňuje volenou hodnotu v rovnici (2.48) 

 φ = 0,985067 − 0,0001323 ∙ 𝑒0,0424951∙∆𝛼, 

φ = 0,985067 − 0,0001323 ∙ 𝑒0,0424951∙81,09 = 0,9809147. 
(2.70) 

Rychlostní součinitel pro rotor, který zpřesňuje volenou hodnotu v rovnici (2.57) 

 𝜓 = 0,988060 − 0,000556697 ∙ 𝑒0,0347117∙∆𝛽 , 

𝜓 = 0,988060 − 0,000556697 ∙ 𝑒0,0347117∙130,27 = 0,9368381. 
(2.71) 

Podle katalogu v literatuře [1] byly zvoleny konkrétní profily lopatek regulačního 

stupně, které jsou uvedené v  tab. 2-2. Profily byly voleny iteračně a to tak, aby splňovaly 

pevnostní kritéria uvedené v kapitole 4.  

Poměrná rozteč byla pro rozváděcí lopatky volena mezi 0,65–0,95. Pro oběžné lopatky 

v rozmezí 0,5–0,75. Délka profilu tětivy byla volena mezi 25–75 mm v závislosti  

na namáhání a závěsu lopatky [1]. 

Tab. 2-2 Profil lopatek 

Název Značka Stator Rotor Jednotka 

Profil lopatky - TS-1A 25TR3 - 

Poměrná rozteč s/c 0,8 0,7 - 

Délka profilu tětivy c 0,035 0,03 m 

Úhel nastavení profilu γ 34 9,52 ° 

Ohybový modul Wmin - 0,342 cm3 

Plocha lopatky S - 2,607 cm2 
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Jednotlivé rozměry profilu lopatky jsou naznačeny na obr. 2-6. 

 

Obr. 2-6 Rozměry profilu lopatky [3] 

Šířka lopatky 

 𝐵 = 𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛾 = 0,03 ∙ 𝑐𝑜𝑠9,52° = 0,03 𝑚. (2.72) 

Rozteč lopatek 

 𝑠 = 𝑐 ∙ (
𝑠

𝑐
) = 0,03 ∙ 0,7 = 0,021 𝑚. (2.73) 

Počet rotorových lopatek 

 
𝑧𝑅 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑠

𝑠
=

𝜋 ∙ 0,5

0,021
= 75 𝑘𝑠. (2.74) 

Při určování počtu statorových lopatek byl zohledněn parciální ostřik 

 
𝑧𝑆 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 휀

𝑠
=

𝜋 ∙ 0,5 ∙ 0,33

0,028
= 19 𝑘𝑠. (2.75) 

Ztráta v rozváděcí mříži 

 
𝑧0 =

𝑐1,𝑖𝑧
2

2
∙ (1 − 𝜑2) =

446,62

2
∙ (1 − 0,98091472) = 3,8 𝑘 𝐽/𝑘𝑔. (2.76) 

Z izoentropické entalpie na výstupu statoru a ztrátě v rozváděcí mříže byla určena 

skutečná entalpie na výstupu ze statoru 

 𝑖1 = 𝑖1,𝑖𝑧 + 𝑧0 = 3213,3 + 3,8 = 3217,0 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (2.77) 

Z tlaku a entalpie byly vypočteny ostatní stavové veličiny (teplota, měrný objem  

a entropie) na výstupu ze statoru, tj. v bodě 1 

 𝑡1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) = 390,3 °𝐶, (2.78) 

 𝑣1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) = 0,1149 𝑚3/𝑘𝑔, (2.79) 

 𝑠1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) = 6,9705 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1. (2.80) 
Z tlaku a entalpie byla určena rychlost zvuku páry, která sloužila k určení Machova 

čísla 

 𝑤 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) = 616,3 𝑚/𝑠 (2.81) 
Machovo číslo absolutní rychlosti 

 
𝑀𝑎 =

𝑐1

𝑤
=

438,0

616,3
= 0,7 (2.82) 
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 Ztráta v oběžné lopatkové řadě 

 
𝑧1 =

𝑤2,𝑖𝑧
2

2
∙ (1 − 𝜓2) =

256,02

2
∙ (1 − 0,93683812) = 4,0 𝑘 𝐽/𝑘𝑔. (2.83) 

Ztráta výstupní rychlostí 

 
𝑧𝑐 =

𝑐2
2

2
=

102,92

2
=  5,3 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (2.84) 

Obvodová účinnost stupně 

 

𝜂𝑢 =
𝑎𝑢

𝐸0
=

(ℎ𝑖𝑧 +
𝑐0

2

2
) − 𝑧0 − 𝑧1 − 𝑧𝑐

ℎ𝑖𝑧 +
𝑐0

2

2

, 

𝜂𝑢 =
(107,5 +

402 ∙ 1000
2

) − 3,8 − 4,0 − 5,3

107,5 +
402 ∙ 1000

2

= 0,88. 

(2.85) 

Průtočný průřez pro páru 

 𝑆 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 𝑙1 ∙ 휀 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 = 𝜋 ∙ 0,5 ∙ 0,0265 ∙ 0,33 ∙ 𝑠𝑖𝑛13° = 0,0031 𝑚2. (2.86) 
Třecí součinitel byl volen v rozmezí 0,00045–0,0008 [1] 

 𝑘𝑡ř = 0,000625. (2.87) 

Ztráta třením (ventilací disku) 

 
𝜉5 = 𝑘𝑡ř ∙

𝐷𝑠
2

2
∙ (

𝑢

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧

)

3

, 

𝜉5 = 0,000625 ∙
0,52

2
∙ (

209,4

√2 ∙ 107500
)

3

= 0,00461. 

(2.88) 

Ztráta ventilací neostříknutých lopatek 

 
𝜉61 =

0,065 ∙ (1 − 휀)

𝑠𝑖𝑛(𝛼1) ∙ 휀
∙ (

𝑢

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧

)

3

, 

𝜉61 =
0,065 ∙ (1 − 0,33)

𝑠𝑖𝑛(13°) ∙ 0,33
∙ (

209,4

√2 ∙ 107500
)

3

= 0,05341. 

(2.89) 

Počet segmentů byl vybrán podle obr. 2-2 a hodnota byla zvolena stejná jako 

v předběžném návrhu. 

 𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚 = 1 (2.90) 

Ztráta na okraji pásma ostřiku 

 
𝜉62 = 0,25 ∙

𝑐 ∙ 𝑙2

𝑆
∙ (

𝑢

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧

) ∙ 𝜂𝑢 ∙ 𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚, 

𝜉62 = 0,25 ∙
0,03 ∙ 0,0265

0,0031
∙ (

209,4

√2 ∙ 107500
) ∙ 0,88 ∙ 1 = 0,02534 

(2.91) 
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Ztráta parciálním ostřikem 

 𝜉6 = 𝜉61 + 𝜉62 = 0,05341 + 0,02534 = 0,07874. (2.92) 
Stupeň reakce na špici lopatky 

 

𝜌š = 1 − (1 − 𝜌) ∙

𝐷𝑠

𝑙1

1 +
𝐷𝑠

𝑙1

= 1 − (1 − 0,08) ∙

0,5
0,0265

1 +
0,5

0,0265

= 0,13. (2.93) 

Radiální mezera 

 
𝛿𝑟 = 𝐷𝑠 ∙

1

1000
+ 0,2 = 0,5 ∙

1

1000
+ 0,2 = 0,7 𝑚𝑚. (2.94) 

Průřez radiální mezery 

 𝑆1𝑅 = 𝜋 ∙ (𝐷𝑠 + 𝑙1) ∙ 𝛿𝑟 = 𝜋 ∙ (0,5 + 0,0265) ∙ 0,0007 = 0,0012 𝑚2. (2.95) 
Průtokový součinitel 

 𝜇1 = 0,5. (2.96) 
Ztráta radiální mezerou 

 
𝜉7 = 1,5 ∙

𝜇1 ∙ 𝑆1𝑅 ∙ 𝜂𝑢

𝑆
∙ √

𝜌š

1 − 𝜌
, 

𝜉7 = 1,5 ∙
0,5 ∙ 0,0012 ∙ 0,88

0,0031
∙ √

0,13

1 − 0,08
= 0,09069. 

(2.97) 

Termodynamická účinnost regulačního stupně  

 𝜂𝑡𝑑𝑖 = 𝜂𝑢 − 𝜉5 − 𝜉6 − 𝜉7, 
𝜂𝑡𝑑𝑖 = 0,88 − 0,00461 − 0,07874 − 0,09069 = 0,705. 

(2.98) 

Vnitřní výkon regulačního stupně 

𝑃𝑖
𝑅𝑆 = 𝑀 ∙ (ℎ𝑖𝑧 +

𝑐0
2

2
) ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 = 10,56 ∙ (107500 +

402

2
) ∙ 0,705 = 800,28 𝑘𝑊. (2.99) 

Na závěr bylo zkontrolováno, jestli se výkony předběžného a detailního výpočtu příliš 

neliší. Podmínka správného návrhu je rozdíl do 5 % 

 
∆𝑃 =

𝑃𝑖
𝑅𝑆 − 𝑃𝑖

𝑃𝑖
𝑅𝑆 =

800,28 − 780,79

800,28
∙ 100 = 2,44 % (2.100) 

Nás výpočet podmínku splňuje. Dále bylo zkontrolované tlakové číslo, které určuje 

zatíženost stupně. Pro rovnotlaký stupeň by se mělo pohybovat v rozmezí 4,0–7,0. Přičemž 

nejvyšší účinnosti je dosaženo v rozmezí 4,5–5,5. 

 
𝜓𝑅𝑆 =

ℎ𝑖𝑧

0,5 ∙ 𝑢2
=

107500

0,5 ∙ 209,42
= 4,9 (2.101) 

Navržený regulační stupeň vyhovuje podmínce a je v rozmezí pro nejvyšší účinnost. 
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Výstupní stavové veličiny (entalpie, entropie, měrný objem a teplota) z RS 

 𝑖2 = 𝑖0 − [ℎ𝑖𝑧 ∙ (1 − 𝜉5−𝜉6 − 𝜉7) − 𝑧0 − 𝑧1], 

𝑖2 = 3312,2 − (107500 ∙ (1 − 0,00461 − 0,07874 − 0,09069) − 3,8 − 4,0) 
𝑖2 = 3212,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

(2.102) 

 𝑠2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 6,9766 𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾) (2.103) 

 𝑣2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 0,1179 𝑚3/𝑘𝑔 (2.104) 

 𝑡2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 387,7 °𝐶 (2.105) 

Výsledné hodnoty detailního výpočtu RS po optimalizaci jsou pro přehlednost uvedeny 

v tab. 2-3. 
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Tab. 2-3 Výsledky detailního výpočtu RS 

Název Značka Hodnota Jednotka 

Izoentalpický spád 

stupeň reakce ρ 0,1 - 

Izoentropický spád na statoru ℎ𝑖𝑧
𝑆  66,1 kJ/kg 

Izoentropický spád na rotoru ℎ𝑖𝑧
𝑅  7,3 kJ/kg 

Stav páry za statorem 

Izoentropická entalpie i1iz 3246,1 kJ/kg 

tlak p1 28,68 bar 

Entalpie i1 3248,5 kJ/kg 

Entropie s1 6,9684 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

Teplota t1 406,5 °C 

Měrný objem v1 0,1053 m3/kg 

Stav páry za rotorem 

Entalpie i2 3244,2 kJ/kg 

Entropie s2 6,9728 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

Teplota t2 404,1 °C 

Měrný objem v2 0,1076 m3/kg 

Rychlostní trojúhelník 

Rychlostní součinitel pro stator φ 0,9815493 - 

Rychlostní součinitel pro rotor ψ 0,9271452 - 

Teoretická rychlost na výstupu z dýzy c1iz 365,7 m/s 

Absolutní rychlost na výstupu z dýzy c1 359,0 m/s 

Relativní rychlost na výstupu z dýzy w1 187,4 m/s 

Obvodová složka absolutní rychlosti na 

výstupu z dýzy 
c1u 349,8 m/s 

Obvodová složka relativní rychlosti na 

výstupu z dýzy 
w1u 169,1 m/s 

Axiální složka absolutní rychlosti na výstupu 

z dýzy 
c1a 80,8 m/s 

Axiální složka relativní rychlosti na výstupu 

z dýzy 
w1a 80,8 m/s 

Úhel relativní rychlosti na výstupu z dýzy 𝛽1 25,52 ° 

Úhel relativní rychlosti na výstupu z rotoru 𝛽2 160,78 ° 

Teoretická relativní rychlost na výstupu 

z rotoru 
w2iz 206,1 m/s 

Skutečná rychlost na výstupu z rotoru w2 191,1 m/s 

Absolutní rychlost na výstupu z rotoru c2 62,9 m/s 

Obvodová složka absolutní rychlosti na 

výstupu z rotoru 
c2u 0,2 m/s 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Janata  

Parní turbína pro spalovnu odpadů 

 

46 

 

Tab. 2-3 Výsledky detailního výpočtu RS – pokračování 

Název Značka Hodnota Jednotka 

Rychlostní trojúhelník – pokračování 

Obvodová složka relativní rychlosti na 

výstupu z rotoru 
w2u 180,4 m/s 

Axiální složka absolutní rychlosti na výstupu 

z rotoru 
c2a 62,9 m/s 

Axiální složka relativní rychlosti na výstupu 

z rotoru 
w2a 62,9 m/s 

Výstupní úhel absolutní rychlosti z rotoru α2 90,2 ° 

Ohnutí proudu absolutní rychlosti Δα 77,2 ° 

Ohnutí proudu relativní rychlosti Δβ 135,26 ° 

Geometrie průtočného kanálu 

Výstupní délka rozváděcích lopatek l0 24,5 mm 

Délka oběžné lopatky l1, l2 26,5 mm 

Šířka lopatky statoru BS 0,029 m 

Šířka lopatky rotoru BR 0,03 m 

Rozteč lopatek statorové řady sS 0,028 m 

Rozteč lopatek rotorové řady sR 0,021 m 

Počet rotorových lopatek zR 75 ks 

Počet statorových lopatek zS 120 ks 

Průtočný průřez S 0,0002607 m2 

Ztráty a výkon 

Ztráta v rozváděcí mříži z0 2,4 kJ/kg 

Ztráta oběžné lopatkové řady z1 3,0 kJ/kg 

Ztráta výstupní rychlostí zc 2,0 kJ/kg 

Obvodová účinnost ηu 0,90 - 

Ztráta třením ξ5 0,00492 - 

Ztráta ventilací neostříknutých lopatek ξ61 0,05503 - 

Ztráta na okraji pásma ostřiku ξ62 0,02538 - 

Ztráta parciálním ostřikem ξ6 0,08042 - 

Stupeň reakce na špici lopatky ρš 0,15 - 

Radiální mezera δr 0,7 mm 

Průřez radiální mezery S1R 0,0012 m2 

Ztráta radiální mezerou ξ7 0,09448 - 

Termodynamická účinnost ηtdi 0,7204 - 

Vnitřní výkon Pi 558,69 kW 

Tlakové číslo ψ 4,5 - 
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3 Návrh stupňové části 
Návrh stupňové části se skládá ze dvou částí, a to z předběžného a detailního návrhu. 

Stejně jako u regulačního stupně i pro stupňovou část bylo rozhodováno mezi rovnotlakým  

a přetlakovým lopatkováním. Jejich základní charakteristiky byly popsány v kapitole 2.  

Pro stupňovou část parní turbíny bylo zvoleno přetlakové lopatkování. 

3.1 Předběžný návrh 

Slouží k určení hlavních rozměrů průtočného kanálu a počtu stupňů turbíny.  

U předběžného návrhu byla turbína rozdělena na jednotlivé kužely. Rozdělení vycházelo 

z tepelného schéma (kapitola 1). Pro každý odběr byl zvolen vlastní kužel, přičemž první část 

turbíny (od RS po první odběr) byla rozdělena na dva kužely. Tímto rozdělením je výrazně 

ulehčena optimalizace průtočných kanálů, protože mezi regulačním stupněm a prvním 

odběrem by byl velký tlakový rozdíl. Vzorový výpočet byl proveden pro první kužel  

a probíhal podle postupu, který je uveden v literatuře [3]. 

 

Obr. 3-1 Kužely parní turbíny 

Na obr. 3-2 je znázorněna expanze n - kuželů parní turbíny a platí, že stav páry  

na vstupu do prvního kužele je stejný jako stav páry na výstupu z RS a je indexován  

1 a výstup z prvního kužele je indexován 2.  
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Obr. 3-2 Předběžný návrh expanze páry ve stupňové části turbíny 

Výstupní tlak z prvního kuželu byl volen, protože došlo k rozdělení turbíny mezi 

regulačním stupněm a prvním odběrem na dva kužely. Jeho hodnota byla zvolena tak, aby 

pokles tlaku mezi regulačním stupněm a prvním odběrem byl rovnoměrný. U ostatních kuželů 

byl tlak odečten z odběru tepelného schéma 

 𝑝2 = 11 𝑏𝑎𝑟 (3.1) 

Ze stejného důvodu musela být odhadnuta termodynamická účinnost přidaného kužele, 

která byla zpřesněna v rovnici (3.41) 

 𝜂𝑡𝑑𝑖 = 0,82. (3.2) 

Vstupní parametry do prvního kužele odpovídaly výstupním parametrům regulačního 

stupně, které byly vypočítané v kapitole 2.2. 

Výstupní entalpie při izoentropické expanzi 

 𝑖2,𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝2; 𝑠1) = 2991,3 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.3) 

Výstupní izoentropická teplota 

 𝑡2,𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝2; 𝑠1) = 273,4 °𝐶. (3.4) 

Izoentropický spád prvního kuželu 

 ℎ𝑖𝑧 = 𝑖1 − 𝑖2,𝑖𝑧 = 3238,6 − 2991,3 = 247,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.5) 

Předběžný entalpický spád prvního kužele 

 ℎ𝑝 = ℎ𝑖𝑧 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 = 247,4 ∙ 0,82 = 202,8 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.6) 
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Z předběžného entalpického spádu byly určeny ostatní stavové veličiny (entalpie, 

teplota, měrný objem a suchost) na výstupu z kužele 

 𝑖2,𝑝 = 𝑖1 − ℎ𝑝 = 3238,6 − 202,8 = 3035,8 𝑘𝐽/𝑘𝑔, (3.7) 

 𝑡2,𝑝 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2,𝑝) = 293,9 °𝐶, (3.8) 

 𝑣2,𝑝 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2,𝑝) = 0,2311 𝑚3/𝑘𝑔, (3.9) 

 𝑥2,𝑝 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2,𝑝) = 1. (3.10) 

Geometrie a počet stupňů 

Střední Parsonsovo číslo bylo voleno v rozmezí 0,6–0,85, přičemž dolní hranice přísluší 

levné turbíně s menší účinností a menším počtem stupňů [3] 

 𝑃𝑎𝑠 = 0,82. (3.11) 

Výstupní úhel lopatky prvního stupně byl volen tak, aby jeho průběh při průchodu 

turbínou rostl 

 𝛼1 = 12° (3.12) 

Podle stejného kritéria jako u první lopatky byl volen výstupní úhel na poslední lopatce 

 𝛼2 = 13°. (3.13) 

Délka lopatky prvního stupně by měla být minimálně 30 mm [3] 

 𝑙1 = 30 𝑚𝑚. (3.14) 

U lopatky posledního stupně není obvykle možno volit její délku, ale zvolí se poměr 

l/D. Výpočet je proveden pro prizmatický typ stupně, u kterého se předpokládá l/D do 1/10 až 

1/7. 

 
(

𝑙

𝐷
)

2
= 0,13682. (3.15) 

Ze středního Parsonsova čísla bylo vypočteno Parsonsovo číslo prvního a posledního 

stupně, u kterého je jeho velikost menší o 5–10 %. Bylo zvoleno zmenšení o 7 % [3]. 

 𝑃𝑎1 = 𝑃𝑎2 = 0,93 ∙ 𝑃𝑎𝑠 = 0,93 ∙ 0,82 = 0,76 (3.16) 

Pro zvolený výstupní úhel a Parsonsovo číslo z rovnice (3.16) byl z přílohy 5 odečten 

poměr ca/u 

Poměr axiální absolutní rychlosti a obvodové rychlosti prvního stupně 

 (
𝑐𝑎

𝑢
)

1
= 0,23. (3.17) 

Poměr axiální absolutní rychlosti a obvodové rychlosti posledního stupně 

 (
𝑐𝑎

𝑢
)

2
= 0,25. (3.18) 

Střední průměr lopatkování prvního stupně 

 

𝐷1 =
1

𝜋
∙ √

𝑀 ∙ 𝑣1

𝑛 ∙ 𝑙1 ∙ (
𝑐𝑎

𝑢 )
1

=
1

𝜋
∙ √

10,56 ∙ 0,1095

133,33 ∙ 0,03 ∙ 0,23
= 0,3567 𝑚. (3.19) 
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Střední průměr lopatkování posledního stupně 

 

𝐷2 = √
𝑀 ∙ 𝑣2,𝑝

𝜋2 ∙ (
𝑐𝑎

𝑢 )
2

∙ (
𝑙
𝐷)

2
∙ 𝑛

3
∙= √

10,56 ∙ 0,2311

𝜋2 ∙ 0,25 ∙ 0,13682 ∙ 133,33

3

= 0,3785 𝑚. (3.20) 

Délka lopatky posledního stupně 

 
𝑙2 = 𝐷2 ∙ (

𝑙

𝐷
)

2
= 0,3785 ∙ 0,13682 = 51,8 𝑚𝑚. (3.21) 

Patní průměr zůstane po délce kuželu stejný. Pro první lopatkovou řadu je vypočítán 

v rovnici (3.22). U poslední lopatkové řady je stejného patního průměru dosaženo vhodnou 

iterací poměru l/D viz. rovnice (3.15) 

 𝐷1,𝑝 = 𝐷2,𝑝 = 𝐷1 − 𝑙1 = 0,3567 − 0,03 = 0,3267 𝑚. (3.22) 

Vnější průměr prvního stupně 

 𝐷1,𝑣 = 𝐷1 + 𝑙1 = 0,3567 + 0,03 = 0,3867 𝑚. (3.23) 

Vnější průměr posledního stupně 

 𝐷2,𝑣 = 𝐷2 + 𝑙2 = 0,3785 + 0,0518 = 0,4303 𝑚. (3.24) 

Při postupu bylo ověřeno, jestli rychlost na obvodové patě lopatky nepřesahovala  

200 m/s [3] 

 𝑢𝑝 = 𝜋 ∙ 𝐷2,𝑝 ∙ 𝑛 = 𝜋 ∙ 0,3267 ∙ 133,33 = 136,9 𝑚/𝑠. (3.25) 

Obvodová rychlost hranici nepřekračuje. 

