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ABSTRAKT 

 
Tématem diplomové práce je termodynamický přepočet turbíny TG3 pro změněné 

parametry a návrh nového lopatkování. 

Úvodní část se věnuje teoretickým základům turbín a jejich částí. V druhé části je 

vysvětlen princip retrofitů a uveden do kontextu s Teplárnou Olomouc, ve které se TG3 

nachází. Třetí část zahrnuje výpočtové metody a vztahy, které byly použity. Poslední kapitola 

prezentuje výsledky vypočítané v softwaru MS Excel. Součástí práce je výkres řezu navrženým 

lopatkováním. 

Klíčová slova 

 

Parní turbína, rovnotlaká turbína, termodynamický výpočet, lopatkování 

 

ABSTRACT 

 
Topic of this diploma thesis is thermodynamical recalculation of turbine TG3 for different 

parameters and new design of its blading. 

Introduction deals with theoretical basics of turbines and their components. Second part 

explains general reasons for retrofit and then specifically for Heating plant Olomouc, where 

TG3 is located. Third part includes used calculating methods and formulas. Last part presents 

results, which were calculated in software MS Excel. A cross section drawing is attachment of 

this thesis. 

Keywords 

 

Steam turbine, impulse turbine, thermodynamical calculation, blading 
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ÚVOD 
 

Společnost Veolia Energie ČR, a.s., patří mezi přední výrobce elektřiny a tepla a působí 

v mnoha městech ČR. V Ostravě, Karviné, Frýdku Místku, Olomouci, Přerově, Krnově, 

Kolíně, Mariánských Lázních a v Praze. Součástí společnosti Veolia Energie ČR, a.s., je 

i Teplárna Olomouc. V Teplárně Olomouc jsou aktuálně provozovány čtyři kotle, a to fluidní 

kotel K5 a tři kotle K11, K12 a K13 na ušlechtilá paliva. Kotle K11, K12 a K13 jsou umístěny 

na druhém zdroji (záložním), a to na Špičkové výtopně Olomouc. Fluidní kotel K5 byl uveden 

do provozu v roce 1998 a je provozován v blokovém uspořádání s parní protitlakou turbínou 

TG3. Výkon kotle je 188,5 t/h a je provozován s tlakem páry 13,5 MPa a 535 oC. Kotel byl 

původně navržen na spalování jak černého, tak i hnědého uhlí. Protitlaká odběrová turbína TG3 

o výkonu 41 MWe má k 31.12.2020 najeto 176 170 provozních hodin. Záměrem provozovatele 

je rekonstruovat fluidní kotel na paliva s nižším emisním faktorem, což s sebou přináší snížení 

parametrů páry na úroveň 10 MPa a 495 oC.  

 

Z pohledu parní turbíny TG3 s ohledem na vyšší počet provozních hodin lopatkování je 

pak záměrem provozovatele tento stroj přelopatkovat a průtočnou část turbíny upravit na nové 

parametry vstupní páry. 

 

Diplomovou práci „Retrofit parní turbíny“ jsem si vybral s ohledem na skutečnost, že mě 

toto téma připadá velmi zajímavé a zároveň je to téma, s kterým se bude česká energetika 

v budoucnosti často zabývat.  

 

Smyslem práce je navrhnout nové lopatkování turbíny TG3, které by zohledňovalo nové 

provozní podmínky stroje. Cílem diplomové práce je provést rešerši turbín a retrofitu jak 

obecně, tak v kontextu s teplárenským provozem TG3. Udělat řez lopatkováním a navržené 

lopatkování přepočítat pro jiné provozní podmínky. 
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1 TEORETICÁ ČÁST  
 

V této části diplomové práce se zabývám teoretickými základy potřebnými pro 

zpracování diplomové práce.  