Střední obvodová rychlost 

 
𝑢𝑠 = 𝜋 ∙ (

𝐷1 + 𝐷2

2
) ∙ 𝑛 = 𝜋 ∙ (

0,3567 + 0,3785

2
) ∙ 133,33 = 154,0 𝑚/𝑠. (3.26) 

Počet stupňů lopatkování, kde izoentalpický spád byl dosazen v Joulech 

 
𝑧 =

𝑃𝑎𝑠 ∙ ℎ𝑖𝑧

𝑢𝑠
2

=
0,82 ∙ 247400

154,02
= 8,55 ≅ 9. (3.27) 

Ztráty a vnitřní účinnost 

V této části byly vypočítané jednotlivé ztráty kuželu a jeho vnitřní účinnost. Ztráty byly 

vypočteny pro první a poslední stupeň, přičemž uvažovaná hodnota v následujících výpočtech 

byla střední hodnota. 

Tolerance radiální vůle pro první stupeň 

 𝑥1 = 0,2 𝑚𝑚. (3.28) 

Tolerance radiální vůle pro poslední stupeň 

 𝑥2 = 0,2 𝑚𝑚. (3.29) 

Radiální vůle prvního stupně 

 
𝑘1 =

𝐷1,𝑣

1000
+ 𝑥1 =

0,3867

1000
+ 0,2 = 0,5867 𝑚𝑚. (3.30) 
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Radiální vůle posledního stupně 

 
𝑘2 =

𝐷2,𝑣

1000
+ 𝑥2 =

0,4303

1000
+ 0,2 = 0,6303 𝑚𝑚. (3.31) 

Poměrná ztráta radiální mezerou prvního stupně 

 
𝜉𝑘,1 =

0,3 + 𝑘1

𝑙1
∙ 4,5 =

0,3 + 0,5867

30
∙ 4,5 = 0,133. (3.32) 

Poměrná ztráta radiální mezerou posledního stupně 

 
𝜉𝑘,2 =

0,3 + 𝑘2

𝑙2
∙ 4,5 =

0,3 + 0,6303

51,8
∙ 4,5 = 0,0164. (3.33) 

Střední ztráta radiální mezerou 

 
𝜉𝑘 =

𝜉𝑘,1 + 𝜉𝑘,2

2
=

0,133 + 0,0164

2
= 0,0747. (3.34) 

Poměrná ztráta rozvějířením prvního stupně 

 
𝜉𝑣,1 = (

𝑙1

𝐷1
)

2

= (
0,03

0,3567
)

2

= 0,0071. (3.35) 

Poměrná ztráta rozvějířením posledního stupně 

 
𝜉𝑣,2 = (

𝑙2

𝐷2
)

2

= (
0,0518

0,3785
)

2

= 0,0187. (3.36) 

Střední ztráta rozvějířením 

 
𝜉𝑣 =

𝜉𝑣,1 + 𝜉𝑣,2

2
=

0,0071 + 0,0187

2
= 0,0129. (3.37) 

Poměrná ztráta vlhkostí páry 

 
𝜉𝑥 = 1 −

𝑥1 + 𝑥2,𝑝

2
= 1 −

1 + 1

2
= 0. (3.38) 

Součinitel zpětného využití ztrát (Reheat factor) 

 
(1 + 𝑓) = 1 +

𝑧 − 1

𝑧
∙ (1 − 𝜂𝑡𝑑𝑖) ∙

𝑡1 − 𝑡2,𝑖𝑧

𝑇1 + 𝑇2
, 

(1 + 𝑓) = 1 +
9 − 1

9
∙ (1 − 0,82) ∙

401,2 − 273,4

674,4 + 567,1
= 1,0165. 

(3.39) 

Průběh obvodové účinnosti pro nekonečnou délku lopatky je zobrazen v příloze 6.  

Pro výpočet obvodové účinnosti bylo využito analytického vztahu, který je možné použít  

pro Parsonsovo číslo v rozsahu 0,3–1,2 [1]. 

𝜂∞ = 0,468089 + 1,46673 ∙ 𝑃𝑎𝑠 − 1,41229 ∙ 𝑃𝑎𝑠
2 + 0,415374 ∙ 𝑃𝑎𝑠

3, 

𝜂∞ = 0,468089 + 1,46673 ∙ 0,82 − 1,41229 ∙ 0,822 + 0,415374 ∙ 0,823 = 0,95. 
(3.40) 

Vnitřní účinnost, která zpřesňuje odhadovanou účinnost kužele z rovnice (3.2) 

 𝜂𝑡𝑑𝑖 = 𝜂∞ ∙ (1 + 𝑓) ∙ (1 − 𝜉𝑘 − 𝜉𝑣 − 𝜉𝑥), 

𝜂𝑡𝑑𝑖 = 0,95 ∙ 1,0165 ∙ (1 − 0,0747 − 0,0129 − 0) = 0,8810. 
(3.41) 
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Konečný stav a výkon 

Nakonec byl upřesněn stav páry na výstupu a byl stanoven vnitřní výkon kužele.  

Je zaveden předpoklad, že rychlost páry vstupující do prvního stupně je stejná jako rychlost  

na výstupu z RS. Není uvažována změna rychlosti vlivem různé geometrie průtočných kanálů.  

Celková entalpie na výstupu 

𝑖2 = 𝑖1 − (ℎ𝑖𝑧 +
𝑐1

2

2
) ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 = 3238,6 − (247,4 +

75,52

2
) ∙ 0,881 = 3020,7 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.42) 

Z entalpie a tlaku byly dopočítány ostatní veličiny (měrný objem, teplota, entropie  

a suchost) skutečného stavu páry na výstupu z kuželu  

 𝑣2 = 𝑓(𝑖2, 𝑝2) = 0,2279 𝑚3/𝑘𝑔, (3.43) 

 𝑡2 = 𝑓(𝑖2, 𝑝2) = 286,9 °𝐶, (3.44) 

 𝑠2 = 𝑓(𝑖2, 𝑝2) = 7,0271 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (3.45) 

 𝑥2 = 𝑓(𝑖2, 𝑝2) = 1. (3.46) 

Axiální rychlost na výstupu z kužele 

 
𝑐𝑎2 =

𝑀 ∙ 𝑣2

𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑙2
=

10,56 ∙ 0,2279

𝜋 ∙ 0,3785 ∙ 0,0518
= 39,1 𝑚/𝑠. (3.47) 

Absolutní rychlost na výstupu z kužele 

 

𝑐2 = 𝑐𝑎2 ∙ √(𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛼2) − (
𝑢

𝑐𝑎
)

2

)

2

+ 1, 

𝑐2 = 39,1 ∙ √(𝑐𝑜𝑡𝑔(13°) − 4)2 + 1 = 41,1 𝑚/𝑠. 

(3.48) 

Vnitřní výkon 

𝑃𝑖 = (ℎ𝑖𝑧 +
𝑐1

2

2
) ∙ 𝑀 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 = (247400 +

75,52

2
) ∙ 10,56 ∙ 0,881 = 2291,4 𝑘𝑊 (3.49) 
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Tab. 3-1 Výsledky předběžného návrhu stupňové části 

Název Značka 
Hodnota pro daný kužel 

Jednotka 
1 2 3 4 5 

Parametry páry na vstupu 

Tlak p1 27,397 11,000 2,7613 0,8250 0,2405 bar 

Entalpie i1 3238,6 3020,7 2755,8 2566,2 2416,3 kJ/kg 

Entropie s1 6,9740 7,0272 7,1036 7,1504 7,2516 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

Teplota t1 401,2 286,9 146,6 94,3 64,1 °C 

Měrný objem v1 0,1095 0,2279 0,6842 1,9385 5,8853 m3/kg 

Suchost x1 1,0000 1,0000 1,0000 0,9558 0,9150 - 

Hmotnostní průtok M 10,56 10,56 10,28 9,71 9,26 kg/s 

Parametry páry na výstupu 

Tlak p2 11,000 2,7613 0,7568 0,2405 0,0563 bar 

Entalpie i2 3020,7 2755,8 2566,2 2416,3 2277,2 kJ/kg 

Entropie s2 7,0272 7,1036 7,1504 7,2516 7,4191 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

Teplota t2 286,9 146,6 94,3 64,1 35,0 °C 

Teplota po izoentropické expanzi t2,iz 273,4 132,2 92,0 64,1 35,0 °C 

Měrný objem v2 0,2279 2,3113 1,9385 5,8853 22,211 m3/kg 

Suchost x2 1,00 1,00 0,96 0,91 0,88 - 

Geometrie první řady 

Střední Parsonsovo číslo 𝑃𝑎𝑠 0,82 0,7 0,82 0,82 0,82 - 

Parsonsovo číslo 𝑃𝑎1 0,76 0,65 0,76 0,76 0,76 - 

Délka lopatky l1 30 42 90 157 235 mm 

Výstupní úhel α1 12 13 15 17 24 ° 

Poměr ca/u ca/u 0,2300 0,2725 0,2896 0,3300 0,4777 - 

Střední průměr D 0,3567 0,3997 0,4528 0,5255 0,6075 m 

Patní průměr Dp 0,3267 0,3577 0,3628 0,3685 0,3725 m 

Vnější průměr Dv 0,3867 0,4417 0,5428 0,6825 0,8425 m 

Geometrie poslední řady a počet stupňů 

Parsonsovo číslo 𝑃𝑎2 0,76 0,65 0,76 0,76 0,76 - 

Poměr l/D l/D 0,1368 0,1998 0,3237 0,3973 0,5244 - 

Výstupní úhel α2 13 15 17 24 30 ° 

Poměr ca/u ca/u 0,2498 0,3159 0,3300 0,4777 0,6151 - 

Střední průměr D 0,3785 0,4470 0,5364 0,6114 0,7832 m 

Patní průměr Dp 0,3267 0,3577 0,3628 0,3685 0,3725 m 
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Tab. 3-1 Výsledky předběžného návrhu stupňové části – pokračování 

Název Značka 
Hodnota pro daný kužel 

Jednotka 
1 2 3 4 5 

Geometrie poslední řady a počet stupňů – pokračování 

Vnější průměr Dv 0,4303 0,5363 0,7101 0,8544 1,1939 m 

Patní obvodová rychlost up 136,9 149,8 152,0 154,4 156,0 m/s 

Střední obvodová rychlost us 154,0 177,3 207,2 238,1 291,3 m/s 

Počet stupňů z 9 7 4 3 2 - 

Ztráty a výkon 

Tolerance radiální vůle pro 1. 

stupeň 
x1 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
mm 

Tolerance radiální vůle pro 

poslední stupeň 
x2 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
mm 

Radiální vůle pro 1. stupeň k1 0,5867 0,6417 0,7428 0,8825 1,0425 mm 

Radiální vůle pro poslední 

stupeň 
k2 

0,6303 0,7363 0,9101 1,0544 1,3939 
mm 

Poměrná ztráta radiální mezerou 

pro 1. stupeň 
ξk1 

0,1330 0,1009 0,0521 0,0339 0,0257 
- 

Poměrná ztráta radiální mezerou 

pro poslední stupeň 
ξk2 

0,0164 0,0111 0,0071 0,0059 0,0046 
- 

Střední ztráta radiální mezerou ξk 0,0747 0,0560 0,0296 0,0199 0,0151 - 

Poměrná ztráta rozvějířením pro 

1. stupeň 
ξv1 

0,0071 0,0110 0,0395 0,0893 0,1496 
- 

Poměrná ztráta rozvějířením pro 

poslední stupeň 
ξv2 

0,0187 0,0399 0,1048 0,1578 0,2750 
- 

Střední ztráta rozvějířením ξv 0,0129 0,0255 0,0721 0,1235 0,2123 - 

Poměrná ztráta vlhkostí páry ξx 0,0000 0,0000 0,0006 0,0033 0,0076 - 

Izoentropický spád hiz 219,8 335,8 179,9 183,8 190,3 kJ/kg 

Součinitel zpětného využití ztrát 1+f 1,0165 1,0241 1,0089 1,0049 1,0038 - 

Účinnost pro nekonečnou délku 

lopatky 
η∞ 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
- 

Vnitřní účinnost ηtdi 0,8810 0,8936 0,8603 0,8145 0,7295 - 

Axiální výstupní rychlost ca2 39,1 57,6 73,9 122,5 203,6 m/s 

Absolutní výstupní rychlost c2 41,1 66,2 76,0 123,9 204,8 m/s 

Vnitřní výkon Pi 2291,4 2772,7 1919,7 1380,7 1095,1 kW 
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3.2 Detailní návrh 

V detailním návrhu stupňové části byl výpočet rozdělen na jednotlivé stupně, které tvoří 

kužely turbíny. Postup celého výpočtu lze znázornit na diagramu expanze jednoho stupně 

turbíny, který je uvedený na obr. 3-3. Výpočet vycházel ze znalosti výstupního tlaku 

z turbíny, který byl spočítán podle požadavků na chladící vodu při termodynamickém výpočtu 

tepelného schématu v rovnici (1.29). Pro přesné určení stavu páry v bodě 2 bylo potřeba znát 

aspoň dvě veličiny. Druhou veličinou byla entalpie, která byla v prvotní iteraci také zvolena 

z výpočtu tepelného schématu v rovnici (1.148). Postup v detailním návrhu byl proveden pro 

poslední stupeň turbíny a výsledné hodnoty jsou po optimalizaci návrhu, který proběhl 

v kapitole 3.2.8. 

Z tlaku a entalpie byly dopočítány ostatní stavové veličiny (teplota, měrný objem  

a suchost) v bodě 2 

 𝑡2 = 𝑓(𝑖2; 𝑝2) = 35,0 °𝐶, (3.50) 

 𝑣2 = 𝑓(𝑖2; 𝑝2) = 22,3045 𝑚3/𝑘𝑔, (3.51) 

 𝑥2 = 𝑓(𝑖2; 𝑝2) = 0,88. (3.52) 

V prvním kroku výpočtu byly odhadnuty ztráty parní turbíny. Ze známého stavu páry 

 na výstupu turbíny byly postupně dopočítávány stavy rotoru a statoru. Postup výpočtu těchto 

částí probíhal iteračně tzn. na začátku výpočtu byly voleno několik parametrů, které jsou 

uvedeny v postupu návrhu a následně docházelo k jejich zpřesňování. 

 

Obr. 3-3 T-s diagram stupně 
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3.2.1 Výchozí stav 

Ztráta vlhkostí páry vzniká v oblasti mokré páry. Jedná se tedy hlavně o poslední část 

turbíny, kde zkondenzované kapičky páry vytváří vodní film na lopatce. Rozdíl hustot těchto 

kapiček a proudící páry vede ke vzniku energetické ztráty [6]. 

Ztráta vlhkostí páry byla odhadnuta a v rovnici (3.140) zpřesněna 

 𝜉𝑥 = 13,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.53) 

Ztráta radiální mezerou neboli ztráty vnitřní netěsností. Vznikají tím, že část páry 

neprotéká lopatkovou řadou, ale protéká radiální vůlí. Tato ztráta je významná hlavně  

u kratších lopatek na začátku turbíny. Důvodem je velký poměr radiální vůle a délky lopatky. 

Tuto ztrátu lze snížit bandáží. Bandáž je systém ucpávek na konci lopatky, který zabraňuje 

přetékání páry přes její volné okraje. Bandáže byly použity pro všechny stupně parní turbíny 

výjimkou posledních dvou rotorových řad [6]. 

Ztráta radiální mezerou byla odhadnuta a v rovnici (3.136) zpřesněna 

 𝜉𝑘 = 0,7 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.54) 

Ztráta rozvějířením byla odhadnuta a v rovnici (3.139) zpřesněna 

 𝜉𝑣 = 20,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.55) 

Ostatní ztráty byly odhadnuty a v rovnici (3.143) zpřesněny 

 𝜉𝑜 = 9,3 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.56) 

Profilová ztráta rotoru byla odhadnuta a v rovnici (3.95) zpřesněna 

 𝑧𝑅 = 3,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.57) 

Profilová ztráta statoru byla odhadnuta a v rovnici (3.120) zpřesněna 

 𝑧𝑆 = 2,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.58) 

Podle odhadnutých ztrát byla dopočítána entalpie v bodě 2u. 

 𝑖2𝑢 = 𝑖2 − (𝜉𝑘 + 𝜉𝑣 + 𝜉𝑥 + 𝜉𝑜 − 𝑧𝑅 − 𝑧𝑆), 

𝑖2𝑢 = 2286,1 − (0,7 + 20,4 + 13,6 + 9,3 − 3,2 − 2,2) = 2247,5 𝑘𝐽/𝑘𝑔. 
(3.59) 

Bod 2 a 2u leží na stejné izobaře a platí 

 𝑝2𝑢 = 𝑝2 = 0,0563 𝑏𝑎𝑟. (3.60) 

Z tlaku a entalpie byly dopočítány ostatní stavové veličiny (teplota, měrný objem  

a suchost) v bodě 2 

 𝑡2 = 𝑓(𝑖2; 𝑝2) = 35,0 °𝐶, (3.61) 

 𝑣2 = 𝑓(𝑖2; 𝑝2) = 22,3045 𝑚3/𝑘𝑔, (3.62) 

 𝑥2 = 𝑓(𝑖2; 𝑝2) = 0,88. (3.63) 

Z tlaku a entalpie byly dopočítány ostatní stavové veličiny (teplota, měrný objem  

a suchost) v bodě 2u 

 𝑡2𝑢 = 𝑓(𝑖2𝑢; 𝑝2𝑢) = 35,0 °𝐶, (3.64) 

 𝑣2𝑢 = 𝑓(𝑖2𝑢; 𝑝2𝑢) = 21,9023 𝑚3/𝑘𝑔, (3.65) 

 𝑥2𝑢 = 𝑓(𝑖2𝑢; 𝑝2𝑢) = 0,87. (3.66) 
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3.2.2 Profil lopatek 

Pro turbínu byly použity dva typy lopatek. Přímé (prizmatické) lopatky, které jsou 

tvarově jednoduché a zkroucené lopatky, které po své délce mění úhel nastavení profilu. To 

jim umožňuje reagovat na proměnné hodnoty obvodové rychlosti a stupně reakce po své 

délce. Jsou podstatně složitější na výrobu, a proto se používají hlavně u posledních stupňů 

[12].   

Pro poslední stupeň byly zvoleny zkroucené lopatky. Jejich výpočet je oproti výpočtu 

prizmatických lopatek podstatně složitější. Cílem práce ovšem nebyl návrh posledních 

nakrucovaných stupňů. Proto byl výpočet zjednodušen a zkroucené lopatky byly počítány 

jako prizmatické. Profily lopatek uvedeného v tab. 3-2 byly voleny iteračně a to tak, aby bylo 

dodrženo dovolené napětí v ohybu a tahu, které bylo kontrolováno v kapitole 4. 

Tab. 3-2 Zvolené profily lopatek 

Název Značka Stator Rotor Jednotka 

Profil - 1560 1560 - 

Šířka B 35,3 35,3 mm 

Rozteč s 27,5 27,5 mm 

Délka profilu tětivy c 41 41 mm 

Úhel nastavení profilu γ 27,5 27,5 ° 

Ohybový modul Wmin 0,6509 0,6509 cm3 

Plocha lopatky S 3,74 3,74 cm2 

Poměrná rozteč s/c 0,67 0,67 - 

Axiální mezera mezi lopatkami byla potřeba pro určení axiální délky turbíny 

 
𝐴𝑚 =

𝐵

3
+ 0,25 =

35,3

3
+ 0,25 = 12,02 𝑚𝑚. (3.67) 

3.2.3 Průtočný průřez 

Na základě předběžného návrhu byla volena geometrie stupně. Všechny volené veličiny 

definující průtočný průřez (délka lopatky, patní průměr kužele, výstupní úhel) byly 

odhadovány iteračně a to tak, aby stupeň splňoval podmínky pro tlakové číslo, Machovo 

číslo, stupeň reakce a pevnostní výpočet. Ověření těchto podmínek bylo provedeno 

v kapitolách 3.2.7. a 4.  

Patní průměr kužele 

 𝐷𝑝 = 0,46 𝑚. (3.68) 

Výstupní úhly lopatek byly voleny tak, aby od konce turbíny postupně klesaly. 

Výstupní úhel statorové lopatky 

 𝛼1 = 28°. (3.69) 

Výstupní úhel rotorové lopatky 

 𝛽2 = 36°. (3.70) 

Délka lopatek byla volena i s ohledem na to, aby na sebe všechny kužely plynule 

navazovaly, jak je uvedeno na obr. 3-6  
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Vstupní délka lopatky do kužele 

 𝑙0 = 275 mm. (3.71) 

Výstupní délka lopatky z kužele 

 𝑙2 = 334 mm. (3.72) 

Ze znalosti geometrie kuželu byla dopočítána geometrie jednotlivých řad. Výpočet byl 

interpolován na základě šířky lopatky a axiální mezery mezi oběžnou a rozváděcí řadou.  

Na obr. 3-4 je znázorněn průtočný průřez posledního stupně. 

  

Obr. 3-4 Průtočný průřez stupně 

Délka lopatky na vstupu do rotoru 

 
𝑙1,𝑟 = 𝑙2 −

(𝑙2 − 𝑙0) ∙ 𝐵𝑟

𝐵𝑟 + 𝐴𝑚 + 𝐵𝑟
= 334 −

(334 − 275) ∙ 35,3

35,3 + 12,02 + 35,3
= 308,8 𝑚𝑚. (3.73) 

Délka lopatky na výstupu ze statoru 

𝑙1,𝑠 = 𝑙2 −
(𝑙2 − 𝑙0) ∙ (𝐵𝑟 + 𝐴𝑚)

𝐵𝑟 + 𝐴𝑚 + 𝐵𝑟
= 334 −

(334 − 375) ∙ (35,3 + 12,02)

35,3 + 12,02 + 35,3
= 300,2 𝑚𝑚. 