1.1 Rozdělení parních turbín 

1.1.1 Kondenzační turbína 

Kondenzační turbíny jsou typicky v elektrárnách a mají poměrně velké elektrické výkony 

(řádově stovky MW). Snahou je jejich výkony regulovat co nejméně, nicméně moderní 

elektrárny byly vlivem trhu přinuceny výkony vhodně regulovat. Za turbínou je vřazen 

kondenzátor, kde se pára mění na kondenzát. Teplo v kondenzátoru je odvedeno cirkulačním 

okruhem bez dalšího užitku. Cirkulační oběh pak vyžaduje výkonné čerpadlo. V některých 

případech mají kondenzační turbíny odběry pro teplárenské potřeby. Pokud je vyžadováno, aby 

teplota kondenzace byla vyšší např. z důvodu odvodu tepla do sítí CZT, hovoříme o tzv. 

potlačené kondenzaci, neboť se zvýšenou teplotou kondenzace je vyšší tlak v kondenzátoru. 

1.1.2 Protitlaká turbína 

Protitlaká turbína se nejčastěji využívá v teplárenském provozu KVET (kombinovaná 

výroba energie a tepla). Páru na konci turbíny necháme zkondenzovat v topných ohřívácích, 

které teplo předají do soustavy centrálního zásobování teplem, nebo páru využijeme jiným 

způsobem. Hovoříme, že taková turbína má vynucenou výrobu tepla, neboť hmotnostní průtok 

turbínou je závislý na požadavcích CZT (zákazníka), proto má menší elektrické výkony. 

Zařízení s protitlakou turbínou má vždy větší účinnost cyklu než s kondenzační.  

1.2 Rozdělení stupňů podle konstrukční koncepce 

1.2.1 Rovnotlaký stupeň 

Nazývaný také akční. Je charakteristický stupněm reakce, který se blíží k nule. Dále se 

u takového stupně uvažuje, že tlak před a za řadou lopatek je stejný, což způsobí, že axiální síla 

působící na rotor je zanedbatelná. Další výhodou čistě akčního stupně je malá ztráta vnitřní 

netěsností zařízení, neboť nulová tlaková diference způsobí zlepšení funkce bezdotykových 

labyrintových ucpávek. Oproti přetlakovému stupni zvládne zpracovat větší entalpický spád, 

obvodová účinnost je však nižší. Často se především při větších tlacích v listu lopatky vrtá díra, 

pro vyrovnání nechtěných tlakových diferencí, a tím snížení zatížení na lopatku. Základní 

nevýhodou je velká profilová ztráta z důvodu velké rychlosti pracovního media na lopatce 

rotoru, proto se při návrhu často uvažuje se stupněm reakce od 0,03 do 0,06. Rovnotlaké stupně 

mají první řadu lopatek rozměry velmi krátkou, proto se pro snížení ztrát využívá parciálního 

ostřiku, což znamená přivedení páry jen na poměrnou část rotoru – regulační stupně se navrhují 

výhradně jako rovnotlaké.  

1.2.2 Přetlakový stupeň 

Nazývaný také reakční, stupeň reakce je roven 0,5, což znamená, že stator zpracuje stejný 

entalpický spád jako rotor. Je patrné, že statorová lopatka má stejný výstupní úhel jako rotorová, 

z čehož lze usoudit, že výstupní relativní rychlost se rovná vstupní absolutní rychlosti 

v rychlostním trojúhelníku, a proto má takový stupeň nízké profilové ztráty. Navíc díky 

symetrii trojúhelníků má stator i rotor obdobné profily, což zjednodušuje jejich volbu a výrobu. 

Oproti rovnotlakovému návrhu se při přetlakovém návrhu optimalizuje Parsonovo číslo, které 

je ukazatelem kvality návrhu turbíny.  
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Obrázek 1.1 -  Srovnání obvodové účinnost akčního a reakčního lopatkování.[1]  

1.3 Regulace turbín 

Jednou z nejjednodušších možností regulace turbíny a celého RC cyklu je změna 

klouzavých parametrů páry – změnou tlaku v napájecím čerpadle se reguluje průtok potažmo 

výkon celého zařízení. Nevýhodou takové regulace je snížení účinnosti celého cyklu, neboť tlak 

za turbínou je stejný, ale vlivem snížení tlaku na vstupu se zmenšuje vnitřní práce turbíny. 

 

V praxi se turbíny regulují např. škrcením. Ostrá pára je škrcena na spouštěcím ventilu, 

kde mění jak svoji teplotu a tlak, tak hmotnostní průtok. Tento způsob regulace je vhodný pro 

elektrárny, které vykrývají základní spotřebu (např. jaderné). Regulace velkého rozsahu je 

nevhodná, protože snižuje vnitřní práci turbíny, tudíž i účinnost turbíny. 

 

Obrázek 1.2 – Regulace škrcením znázorněna v i-s diagramu [2] 

Pro přetěžování turbíny se nejčastěji používá regulace obtokem. Pára je za spouštěcím 

ventilem vedena regulačním ventilem do určitého předimenzovaného stupně turbíny, jehož 
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lopatkování zpracuje větší hmotnostní tok. Tento způsob se také uvádí jako vnější obtok. 

Vnitřní obtok pak znamená, že před spouštěcí ventil se předřadí regulační stupeň, jinak je 

podobný vnějšímu obtoku. 

1.4 Vybrané části parní turbíny 

1.4.1 Turbínová skříň 

Skříně jsou mohutné konstrukce, ve kterých probíhá expanze páry, mezi jejich hlavní 

funkce patří: 

• Dokonalá těsnost za všech provozních podmínek tak, aby nedocházelo ke změně 

projektovaných tlaků v prostorách skříně vlivem okolních podmínek 

• Za všech provozních režimů dodržet radiální a axiální vůle včetně najíždění 

a odstavování 

Pro splnění výše uvedených podmínek je nejvhodnější, aby skříň byla vzhledem ke 

společné ose skříně a rotoru co nejsymetričtější, což zajišťují jednoduché tvary jako např. válec, 

kužel a elipsoid. Skříně parních turbín jsou děleny v horizontální rovině, což usnadňuje montáž. 

Dále by skříň měla mít symetrické rozložení teploty po délce stěny, neboť nekonzistence teplot 

by mohla způsobit napětí nebo vymezení vůle. Při konstrukci skříně je vhodné dodržet 

minimální nezbytné tloušťky stěn – při zbytečné tlustém návrhu tloušťky skříně může 

vzniknout vada při výrobě skříně. Tlustější stěny mají také za následek větší teplotní diferenci 

na stěně a přírubě skříně; větší hmotnost kovu se při najíždění turbíny dlouho prohřívá. 

Skříně mnohastupňových turbín jsou většinou odlitky, materiálem je litá ocel nebo šedé 

litiny. Nejčastěji se využívají skříně dvouplášťové tzn. že skříň s nosičem lopatek je zakryta 

ještě jednou skříní. Skříně jsou lehčí, líp se prohřívají a lépe se s nimi manipuluje. Pokud je 

turbína regulovaná skupinově, jsou regulační ventily umístěny mimo skříň. Důsledkem je 

snížení hmotnosti skříně, sníží se doba prohřátí a skříň se míň deformuje vlivem změny teplot. 

Výstupní hrdlo se dělá buď do axiálního směru, přičemž kondenzátor se nachází za turbínou, 

anebo do boku – lze využít více hrdel a kondenzátor se umisťuje pod turbínu.[3] 

 

 

Obrázek 1.3 – Pohled na vnitřní skříň TG3 

1.4.2 Lopatkování 

S pokračujícím rozvojem CFD modelování lopatky se i zlepšuje účinnost jednotlivých 

profilů lopatek, respektive se snižují profilové ztráty. Jako příklad lze uvést vylepšenou 

geometrii zkroucení lopatek, posun v nauce o materiálech s ohledem na pevnostní 

charakteristiky a technologii s ohledem na drsnost. V posledních letech se také výrazně 
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posunula dopředu technologie bandáží – tj. mechanismus ke zvýšení odolnosti vůči kmitání 

lopatkové řady, tlumící dráty a celistvé integrální tlumiče lze nahradit nespojitými kusy ve tvaru 

víceúhelníku. Snaha je se vyhnout kmitání stroje, neboť způsobuje napětí, které může vést 

k deformaci, v hraničním případě také může dojít ke kontaktu rotorové a statorové části. 