(3.74) 

Střední průměr na výstupu rotoru 

 𝐷𝑠,2 = 𝐷𝑝 + 𝑙2 = 0,46 + 0,334 = 0,794 m. (3.75) 

Vnější průměr na výstupu z rotoru 

 𝐷𝑣,2 = 𝐷𝑝 + 2 ∙ 𝑙2 = 0,46 + 2 ∙ 0,334 = 1,128 m. (3.76) 

Střední průměr na vstupu do rotoru 

 𝐷𝑠,1 = 𝐷𝑝 + 𝑙1,𝑟 = 0,46 + 0,3088 = 0,7688 m. (3.77) 

Vnější průměr na vstupu do rotoru 

 𝐷𝑣,1 = 𝐷𝑝 + 2 ∙ 𝑙1,𝑟 = 0,46 + 2 ∙ 0,3088 = 1,0776 m. (3.78) 
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Střední průměr na vstupu do statoru 

 𝐷𝑠,0 = 𝐷𝑝 + 𝑙0 = 0,46 + 0,275 = 0,735 m. (3.79) 

Vnější průměr na vstupu do statoru 

 𝐷𝑣,0 = 𝐷𝑝 + 2 ∙ 𝑙0 = 0,46 + 2 ∙ 0,275 = 1,01 m. (3.80) 

Průtočná plocha na výstupu z rotoru 

 𝑆𝑎,𝑟 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑠,2 ∙ 𝑙2 = 𝜋 ∙ 0,794 ∙ 0,334 = 0,8331 𝑚2. (3.81) 

Průtočná plocha na výstupu ze statoru 

 𝑆𝑎,𝑠 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑠,1 ∙ 𝑙1,𝑠 = 𝜋 ∙ 0,7688 ∙ 0,3002 = 0,7169 𝑚2. (3.82) 

Na základě hmotnostních průtoků jednotlivých odběrů turbíny a množství páry potřebné 

pro ucpávky turbíny, které byly určeny v kapitole 1.2, resp. 6.2, byl určen hmotnostní průtok 

stupně 

 m = 𝑀 − 𝑚2.1 − 𝑚2.2 − 𝑚2.3 − 𝑚𝑢𝑐𝑝, 

m = 10,56 − 0,16 − 0,62 − 0,58 − 0,015 = 9,18 𝑘𝑔/𝑠. 
(3.83) 

3.2.4 Rotor 

K sestrojení rychlostního trojúhelníku byly vypočteny jednotlivé rychlosti (absolutní, 

relativní a obvodová), které zároveň sloužily k určení entalpického spádu rotorové řady. 

Výpočet probíhal iteračně, jelikož na začátku výpočtu bylo odhadnuto několik veličin, které 

byly postupně ověřovány. 

Relativní rychlost na vstupu do rotoru byla nejprve odhadnuta a v rovnici (3.112) 

zpřesněna 

 𝑤1 = 167,5 𝑚/𝑠. (3.84) 

Rychlostní součinitel rotoru byl nejprve odhadnut a v rovnici (3.115) zpřesněn 

 𝜓 = 0,98. (3.85) 

Axiální složka absolutní a relativní rychlosti na výstupu z rotoru 

 
𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 =

𝑚 ∙ 𝑣2𝑢

𝑆𝑎,𝑟
=

9,18 ∙ 21,9023

0,8331
= 245,9 m/s. (3.86) 

Relativní rychlost na výstupu z rotoru 

 
𝑤2 =

𝑤2𝑎

sin 𝛽2
=

245,9

sin 36°
= 418,3 𝑚/𝑠. (3.87) 

Izoentropická relativní rychlost na výstupu z rotoru 

 
𝑤2,𝑖𝑧 =

𝑤2

𝜓
=

418,3

0,98
= 425,9 𝑚/𝑠. (3.88) 

Obvodová rychlost na výstupním průměru z rotoru 

 𝑢2 = π ∙ 𝐷𝑠,2 ∙ 𝑛 = π ∙ 0,794 ∙ 115 = 286,9 𝑚/𝑠. (3.89) 
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Výstupní absolutní rychlost z rotoru 

 
𝑐2 = √𝑤2

2 + 𝑢2
2 − 2 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑢2 ∙ cos 𝛽2, 

𝑐2 = √418,32 + 286,92 − 2 ∙ 418,3 ∙ 286,9 ∙ cos 36° = 251,2 𝑚/𝑠. 

(3.90) 

Výstupní úhel absolutní rychlosti z rotoru 

 
𝛼2 = sin−1

𝑐2𝑎

𝑐2
= sin−1

245,9

251,2
= 78,2°. (3.91) 

Obvodová složka absolutní rychlosti na výstupu z rotoru 

 𝑐2𝑢 = 𝑐2 ∙ cos 𝛼2 = 251,2 ∙ cos 28° = 51,6 𝑚/𝑠. (3.92) 

Obvodová složka relativní rychlosti na výstupu z rotoru 

 𝑤2𝑢 = 𝑤2 ∙ cos 𝛽2 = 418,3 ∙ cos 36° = 338,4 𝑚/𝑠. (3.93) 

Izoentropický spád na rotoru 

 
𝐻𝑖𝑧

𝑅 =
𝑤2,𝑖𝑧

2

2
−

𝑤1
2

2
=

425,92

2
−

167,52

2
= 76,7 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.94) 

Ztráta na rotoru, které zpřesňuje odhadnutou hodnotu z rovnice (3.57) 

 
𝑧𝑅 =

𝑤2,𝑖𝑧
2

2
∙ (1 − 𝜓2) =

425,92

2
∙ (1 − 0,982) = 3,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.95) 

Izoentropická entalpie na výstupu z rotoru 

 𝑖2,𝑖𝑧 = 𝑖2𝑢 − 𝑧𝑅 = 2247,5 − 3,2 = 2244,3 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.96) 

Izoentropická entropie na výstupu z rotoru 

 𝑠2,𝑖𝑧 = 𝑓(𝑖2,𝑖𝑧; 𝑝2𝑢) = 7,3124 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1. (3.97) 

Entalpie páry na vstupu do rotoru 

 𝑖1 = 𝑖2,𝑖𝑧 + 𝐻𝑖𝑧
𝑅 = 2244,3 + 76,7 = 2321,0 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.98) 

Z entalpie a entropie byly dopočítány ostatní stavové veličiny (tlak, měrný objem, 

suchost, teplota a entropie) na vstupu do rotoru 

 𝑝1 = 𝑓(𝑖1; 𝑠2,𝑖𝑧) = 0,1030 𝑏𝑎𝑟, (3.99) 

 𝑣1 = 𝑓(𝑝1; 𝑠2,𝑖𝑧) = 12,6909 𝑚3/𝑘𝑔, (3.100) 

 𝑥1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) = 0,89, (3.101) 

 𝑡1 = 𝑓(𝑖1; 𝑠2,𝑖𝑧) = 46,4 °𝐶, (3.102) 

 𝑠1 = 𝑓(𝑖1; 𝑝1) = 7,312 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1. (3.103) 

3.2.5 Stator 

Postup u statorové řady probíhal stejným způsobem jako u rotorové řady. Absolutní 

rychlost na vstupu do statoru byla nejprve odhadnuta a v rovnici (3.90) pro následující stupeň 

zpřesněna 

 𝑐0 = 142,9 𝑚/𝑠. (3.104) 

Ohnutí proudu absolutní rychlosti 

 ∆α = 180 − 𝛼1 − 𝛼2 = 180 − 28 − 78,2 = 73,8°. (3.105) 
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Ze zdroje [1], byly využity analytické vztahy, které jsou uvedeny i na obrázku v příloze 

4, pro určení rychlostního součinitele statoru, jelikož by měly vést k přesnějšímu výsledku 

než při odečítání hodnot z grafu. 

 φ = 0,985067 − 0,0001323 ∙ 𝑒0,0424951∙∆𝛼, 

φ = 0,985067 − 0,0001323 ∙ 𝑒0,0424951∙73,8 = 0,9820. 
(3.106) 

Axiální složka absolutní a relativní rychlosti na výstupu ze statoru 

 
𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 =

𝑚 ∙ 𝑣1

𝑆𝑎,𝑠
=

9,18 ∙ 12,6908

0,7169
= 162,6 m/s. (3.107) 

Absolutní rychlost n výstupu ze statoru 

 
𝑐1 =

𝑐1𝑎

sin 𝛼1
=

162,6

sin 28°
= 346,3 𝑚/𝑠. (3.108) 

Izoentropická absolutní rychlost na výstupu ze statoru 

 
𝑐1,𝑖𝑧 =

𝑐1

𝜑
=

346,3

0,9820
= 352,6 𝑚/𝑠. (3.109) 

Obvodová rychlost na vstupním průměru do statoru 

 𝑢1 = π ∙ 𝐷𝑠,1 ∙ 𝑛 = π ∙ 0,7688 ∙ 115 = 265,5 𝑚/𝑠. (3.110) 

Střední obvodová rychlost stupně 

 
u = π ∙ 𝑛 ∙

𝐷𝑠,2 + 𝐷𝑠,0

2
= π ∙ 115 ∙

0,794 + 0,735

2
= 276,2 𝑚/𝑠. (3.111) 

Relativní rychlost na výstupu ze statoru zpřesňující odhadnutou hodnotu 

 v rovnici (3.84) 

 
𝑤1 = √𝑐1

2 + 𝑢1
2 − 2 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑢1 ∙ cos 𝛼1 , 

𝑤1 = √346,32 + 265,52 − 2 ∙ 346,3 ∙ 265,5 ∙ cos 28° = 167,5 𝑚/𝑠. 

(3.112) 

Výstupní úhel relativní rychlosti ze statoru 

 
𝛽1 = sin−1

𝑤1𝑎

𝑤1
= sin−1

162,6

167,5
= 76,1°. (3.113) 

Ohnutí proudu relativní rychlosti 

 ∆β = 180 − 𝛽1 − 𝛽2 = 180 − 76,1 − 36 = 67,9°. (3.114) 

Ze zdroje [1], byly využity analytické vztahy, které jsou uvedeny i na obrázku v příloze 

4, pro určení rychlostního součinitele rotoru, jelikož by měly vést k přesnějšímu výsledku než 

při odečítání hodnot z grafu. 

 ψ = 0,985068 − 0,0001323 ∙ 𝑒0,0424951∙∆𝛽 , 

ψ = 0,985068 − 0,0001323 ∙ 𝑒0,0424951∙67,9 = 0,9822. 
(3.115) 

Obvodová složka absolutní rychlosti na výstupu ze statoru 

 𝑐1𝑢 = 𝑐1 ∙ cos 𝛼1 = 346,3 ∙ cos 28° = 305,7 𝑚/𝑠. (3.116) 

Obvodová složka relativní rychlosti na výstupu ze statoru 

 𝑤1𝑢 = 𝑤1 ∙ cos 𝛽1 = 167,5 ∙ cos 76,1° = 40,2 𝑚/𝑠. (3.117) 
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Izoentropický spád na statoru 

 
𝐻𝑖𝑧

𝑆 =
𝑐1,𝑖𝑧

2

2
−

𝑐0
2

2
=

352,62

2
−

142,92

2
= 52,0 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.118) 

Izoentropický spád stupně 

 𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 = 𝐻𝑖𝑧

𝑅 + 𝐻𝑖𝑧
𝑆 = 76,7 + 52,0 = 128,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.119) 

Ztráty na statoru zpřesňující odhadnutou hodnotu z rovnice (3.58) 

 
𝑧𝑆 =

𝑐1,𝑖𝑧
2

2
∙ (1 − 𝜑2) =

352,62

2
∙ (1 − 0,98202) = 2,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.120) 

Izoentropická entalpie na výstupu ze statoru 

 𝑖1,𝑖𝑧 = 𝑖1 − 𝑧𝑆 = 2321,0 − 2,2 = 2318,8 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.121) 

Izoentropická entropie na výstupu z rotoru 

 𝑠1,𝑖𝑧 = 𝑓(𝑖1,𝑖𝑧; 𝑝1) = 7,3055 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1. (3.122) 

Entalpie na vstupu do statorové řady 

 𝑖0 = 𝑖1,𝑖𝑧 + 𝐻𝑖𝑧
𝑆 = 2318,8 + 52,0 = 2370,7 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.123) 

Z entalpie a entropie byly dopočítány ostatní stavové veličiny (tlak, měrný objem, 

suchost a teplota) na vstupu do statorové řady 

 𝑝0 = 𝑓(𝑖0; 𝑠1,𝑖𝑧) = 0,1522 𝑏𝑎𝑟, (3.124) 

 𝑣0 = 𝑓(𝑝0; 𝑠1,𝑖𝑧) = 8,9364 𝑚3/𝑘𝑔, (3.125) 

 𝑥0 = 𝑓(𝑝0; 𝑖0) = 0,90, (3.126) 

 𝑡0 = 𝑓(𝑖0; 𝑠1,𝑖𝑧) = 54,3 °𝐶. (3.127) 

3.2.6 Ztráty a výkon 

Přesný výpočet ztráty radiální mezerou probíhal podle Traupelovy metody z literatury 

[6]. Odlišnost výpočtu rotorové a statorové řady je vlivem bandáží, které byly použity pouze 

na statorové řadě. 

Tolerance radiální vůle na rotoru 

 x = 0,3 mm. (3.128) 

Radiální vůle na rotoru 

 
k =

𝐷𝑣,2

1000
+ x =

1,128

1000
+ 0,3 = 0,3011 mm. (3.129) 

Poměrná ztráta radiální mezerou na rotoru 

 
𝜉𝑘,2 =

0,3 + 𝑘

𝑙2
∙ 4,5 =

0,3 + 0,3011

0,334
∙ 4,5 = 0,0081  . (3.130) 

Velikostní součinitel pro ztrátu radiální mezerou na statoru 

 𝑘𝑟
𝑏 = 1,235. (3.131) 

Počet bandáží 

 𝑍 = 3 ks. (3.132) 
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Radiální vůle statoru 

 𝛿𝑟 = 1 mm. (3.133) 

Ekvivalentní radiální vůle statoru 

 𝛿𝑒 = 𝛿𝑟 ∙ 𝑧−0,5 = 0,0001 ∙ 3−0,5 = 0,0007 mm. (3.134) 

Poměrná ztráta radiální mezerou na statoru 

 
𝜉𝑘,0 = 𝑘𝑟

𝑏 ∙
𝛿𝑒

𝑙0 ∙ cos 𝛼1
= 1,235 ∙

0,0007

275 ∙ cos 28°
= 0,0034. (3.135) 

Ztráta radiální mezerou stupně, která zpřesňuje odhadnutou hodnotu z rovnice (3.54) 

 
𝜉𝑘 =

𝜉𝑘,2 + 𝜉𝑘,0

2
∙ 𝐻𝑖𝑧

𝑆𝑇 =
0,0081 + 0,0034

2
∙ 128,6 = 0,7 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.136) 

Poměrná ztráta rozvějířením na rotoru 

 
𝜉𝑣,2 = (

𝑙2

𝐷𝑠,2
)

2

= (
0,334

0,794
)

2

= 0,2. (3.137) 

Poměrná ztráta rozvějířením na statoru 

 
𝜉𝑣,0 = (

𝑙0

𝐷𝑠,0
)

2

= (
0,275

0,735
)

2

= 0,1. (3.138) 

Ztráta rozvějířením stupně, která zpřesňuje odhadnutou hodnotu z rovnice (3.55) 

 
𝜉𝑣 =

𝜉𝑣,2 + 𝜉𝑣,0

2
∙ 𝐻𝑖𝑧

𝑆𝑇 =
0,2 + 0,1

2
∙ 128,6 = 20,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.139) 

Ztráta vlhkostí páry, která zpřesňuje odhadnutou hodnotu z rovnice (3.53) 

 
𝜉𝑥 = (1 −

𝑥2 + 𝑥0

2
) ∙ 𝐻𝑖𝑧

𝑆𝑇 = (1 −
0,88 + 0,90

2
) ∙ 128,6 = 13,6 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.140) 

Parsonsovo číslo 

 
𝑃𝑎 =

𝑢2

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 =

276,22

128,6 ∙ 1000
= 0,6. (3.141) 

Obvodová účinnost pro nekonečně dlouhou lopatku byla určena z přílohy 6 a byla 

aproximována vztahem (3.142), který lze použít pro hodnotu Parsonsova čísla v rozmezí  

0,3–1,2 

𝜂∞ = 0,468089 + 1,46673 ∙ 𝑃𝑎 − 1,41229 ∙ 𝑃𝑎
2 + 0,415374 ∙ 𝑃𝑎

3, 

𝜂∞ = 0,468089 + 1,46673 ∙ 0,6 − 1,41229 ∙ 0,62 + 0,415374 ∙ 0,63 = 0,9279. 
(3.142) 

Ostatní ztráty stupně, které zpřesňují odhadnutou hodnotu z rovnice (3.56) 

 𝜉𝑜 = (1 − 𝜂∞) ∙ 𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 = (1 − 0,9279) ∙ 128,6 = 9,3 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.143) 

Vnitřní účinnost stupně 

 𝜂𝑖 = 𝜂∞ ∙ (1 − 𝜉𝑘 − 𝜉𝑣 − 𝜉𝑥) = 0,9279 ∙ (1 − 0,7 − 20,4 − 13,6) = 0,6774. (3.144) 

Skutečný spád stupně 

 𝐻𝑆𝑇 = 𝜂𝑖 ∙ 𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 = 0,6674 ∙ 128,6 = 87,1 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.145) 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Janata  

Parní turbína pro spalovnu odpadů 

 

64 

 

Vnitřní výkon 

 𝑃𝑖
𝑆Č = 𝐻𝑆𝑇 ∙ 𝑚 = 87,1 ∙ 9,16 = 800,4 𝑘𝑊. (3.146) 

3.2.7 Sledované charakteristiky  

Jedná se o několik ukazatelů, podle kterých byla ověřena vhodnost návrhu. Prvním 

ukazatelem je Machovo číslo, jehož hodnota říká, zda v turbíně dochází ke kritickému 

proudění páry. Pro výpočet rychlosti páry v turbíně byl zaveden zjednodušující předpoklad, že 

pára na výstupu ze stupně je v sytém stavu. Z tlaku a suchosti na výstupu ze stupně byla 

určena rychlost páry v turbíně 

 𝑤 = 𝑓(𝑥 = 1; 𝑝2) = 433,4𝑚/𝑠. (3.147) 

Machovo číslo bylo počítáno z nejvyšší hodnoty rychlosti, kterou byla relativní rychlost 

na výstupu ze stupně 

 
𝑀𝑎 =

𝑤2

𝑤
=

418,3

433,4
= 0,965. (3.148) 

Machovo číslo posledního stupně by se na doporučení vedoucího práce mělo pohybovat 

optimálně mezi 1,02–1,05. Výsledek je od ideálního stavu menší, a to ve výši 0,055, což je 

s ohledem na jiné parametry přijatelné. 

Dalším ukazatelem je tlakové číslo, které vyjadřuje zatíženost stupně. Platí čím větší 

tlakové číslo, tím víc je stupeň zatížen 

 
𝜓 =

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇

0,5 ∙ 𝑢2
2 =

128,6 ∙ 1000

0,5 ∙ 286,92
= 3,126. (3.149) 

Na doporučení vedoucího práce by se mělo pohybovat v rozmezí 2,2–3,8, přičemž 

ideální hodnota je okolo 2,80. Poslední stupeň je lehce přetížený. Důvodem je rozšíření 

provozní charakteristiky turbíny, která je popsaná v kapitole 8. 

Posledním ukazatelem je stupeň reakce. Říká nám, v jakém poměru je rozdělen 

izoentalpický spád stupně na rotor a stator. Cílem je dosáhnout rovnoměrného zatížení tzn. 

stupeň reakce by se měl pohybovat optimálně v rozsahu 0,5 až 0,6. 

 
𝜌 =

𝐻𝑖𝑧
𝑅

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 =

76,7

128,6
= 0,596. (3.150) 

 U posledního stupně je rotorová řada zatížena více než statorová, s ohledem na jiné 

parametry je to přijatelné. 

3.2.8 Optimalizace  

Prvotní výpočet odhadoval některé veličiny (průtok, otáčky, entalpii na výstupu 

z turbíny) na základě původního tepelného schéma, v kterém byly tepelné účinnosti 

jednotlivých kuželů odhadnuty. Stavy páry z detailního návrhu se neshodovaly se stavy 

v původním tepelném schématu a navržené stupně nesplňovaly podmínky uvedené v kapitole 

3.2.7 a proto je potřeba výpočet optimalizovat. Celý proces je iteračního charakteru a je 

znázorněn na vývojovém diagramu v obr. 3-5. 

Nejprve byla optimalizovaná stupňová část turbíny. Změnou geometrie průtočného 

kanálu stupňů a otáček byly splněny podmínky pro Machovo číslo, tlakové číslo a stupeň 

reakce.  Pro snazší optimalizaci byl poslední kužel rozdělen na dva. Celkově byla turbína 
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rozdělena na 6 kuželů. Vhodnou volbou profilů lopatek bylo korigováno tahové a ohybové 

napětí.  

Následovala optimalizace tepelného schématu, protože stavy páry na výstupu z turbíny 

a v odběrech vypočítané v detailním návrhu neodpovídaly stavům páry v původním tepelném 

schématu. Na základě známých stavů páry, které byly vypočítány v kapitole 3, bylo 

přepočítáno tepelné schéma. Zvolené nedohřevy, které byly zvoleny v původním tepelném 

schématu zůstaly zachované a došlo k přepočítání výstupních stavů ohřívané vody z NTO1  

a NTO2 (bod 6 a 7), které byly původně zvoleny tak, aby ohřev vody probíhal rovnoměrně.  

Z tlaku na výstupu z odběru a tlakové ztráty, která zůstala stejná jako v původním 

tepelném schématu byl spočítán tlak na vstupu do NTO2 

 
𝑝2.3.1 =

𝑝2.3

1 + 𝛿𝑝1
=

0,2917

1 + 0,1
= 0,2652 𝑏𝑎𝑟. (3.151) 

Entalpie před vstupem do výměníku je stejná jako entalpie ve třetí odběru a platí 

 𝑖2.3.1 = 𝑖2.3 = 2436,9 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.152) 

Z tlaku a entalpie byly vypočítány zbylé stavové veličiny (entropie, měrný objem  

a teplota) na vstupu do NTO2, tj. bod 2.3.1. 

 𝑠2.3.1 = 𝑓(𝑝2.3.1; 𝑖2.3.1) = 7,2589 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (3.153) 

 𝑣2.3.1 = 𝑓(𝑝2.3.1; 𝑖2.3.1) = 5,4008 𝑚3/𝑘𝑔, (3.154) 

 𝑡2.3.1 = 𝑓(𝑝2.3.1; 𝑖2.3.1) = 66,3 °𝐶. (3.155) 

Z teploty na vstupu do NTO2 a nedohřevu, který zůstal zachovaný z původního 

tepelného schématu je teplota na výstupu z NTO2 

 𝑡6 = 𝑡2.3.1 − 𝛿𝑁𝑇𝑂2 = 66,3 − 2 = 64,3 °𝐶. (3.156) 

Podobným způsobem byla zpřesněna teplota t7. Z tlaku na výstupu z odběru a tlakové 

ztráty, která zůstala stejná jako v původním tepelném schématu byl spočítán tlak na vstupu  

do NTO2 

 
𝑝2.2.1 =

𝑝2.2

1 + 𝛿𝑝2
=

1,0560

1 + 0,09
= 0,9688 𝑏𝑎𝑟. (3.157) 

Entalpie před vstupem do výměníku je stejná jako entalpie ve třetí odběru a platí 

 𝑖2.2.1 = 𝑖2.2 = 2616,1 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.158) 

Z tlaku a entalpie byly vypočítány zbylé stavové veličiny (entropie, měrný objem  

a teplota) na vstupu do NTO2, tj. bod 2.2.1. 

 𝑠2.2.1 = 𝑓(𝑝2.2.1; 𝑖2.2.1) = 7,1440 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, (3.159) 

 𝑣2.2.1 = 𝑓(𝑝2.2.1; 𝑖2.2.1) = 1,6803 𝑚3/𝑘𝑔, (3.160) 

 𝑡2.2.1 = 𝑓(𝑝2.2.1; 𝑖2.2.1) = 98,7 °𝐶. (3.161) 

Z teploty na vstupu do NTO2 a nedohřevu, který zůstal zachovaný z původního 

tepelného schématu je teplota na výstupu z NTO2 

 𝑡7 = 𝑡2.2.1 − 𝛿𝑁𝑇𝑂1 = 98,7 − 2 = 96,7 °𝐶. (3.162) 

Stavy páry v ostatních bodech tepelného schématu byl vypočítán stejným způsobem 

jako v kapitole 1.1, proto zde nejsou uvedeny. 
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Při změně tepelného schématu se od původních hodnot lišily i hmotnostní průtoky, které 

byly podle nových stavů páry přepočítány stejným způsobem jako v kapitole 1.2. Po návrhu 

vyrovnávacího pístu (kapitola 5) a systému ucpávek (kapitola 6) byl opět optimalizován 

detailní výpočet, ve kterém byly zohledněny úbytky páry pro tyto dva systémy. 

Stavové veličiny (tlak, teplota a entalpie) a hmotnostní průtok páry pro nulový průtok 

RO a maximální průtok RO po optimalizaci jsou pro přehlednost uvedeny v tepelném 

schématu na obr. 1-5 a obr. 1-6. 

 Po optimalizaci stupňové části turbíny byl přepočítán RS. Důvodem byl rozdílný tlak  

a entalpie na výstupu již navrženého RS a prvního stupně stupňové části turbíny. 

Z výstupního tlaku RS viz. vstupní hodnota tlaku do stupňové části (kapitola 3) a entropie  

na vstupu do turbíny, která byla vypočítaná v rovnici (1.10), lze dopočítat izoentropickou 

entalpii na výstupu RS 

  𝑖2,𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝2; 𝑠0) = 3238,8 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.163) 

Z izoentropické entalpie na výstupu a entalpie na vstupu do RS viz. rovnice (1.5) byl 

vypočítán izoentropický spád RS 

 ℎ𝑖𝑧 = 𝑖0 − 𝑖2,𝑖𝑧 = 3312,2 − 3238,8 = 73,4 𝑘𝐽/𝑘𝑔. (3.164) 

Při zachování stejné absolutní rychlosti jako v předběžném návrhu RS (40 m/s) je 

izoentropická absolutní rychlost na výstupu ze statoru 

 
𝑐1,𝑖𝑧 = √2 ∙ ℎ𝑖𝑧 + 𝑐0

2 = √2 ∙ 73400 + 402 = 385,2 𝑚/𝑠. (3.165) 

V rovnici (3.166) byl optimalizován poměr u/ciz, který byl při prvotním výpočtu RS 

zvolen v rovnici (2.3). Tímto byla zaručena plynulá návaznost tlaku za RS a před stupňovou 

částí.  

 𝑢

𝑐1,𝑖𝑧
=

180,6

385,2
= 0,4689. (3.166) 

 Na začátku detailního návrhu byla podle původního tepelného schématu určena 

výstupní entalpie z turbíny viz. rovnice (1.148). Protože výpočet probíhal od konce turbíny, 

výstupní entalpie definovala stav páry na vstupu do turbíny, která byla při prvotním výpočtu 

detailního návrhu rozdílná s výstupní entalpií RS. Iterací výstupní entalpie z turbíny na 

vhodnou hodnotu byla zaručena návaznost entalpie za RS a před stupňovou částí (SČ). 
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Obr. 3-5 Vývojový diagram 
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3.2.9 Zhodnocení návrhu 

V této kapitole je vyhodnocen detailní návrh stupňové části. V grafech jsou uvedeny 

výsledné hodnoty po optimalizaci. Na obr. 3-6 je zobrazen řez průtočných kanálů 

jednotlivých kuželů turbíny. Turbína byla rozdělena na 6 kuželů, které jsou v místě 

regulovaného odběru (za třetím kuželem) odděleny clonou, která zajišťuje požadovaný tlak 

páry (množství) do RO. Průtočný průřez se postupně rozšiřuje a jednotlivé kužele na sebe 

plynule navazují. Od RS po poslední řadu lopatek je turbína dlouhá 2,1 m. 

 

Obr. 3-6 Průtočný průřez turbíny 

Na obr. 3-7 je znázorněn průběh výstupních úhlů jednotlivých lopatkových řad. 

Výstupní úhel statorové (α1) a rotorové (β2) řady od prvního stupně pozvolně roste a do 21. 

stupně je jejich průběh velmi podobný. Potom výstupní úhel obou řad skokově narůstá, 

přičemž u rotorové řady dosahuje maximální hodnoty 36 ° a u statorové 28 °. 
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Obr. 3-7 Výstupní úhly lopatek 

Na obr. 3-8 je znázorněna velikost ztrát a účinnost stupňů. Z obrázku vidíme, že prvních 

19 stupňů pracuje s účinností přes 90 %. Největší hodnotu má 2. stupeň a to 92,09 %.  

Za 19. stupněm má účinnost klesající charakter, a to až do posledního stupně, kde má hodnotu  

68,10 %. Od 20. stupně dochází v turbíně ke kondenzaci páry a začíná růst ztráta vlhkostí 

páry. Ztráta radiální mezerou je největší na prvním stupni a postupně klesá. Její průběh je 

očekávaný, protože s rostoucí délkou lopatky klesá poměrná plocha průtočného kanálu.  

U posledních dvou stupňů je ztráta radiální mezerou mírně vyšší, důvodem jsou 

nebandážované rotorové řady lopatek. Ztráta rozvějířením od prvního stupně postupně 

narůstá. Její průběh je očekávaný, protože s rostoucím průtočným průřezem vzniká větší 

prostor pro víření proudu. 

 

Obr. 3-8 Ztráty a vnitřní účinnost 
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Na obr. 3-9 je znázorněn průběh Machova čísla relativní rychlosti. Jeho hodnota 

postupně narůstá a v posledním stupni dosahuje nejvyšší hodnoty 0,965.  Rostoucí průběh je 

způsoben expanzí páry na vysoký měrný objem a je předpokládaný. Cílem optimalizace byla 

hodnota Machova číslo u posledního stupně 1,02–1,05. Této hodnoty se nepodařilo 

dosáhnout, ale s ohledem na ostatní parametry je hodnota přijatelná. 

 

Obr. 3-9 Machovo číslo 

Na obr. 3-10 je znázorněn průběh tlakového čísla. Cílem optimalizace bylo dosáhnout 

hodnoty tlakového čísla okolo 2,80, což se s výjimkou dvou stupňů podařilo. V obrázku lze 

vidět dvě extrémní hodnoty v nichž je stupeň více zatížený. Důvodem většího zatížení  

u 22. stupně bylo rozšíření provozního stavu turbíny i za předpokladu nízkého hmotnostního 

průtoku turbínou. Poslední stupeň byl více zatížen kvůli rozšíření provozního stavu při odběru 

páry do topného výměníku. Přetížení obou stupňů je více zdůvodněno v kapitole 8. 

 

Obr. 3-10 Tlakové číslo 
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Na obr. 3-11 je znázorněn průběh stupně reakce. Cílem optimalizace bylo dosáhnout 

rovnoměrného rozdělení entalpického spádu na rotor a stator, tzn. stupeň reakce by se měl 

pohyboval mezi 0,5 až 0,6. Ideálně by měl být lehce nad 0,5. Z obrázku vidíme, že kromě 

posledního stupně je spád turbíny rovnoměrně rozdělen a každý stupeň přesahuje mírně 

hodnotu 0,5. U posledního stupně je rotorová řada lehce přetížená a stupeň reakce dosahuje 

0,595, ale s ohledem na ostatní parametry je to přijatelné. 

 

Obr. 3-11 Stupeň reakce 

Výsledky detailního návrhu jsou pro přehlednost uvedeny v tab. 3-3 až tab. 3-9. 

Uvedené hodnoty jsou po optimalizaci celého návrhu. 
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Tab. 3-3 Detailní návrh stupňové části řada 54-47 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
54 53 52 51 50 49 48 47 

Profil lopatek 

profil 1560 1560 560 560 550 550 550 550 - 

B 35,3 35,3 40,8 40,8 31,5 30,1 28,8 28,8 mm 

s 27,5 27,5 30,552 30,552 26,264 26,264 26,264 26,264 mm 

c 41 41 45,6 45,6 39,2 39,2 39,2 39,2 mm 

γ 27,5 27,5 25 25 35 38,5 41,5 41,5 ° 

Wmin 0,6509 0,6509 0,46 0,46 0,2915 0,2915 0,2915 0,2915 cm3 

S 3,74 3,74 3,23 3,23 2,385 2,385 2,385 2,385 cm2 

s/c 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 - 

Ax 12,02 12,02 13,85 13,85 10,75 10,28 9,85 9,85 mm 

Geometrie průtočného kanálu 

l2(1) 0,3340 0,3002 0,2680 0,2291 0,2020 0,1896 0,1777 0,1663 m 

l1(0) 0,3088 0,2750 0,2389 0,2000 0,1927 0,1807 0,1692 0,1578 m 

Dp 0,46 0,46 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,42 m 

Ds,2(1) 0,7940 0,7602 0,7080 0,6691 0,6220 0,6096 0,5977 0,5863 m 

Ds,1(0) 0,7688 0,7350 0,6989 0,6600 0,6127 0,6007 0,5892 0,5778 m 

Dv,2(1) 1,1280 1,0604 0,9760 0,8981 0,8240 0,7991 0,7753 0,7526 m 

Dv,1(0) 1,0776 1,0100 0,9379 0,8600 0,8054 0,7814 0,7584 0,7356 m 

Sa 0,8331 0,7170 0,5961 0,4815 0,3947 0,3630 0,3336 0,3063 m2 

m 9,18 9,18 9,18 9,18 9,76 9,76 9,76 9,76 kg/s 

Stav páry 

p1(0) 0,1030 0,1522 0,2129 0,2917 0,3761 0,4726 0,5901 0,7249 bar 

t1(0) 46,4 54,3 61,4 68,5 74,4 79,9 85,5 90,9 °C 

i1(0) 2321,0 2370,7 2394,3 2436,9 2458,9 2491,4 2513,4 2543,9 kJ/kg 

v1(0) 12,6909 8,9364 6,5472 4,9391 3,9119 3,1914 2,6071 2,1714 m3/kg 

s1(0) 7,3124 7,3055 7,2369 7,2308 7,1874 7,1830 7,1500 7,1458 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x1(0) 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95 - 

p2(1) 0,0563 0,1030 0,1522 0,2129 0,2917 0,3761 0,4726 0,5901 bar 

t2(1) 35,0 46,4 54,3 61,4 68,5 74,4 79,9 85,5 °C 

i2(1) 2286,1 2321,0 2370,7 2394,3 2436,9 2458,9 2491,4 2513,4 kJ/kg 

v2(1) 22,3045 12,6909 8,9364 6,5472 4,9391 3,9119 3,1914 2,6071 m3/kg 

s2(1) 7,4480 7,3124 7,3055 7,2369 7,2308 7,1874 7,1830 7,1500 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x2(1) 0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 - 

p2u 0,0563 - 0,1522 - 0,2917 - 0,4726 - bar 

t2u 35,0 - 54,3 - 68,5 - 79,9 - °C 

i2u 2247,5 - 2350,9 - 2423,9 - 2481,7 - kJ/kg 

v2u 21,9023 - 8,8537 - 4,9093 - 3,1771 - m3/kg 

x2u 0,87 - 0,90 - 0,91 - 0,93 - - 

i2(1)iz 2244,3 2318,8 2348,3 2392,3 2422,0 2457,4 2479,7 2511,9 kJ/kg 

s2(1)iz 7,3124 7,3055 7,2369 7,2308 7,1874 7,1830 7,1500 7,1458 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 
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Tab. 3-3 Detailní návrh stupňové části řada 54-47 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
54 53 52 51 50 49 48 47 

Rychlostní trojúhelník 

c2(1) 251,2 346,3 142,9 318,3 127,1 273,8 99,8 260,6 m/s 

c1(0) 346,3 142,9 318,3 127,1 273,8 99,8 260,6 83,1 m/s 

c2(1)a 245,9 162,6 137,7 124,9 122,2 105,2 93,4 83,1 m/s 

c1(0)a 162,6 137,7 124,9 122,2 105,2 93,4 83,1 75,8 m/s 

c2(1)u 51,6 305,7 38,1 292,8 34,9 252,8 35,3 247,0 m/s 

c1(0)u 305,7 38,1 292,8 34,9 252,8 35,3 247,0 34,1 m/s 

w2(1) 418,3 167,5 324,6 136,2 287,0 111,1 268,0 91,5 m/s 

w1(0) 167,5 324,6 136,2 287,0 111,1 268,0 91,5 253,4 m/s 

w2(1)a 245,9 162,6 137,7 124,9 122,2 105,2 93,4 83,1 m/s 

w1(0)a 162,6 137,7 124,9 122,2 105,2 93,4 83,1 75,8 m/s 

w2(1)u 338,4 40,2 293,9 54,3 259,6 35,8 251,2 38,2 m/s 

w1(0)u 40,2 293,9 54,3 259,6 35,8 251,2 38,2 241,8 m/s 

u2(1) 286,9 276,2 255,8 247,1 224,7 220,9 215,9 212,3 m/s 

u1(0) 276,2 265,5 247,1 238,4 220,9 217,0 212,3 208,8 m/s 

β2, β1 36,0 76,1 25,1 66,5 25,2 71,2 20,4 65,3 ° 

α2, α1 78,2 28,0 74,5 23,1 74,0 22,6 69,3 18,6 ° 

Ztráty a výkon 

 ψ, φ 0,9822 0,9820 0,9761 0,9807 0,9779 0,9805 0,9734 0,9784 - 

zR(S) 3,2 2,2 2,6 2,0 1,9 1,5 2,0 1,5 kJ/kg 

ξx 13,6 8,0 5,2 3,8 kJ/kg 

ξv 20,4 10,7 6,9 5,4 kJ/kg 

ξo 9,3 5,2 4,0 3,7 kJ/kg 

δr, (k) 0,3011 0,0013 0,3010 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 mm 

Z - 3 - 3 3 3 3 3 ks 

𝑘𝑟
𝑏 - 1,235 - 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 - 

ξk 0,74 0,63 0,29 0,28 kJ/kg 

Pa 0,59 0,67 0,69 0,69 - 

𝜂∞ 0,9279 0,9423 0,9440 0,9437 - 

ηi 0,6774 0,7421 0,7790 0,8077 - 

HST 87,1 67,2 55,2 53,1 kJ/kg 

Pi 800,4 617,6 539,2 518,3 kW 

Sledované charakteristiky 

w 433,4 445,9 454,6 461,4 m/s 

Ma 0,97 0,73 0,63 0,58 - 

ψ 3,13 2,77 2,81 2,82 - 

ρ 0,60 0,51 0,52 0,51 - 
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Tab. 3-4 Detailní návrh stupňové části řada 46-39 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
46 45 44 43 42 41 40 39 

Profil lopatek 

profil 550 550 550 550 550 550 550 550 - 

B 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 mm 

s 26,264 26,264 26,264 26,264 26,264 26,264 26,264 26,264 mm 

c 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 mm 

γ 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 ° 

Wmin 0,2915 0,2915 0,2915 0,2915 0,2915 0,2915 0,2915 0,2915 cm3 

S 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 2,385 cm2 

s/c 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 - 

Ax 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 9,38 mm 

Geometrie průtočného kanálu 

l2(1) 0,1549 0,1441 0,1390 0,1306 0,1223 0,1139 0,1056 0,0972 m 

l1(0) 0,1468 0,1360 0,1328 0,1244 0,1161 0,1077 0,0994 0,0910 m 

Dp 0,42 0,42 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 m 

Ds,2(1) 0,5749 0,5641 0,5290 0,5206 0,5123 0,5039 0,4956 0,4872 m 

Ds,1(0) 0,5668 0,5560 0,5228 0,5144 0,5061 0,4977 0,4894 0,4810 m 

Dv,2(1) 0,7298 0,7081 0,6680 0,6513 0,6346 0,6179 0,6012 0,5844 m 

Dv,1(0) 0,7137 0,6920 0,6556 0,6388 0,6221 0,6054 0,5887 0,5720 m 

Sa 0,2798 0,2553 0,2310 0,2137 0,1968 0,1804 0,1644 0,1488 m2 

m 9,76 9,76 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 kg/s 

Stav páry 

p1(0) 0,8816 1,0544 1,2709 1,5035 1,7381 1,9807 2,2538 2,5446 bar 

t1(0) 96,1 101,1 106,4 111,4 115,8 119,9 124,0 131,0 °C 

i1(0) 2566,3 2593,7 2616,1 2642,7 2662,6 2684,1 2703,4 2723,9 kJ/kg 

v1(0) 1,8193 1,5524 1,3118 1,1306 0,9931 0,8850 0,7890 0,7130 m3/kg 

s1(0) 7,1219 7,1178 7,0953 7,0907 7,0781 7,0749 7,0659 7,0629 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x1(0) 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,00 - 

p2(1) 0,7249 0,8816 1,0560 1,2709 1,5035 1,7381 1,9807 2,2538 bar 

t2(1) 90,9 96,1 101,1 106,4 111,4 115,8 119,9 124,0 °C 

i2(1) 2543,9 2566,3 2593,7 2616,1 2642,7 2662,6 2684,1 2703,4 kJ/kg 

v2(1) 2,1714 1,8193 1,5502 1,3118 1,1306 0,9931 0,8850 0,7890 m3/kg 

s2(1) 7,1458 7,1219 7,1171 7,0953 7,0907 7,0781 7,0749 7,0659 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x2(1) 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 - 

p2u 0,7249 - 1,0560 - 1,5035 - 1,9807 - bar 

t2u 90,9 - 101,1 - 111,4 - 119,9 - °C 

i2u 2537,3 - 2588,0 - 2639,5 - 2682,2 - kJ/kg 

v2u 2,1648 - 1,5461 - 1,1289 - 0,8842 - m3/kg 

x2u 0,95 - 0,96 - 0,98 - 0,99 - - 

i2(1)iz 2535,2 2564,7 2585,6 2614,4 2637,8 2661,4 2680,6 2702,2 kJ/kg 

s2(1)iz 7,1219 7,1178 7,0953 7,0907 7,0781 7,0749 7,0659 7,0629 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 
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Tab. 3-4 Detailní návrh stupňové části řada 46-39 – pokračování 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
46 45 44 43 42 41 40 39 

Rychlostní trojúhelník 

c2(1) 83,1 249,4 85,0 240,0 67,5 216,7 62,9 212,0 m/s 

c1(0) 249,4 85,0 240,0 67,5 216,7 62,9 212,0 61,7 m/s 

c2(1)a 75,8 69,6 69,7 63,7 59,7 57,2 55,9 55,1 m/s 

c1(0)a 69,6 69,7 63,7 59,7 57,2 55,9 55,1 54,4 m/s 

c2(1)u 34,1 239,5 48,7 231,4 31,5 209,0 28,9 204,8 m/s 

c1(0)u 239,5 48,7 231,4 31,5 209,0 28,9 204,8 29,0 m/s 

w2(1) 253,4 79,6 249,8 78,4 224,6 64,2 215,3 63,2 m/s 

w1(0) 79,6 249,8 78,4 224,6 64,2 215,3 63,2 209,6 m/s 

w2(1)a 75,8 69,6 69,7 63,7 59,7 57,2 55,9 55,1 m/s 

w1(0)a 69,6 69,7 63,7 59,7 57,2 55,9 55,1 54,4 m/s 

w2(1)u 241,8 38,6 239,9 45,6 216,6 29,2 207,9 31,0 m/s 

w1(0)u 38,6 239,9 45,6 216,6 29,2 207,9 31,0 202,4 m/s 

u2(1) 207,7 204,3 191,1 188,5 185,1 182,4 179,0 176,4 m/s 

u1(0) 204,3 200,9 188,5 185,9 182,4 179,8 176,4 173,8 m/s 

β2, β1 17,4 61,0 16,2 54,4 15,4 63,0 15,1 60,6 ° 

α2, α1 65,8 16,2 55,0 15,4 62,2 15,3 62,7 15,1 ° 

Ztráty a výkon 

 ψ, φ 0,9691 0,9765 0,9633 0,9711 0,9691 0,9747 0,9673 0,9749 - 

zR(S) 2,1 1,5 2,4 1,7 1,6 1,2 1,6 1,2 kJ/kg 

ξx 2,7 1,8 0,8 0,2 kJ/kg 

ξv 4,0 3,8 2,5 1,8 kJ/kg 

ξo 3,3 4,1 2,6 2,4 kJ/kg 

δr, (k) 0,3011 0,0013 0,3010 0,0011 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 mm 

Z - 3 - 3 3 3 3 3 ks 

𝑘𝑟
𝑏 - 1,235 - 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 - 

ξk 0,28 0,28 0,25 0,26 kJ/kg 

Pa 0,70 0,60 0,70 0,70 - 

𝜂∞ 0,9448 0,9303 0,9453 0,9451 - 

ηi 0,8361 0,8388 0,8759 0,8967 - 

HST 50,2 49,3 41,6 39,9 kJ/kg 

Pi 490,0 512,4 432,4 414,7 kW 

Sledované charakteristiky 

w 467,4 472,8 477,9 477,9 m/s 

Ma 0,54 0,53 0,47 0,45 - 

ψ 2,78 3,22 2,78 2,78 - 

ρ 0,52 0,52 0,52 0,51 - 
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Tab. 3-5 Detailní návrh stupňové části řada 38-31 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
38 37 36 35 34 33 32 31 