Vhodně měříme chvění a posun v ložiscích, popřípadě velikost vůle. Moderní dodavatelé mají 

své tovární testovací turbínové zařízení, na kterém si ověřují vývoj nejen profilů, ale i celého 

stroje. Společnost Mitsubishi Power má dokonce komplexní energetické zařízení, na kterém 

ověřuje výsledky vývoje všech typů turbín v dlouhodobém horizontu.[4]  

 

 

Obrázek 1.4 – Příklad vývoje integrálního tlumiče – bandáže [5] 

1.4.3 Regulační stupeň 

Regulační stupeň je součást zařízení, a je to první stupeň, kterým prochází ostrá pára při 

expanzi. V kombinaci se skupinovou regulací je to nejvhodnější způsob, jak měnit hmotnostní 

tok na vstupu do turbíny. Pára nejdřív vstupuje do spouštěcího ventilu, kde se rozděluje do 

regulačních ventilů, které jsou různě otevřené podle potřeby. Následně se pára směšuje na 

požadovaný hmotnostní tok a expanduje na turbíně. Regulační stupeň slouží k regulaci průtoku 

pracovní látky turbínou, a proto nelze očekávat vysokou účinnost takového stupně. Užitím 

regulačního stupně se zkrátí délka rotoru a sníží náklady. Nejčastěji se dělá jako akční stupeň 

v provedení A-kolo nebo dvouvěncový Curtisův stupeň, uvádí se, že zpracuje ½ až ⅛ celkového 

entalpického spádu. Snížením entalpie a zvýšením měrného objemu se vyhneme nutnosti příliš 

krátkých lopatek prvního stupně nebo jeho parciálního ostřiku. Mimo jiné snížením tlaku a 

teploty snížíme nároky na materiál skříně turbíny při vysokých parametrech ostré páry. 

Snížením tlaku za regulačním stupněm snížíme průtok ucpávkové páry (popř. vyrovnávacího 

pístu). Nevýhodou regulačního stupně je nižší účinnost – především turbíny v základním 

zatížení mají v zájmu pracovat s co nejvyšší účinností, a proto se regualční stupeň někdy nedělá. 

1.4.4 Závěsy lopatek 

Funkcí závěsu lopatky je fixace lopatky k rotoru a zároveň zachycuje síly, které působí 

na lopatku vlivem proudění páry. Důležité je, aby závěs měl dobré tlumení, aby nehrozilo 

odpadnutí lopatky při kmitání stroje v pásmu vlastní frekvence.  
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Závěsy dělíme na obvodové a axiální. U obvodového závěsu je lopatka vřazena přímo do 

drážky v rotoru, a tudíž je drážka společná pro všechny lopatky. Obvodové závěsy lze dále 

rozdělit na přímé, kdy je styčná plocha lopatky přímo s rotorem, a nepřímé, kdy mezi lopatku 

a rotor je vřazen mezerník, přes nějž se síla dále přenáší. V případě axiálního závěsu má každá 

lopatka svoji drážku v axiálním směru. Typ závěsu se volí podle jejich zatížení. Nejznámější 

jsou závěsy T nožka, stromečkový závěs a rozvidlený (vidlicový) závěs. 

 

Obrázek 1.5 – Příklady závěsů lopatek [6] 

1.4.5 Poslední stupně kondenzačních turbín 

Především v kondenzačních turbínách expanduje značný hmotnostní tok páry, a proto 

poslední stupně vyžadují velký průměr lopatkování. Velké lopatky jsou extrémně náchylné na 

kmitání a vzhledem k velkému zatížení jsou citlivé na pevnost. Největší listy dosahují i 

1200 mm. Zjistilo se, že místo oceli je při takových rozměrech účinnější použít jako konstrukční 

materiál titan, který má sice podobné pevnostní vlastnosti jako ocel, titan má ale vůči oceli 

téměř poloviční hustotu, a tudíž hmotnost lopatky, což do jisté míry snižuje síly na ni působící. 