Profil lopatek 

profil 530 530 530 530 520 520 520 520 - 

B 18,7 18,7 18,7 18,7 15,7 15,7 14,4 14,4 mm 

s 17,956 17,956 17,956 17,956 15,008 15,008 15,008 15,008 mm 

c 26,8 26,8 26,8 26,8 22,4 22,4 22,4 22,4 mm 

γ 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 49 49 ° 

Wmin 0,093 0,093 0,093 0,093 0,0543 0,0543 0,0543 0,0543 cm3 

S 1,115 1,115 1,115 1,115 0,78 0,78 0,78 0,78 cm2 

s/c 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 - 

Ax 6,48 6,48 6,48 6,48 5,48 5,48 5,05 5,05 mm 

Geometrie průtočného kanálu 

l2(1) 0,0902 0,0869 0,0880 0,0848 0,0815 0,0788 0,0761 0,0736 m 

l1(0) 0,0878 0,0845 0,0856 0,0824 0,0795 0,0768 0,0743 0,0718 m 

Dp 0,39 0,39 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 m 

Ds,2(1) 0,4802 0,4769 0,4480 0,4448 0,4415 0,4388 0,4361 0,4336 m 

Ds,1(0) 0,4778 0,4745 0,4456 0,4424 0,4395 0,4368 0,4343 0,4318 m 

Dv,2(1) 0,5703 0,5639 0,5360 0,5295 0,5231 0,5177 0,5122 0,5073 m 

Dv,1(0) 0,5655 0,5591 0,5312 0,5248 0,5191 0,5136 0,5086 0,5036 m 

Sa 0,1360 0,1303 0,1239 0,1185 0,1131 0,1087 0,1043 0,1003 m2 

m 10,38 10,38 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 kg/s 

Stav páry 

p1(0) 2,8648 3,1880 3,5203 3,8539 4,2217 4,5946 5,0130 5,4333 bar 

t1(0) 141,0 151,0 159,8 168,6 177,0 185,6 194,1 202,5 °C 

i1(0) 2742,8 2761,8 2778,3 2795,0 2810,9 2827,2 2843,1 2859,1 kJ/kg 

v1(0) 0,6489 0,5972 0,5518 0,5143 0,4784 0,4479 0,4179 0,3925 m3/kg 

s1(0) 7,0559 7,0533 7,0471 7,0448 7,0396 7,0374 7,0326 7,0305 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x1(0) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2(1) 2,5446 2,8648 3,1880 3,5203 3,8539 4,2217 4,5946 5,0130 bar 

t2(1) 131,0 141,0 151,0 159,8 168,6 177,0 185,6 194,1 °C 

i2(1) 2723,9 2742,8 2761,8 2778,3 2795,0 2810,9 2827,2 2843,1 kJ/kg 

v2(1) 0,7130 0,6489 0,5972 0,5518 0,5143 0,4784 0,4479 0,4179 m3/kg 

s2(1) 7,0629 7,0559 7,0533 7,0471 7,0448 7,0396 7,0374 7,0326 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x2(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2u 2,5446 - 3,1880 - 3,8539 - 4,5946 - bar 

t2u 130,3 - 150,4 - 168,1 - 185,2 - °C 

i2u 2722,5 - 2760,5 - 2793,9 - 2826,3 - kJ/kg 

v2u 0,7116 - 0,5962 - 0,5137 - 0,4474 - m3/kg 

x2u 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - - 

i2(1)iz 2721,1 2741,7 2759,2 2777,3 2792,7 2809,9 2825,0 2842,1 kJ/kg 

s2(1)iz 7,0559 7,0533 7,0472 7,0449 7,0396 7,0374 7,0326 7,0305 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 
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Tab. 3-5 Detailní návrh stupňové části řada 38-31 – pokračování 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
38 37 36 35 34 33 32 31 

Rychlostní trojúhelník 

c2(1) 61,7 203,2 57,4 190,9 53,9 187,8 52,2 185,6 m/s 

c1(0) 203,2 57,4 190,9 53,9 187,8 52,2 185,6 49,1 m/s 

c2(1)a 54,4 51,7 50,1 48,4 47,3 45,8 44,6 43,3 m/s 

c1(0)a 51,7 50,1 48,4 47,3 45,8 44,6 43,3 42,3 m/s 

c2(1)u 29,0 196,5 27,9 184,6 25,9 182,2 27,0 180,4 m/s 

c1(0)u 196,5 27,9 184,6 25,9 182,2 27,0 180,4 24,8 m/s 

w2(1) 209,6 57,5 196,2 54,4 191,4 51,8 189,9 49,7 m/s 

w1(0) 57,5 196,2 54,4 191,4 51,8 189,9 49,7 185,5 m/s 

w2(1)a 54,4 51,7 50,1 48,4 47,3 45,8 44,6 43,3 m/s 

w1(0)a 51,7 50,1 48,4 47,3 45,8 44,6 43,3 42,3 m/s 

w2(1)u 202,4 25,0 189,7 24,8 185,4 24,4 184,5 24,4 m/s 

w1(0)u 25,0 189,7 24,8 185,4 24,4 184,5 24,4 180,6 m/s 

u2(1) 173,5 172,5 161,9 160,8 159,5 158,7 157,6 156,8 m/s 

u1(0) 172,5 171,4 160,8 159,8 158,7 157,8 156,8 156,0 m/s 

β2, β1 15,1 64,2 14,8 62,9 14,3 62,0 13,6 60,6 ° 

α2, α1 62,0 14,8 60,9 14,7 61,3 14,1 58,9 13,5 ° 

Ztráty a výkon 

 ψ, φ 0,9697 0,9744 0,9687 0,9739 0,9677 0,9738 0,9661 0,9722 - 

zR(S) 1,4 1,1 1,3 1,0 1,2 1,0 1,3 1,0 kJ/kg 

ξx 0,0 0,0 0,0 0,0 kJ/kg 

ξv 1,4 1,3 1,2 1,0 kJ/kg 

ξo 2,2 2,0 1,9 1,9 kJ/kg 

δr, (k) 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 mm 

Z 3 3 3 3 3 3 3 3 ks 

𝑘𝑟
𝑏 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 - 

ξk 0,27 0,23 0,23 0,24 kJ/kg 

Pa 0,71 0,70 0,71 0,70 - 

𝜂∞ 0,9463 0,9456 0,9462 0,9453 - 

ηi 0,9086 0,9050 0,9092 0,9113 - 

HST 38,0 33,3 32,2 32,0 kJ/kg 

Pi 394,4 346,1 335,1 332,3 kW 

Sledované charakteristiky 

w 477,9 477,9 481,7 518,3 m/s 

Ma 0,44 0,41 0,40 0,37 - 

ψ 2,78 2,81 2,79 2,83 - 

ρ 0,52 0,52 0,51 0,52 - 
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Tab. 3-6 Detailní návrh stupňové části řada 30-23 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
30 29 28 27 26 25 24 23 

Profil lopatek 

profil 520 520 520 520 520 520 520 510 - 

B 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 11,8 mm 

s 15,008 15,008 15,008 15,008 15,008 15,008 15,008 12,261 mm 

c 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 22,4 18,3 mm 

γ 49 49 49 49 49 49 49 49 ° 

Wmin 0,0543 0,0543 0,0543 0,0543 0,0543 0,0543 0,0543 0,0304 cm3 

S 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,5099 cm2 

s/c 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 - 

Ax 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 4,18 mm 

Geometrie průtočného kanálu 

l2(1) 0,0711 0,0686 0,0662 0,0637 0,0612 0,0587 0,0562 0,0537 m 

l1(0) 0,0693 0,0668 0,0643 0,0618 0,0593 0,0568 0,0543 0,0522 m 

Dp 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 m 

Ds,2(1) 0,4311 0,4286 0,4262 0,4237 0,4212 0,4187 0,4162 0,4137 m 

Ds,1(0) 0,4293 0,4268 0,4243 0,4218 0,4193 0,4168 0,4143 0,4122 m 

Dv,2(1) 0,5023 0,4973 0,4923 0,4873 0,4823 0,4774 0,4724 0,4674 m 

Dv,1(0) 0,4986 0,4936 0,4886 0,4836 0,4787 0,4737 0,4687 0,4644 m 

Sa 0,0964 0,0924 0,0886 0,0847 0,0809 0,0772 0,0735 0,0698 m2 

m 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 kg/s 

Stav páry 

p1(0) 5,8892 6,3520 6,8513 7,3550 7,8999 8,4547 9,0515 9,6665 bar 

t1(0) 210,7 218,9 226,8 234,7 242,5 250,3 257,9 265,7 °C 

i1(0) 2874,4 2890,0 2905,0 2920,0 2934,7 2949,6 2964,0 2978,8 kJ/kg 

v1(0) 0,3682 0,3471 0,3269 0,3093 0,2922 0,2771 0,2625 0,2494 m3/kg 

s1(0) 7,0263 7,0243 7,0206 7,0188 7,0154 7,0136 7,0105 7,0088 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x1(0) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2(1) 5,4333 5,8892 6,3520 6,8513 7,3550 7,8999 8,4547 9,0515 bar 

t2(1) 202,5 210,7 218,9 226,8 234,7 242,5 250,3 257,9 °C 

i2(1) 2859,1 2874,4 2890,0 2905,0 2920,0 2934,7 2949,6 2964,0 kJ/kg 

v2(1) 0,3925 0,3682 0,3471 0,3269 0,3093 0,2922 0,2771 0,2625 m3/kg 

s2(1) 7,0305 7,0263 7,0243 7,0206 7,0188 7,0154 7,0136 7,0105 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x2(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2u 5,4333 - 6,3520 - 7,3550 - 8,4547 - bar 

t2u 202,2 - 218,6 - 234,5 - 250,1 - °C 

i2u 2858,4 - 2889,4 - 2919,6 - 2949,2 - kJ/kg 

v2u 0,3922 - 0,3469 - 0,3091 - 0,2770 - m3/kg 

x2u 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - - 

i2(1)iz 2857,1 2873,5 2888,2 2904,0 2918,3 2933,8 2947,9 2963,1 kJ/kg 

s2(1)iz 7,0263 7,0243 7,0206 7,0188 7,0154 7,0136 7,0105 7,0088 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 
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Tab. 3-6 Detailní návrh stupňové části řada 30-23 – pokračování 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
30 29 28 27 26 25 24 23 

Rychlostní trojúhelník 

c2(1) 49,1 182,7 47,2 179,6 46,1 178,3 45,8 177,9 m/s 

c1(0) 182,7 47,2 179,6 46,1 178,3 45,8 177,9 45,4 m/s 

c2(1)a 42,3 41,4 40,7 40,1 39,7 39,4 39,2 39,1 m/s 

c1(0)a 41,4 40,7 40,1 39,7 39,4 39,2 39,1 38,8 m/s 

c2(1)u 24,8 177,9 23,9 175,1 23,4 173,9 23,6 173,5 m/s 

c1(0)u 177,9 23,9 175,1 23,4 173,9 23,6 173,5 23,5 m/s 

w2(1) 185,5 47,7 182,5 46,1 180,0 45,8 178,4 46,2 m/s 

w1(0) 47,7 182,5 46,1 180,0 45,8 178,4 46,2 176,5 m/s 

w2(1)a 42,3 41,4 40,7 40,1 39,7 39,4 39,2 39,1 m/s 

w1(0)a 41,4 40,7 40,1 39,7 39,4 39,2 39,1 38,8 m/s 

w2(1)u 180,6 23,7 177,9 22,7 175,5 23,4 174,0 24,6 m/s 

w1(0)u 23,7 177,9 22,7 175,5 23,4 174,0 24,6 172,2 m/s 

u2(1) 155,8 155,0 154,0 153,2 152,2 151,4 150,4 149,6 m/s 

u1(0) 155,0 154,2 153,2 152,4 151,4 150,6 149,6 148,9 m/s 

β2, β1 13,2 60,2 12,9 60,5 12,8 59,3 12,7 57,8 ° 

α2, α1 59,7 13,1 59,6 12,9 59,5 12,8 58,9 12,7 ° 

Ztráty a výkon 

 ψ, φ 0,9655 0,9725 0,9655 0,9723 0,9645 0,9722 0,9632 0,9718 - 

zR(S) 1,3 1,0 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 kJ/kg 

ξx 0,0 0,0 0,0 0,0 kJ/kg 

ξv 0,9 0,7 0,6 0,5 kJ/kg 

ξo 1,8 1,7 1,7 1,7 kJ/kg 

δr, (k) 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 mm 

Z 3 3 3 3 3 3 3 3 ks 

𝑘𝑟
𝑏 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 - 

ξk 0,25 0,26 0,27 0,28 kJ/kg 

Pa 0,71 0,72 0,71 0,70 - 

𝜂∞ 0,9462 0,9467 0,9465 0,9456 - 

ηi 0,9148 0,9177 0,9198 0,9210 - 

HST 31,0 30,1 29,6 29,3 kJ/kg 

Pi 321,8 313,0 307,4 304,5 kW 

Sledované charakteristiky 

w 527,4 536,0 544,2 552,1 m/s 

Ma 0,35 0,34 0,33 0,32 - 

ψ 2,79 2,77 2,78 2,81 - 

ρ 0,51 0,51 0,51 0,51 - 
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Tab. 3-7 Detailní návrh stupňové části řada 22-15 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
22 21 20 19 18 17 16 15 

Profil lopatek 

profil 510 510 510 510 510 510 510 510 - 

B 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 mm 

s 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 mm 

c 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 mm 

γ 49 49 49 49 49 49 49 49 ° 

Wmin 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 cm3 

S 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 cm2 

s/c 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 - 

Ax 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 mm 

Geometrie průtočného kanálu 

l2(1) 0,0517 0,0496 0,0476 0,0455 0,0487 0,0477 0,0467 0,0457 m 

l1(0) 0,0501 0,0481 0,0460 0,0440 0,0480 0,0470 0,0460 0,0450 m 

Dp 0,36 0,36 0,36 0,36 0,33 0,33 0,33 0,33 m 

Ds,2(1) 0,4117 0,4096 0,4076 0,4055 0,3787 0,3777 0,3767 0,3757 m 

Ds,1(0) 0,4101 0,4081 0,4060 0,4040 0,3780 0,3770 0,3760 0,3750 m 

Dv,2(1) 0,4633 0,4592 0,4551 0,4510 0,4274 0,4254 0,4234 0,4214 m 

Dv,1(0) 0,4603 0,4562 0,4521 0,4480 0,4259 0,4239 0,4219 0,4199 m 

Sa 0,0668 0,0638 0,0609 0,0580 0,0579 0,0566 0,0553 0,0539 m2 

m 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 kg/s 

Stav páry 

p1(0) 10,3154 10,9755 11,6923 12,4016 13,0625 13,7363 14,4458 15,1721 bar 

t1(0) 273,2 280,7 288,2 295,6 301,8 308,2 314,4 320,8 °C 

i1(0) 2993,0 3007,4 3021,7 3035,6 3047,5 3059,8 3071,6 3083,8 kJ/kg 

v1(0) 0,2369 0,2256 0,2146 0,2049 0,1966 0,1890 0,1816 0,1747 m3/kg 

s1(0) 7,0059 7,0043 7,0016 7,0000 6,9976 6,9963 6,9941 6,9928 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x1(0) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2(1) 9,6665 10,3154 10,9755 11,6923 12,4016 13,0625 13,7363 14,4458 bar 

t2(1) 265,7 273,2 280,7 288,2 295,6 301,8 308,2 314,4 °C 

i2(1) 2978,8 2993,0 3007,4 3021,7 3035,6 3047,5 3059,8 3071,6 kJ/kg 

v2(1) 0,2494 0,2369 0,2256 0,2146 0,2049 0,1966 0,1890 0,1816 m3/kg 

s2(1) 7,0088 7,0059 7,0043 7,0016 7,0000 6,9976 6,9963 6,9941 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x2(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2u 9,6665 - 10,9755 - 12,4016 - 13,7363 - bar 

t2u 265,6 - 280,6 - 295,4 - 308,1 - °C 

i2u 2978,5 - 3007,1 - 3035,3 - 3059,5 - kJ/kg 

v2u 0,2493 - 0,2255 - 0,2048 - 0,1889 - m3/kg 

x2u 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - - 

i2(1)iz 2977,3 2992,1 3005,9 3020,8 3034,3 3046,8 3058,5 3070,8 kJ/kg 

s2(1)iz 7,0059 7,0043 7,0016 7,0000 6,9976 6,9963 6,9941 6,9928 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 
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Tab. 3-7 Detailní návrh stupňové části řada 22-15 – pokračování 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
22 21 20 19 18 17 16 15 

Rychlostní trojúhelník 

c2(1) 45,4 175,5 46,0 172,4 42,4 161,8 41,3 161,1 m/s 

c1(0) 175,5 46,0 172,4 42,4 161,8 41,3 161,1 40,1 m/s 

c2(1)a 38,8 38,6 38,5 38,5 36,8 36,1 35,6 35,0 m/s 

c1(0)a 38,6 38,5 38,5 36,8 36,1 35,6 35,0 34,5 m/s 

c2(1)u 23,5 171,2 25,1 168,0 21,2 157,7 21,0 157,2 m/s 

c1(0)u 171,2 25,1 168,0 21,2 157,7 21,0 157,2 20,4 m/s 

w2(1) 176,5 45,3 176,6 44,3 162,2 42,0 161,1 41,2 m/s 

w1(0) 45,3 176,6 44,3 162,2 42,0 161,1 41,2 159,5 m/s 

w2(1)a 38,8 38,6 38,5 38,5 36,8 36,1 35,6 35,0 m/s 

w1(0)a 38,6 38,5 38,5 36,8 36,1 35,6 35,0 34,5 m/s 

w2(1)u 172,2 23,7 172,3 22,0 158,0 21,5 157,1 21,8 m/s 

w1(0)u 23,7 172,3 22,0 158,0 21,5 157,1 21,8 155,8 m/s 

u2(1) 148,7 148,1 147,2 146,6 136,8 136,5 136,1 135,8 m/s 

u1(0) 148,1 147,4 146,6 146,0 136,5 136,2 135,8 135,5 m/s 

β2, β1 12,7 58,4 12,6 60,2 13,1 59,2 12,8 58,1 ° 

α2, α1 58,8 12,7 56,9 12,9 60,1 12,9 59,4 12,6 ° 

Ztráty a výkon 

 ψ, φ 0,9637 0,9718 0,9651 0,9708 0,9647 0,9726 0,9635 0,9720 - 

zR(S) 1,2 0,9 1,1 0,9 1,0 0,7 1,0 0,8 kJ/kg 

ξx 0,0 0,0 0,0 0,0 kJ/kg 

ξv 0,5 0,4 0,4 0,4 kJ/kg 

ξo 1,7 1,7 1,4 1,4 kJ/kg 

δr, (k) 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 mm 

Z 3 3 3 3 3 3 3 3 ks 

𝑘𝑟
𝑏 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 - 

ξk 0,30 0,31 0,25 0,26 kJ/kg 

Pa 0,71 0,70 0,71 0,71 - 

𝜂∞ 0,9460 0,9454 0,9462 0,9460 - 

ηi 0,9229 0,9237 0,9221 0,9226 - 

HST 28,6 28,3 24,2 24,0 kJ/kg 

Pi 297,4 294,0 251,5 250,0 kW 

Sledované charakteristiky 

w 559,7 566,9 574,0 579,9 m/s 

Ma 0,32 0,31 0,28 0,28 - 

ψ 2,80 2,82 2,80 2,81 - 

ρ 0,51 0,51 0,51 0,50 - 
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Tab. 3-8 Detailní návrh stupňové části řada 14-7 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
14 13 12 11 10 9 8 7 

Profil lopatek 

profil 510 510 510 510 510 510 510 510 - 

B 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 mm 

s 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 mm 

c 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 mm 

γ 49 49 49 49 49 49 49 49 ° 

Wmin 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 cm3 

S 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 cm2 

s/c 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 - 

Ax 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 mm 

Geometrie průtočného kanálu 

l2(1) 0,0447 0,0437 0,0427 0,0417 0,0407 0,0397 0,0387 0,0377 m 

l1(0) 0,0439 0,0429 0,0419 0,0409 0,0399 0,0389 0,0379 0,0369 m 

Dp 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 m 

Ds,2(1) 0,3747 0,3737 0,3727 0,3717 0,3707 0,3697 0,3687 0,3677 m 

Ds,1(0) 0,3739 0,3729 0,3719 0,3709 0,3699 0,3689 0,3679 0,3669 m 

Dv,2(1) 0,4194 0,4174 0,4154 0,4134 0,4113 0,4093 0,4073 0,4053 m 

Dv,1(0) 0,4179 0,4159 0,4139 0,4119 0,4099 0,4079 0,4059 0,4039 m 

Sa 0,0526 0,0513 0,0500 0,0487 0,0474 0,0461 0,0448 0,0435 m2 

m 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 kg/s 

Stav páry 

p1(0) 15,9261 16,6992 17,5140 18,3394 19,2024 20,0736 20,9783 21,8878 bar 

t1(0) 326,9 333,1 339,3 345,4 351,5 357,5 363,4 369,3 °C 

i1(0) 3095,4 3107,4 3119,2 3131,0 3142,6 3154,3 3165,6 3177,0 kJ/kg 

v1(0) 0,1681 0,1619 0,1559 0,1504 0,1450 0,1400 0,1352 0,1307 m3/kg 

s1(0) 6,9907 6,9895 6,9875 6,9862 6,9843 6,9831 6,9814 6,9803 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x1(0) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2(1) 15,1721 15,9261 16,6992 17,5140 18,3394 19,2024 20,0735 20,9783 bar 

t2(1) 320,8 326,9 333,1 339,3 345,4 351,5 357,5 363,4 °C 

i2(1) 3083,8 3095,4 3107,4 3119,2 3131,0 3142,6 3154,3 3165,6 kJ/kg 

v2(1) 0,1747 0,1681 0,1619 0,1559 0,1504 0,1450 0,1400 0,1352 m3/kg 

s2(1) 6,9928 6,9907 6,9895 6,9875 6,9862 6,9843 6,9831 6,9814 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x2(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2u 15,1721 - 16,6992 - 18,3394 - 20,0735 - bar 

t2u 320,7 - 333,1 - 345,4 - 357,5 - °C 

i2u 3083,5 - 3107,3 - 3130,9 - 3154,1 - kJ/kg 

v2u 0,1747 - 0,1619 - 0,1503 - 0,1400 - m3/kg 

x2u 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - - 

i2(1)iz 3082,5 3094,7 3106,2 3118,4 3129,9 3141,9 3153,2 3164,9 kJ/kg 

s2(1)iz 6,9907 6,9895 6,9875 6,9862 6,9843 6,9831 6,9814 6,9802 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 
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Tab. 3-8 Detailní návrh stupňové části řada 14-7 – pokračování 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
14 13 12 11 10 9 8 7 

Rychlostní trojúhelník 

c2(1) 40,1 160,0 39,8 158,9 39,0 157,3 38,0 155,3 m/s 

c1(0) 160,0 39,8 158,9 39,0 157,3 38,0 155,3 37,3 m/s 

c2(1)a 34,5 34,1 33,7 33,3 33,0 32,7 32,5 32,3 m/s 

c1(0)a 34,1 33,7 33,3 33,0 32,7 32,5 32,3 32,2 m/s 

c2(1)u 20,4 156,3 21,2 155,4 20,7 153,9 19,7 152,0 m/s 

c1(0)u 156,3 21,2 155,4 20,7 153,9 19,7 152,0 18,9 m/s 

w2(1) 159,5 40,3 159,4 39,6 158,1 38,7 156,3 37,7 m/s 

w1(0) 40,3 159,4 39,6 158,1 38,7 156,3 37,7 154,8 m/s 

w2(1)a 34,5 34,1 33,7 33,3 33,0 32,7 32,5 32,3 m/s 

w1(0)a 34,1 33,7 33,3 33,0 32,7 32,5 32,3 32,2 m/s 

w2(1)u 155,8 21,6 155,8 21,4 154,6 20,6 152,9 19,4 m/s 

w1(0)u 21,6 155,8 21,4 154,6 20,6 152,9 19,4 151,4 m/s 

u2(1) 135,4 135,1 134,6 134,3 133,9 133,6 133,2 132,9 m/s 

u1(0) 135,1 134,7 134,3 134,0 133,6 133,3 132,9 132,6 m/s 

β2, β1 12,5 57,7 12,2 57,3 12,1 57,8 12,0 59,0 ° 

α2, α1 59,4 12,3 57,8 12,1 57,9 12,0 58,8 12,0 ° 

Ztráty a výkon 

 ψ, φ 0,9629 0,9719 0,9623 0,9708 0,9626 0,9708 0,9636 0,9714 - 

zR(S) 1,0 0,8 1,0 0,8 1,0 0,8 0,9 0,7 kJ/kg 

ξx 0,0 0,0 0,0 0,0 kJ/kg 

ξv 0,4 0,3 0,3 0,3 kJ/kg 

ξo 1,4 1,4 1,4 1,3 kJ/kg 

δr, (k) 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 mm 

Z 3 3 3 3 3 3 3 3 ks 

𝑘𝑟
𝑏 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 - 

ξk 0,26 0,27 0,28 0,28 kJ/kg 

Pa 0,71 0,71 0,71 0,72 - 

𝜂∞ 0,9463 0,9458 0,9462 0,9470 - 

ηi 0,9236 0,9238 0,9247 0,9260 - 

HST 23,7 23,6 23,3 22,7 kJ/kg 

Pi 246,4 245,7 241,8 236,2 kW 

Sledované charakteristiky 

w 585,7 591,3 596,8 602,2 m/s 

Ma 0,27 0,27 0,26 0,26 - 

ψ 2,80 2,82 2,80 2,77 - 

ρ 0,50 0,51 0,51 0,51 - 
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Tab. 3-9 Detailní návrh stupňové části řada 6-1 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
6 5 4 3 2 1 

Profil lopatek 

profil 510 510 510 510 510 510 - 

B 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 mm 

s 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 mm 

c 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 mm 

γ 49 49 49 49 49 49 ° 

Wmin 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 0,0304 cm3 

S 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 0,5099 cm2 

s/c 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 - 

Ax 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 mm 

Geometrie průtočného kanálu 

l2(1) 0,0367 0,0357 0,0347 0,0337 0,0326 0,0316 m 

l1(0) 0,0359 0,0349 0,0339 0,0329 0,0319 0,0309 m 

Dp 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 m 

Ds,2(1) 0,3667 0,3657 0,3647 0,3637 0,3626 0,3616 m 

Ds,1(0) 0,3659 0,3649 0,3639 0,3629 0,3619 0,3609 m 

Dv,2(1) 0,4033 0,4013 0,3993 0,3973 0,3953 0,3933 m 

Dv,1(0) 0,4018 0,3998 0,3978 0,3958 0,3938 0,3918 m 

Sa 0,0422 0,0410 0,0397 0,0384 0,0372 0,0360 m2 

m 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 kg/s 

Stav páry 

p1(0) 22,8367 23,7939 24,7984 25,8146 26,8877 27,9808 bar 

t1(0) 375,1 380,9 386,6 392,4 398,1 403,9 °C 

i1(0) 3188,1 3199,3 3210,3 3221,4 3232,5 3243,7 kJ/kg 

v1(0) 0,1264 0,1223 0,1184 0,1147 0,1110 0,1076 m3/kg 

s1(0) 6,9786 6,9775 6,9759 6,9748 6,9732 6,9721 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x1(0) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2(1) 21,8878 22,8367 23,7939 24,7984 25,8146 26,8877 bar 

t2(1) 369,3 375,1 380,9 386,6 392,4 398,1 °C 

i2(1) 3177,0 3188,1 3199,3 3210,3 3221,4 3232,5 kJ/kg 

v2(1) 0,1307 0,1264 0,1223 0,1184 0,1147 0,1110 m3/kg 

s2(1) 6,9803 6,9786 6,9775 6,9759 6,9748 6,9732 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

x2(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

p2u 21,8878 - 23,7939 - 25,8146 - bar 

t2u 369,2 - 380,8 - 392,3 - °C 

i2u 3176,8 - 3199,1 - 3221,3 - kJ/kg 

v2u 0,1307 - 0,1223 - 0,1147 - m3/kg 

x2u 1,00 - 1,00 - 1,00 - - 

i2(1)iz 3175,9 3187,4 3198,2 3209,6 3220,3 3231,7 kJ/kg 

s2(1)iz 6,9786 6,9775 6,9759 6,9748 6,9732 6,9721 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Janata  

Parní turbína pro spalovnu odpadů 

 

85 

 

Tab. 3-9 Detailní návrh stupňové části řada 6-1 – pokračování 

Značka 
Hodnota pro danou řadu 

Jednotka 
6 5 4 3 2 1 

Rychlostní trojúhelník 

c2(1) 37,3 154,3 37,2 154,0 37,7 154,4 m/s 

c1(0) 154,3 37,2 154,0 37,7 154,4 37,2 m/s 

c2(1)a 32,2 32,1 32,0 32,0 32,1 32,1 m/s 

c1(0)a 32,1 32,0 32,0 32,1 32,1 0,0 m/s 

c2(1)u 18,9 150,9 19,0 150,6 19,8 151,0 m/s 

c1(0)u 150,9 19,0 150,6 19,8 151,0 0,0 m/s 

w2(1) 154,8 37,3 154,1 37,5 154,2 38,2 m/s 

w1(0) 37,3 154,1 37,5 154,2 38,2 0,0 m/s 

w2(1)a 32,2 32,1 32,0 32,0 32,1 32,1 m/s 

w1(0)a 32,1 32,0 32,0 32,1 32,1 0,0 m/s 

w2(1)u 151,4 19,0 150,7 19,5 150,8 20,6 m/s 

w1(0)u 19,0 150,7 19,5 150,8 20,6 0,0 m/s 

u2(1) 132,5 132,2 131,7 131,4 131,0 130,7 m/s 

u1(0) 132,2 131,8 131,4 131,1 130,7 130,4 m/s 

β2, β1 12,0 59,3 12,0 58,7 12,0 57,3 ° 

α2, α1 59,6 12,0 59,4 12,0 58,3 12,0 ° 

Ztráty a výkon 

 ψ, φ 0,9638 0,9718 0,9633 0,9717 0,9621 0,9711 - 

zR(S) 0,9 0,7 0,9 0,7 1,0 0,7 kJ/kg 

ξx 0,0 0,0 0,0 kJ/kg 

ξv 0,2 0,2 0,2 kJ/kg 

ξo 1,3 1,3 1,3 kJ/kg 

δr, (k) 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 mm 

Z 3 3 3 3 3 3 ks 

𝑘𝑟
𝑏 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 1,235 - 

ξk 0,29 0,31 0,32 kJ/kg 

Pa 0,72 0,72 0,71 - 

𝜂∞ 0,9474 0,9472 0,9462 - 

ηi 0,9268 0,9269 0,9262 - 

HST 22,3 22,2 22,3 kJ/kg 

Pi 232,2 230,6 231,6 kW 

Sledované charakteristiky 

w 607,3 612,4 617,3 m/s 

Ma 0,25 0,25 0,25 - 

ψ 2,75 2,76 2,80 - 

ρ 0,51 0,51 0,50 - 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Janata  

Parní turbína pro spalovnu odpadů 

 

86 

 

4 Pevnostní výpočet 
V rámci pevnostního výpočtu byla provedena kontrola lopatek na tahové a ohybové 

namáhání. Materiál lopatek byl volen s ohledem na prostředí, ve kterém pracují.  

Pro lopatky byla zvolena ocel 17 331 s pevností v tahu 539 až 686 MPa  

a hustotou 7850 kg/m3 [10] [11]. 

Profily lopatek byly voleny iteračně a to tak, aby byly splněny pevnostní požadavky 

uvedené v kapitolách 4.1 a 4.2. Vzorový výpočet ohybového a tahového napětí byl proveden  

pro jmenovitý stav posledního stupně turbíny.  Postup výpočtu probíhal podle literatury [5]. 

4.1 Namáhání tahem 

Při provozu turbíny působí na lopatky odstředivá síla. Výpočet kontroluje, jestli tahové 

zatížení nepřekročilo mez pevnosti v tahu zvoleného materiálu oběžných lopatek. 

Úhlová frekvence 

 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 115 = 722,56 𝑟𝑎𝑑/𝑠. (4.1) 

Tahové napětí 

 
𝜎𝑡𝑎ℎ = 𝑙 ∙

𝐷𝑠

2
∙ 𝜌𝐹𝑒 ∙ 𝜔2 = 0,334 ∙

0,794

2
∙ 7850 ∙ 722,562 = 543,5 𝑀𝑃𝑎. (4.2) 

4.2 Namáhání ohybem 

Pára proudící v turbíně svojí kinetickou energií působí na lopatky, které jsou ohybově 

namáhány. Velikost ohybového napětí je potřeba zkontrolovat, aby nedošlo k poškození 

lopatek. U stupňů s totálním ostřikem pracujících s párou o sytosti nad 0,97 včetně by se 

ohybové napětí mělo pohybovat do 40 MPa. Při poklesu suchosti páry pod 0,97 je bezpečné 

napětí do 20 MPa. U stupňů s parciálním ostřikem (RS) by napětí nemělo přesáhnout hodnotu 

30 MPa. 

Počet ostříkaných lopatek regulačního stupně 

 
𝑧𝑅𝑆 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 1000 ∙ 휀

𝑠
=

𝜋 ∙ 0,5 ∙ 1000 ∙ 0,35

𝑠
= 26,5 ≅ 27 𝑘𝑠. (4.3) 

Počet ostříknutých lopatek stupňové části turbíny 

 
𝑧 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑠 ∙ 1000

𝑠
=

𝜋 ∙ 0,794 ∙ 1000

0,0275
= 90,7 ≅ 91 𝑘𝑠. (4.4) 

Výpočet axiální síly na lopatky regulačního stupně probíhá stejným způsobem jako 

výpočet lopatek stupňové části. První člen axiální síly na jednu lopatku představuje sílu 

vyvolanou změnou hybnosti páry v oběžném kole, druhý člen je síla způsobená rozdílem 

tlaků před a za lopatkou 

 
𝐹𝑎 = 𝐹𝑎

𝑅𝑆 =
𝑚 ∙ (𝑐1𝑎 − 𝑐2𝑎)

𝑧
+

𝜋 ∙ 𝑙2 ∙ 𝐷𝑠,2 ∙ (𝑝1 − 𝑝2)

𝑧
, 

𝐹𝑎 =
9,18 ∙ (162,6 − 245,9)

𝑧
+

𝜋 ∙ 0,33 ∙ 0,794 ∙ (10301 − 5628)

91
= 34,4 𝑁. 

(4.5) 
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Obvodová síla na jednu lopatku rotoru zahrnuje rozdíl obvodových rychlostí na vstupu 

a výstupu ze stupně 

 
𝐹𝑢 =

𝑚 ∙ (𝑐1𝑢 − 𝑐2𝑢)

𝑧
=

9,18 ∙ (305,7 − 51,6)

91
= 25,7 𝑁. (4.6) 

Ohybový moment od axiální síly 

 
𝑀𝑜𝐹𝑎 =

𝑙

2
∙ 𝐹𝑎 =

0,334

2
∙ 34,4 = 5,7 𝑁 ∙ 𝑚. (4.7) 

Ohybový moment od obvodové síly 

 
𝑀𝑜𝐹𝑢 =

𝑙

2
∙ 𝐹𝑢 =

0,334

2
∙ 25,7 = 4,3 𝑁 ∙ 𝑚. (4.8) 

Ohybový moment 

 
𝑀𝑜 = √𝑀𝑜𝐹𝑎

2 + 𝑀𝑜𝐹𝑢
2 = √5,72 + 4,32 = 7,2 𝑁 ∙ 𝑚. (4.9) 

Ohybové napětí 

 
𝜎𝑜 =

𝑀𝑜

𝑊𝑚𝑖𝑛
=

7,2

0,6509
= 11,0 𝑀𝑃𝑎. (4.10) 

4.3 Zhodnocení návrhu 

Cílem optimalizace bylo navrhnout profily lopatek, které odolají tahovému  

a ohybovému napětí. Na obr. 4-1 je zobrazen průběh tahového napětí, které se s rostoucí 

délkou lopatky zvyšuje. Stupeň číslo 0 představuje RS. Kritickým místem byl stupeň 

s nejdelší lopatkou (poslední stupeň), kde je tahové napětí 543,5 MPa. Hodnota leží v rozmezí 

pevnosti tahu zvoleného materiálu lopatek, proto lze optimalizaci považovat za úspěšnou. 

 

Obr. 4-1 Tahové napětí 
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Na obr. 4-2 je zobrazen průběh ohybového napětí. Stupeň číslo 0 představuje RS, jehož 

rotorová řada splňuje podmínku ohybového napětí. V pásmu syté páry, tj. 1. až 19. stupeň se 

napětí pohybuje pod kritickou hodnotou 40 MPa, přičemž nejvyšší hodnoty dosahuje  

11. stupeň rotoru a to 36,84 MPa. V pásmu mokré páry, která se v turbíně začíná tvořit za  

19. stupněm, se podařilo optimalizovat profily na napětí nepřekračující dovolenou hodnotu  

20 MPa. Návrh lze proto považovat za podařený. 

 

Obr. 4-2 Ohybové napětí 

Axiální síla stupňů na rotor 

 𝐹𝑆𝑇 = ∑ 𝐹𝑎 ∙ 𝑧 = 111009,3 𝑁. (4.11) 

Axiální síla regulačního stupně na rotor 

 𝐹𝑅𝑆 = 𝐹𝑎
𝑅𝑆 ∙ 𝑧𝑅𝑆 = 3070,4 𝑁. (4.12) 

Výsledky pevnostního výpočtu po optimalizaci návrhu jsou uvedeny v tab. 4-1. 

Tab. 4-1 Pevnostní výpočet 

řada z [ks] Fa [N] Fu [N] MoFa [Nm] MoFu [Nm] Mo [Nm] σo [Mpa] σtah [Mpa] 

54 91 35,02 25,43 5,85 4,25 7,23 11,10 543,45 

53 87 36,60 -28,20 5,49 -4,23 6,94 10,66 467,74 

52 73 48,57 31,97 6,51 4,28 7,79 16,94 388,93 

51 69 42,61 -34,13 4,88 -3,91 6,25 13,59 314,19 

50 75 41,44 28,34 4,19 2,86 5,07 17,39 257,61 

49 73 39,67 -29,13 3,76 -2,76 4,67 16,00 236,93 

48 72 52,98 28,78 4,71 2,56 5,36 18,37 217,75 

47 71 49,61 -29,27 4,12 -2,43 4,79 16,43 199,94 

46 69 62,90 29,18 4,87 2,26 5,37 18,42 182,67 
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Tab. 4-1 Pevnostní výpočet – pokračování 

řada z [ks] Fa [N] Fu [N] MoFa [Nm] MoFu [Nm] Mo [Nm] σo [Mpa] σtah [Mpa] 

45 68 58,95 -27,72 4,25 -2,00 4,69 16,10 166,71 

44 64 76,88 30,06 5,34 2,09 5,74 19,68 150,86 

43 63 72,36 -33,00 4,73 -2,16 5,19 17,82 139,56 

42 62 74,03 29,73 4,53 1,82 4,88 16,73 128,56 

41 61 69,13 -30,66 3,94 -1,75 4,31 14,78 117,84 

40 60 74,67 30,44 3,94 1,61 4,26 14,60 107,39 

39 59 68,77 -30,93 3,34 -1,50 3,67 12,58 97,24 

38 85 50,92 20,46 2,30 0,92 2,47 26,61 88,89 

37 84 49,48 -20,84 2,15 -0,91 2,33 25,10 85,14 

36 79 51,90 20,63 2,28 0,91 2,46 26,42 80,96 

35 78 50,34 -21,15 2,13 -0,90 2,31 24,89 77,43 

34 93 44,59 17,47 1,82 0,71 1,95 35,96 73,96 

33 92 43,34 -17,54 1,71 -0,69 1,84 33,94 71,07 

32 92 47,30 17,34 1,80 0,66 1,92 35,31 68,20 

31 91 46,02 -17,78 1,69 -0,65 1,82 33,45 65,60 

30 91 48,18 17,50 1,71 0,62 1,82 33,58 63,03 

29 90 46,76 -17,79 1,61 -0,61 1,72 31,63 60,47 

28 90 49,08 17,46 1,62 0,58 1,72 31,73 57,94 

27 89 47,51 -17,72 1,51 -0,56 1,61 29,72 55,44 

26 89 49,53 17,59 1,51 0,54 1,61 29,61 52,97 

25 88 47,79 -17,76 1,40 -0,52 1,50 27,55 50,52 

24 88 49,82 17,71 1,40 0,50 1,49 27,36 48,09 

23 107 38,91 -14,58 1,04 -0,39 1,12 36,70 45,68 

22 106 40,88 14,48 1,06 0,37 1,12 36,84 43,73 

21 105 39,45 -14,47 0,98 -0,36 1,04 34,28 41,79 

20 105 41,58 14,15 0,99 0,34 1,04 34,35 39,87 

19 104 39,80 -14,68 0,91 -0,33 0,97 31,75 37,97 

18 98 39,01 14,48 0,95 0,35 1,01 33,33 37,95 

17 97 38,51 -14,64 0,92 -0,35 0,98 32,32 37,07 

16 97 40,36 14,60 0,94 0,34 1,00 32,96 36,20 

15 97 39,40 -14,67 0,90 -0,34 0,96 31,59 35,33 

14 97 40,84 14,57 0,91 0,33 0,97 31,87 34,46 

13 96 40,24 -14,63 0,88 -0,32 0,94 30,77 33,60 

12 96 42,38 14,53 0,90 0,31 0,96 31,45 32,74 

11 96 41,28 -14,59 0,86 -0,30 0,91 30,01 31,89 

10 95 43,01 14,58 0,87 0,30 0,92 30,38 31,04 

9 95 41,84 -14,69 0,83 -0,29 0,88 28,93 30,20 

8 95 42,64 14,47 0,82 0,28 0,87 28,64 29,36 

7 95 41,43 -14,56 0,78 -0,27 0,83 27,20 28,52 

6 94 42,63 14,60 0,78 0,27 0,83 27,17 27,69 

5 94 41,35 -14,59 0,74 -0,26 0,78 25,72 26,86 

4 94 42,43 14,56 0,74 0,25 0,78 25,57 26,03 

3 94 41,10 -14,47 0,69 -0,24 0,73 24,12 25,21 

2 93 42,94 14,67 0,70 0,24 0,74 24,37 24,40 

1 93 37,91 -16,88 0,60 -0,27 0,66 21,60 23,58 

0 27 6,99 136,71 0,09 1,81 1,82 5,31 27,17 
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5 Návrh vyrovnávacího pístu 
Osová síla u turbín s přetlakovým typem lopatkování většinou přesahuje hodnotu, které 

je schopno zachytit axiální ložisko. Na parní turbínu působí axiální síla, která se skládá ze síly 

proudící páry na lopatky a ze síly, která vzniká rozdílem tlaku před a za řadou rotorových 

lopatek. Jedna z možností zachycení axiální síly je použití tzv. diabola, kdy opačný směr 

proudění páry vyrovná osové síly. Toto provedení se používá u vícetělesových turbín  

o velkém výkonu.  

 

Obr. 5-1 Snížení velikosti osové síly – provedení diabolo [3] 

U jednotělesových turbín se ke snížení osové síly používá vyrovnávací píst (VP). 

Princip vyrovnávacího pístu spočívá v zavedení vysokotlaké páry na vhodné místo mezi 

kužely. Zde tlak páry působí na přilehlé plochy a síla působí opačným směrem než síla  

od stupňové části turbíny, a tím dochází ke snižování celkové axiální síly na turbínu. 

Vysokotlaká pára je odebrána za regulačním stupněm a konkrétní místo pro zavedení páry je 

dáno velikostí síly, kterou potřebujeme vyrovnat.  

Vyrovnávací píst byl navržen tak, aby výslednice axiální síly byla ve směru proudění 

páry turbínou. A to o velikosti, kterou je schopno přenést axiální ložisko. Pára byla zpět 

zavedena za druhý kužel. Na obr. 5-2 je zjednodušený nákres parní turbíny s vyznačením 

jednotlivých axiálních sil. 