Při návrhu posledních stupňů je potřeba brát v úvahu abrazi a korozi způsobenou kapičkami 

vody v parovodní směsi a tyto potíže titan také snáší lépe. Vzhledem k velkým napětím je třeba 

vyhnout se malým rádiusům v závěsech, na patách a špicích lopatek. 

Poslední řady zpracují okolo desetiny celkového entalpického spádu. Je zřejmé, že při 

návrhu je třeba věnovat zvýšenou pozornost geometrie profilu lopatky.[7] 

 

Obrázek 1.6 – Příklady lopatek posledního stupně parní turbíny [8] 
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1.4.6 Ucpávky 

Ucpávky turbíny slouží k omezení úniku páry mezi rotorem a statorem.  

Lze rozdělit na bezdotykové a dotykové: 

 

 

Bezdotykové 

Funkcí bezdotykové ucpávky je utěsnit prostory mimo lopatkový prostor. Principem 

bezdotykové labyrintové parní ucpávky je průtok páry mezi jednotlivými komorami a břity, 

kde pára postupně ztrácí energii, sníží se její rychlost a dojde k zavíření a zahlcení komory. 

Materiál břitů je volen tak, aby břity při kontaktu se stěnou ucpávky nepoškodily rotor a stěnu 

čili ze snadno tavitelného materiálu. Ucpávková pára z přední (VT) části bývá odsávaná a před 

zahlcením zadní (NT) ucpávky svlažena, aby nedocházelo k negativním efektům.  

V krajních komorách se udržuje za všech okolností mírný podtlak, teplota páry zde může 

být nižší, avšak hrozí nechtěné chlazení rotoru na přední ucpávce. Cílem je, aby nedocházelo 

k únikům páry do strojovny a ložiskových stojanů – místo toho se vzduch ze strojovny přisává 

do této komory. Tato parovzdušná směs se nazývá komínková pára, která stejně jako 

ucpávková, kondenzuje v kondenzátorech. Ucpávková i komínková pára je vedena ze stejných 

potrubí. V případě provedení jaderné elektrárny, která přivádí radioaktivní páru na turbínu, je 

třeba ucpávkové páry přivést z jiného zdroje. V provozu, kde se přivádí na turbínu sytá pára, je 

třeba v komorách věnovat zvýšenou pozornost erozi. Z kondenzátorů je třeba odsávat 

nezkondenzovatelné plyny. 

Při konstrukci bezdotykové labyrintové ucpávky je třeba dbát: 

• aby při průtoku páry břitem došlo k co nejmenšímu snížení průtoku 

• aby na vymezené délce rotoru byl co největší počet břitů, bez omezení délky 

komory 

• aby vůle mezi břitem a statorem byla co nejmenší – zároveň ale tak velká, aby se 

vyvarovalo havarijním stavu při dotyku břitu a rotoru 

Nevýhodou bezdotykových ucpávek je snížení účinnosti, neboť ucpávková pára nekoná práci 

na turbíně, ale vzhledem k malým provozním obtížím je to nejrozšířenější způsob těsnění. 

Zvláštním typem bezdotykových ucpávek je plynová suchoběžná ucpávka. Principem je 

kroužek na rotoru a statoru. V klidovém stavu je statorový kroužek přitlačený pružinou na 

rotorový, při chodu stroje pak vzniká malá mezera, ve které se nachází ucpávkový plyn. Nutno 

počítat s únikem plynu do pracovního prostoru a vnějšího okolí. Ucpávkový plyn má velkou 

náročnost na čistotu. Vzhledem k velikosti mezery je tato ucpávka velice náročná na konstrukci 

a dodává se jako kompletní díl. Lze očekávat širší uplatnění této technologie.[9] 

 

Dotykové 

Dotyková ucpávka je tvořena kroužky, které vyplňují mezeru mezi rotorem a skříní. 

Taková ucpávka má velké omezení v obvodové rychlosti, jako extrémní hodnota by se dalo 

uvést 10 m/s. Taková ucpávka má omezenou životnost podle konstrukce, výhodné je provedení 

s přítlačným pouzdrem, aby došlo k co nejrovnoměrnějšímu rozložení tlaku na ploše kroužků. 