 

Obr. 5-2 Schéma axiálních sil turbíny 

Průměr vyrovnávacího pístu by se měl pohybovat mezi patním průměrem regulačního 

stupně a patním průměrem prvního kužele 

 𝑑𝑉𝑃 = 0,4 𝑚. (5.1) 

Velikosti jednotlivých axiálních sil jsou dány tlakem, který působí na danou plochu. 
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Síla na vnější plochu vyrovnávacího pístu 

 
𝐹𝑉𝑃1 =

𝜋 ∙ (𝑑𝑉𝑃
2 − 𝑑𝑢𝑐𝑝

2 )

4
∙ 𝑝2𝑘 =

𝜋 ∙ (0,42 − 0,132)

4
∙ 318795,6 = 34427,46 𝑁. (5.2) 

Síla na vnitřní plochu vyrovnávacího pístu 

 
𝐹𝑉𝑃𝑛 =

𝜋 ∙ (𝑑𝑉𝑃
2 − 𝑑𝑝1

2 )

4
∙ 𝑝𝑅𝑆 =

𝜋 ∙ (0,42 − 0,332)

4
∙ 2798081 = 112297,8 𝑁. (5.3) 

Síla na výstupní plochu turbíny 

 
𝐹𝐾 =

𝜋 ∙ (𝑑𝑝𝑛
2 − 𝑑𝑢𝑐𝑝

2 )

4
∙ 𝑝𝐾 =

𝜋 ∙ (0,462 − 0,142)

4
∙ 5628,6 = 835,96 𝑁. (5.4) 

Plocha ucpávky vyrovnávacího pístu byla vypočítaná v rovnici (6.10). Síla na ucpávky 

vyrovnávacího pístu 

𝐹𝑢𝑐𝑝,𝑉𝑃 = 𝑆𝑉𝑃 ∙ (𝑝𝑅𝑆 − 𝑝2𝑘) = 0,000315 ∙ (2798081 − 318795,6) = 780,57 𝑁. (5.5) 

Plocha ucpávek turbíny byla vypočítaná v kapitole 6.2. Síly na přední ucpávky turbíny 

 𝐹𝐴,𝑝 = 𝑆𝐴,𝑝 ∙ (𝑝1,𝐴𝑝
− 𝑝2,𝐴𝑝

) = 0,000174 ∙ (318795,6 − 130000) = 32,81 𝑁, (5.6) 

 𝐹𝐵,𝑝 = 𝑆𝐵,𝑝 ∙ (𝑝1,𝐵𝑝
− 𝑝2,𝐵𝑝

) = 0,000174 ∙ (130000 − 90000) = 6,95 𝑁, (5.7) 

 𝐹𝐶,𝑝 = 𝑆𝐶,𝑝 ∙ (𝑝1,𝐶𝑝
− 𝑝2,𝐶𝑝

) = 0,000174 ∙ (101325 − 90000) = 1,97 𝑁. (5.8) 

Síly na zadní ucpávky turbíny 

 𝐹𝐴,𝑧 = 𝑆𝐴,𝑧 ∙ (𝑝1,𝐴𝑧
− 𝑝2,𝐴𝑧

) = 0,000193 ∙ (130000 − 5628,62) = 24,01 𝑁, (5.9) 

 𝐹𝐵,𝑧 = 𝑆𝐵,𝑧 ∙ (𝑝1,𝐵𝑧
− 𝑝2,𝐵𝑧

) = 0,000193 ∙ (130000 − 90000) = 7,72 𝑁, (5.10) 

 𝐹𝐶,𝑧 = 𝑆𝐶,𝑧 ∙ (𝑝1,𝐶𝑧
− 𝑝2,𝐶𝑧

) = 0,000193 ∙ (101325 − 90000) = 2,19 𝑁. (5.11) 

Síly na lopatky stupňové části a regulačního stupně byly vypočteny v kapitole 4.2. Síla 

FH působící na rotor turbíny z každé strany stejná, a proto se vyruší. 

Výslednice axiální síly 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑉𝑃1 − 𝐹𝑉𝑃𝑛 + 𝐹𝑆𝑇 + 𝐹𝑅𝑆 − 𝐹𝐾 − +𝐹𝐶,𝑝 + 𝐹𝐵,𝑧 − 𝐹𝐴,𝑝 − 𝐹𝐵,𝑝 − 𝐹𝐴,𝑧 − 𝐹𝐶,𝑧 , 

𝐹𝑎 = 34427,46 − 112297,8 + 111009,3 + 3070,4 − 835,96 + 1,97 + 7,72
− 32,81 − 6,95 − 24,01 − 2,19 = 34536,5 𝑁. 

(5.12) 
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6 Návrh ucpávek 
Úkolem ucpávek je zamezení úniku páry. Podle způsobu provedení těsnícího elementu 

dělíme ucpávky na dotykové nebo bezdotykové. Dotykové ucpávky jsou omezeny životností 

a obvodovou rychlostí rotoru. Dochází totiž k přímému styku ucpávky s těsněným elementem. 

Vyosení vede k úběru materiálu ucpávky a tím i ke snížení funkce ucpávky. V dnešní době je 

možné použít dotykovou ucpávku do obvodové rychlosti 100 m/s s životností 10000 hodin.  

U parních turbín se proto nepoužívají. 

 

Obr. 6-1 Schéma labyrintové ucpávky [3] 

Bezdotykové ucpávky jsou v dnešní době nejpoužívanější. Hlavním důvodem je velká 

životnost, protože nedochází při běžném provozu ke kontaktnímu opotřebení. Omezením 

bezdotykové ucpávky je větší průtok páry, který může být až o jeden řád vyšší. Toto vede  

ke snížení termodynamické účinnosti celého stroje.  

Byly navrženy ucpávky pro vyrovnávací píst a pro turbínu. V obou případech byly 

zvoleny bezdotykové ucpávky typu g viz. příloha 7. Systém ucpávek byl navržen podle 

literatury [3]. 

6.1 Vyrovnávací píst 

Na obr. 6-2 je zobrazeno zjednodušené schéma ucpávky. Ucpávka vyrovnávacího pístu 

slouží ke škrcení páry proudící za RS (stav 1) na tlakovou úroveň, která je za druhým kuželem 

(stav 2), kam je část páry zpětně vracena. Zbytek páry je zaveden do přední ucpávky typu A, 

která brání úniku páry do okolí.  

 

Obr. 6-2 Ucpávka vyrovnávacího pístu 

Stav páry na vstupu do ucpávky byl vypočítán v kapitole 3.2.8 . Tlak na vstupu do 

ucpávky 

 𝑝1 = 27,98 𝑏𝑎𝑟 (6.1) 
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Měrný objem na vstupu do ucpávky 

 𝑣1 = 0,1076 𝑚3/𝑘𝑔 (6.2) 

Tlak páry na výstupu z ucpávky byl stanoven v kapitole 3.2 

 𝑝2 = 3,19 𝑏𝑎𝑟 (6.3) 

Materiálová konstanta pro břity z austenitické oceli [1] 

 𝐵 =1,35 (6.4) 

Počet břitů ucpávky byl zvolen na základě konzultace s vedoucím práce 

 𝑧 = 50 𝑘𝑠 (6.5) 

Šířka břitu byla zvolena na základě konzultace s vedoucím práce 

 ∆= 0,3 𝑚𝑚 (6.6) 

Radiální vůle mezi břity a tělesem statoru ucpávky 

 
𝛿 = 𝐵 ∙

𝑑𝑉𝑃

1000
+ 0,25 = 1,35 ∙

0,4

1000
+ 0,25 = 0,25 𝑚𝑚 (6.7) 

Poměr radiální vůle a šířky břitu 

 𝛿

∆
=

0,25

0,3
= 0,833 (6.8) 

Z přílohy 7 byl pro daný typ ucpávky odečten průtokový součinitel 

 𝜇 = 0,71 (6.9) 

Průtočný průřez ucpávky 

 𝑆𝑉𝑃 = 𝜋 ∙ 𝑑𝑉𝑃 ∙ 𝛿 = 𝜋 ∙ 0,4 ∙ 0,833 = 0,00315 𝑚2 (6.10) 

Tlakový poměr ucpávky 

 
𝜋 =

𝑝2

𝑝1
=

3,19

27,98
= 0,1139 (6.11) 

Kritický tlakový poměr 

 
𝜋𝑘𝑟 =

0,82

√𝑧 + 1,25
=

0,82

√50 + 1,25
= 0,1145 (6.12) 

Pokud dochází v ucpávce ke kritickému proudění (πkr > π) je výpočet hmotnostního 

průtoku podle rovnice (6.13) 

𝑚𝑉𝑃 = 𝜇 ∙ 𝑆𝑉𝑃√
1

𝑧 + 1,25
∙

𝑝1

𝑣1
= 0,71 ∙ 0,00315√

1

50 + 1,25
∙

27,98

0,1076
= 0,159 𝑘𝑔/𝑠 (6.13) 

Pokud je proudění v ucpávce nekritické (πkr < π) hmotnostní průtok lze vypočítat dle 

rovnice (6.14) 

 

𝑚𝑉𝑃 = 𝜇 ∙ 𝑆𝑉𝑃√
𝑝1

2 − 𝑝2
2

𝑝1 ∙ 𝑣1 ∙ 𝑧
 (6.14) 
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Pro přehlednost byly výsledné hodnoty ucpávky zapsané do tab. 6-1. 

Tab. 6-1 Ucpávky vyrovnávacího pístu 

Název Značka Hodnota Jednotka 

Tlak před ucpávkou p1 27,98 bar 

Měrný objem před ucpávkou v1 0,1076 m3/kg 

Tlak za ucpávkou p2 3,19 bar 

Materiálová konstanta B 1,35 - 

Počet ucpávek Z 50 ks 

Šířka břitu Δ 0,3 mm 

Radiální vůle mezi břity a tělesem statoru δ 0,25 mm 

Poměr radiální vůle a šířky břitu δ/ Δ 0,833 - 

Průtokový součinitel µ 0,71 - 

Průtočný průřez ucpávky  SVP 0,00315 m2 

Poměr tlaků před a za ucpávkou π 0,1139 - 

Kritický tlakový poměr πkr 0,1145 - 

Typ proudění πkr > π kritické - 

Hmotnostní průtok páry ucpávkou mVP 0,159 kg/s 

6.2 Ucpávky turbíny 

Používají se k zamezení úniku páry do strojovny. Zjednodušené schéma ucpávek je 

zobrazeno na obr. 6-3. Přední i zadní ucpávka se skládá ze tří částí (A, B, C). Pára pro přední 

ucpávku typu A je odebíraná za ucpávkou vyrovnávacího pístu. V obou ucpávkách typu B  

a v přední ucpávce typu A dochází k zahlcování parou. Důvodem je zamezení vstupu vnějšího 

vzduchu do turbíny. Za ucpávkou typu C dochází k odsávání směsi páry a vzduchu, která je 

odebírána do kondenzátoru ucpávkové páry. Stav páry pro zahlcování a odsávání byl zvolen 

na doporučení vedoucího práce a je popsán v rovnicích (6.15) až (6.21). 

 

Obr. 6-3 Schéma předních a zadních ucpávek parní turbíny 

Tlak páry pro zahlcení ucpávek 

 𝑝𝑧𝑎ℎ = 1,3 𝑏𝑎𝑟 (6.15) 

Teplota páry pro zahlcení ucpávek 

 𝑡𝑧𝑎ℎ = 175 °𝐶 (6.16) 
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Měrný objem páry pro zahlcení ucpávek 

 𝑣𝑧𝑎ℎ = 𝑓(𝑝𝑧𝑎ℎ; 𝑡𝑧𝑎ℎ) = 1,5576 𝑚3/𝑘𝑔 (6.17) 

 Tlak páry při odsávání 

 𝑝𝑜𝑑𝑠 = 0,9 𝑏𝑎𝑟 (6.18) 

Vlastnosti vzduchu byly počítané pro teplotu 20 °C a atmosférický tlak 

 𝑝𝑣𝑧𝑑 = 1,01325 𝑏𝑎𝑟 (6.19) 

Hustota vzduchu [13] 

 𝜌𝑣𝑧𝑑 = 1,2047 𝑘𝑔/𝑚3 (6.20) 

Měrný objem vzduchu 

 
𝑣𝑣𝑧𝑑 =

1

𝜌𝑣𝑧𝑑
=

1

1,2047
= 0,8300 𝑚3/𝑘𝑔 (6.21) 

V ucpávkách dochází ke škrcení páry, jedná se o izoentalpický děj a platí 

 𝑖1𝐴,𝑝 = 𝑖2𝐴,𝑝 = 𝑖1𝐵,𝑝 = 3243,7 𝑘𝐽/𝑘𝑔 (6.22) 

Z entalpie a tlaku byl vypočítán měrný objem páry na vstupu do ucpávek A a B. 

 𝑣1𝐴,𝑝 = 𝑓(𝑖1𝐴,𝑝; 𝑝𝑉𝑃) = 0,9483 𝑚3/𝑘𝑔 (6.23) 

 𝑣1𝐵,𝑝 = 𝑓(𝑖1𝐵,𝑝; 𝑝𝑧𝑎ℎ) = 2,3264 𝑚3/𝑘𝑔 (6.24) 

Výpočet byl proveden podle stejného postupu jako u ucpávek vyrovnávacího pístu. 

Z tohoto důvodu jsou v tab. 6-2 a tab. 6-3 uvedeny pouze výsledné hodnoty. 

Tab. 6-2 Přední ucpávky 

Název Značka 
Ucpávka 

Jednotka 
Cp Bp Ap 

Tlak před ucpávkou p1 1,01 1,30 3,19 bar 

Entalpie před ucpávkou i1 - 3243,7 3243,7 kJ/kg 

Měrný objem před ucpávkou v1 0,8301 2,3264 0,9483 m3/kg 

Tlak za ucpávkou p2 0,90 0,90 1,30 bar 

Konstanta dle materiálu B 1,35 1,35 1,35 - 

Průměr ucpávek ducp,p 0,13 0,13 0,13 m 

Počet břitů ucpávky z 8 12 20 - 

Šířka břitu Δ 0,3 0,3 0,3 mm 

Radiální vůle mezi břity a tělesem statoru δ 1,4183 1,4183 1,4183 mm 

Poměr radiální vůle a šířky břitu δ/ Δ 0,71 0,71 0,71 - 

Průtokový součinitel µ 0,0002 0,0002 0,0002 - 

Průtočný průřez ucpávky  S 0,8882 0,6923 0,4078 m2 

Poměr tlaků před a za ucpávkou π 0,2696 0,2253 0,1779 - 

Kritický tlakový poměr πkr nekrit nekrit nekrit - 

Typ proudění πkr > π 0,0070 0,0061 0,0146 - 

Hmotnostní průtok páry ucpávkou mVP 1,01 1,30 3,19 kg/s 
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Tab. 6-3 Zadní ucpávky 

Název Značka 
Ucpávka 

Jednotka 
Cz Bz Az 

Tlak před ucpávkou p1 1,30 1,30 1,01 bar 

Entalpie před ucpávkou i1 - - - kJ/kg 

Měrný objem před ucpávkou v1 1,5776 1,5776 0,8301 m3/kg 

Tlak za ucpávkou p2 0,06 0,90 0,90 bar 

Konstanta dle materiálu B 1,35 1,35 1,35 - 

Průměr ucpávek ducp,z 0,14 0,14 0,14 m 

Počet břitů ucpávky z 20 12 8 - 

Šířka břitu Δ 0,3 0,3 0,3 mm 

Radiální vůle mezi břity a tělesem statoru δ 1,4633 1,4633 1,4633 mm 

Poměr radiální vůle a šířky břitu δ/ Δ 0,71 0,71 0,71 - 

Průtokový součinitel µ 0,0002 0,0002 0,0002 - 

Průtočný průřez ucpávky  S 0,0433 0,6923 0,8882 m2 

Poměr tlaků před a za ucpávkou π 0,1779 0,2253 0,2696 - 

Kritický tlakový poměr πkr krit nekrit nekrit - 

Typ proudění πkr > π 0,0085 0,0082 0,0078 - 

Hmotnostní průtok páry ucpávkou mVP 1,30 1,30 1,01 kg/s 
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7 Ložiska 
Pro uložení turbíny byla použita dvě radiální ložiska a jedno axiální ložisko. V předním 

ložiskovém stojanu je navrhováno radiální a axiální ložisko. V zadním ložiskovém stojanu je 

navrhováno radiální ložisko. Na základě třecích ztrát odečtených z katalogu výrobce ložisek 

byla zpřesněna mechanická účinnost turbíny, která byla odhadnuta v rovnici (1.179) 

7.1 Axiální ložisko 

Bylo vybráno tak, aby bylo schopné přenést axiální sílu působící na turbínu. Axiální síla 

byla vypočítaná při návrhu vyrovnávacího pístu v rovnicích (4.11) a (4.12). Z katalogu [8] 

bylo vybráno osmi kamenové segmentové ložisko typu 225, které je zobrazeno na obr. 7-1. 

Geometrie a výkonové parametry ložiska jsou uvedené v tab. 7-1. 

 

Obr. 7-1 Axiální ložisko [8] 

Tab. 7-1 Axiální ložisko 

Název Značka Hodnota Jednotka 

Vnitřní průměr  B 0,118 m 

Vnější průměr C 0,235 m 

Šířka G 0,03494 m 

Nosná zátěž Fa 67 kN 

Třecí ztráty za 16,5 kW 

Přenesená síla a mechanická ztráta je určena pro jmenovité otáčky. 

7.2 Radiální ložisko 

Radiální ložisko bylo navrhováno tak, aby bylo schopno zachytit tíhu rotoru. Byla 

použita dvě radiální ložiska každé umístěné na jednu stranu hřídele. Tím byl rotor rozdělen  

na 3 části. První část je od začátku rotoru k ose předního radiálního ložiska. Druhá část je 

mezi osami ložisek a třetí část je od osy zadního ložiska až po konec hřídele. 
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Obr. 7-2 Schéma působících sil 

Pro výpočet rekčních sil ložisek bylo potřeba určit těžiště a hmotnost každé části. Tyto 

hodnoty byly získány modelováním zjednodušeného rotoru v programu Autodesk Inventor 

Professional 2021. Rotorové lopatkové řady byly vymodelovány jako válce, jak je vidět  

na obr. 7-3. 

 

Obr. 7-3 Render zjednodušeného modelu 

Z modelu byla změřena vzdálenost radiálních ložisek 

  𝐿 = 3,084 𝑚. (7.1) 

Byla stanovena celková délka hřídele turbíny 

  𝐿𝑡𝑢𝑟𝑏 = 3,713 𝑚. (7.2) 

Poloha těžiště a hmotnost jednotlivých částí je zapsaná v tab. 7-2. 

Tab. 7-2 Souřadnice těžiště a hmotnost jednotlivých částí rotoru 

 těžiště xT [mm] hmotnost m [kg] 

1. část 101,10 16,86 

2. část 1804,55 3273,49 

3. část 202,31 48,89 

K výpočtu reakčních sil radiálních ložisek byla použita momentová a silová rovnováha. 

Stanovení gravitačních sil, kde g označuje tíhové zrychlení (9,81 m/s2) 

 𝐹1 = 𝑚1 ∙ 𝑔 = 16,86 ∙ 9,81 = 165,4 𝑁, (7.3) 
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 𝐹2 = 𝑚2 ∙ 𝑔 = 3273,49 ∙ 9,81 = 32112,9 𝑁, (7.4) 

 𝐹3 = 𝑚3 ∙ 𝑔 = 48,89 ∙ 9,81 = 479,7 𝑁. (7.5) 

Momentová rovnováha byla vztažena k zadnímu ložisku 

𝐹1 ∙ (𝐿 + 𝑥𝑇1) + 𝐹2 ∙ (𝐿 − 𝑥𝑇2) − 𝐹3 ∙ 𝑥𝑇3 − 𝑅𝑝 ∙ 𝐿 = 0, 

𝑅𝑝 =
𝐹1 ∙ (𝐿 + 𝑥𝑇1) + 𝐹2 ∙ (𝐿 − 𝑥𝑇2) − 𝐹3 ∙ 𝑥𝑇3

𝐿
, 

𝑅𝑝 =
165,4 ∙ (3084 + 101,1) + 32112,9 ∙ (3084 − 1804,55) − 479,7 ∙ 202,31

3084
, 

𝑅𝑝 = 13462,0 𝑁. 

(7.6) 

Ze silové rovnováhy byla určena reakční síla v zadním ložisku 

𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 = 𝑅𝑝 + 𝑅𝑧 , 

𝑅𝑧 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 − 𝑅𝑝, 

𝑅𝑧 = 165,4 + 32112,9 + 479,7 − 13462,0 = 19295,9 𝑁. 

(7.7) 

Na obr. 7-4 je zobrazeno navržené radiální ložisko, které bylo vybráno z katalogu [9]. 

Bylo doporučeno volit ložisko tak, aby byl poměr B/A v rozmezí 0,5–0,8. Velmi nízká 

hodnota poměru má za následek dynamickou nestabilitu, a naopak vysoká hodnota je příčinou 

vysokých teplot. Reakční síly radiálních ložisek se významně liší, z tohoto důvodu byly 

vybrány dva typy ložisek. Geometrie a výkonové parametry ložisek jsou uvedené 

 v tab. 7-3 [5]. 

 

Obr. 7-4 Radiální segmentové ložisko [9] 
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Tab. 7-3 Radiální ložiska 

Název Značka Přední Zadní Jednotka 

Vnitřní průměr  A 0,120 0,140 m 

Vnější průměr D 0,215 0,228 m 

Šířka E 0,114 0,130 m 

Délka nosné pánve B 0,084 0,98 m 

Nosná zátěž Fr 19105 26003 N 

Třecí ztráty zr 6 9 kW 

Přenesená síla a mechanická ztráta je určena pro jmenovité otáčky. 

Celkový vnitřní výkon turbíny při jmenovitém stavu 

 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏 = 𝑃𝑖
𝑅𝑆 + ∑ 𝑃𝑖

𝑆Č = 558,7 + 9737,2 = 10295,9 𝑘𝑊. (7.8) 

Mechanická účinnost, která zpřesňuje odhadnutou hodnotu z rovnice (1.179) 

 
𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ = 1 −

(𝑧𝑎 + 𝑧𝑟,𝑝 + 𝑧𝑟,𝑧)

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏
= 1 −

(16,5 + 6 + 9)

10295,9
= 0,9969. (7.9) 
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8 Provozní charakteristika 
Provozní charakteristika je závislost hmotnostního průtoku páry do turbíny a množství 

páry odebírané v RO na svorkovém výkonu turbíny. Provozní charakteristika byla vypočítána 

ve vytvořeném matematickém modelu při zachování teploty a tlaku páry na vstupu do turbíny 

a teploty chladící vody, tj. tlaku v kondenzátoru. Při výpočtu jiných stavů turbíny (než 

jmenovitého), docházelo při sestrojování provozní charakteristiky k velkému nárůstu 

Parsonsova čísla, pro které nebyla účinnost podle rovnice (3.142) definována. Pro hodnoty 

Parsonsova čísla mezi 1,2–5 byla tedy křivka původního vzorce extrapolována podle rovnice 

(8.1), jejíž spodní mez je účinnosti 0,5. 

 𝜂∞ = −0,0675 ∙ Pa + 1 (8.1) 

Pro sestrojení charakteristiky bylo nutno vypočítat svorkový výkon. Od vnitřního 

výkonu byly odečteny mechanické ztráty ložisek, ztráty generátoru a převodovky. 

 𝑃𝑠𝑣 = 𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏 ∙ 𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ ∙ 𝜂𝑔𝑒𝑛 ∙ 𝜂𝑝ř𝑒𝑣, 

𝑃𝑠𝑣 = 10295,9 ∙ 0,9969 ∙ 0,98 ∙ 0,98 = 9857,9 𝑘𝑊. 
(8.2) 

Na obr. 8-1 je sestrojena provozní charakteristika turbíny pro 5 různých stavů RO, které 

jsou definovány hmotnostním průtokem RO společně s procentuální hodnotou maximálního 

průtoku. Lze vidět, že s rostoucím průtokem páry do RO klesá svorkový výkon turbíny. 

Výkon je snižován i při poklesu hmotnostního průtoku turbínou. Pro oba stavy je to 

předpokládaný vývoj. 

Obr. 8-1 Provozní charakteristika 

Se změnou hmotnostního průtoku páry do turbíny se mění i ohybové napětí působící  

na lopatky. Největší ohybové zatížení lopatek nastává při jmenovitém stavu, které je 

stanoveno v kapitole 4.2. Pro ostatní provozní stavy, při kterých je snižován hmotnostní 

průtok turbínou, může dojít k tzv. zpětnému proudění páry, při kterém je na stupni záporný 

entalpický spád. Tento stav vede k zápornému ohybu stupně a dochází k ohýbání lopatky  

na opačnou stranu. Tento stav musí být kontrolován. Na doporučení vedoucího práce nesmí 
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ohybové napětí překročit hodnotu -1,5 MPa. Je to minimální napětí, při kterém lze turbínu 

dlouhodobě provozovat. Tato podmínka definovala výpočet minimálního hmotnostního 

průtoku turbínou. Ten byl zjištěn na základě postupného snižování hmotnostního průtoku 

turbínou, dokud ohybové napětí nedosáhlo kritické hodnoty. Pro rozšíření provozního stavu 

turbíny i za nízkého průtoku byl při optimalizaci jmenovitého stavu více zatížen 

22. a 27. stupeň, u kterých při návrhu docházelo ke zpětnému proudění nejdříve. Postup byl 

opakován pro všechny stavy RO.  
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ZÁVĚR 
 

Cílem diplomové práce byl návrh parní turbíny pro spalovnu odpadů. Celý výpočet byl 

provázen řadou iterací a odhadů, které byly průběžně zpřesňovány. Uvedené hodnoty 

výsledků v této kapitole jsou po optimalizaci návrhu. 

Nejprve bylo podle zadaných parametrů páry navrženo tepelné schéma (kapitola 1). 

Turbína byla navržena jako jednotělesová se třemi odběry. Dva z nich jsou neregulované. 

První neregulovaný odběr slouží k dodávce tepla pro odplyňování kondenzátu v napájecí 

nádrži (NN) a druhý neregulovaný odběr pro dodávku tepla pro nízkotlaký ohřívák 1 (NTO1). 

Regulovaný odběr slouží pro dodávku tepla do topného výměníku a druhého nízkotlakého 

ohříváku (NTO2). Stejný odběr byl zvolen, protože NTO2 a topný výměník měli stejné 

vstupní požadavky na stav páry. Před regulovaným odběrem byla navržena clona, která 

zajišťuje požadované parametry páry do topného výměníku. Nízkotlaké ohříváky byly 

navrženy pro zvýšení termodynamické účinnosti oběhu. Byl proveden termodynamický 

výpočet, jehož výsledkem byl stav páry a hmotnostní průtok v každém bodě schématu. Byly 

odhadnuty ztráty na převodovce, generátoru a třením. Nakonec byl stanoven předběžný 

svorkový výkon turbíny 9924,8 kW, podle kterého byly odhadnuty otáčky 8000 min-1. 

Další kapitoly se věnovali návrhu samotné parní turbíny, která byla navržena jako 

kondenzační. První stupeň turbíny byl regulační (kapitola 2) a byl navržen jako A-kolo 

s válcovým průtočným kanálem. Nejprve byl proveden předběžný výpočet, který  

za předpokladu nulového stupně reakce stanovil základní geometrické a výkonové 

charakteristiky. Po předběžném návrhu následoval detailní výpočet, který se lišil tím, že 

zahrnoval energetické ztráty a byly navrženy konkrétní profily lopatek, které zpřesňovaly 

geometrii průtočného kanálu. Pro rotorové lopatky byl navržen profil 30TR1 a pro statorovou 

řadu byl navržen profil TS-1A. Z důvodů zlepšení poměrů při obtékání oběžných lopatek byl 

u RS zvolen malý stupeň reakce 0,1. Na konci návrhu byly navržené lopatkové profily 

pevnostně zkontrolovány na ohybové a tahové napětí (kapitola 4). Pevnostní kontrola 

proběhla pro jmenovité otáčky, kdy je ohybové i tahové napětí největší. Výsledkem detailního 

výpočtu byl RS o průměru 0,5 m, s vnitřním výkonem 558,69 kW při vnitřní termodynamické 

účinnosti 72,04 %. 

   Stupňová část turbíny (kapitola 3) navazovala na regulační stupeň a byla navržena 

s přetlakovým typem lopatkování. Výpočet byl rozdělen na dvě části – předběžnou a detailní. 

U předběžného výpočtu byla turbína rozdělena na jednotlivé kužely. Rozdělení vycházelo 

z tepelného schématu. Pro každý odběr byl zvolen vlastní kužel, přičemž první část turbíny 

(od RS do prvního odběru) byla rozdělena na dva kužely. Tímto rozdělením byla výrazně 

ulehčena optimalizace průtočných kanálu, protože mezi regulačním stupněm a prvním 

odběrem by byl velký tlakový rozdíl. Celkově byla turbíny rozdělena na 5 kuželů, ve kterých 

bylo navrženo 25 stupňů. Jednotlivé kužely byly navrhovány tak, aby na sebe jejich geometrie 

průtočného kanálu plynule navazovala.  

   V detailním výpočtu byla turbína rozdělena na menší celky – stupně a byly navrženy 

konkrétní profily lopatek. Lopatky byly navrženy s bandáží, aby se minimalizovala ztráta 

radiální mezerou. Výjimkou byly rotorové lopatky posledních dvou stupňů, kde byl poměr 

radiální mezery a délky lopatky zanedbatelný. Zvolené profily byly při jmenovitých otáčkách 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Petr Janata  

Parní turbína pro spalovnu odpadů 

 

104 

 

zkontrolovány na ohybové a tahové namáhání (kapitola 4). Detailní výpočet byl iteračního 

charakteru. Geometrie průtočného kanálu stupně byla navrhována tak, aby na sebe jednotlivé 

stupně plynule navazovaly a aby výpočet vyhovoval sledovaným charakteristikám popisující 

vhodnost návrhu. Tlakové číslo by se při návrhovém stavu mělo pohybovat v rozmezí  

2,65–3,2. Stupeň reakce by měl být okolo 0,5, aby byl izoentalpický spád rovnoměrně 

rozdělen na statorovou a rotorovou část. Machovo číslo by na posledním stupni mělo být mezi  

1,02–1,05. Při optimalizaci byly otáčky turbíny korigovány na 6800 min-1 kvůli 

nevyhovujícímu tahovému napětí na posledním stupni.  Poslední kužel byl pro zjednodušení 

optimalizace rozdělen na dva samostatné kužely. Výsledkem detailního návrhu stupňové části 

byla turbína rozdělená na 6 kuželů, kde bylo navrženo 27 stupňů, tj. 54 lopatkových řad. 

Stupňová část byla navržena s vnitřní termodynamickou účinností 82,23 % a vnitřním 

výkonem 9737,2 kW. Celkový svorkový výkon turbíny, tj. součet regulačního stupně  

a stupňové části je 9857,9 kW s vnitřní termodynamickou účinností 81,68 %. 

Následovala optimalizace tepelného schématu, protože stavy páry z detailního výpočtu 

neodpovídaly stavům v původním tepelném schématu. Na základě známých stavů páry, které 

byly vypočítány v kapitole 3.2, bylo přepočítáno tepelné schéma. Zvolené nedohřevy 

nízkoteplotních výměníků zůstaly zachované a došlo k přepočítání výstupních stavů páry 

z NTO1 a NTO2 (bod 6 a 7), které byly původně zvoleny tak, aby ohřev kondenzátu probíhal 

rovnoměrně. Při změně tepelného schéma se od původních hodnot lišily i hmotnostní průtoky, 

které byly podle nových stavů páry přepočítány. Po návrhu vyrovnávacího pístu (kapitola 5)  

a systému ucpávek (kapitola 6) byl opět optimalizován detailní výpočet, v kterém byly 

zohledněny úbytky páry pro tyto dva systémy. 

Po optimalizaci stupňové části turbíny byl přepočítán RS. Důvodem byl rozdílný tlak  

a entalpie na výstupu již navrženého RS a prvního stupně stupňové části turbíny. 

Z výstupního tlaku turbíny viz. rovnice (3.60) byl optimalizován poměr u/ciz, který byl  

při prvotním výpočtu RS zvolen v rovnici (2.3). Tímto byla zaručena plynulá návaznost tlaku 

za RS a před stupňovou částí. Na začátku detailního návrhu byla podle původního tepelného 

schématu určena výstupní entalpie z turbíny viz. rovnice (1.148). Protože výpočet probíhal 

 od konce turbíny, výstupní entalpie definovala stav páry na vstupu do turbíny, která byla  

při prvotním výpočtu detailního návrhu rozdílná s výstupní entalpií RS. Iterací výstupní 

entalpie z turbíny byla zaručena návaznost entalpie za RS a před stupňovou částí. 

U navržené turbíny byla celková axiální síla příliš vysoká a nebylo možné ji zachytit 

axiálním ložiskem. Z tohoto důvodu byl pro turbínu navržen vyrovnávací píst (kapitola 5), 

jehož cílem bylo snížit axiální zátěž na rotor. Parametry vyrovnávacího pístu byly 

optimalizovány tak, aby zvolené axiální ložisko (kapitola 7.1) bylo schopné přenést výsledné 

axiální zatížení rotoru. Byl navržen píst o průměru 0,4 m. Pára pro píst byla odebírána  

za regulačním stupněm a zpětně byla zavedena za druhý kužel parní turbíny, kde byla dále 

využita pro výrobu elektrické energie. 

 V turbíně byl navržen systém ucpávek pro vyrovnávací píst a pro turbínu (kapitola 6). 

Ucpávky vyrovnávacího pístu sloužily ke škrcení páry na požadovaný tlak za druhým 

kuželem a podílely se na redukci axiální síly na rotoru. Ucpávky turbíny byly umístěny  

na začátek a na konec statorové skříně a jejich cílem bylo zajistit minimální únik páry  

do okolí. Pro oba typy ucpávek byly zvoleny labyrintové bezkontaktní ucpávky. Vyrovnávací 

píst byl navržen s 50 ucpávkami, které vyžadovali 0,159 kg/s páry. Na obou stranách turbíny 
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byly ucpávky rozděleny na 3 skupiny – A, B, C po 20, 12 a 8 ucpávkách a vyžadovali 

0,015 kg/s páry. Po návrhu ucpávkového systému došlo k optimalizaci stupňové části, u které 

byl zohledněn hmotnostní průtok ucpávek vyrovnávacího pístu a ucpávek turbíny. 

Rotor turbíny byl uložen do dvou radiálních ložisek a jednoho axiálního ložiska. 

V předním ložiskovém stojanu je navrhováno radiální a axiální ložisko. V zádním ložiskovém 

stojanu je navrhováno radiální ložisko. Axiální ložisko slouží k zachycení výsledné axiální 

síly, která byla spočítaná v kapitole 5 a je 35536 N. Bylo navrženo osmi kamenové axiální 

ložisko s vnitřním průměrem 112,8 mm a vnějším průměrem 235 mm. Ložisko je schopno 

přenést 67 kN a jeho třecí ztráta je 16,5 kW. Radiální ložiska sloužila k zachycení tíhy rotoru. 

Reakční síly radiálních ložisek byly vypočteny pomocí zjednodušeného modelu parní turbíny, 

který byl vymodelován v programu Inventor 2021. Výsledné reakční síly jsou 13462 N  

na přední radiální ložisko a 19295 N na zadní radiální ložisko. Do předního ložiskového 

stojanu bylo navrženo radiální ložisko s vnitřním průměrem 120 mm a vnějším průměrem  

215 mm. Ložisko je schopno přenést 19105 N a jeho třecí ztráta je 6 kW. Pro zadní ložiskový 

stojan bylo navrženo radiální ložiska s vnitřním průměrem 140 mm a vnějším průměrem 

228 mm. Ložisko zachytí sílu 26003 N a má třecí ztrátu 9 kW.  Osová vzdálenost radiálních 

ložisek je 3,084 m. Navržená ložiska jsou od firmy Kingsbury a uvedená přenesená síla  

a mechanická ztráta je určena pro jmenovité otáčky turbíny. Odhadnutá mechanická ztráta 

byla zpřesněna na základě třecích ztrát navržených ložisek a její hodnota je 99,69 %.  

Doposud byl celý návrh turbíny proveden pro jmenovitý hmotnostní průtok a nulový 

hmotnostní průtok regulovaným odběrem. Proto byla sestrojena provozní charakteristika 

turbíny (kapitola 8), na které je vidět závislost hmotnostního průtoku páry do turbíny  

na svorkovém výkonu při různých odběrech páry do RO. Provozní charakteristika byla 

sestrojena pro pět stavů RO (0 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 % průtoku). Se změnou 

hmotnostního průtoku páry do turbíny se mění i ohybové napětí působící na lopatky.  

Při nízkém hmotnostním průtoku může dojít k tzv. zpětnému proudění páry, při kterém je  

na stupni záporný entalpický spád. Tento stav vede k zápornému ohybu stupně a dochází 

k ohýbáni lopatky na opačnou stranu. Jedná se o další stav, který bylo nutné kontrolovat.  

Pro dlouhodobý provoz turbíny nesmělo ohybové napětí překročit hodnotu -1,5 MPa. Tato 

podmínka definovala výpočet minimálního hmotnostního průtoku do turbíny. Ten byl zjištěn 

na základě postupného snižování hmotnostního průtoku páry do turbíny při nulovém odběru 

RO, dokud ohybové napětí nedosáhlo kritické hodnoty. Pro rozšíření provozního stavu 

turbíny i za nízkého průtoku byl při optimalizaci jmenovitého stavu více zatížen 

22. a 27. stupeň, u kterých docházelo ke zpětnému proudění nejdříve. Postup byl opakován  

pro všechny stavy RO.  

 V programu AutoCAD 2020 byl nakreslen koncepční řez turbínou, který je uveden 

v příloze 8. Na výkrese je zobrazeno stromečkové uchycení lopatek. Statorové řady jsou 

pomocí nosičů připojeny na skříň turbíny. V nejnižších místech turbínové skříně jsou 

navrženy odvodňovací kanály. Systém ucpávek vyrovnávacího pístu a turbíny je uchycen  

na skříň. Přední ložiskový stojan je spojen se základní deskou, na které jsou z každé strany 

navrženy dva držáky pro přepravu jeřábem. Celková délka rotoru turbíny je 3,713 m. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

1+f Součinitel zpětného využití ztrát − 

a Měrná práce 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Am Axiální mezera mezi lopatkami 𝑚𝑚 

B 
Šířka lopatky, materiálová konstanta, vnitřní průměr 

ložiska 
𝑚, −, 𝑚 

b/a Konstanta − 

c Absolutní rychlost, délka profilu tětivy 𝑚/𝑠, 𝑚 

C Vnější průměr ložiska 𝑚 

c/a Konstanta − 

D, d Průměr 𝑚 

E0 Celková využitelná energie 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

F Síla 𝑁 

g Tíhové zrychlení 𝑚/𝑠2 

G Šířka ložiska 𝑚 

H, h Entalpie, entalpický spád 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

i Entalpie 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

k Součinitel, radiální vůle, konstanta −, 𝑚𝑚, − 

L, l Délka lopatky, vzdálenost radiálních ložisek 𝑚, 𝑚𝑚 

M Hmotnostní průtok, Moment síly 𝑘𝑔/𝑠, 𝑁 ∙ 𝑚 

m Hmotnostní průtok, hmotnost 𝑘𝑔/𝑠, 𝑘𝑔 

Ma Machovo číslo − 

n Otáčky 𝑚𝑖𝑛−1, 𝑠−1 

p Tlak 𝑏𝑎𝑟 

P Výkon 𝑘𝑊, 𝑀𝑊 

Pa Parsonsovo číslo − 

Q Tepelný výkon 𝑀𝑊𝑡 

R Reakční síla ložiska 𝑁 

s Entropie, rozteč lopatek 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1, 𝑚 

s1 Rozdělení parciálního ostřiku − 

s/c Poměrná rozteč − 

S Plocha, průřez 𝑐𝑚2, 𝑚2 

T, t Teplota 𝐾, °𝐶  

u Obvodová rychlost 𝑚/𝑠 

v Měrný objem 𝑚3/𝑘𝑔 

w Relativní rychlost, rychlost páry 𝑚/𝑠 
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W Ohybový modul 𝑐𝑚3 

x Suchost, tolerance radiální vůle, souřadnice x −, 𝑚𝑚, 𝑚𝑚 

Z, z 
Ztráta, počet lopatek, počet stupňů, počet bandáží, 

počet břitů ucpávky 
𝑘𝐽/𝑘𝑔, 𝑘𝑠, 𝑘𝑠, 𝑘𝑠, 𝑘𝑠 

   

α Výstupní úhel z rozváděcí mříže, součinitel °, − 

β Úhel relativní rychlosti ° 

γ Úhel nastavení profilu ° 

∆ Šířka břitů ucpávky 𝑚𝑚 

∆𝑙 Přesah lopatek 𝑚𝑚 

∆𝑝 Tlakový rozdíl 𝑏𝑎𝑟 

∆𝑡 Teplotní rozdíl °𝐶 

∆𝛼 Ohnutí proudu absolutní rychlosti ° 

∆𝛽 Ohnutí proudu relativní rychlosti ° 

δ Nedohřev, součinitel, relativní tlaková ztráta, vůle °𝐶, −, −, 𝑚𝑚 

ε Parciální ostřik − 

η Účinnost − 

𝜂∞ Obvodová účinnost při nekonečné délce lopatky − 

μ Průtokový součinitel − 

ξ Poměrná ztráta, ztrátový součinitel, Ztráta −, −, 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

π Tlakový poměr − 

ρ Stupeň reakce, hustota −, 𝑘𝑔/𝑚3 

σ Napětí 𝑀𝑃𝑎 

φ Rychlostní součinitel statoru − 

ψ Rychlostní součinitel rotoru, tlakové číslo − 

ω Úhlová frekvence 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

ZKRATKA Význam (lze použít i jako horní nebo dolní index) 

Č Čerpadlo topného výměníku 

KČ Kondenzátní čerpadlo 

KP Kondenzátní potrubí 

NN Napájecí nádrž 

NTO Nízkotlaký ohřívák 

RO Regulovaný odběr 

RS Regulační stupeň 

SČ Stupňová část 

TS Tepelné schéma 

VP Vyrovnávací píst 
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Dolní Index Význam 

0 Stav na vstupu do statoru, skutečná 

0t Totální ostřik 

1 
Stav na výstupu ze statoru, před regulačním ventilem a na vstupu do 

kuželu, první část rotoru 

2 
Stav na výstupu z rotoru, na vstupu do RS a na výstupu z kuželu, druhá 

část rotoru 

2.1 Stav v prvním odběru 

2.1.1 Stav před vstupem do NN 

2.2 Stav v druhém odběru 

2.2.1 Stav před vstupem do NTO2 

2.2.2 Stav na výstupu z NTO2 

2.3 Stav ve třetím odběru 

2.3.1 Stav před vstupem do NTO1 

2.3.2 Stav na výstupu z NTO1 

3 Stav na výstupu z turbíny, třetí část rotoru 

4 Stav za kondenzátorem 

5 Stav za kondenzátním čerpadlem, tření a ventilace 

6 Stav mezi NTO1 a NTO2, parciální ostřik 

61 Ventilace neostříknutých lopatek 

62 Okraj pásma ostřiku 

7 Stav mezi NTO2 a NN, radiální mezera 

9 Stav na výstupu z NN 

11 Stav na vstupu do topného výměníku 

12 Stav na výstupu z topného výměníku 

13 Stav za čerpadlem topného výměníku 

14 Stav chladící vody na vstupu do kondenzátoru 

15 Stav chladící vody na výstupu z kondenzátoru 

a Axiální 

A Značení ucpávky 

B Bandáž, značení ucpávky 

C Značení ucpávky 

E Ekvivalentní 

Fe Železo 

gen Generátor 

ch Chladící voda 

i Vnitřní 

iz Izoentropický 

k Radiální mezera 

kond Kondenzátor, kondenzační 
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krit, kr Kritický 

mech Mechanická 

min Minimální 

o Ohybový, ostatní 

od Odplyňovací 

ods Odsávací 

opt Optimální 

p Předběžný, patní, přední 

přev předovky 

R, r Rotor, radiální 

Red Redukovaná 

S, s Stator, střední 

segm Segment 

SV Svorkový 

š Špice lopatky 

T Těžiště 

tah Takové 

tdi Termodynamická 

tř Třecí 

turb Turbína 

u Obvodová 

ucp Ucpávka 

v Vnější, rozvějíření 

vzd Vzduch 

x Vlhkost páry 

z Zadní, ztráta 

zah Zahlcovací 

 

Horní Index Význam 

S  Stator 

R, r  Rotor 

ST Stupeň 
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