Další možností dotykové ucpávky je ucpávka kartáčového typu. Řady hustých štětinek se 

otírají o rotor, čímž částečně zamezují únikům. Delší životnost je kompenzována horším 

těsněním. Jako těsnící materiál dotykových ucpávek se používá materiál na bázi grafitu nebo 

teflonu. 

1.4.7 Ložiska turbínového stojanu 

V energetice se využívají především kluzná ložiska, jejímž principem je vznik 

tekutinového filmu mezi plochou ložisek a plochou rotovaného tělesa. Stejně jako u ostatních 
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druhů ložisek je důležité, aby plochy měly co nejnižší drsnost, aby nedocházelo vzájemnému 

opotřebování v případě styku. Mazací film přenáší celou tíhu rotoru, proto je zapotřebí, aby měl 

patřičné hodnoty tlaku a aby materiál ložiska byl tuto tíhu schopen vydržet. Pro lepší soudržnost 

maziva se do ložiska dělají drážky, ve kterých olej vytváří kapsy a zlepšuje plochy, které se 

stýkají s mazivem. Ložiska jsou umístěny v ložiskových stojanech – ty musí být pohyblivé, aby 

dokázaly kompenzovat teplotní dilatace. 

Především při nízkých otáčkách (např. najíždění) turbíny vzniká vlivem velké tloušťky 

oleje pružení, které může být nevyhovující, a proto se tlak v oleji mnohonásobně zvyšuje, 

řádově okolo 16 MPa, což zajišťuje výkonné vysokotlaké čerpadlo. Materiálem ložisek je 

většinou ocel, která je náležité povrchově upravená (kalením, nitridací, karbonizací), ale můžou 

být i ocelové a bronzové kompozice nebo hliníkové slitiny.  

Obecně dělíme ložiska podle síly, na kterou jsou konstruovány – axiální a radiální. Při 

návrhu radiálního ložiska jsou charakteristické malé vůle, malé drsnosti a vysoké poměr 

hodnoty obvodové rychlosti turbíny vůči tlaku oleje. Protože se rotor vlivem průhybové křivky 

v ložisku naklání, je snahou vytvořit olejový klín a do něj intenzivně pod tlakem vstřikovat olej. 

Pro návrh axiálního ložiska jsou charakteristické parametry oleje, které se v různých 

bodech liší vlivem obvodové rychlosti, což je způsobené velkou tloušťkou filmu. Axiální 

ložisko v hydrodynamickém stavu využívá odstředivých sil k rozvodu oleje směrem od středu, 

olej se postupně sám rozprostře po stykové ploše. Při nízkých otáčkách je celé ložisko zatopeno 

v oleji, aby nedošlo k velkému opotřebení materiálu. Ve srovnání s radiálním kluzným 

ložiskem, axiální ložisko vyžaduje řádově víc oleje. Valivá ložiska se pro parní turbíny 

neužívají, protože vlivem velké hmotnosti rotoru dochází k neúnosnému opotřebení stykových 

ploch. Nejlepší vyvíjená valivá ložiska jsou pro větrné turbíny. Měří se teplota ložiska včetně 

teploty oleje.  

Olej musí být zbavený nečistot a musí být zbaven vzduchu a páry, což je způsobeno 

přisáváním z okolních prostor. Tomuto zamezuje např. vysokotlaký vzduch, který se fouká do 

oblasti ložiskových stojanů. Maznost je schopnost oleje zabránit mechanickému opotřebení 

v plochách styku. Je to normalizovaná veličina, měří se na normalizovaných strojích a 

porovnává dle tabulek High Temperature High Shear. V případě vzniku chvění vzniklého 

přechodem přes oblast kritických otáček je jedním z klíčových ukazatelů měření absolutního 

posunu čepu rotoru v ložiskách. 

 

Obrázek 1.7 - Kombinované ložisko turbíny TG3 
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2 Retrofity parní turbíny v Olomouci 

2.1 Retrofity parní turbíny obecně 

 

Turbína je nekontaktní točivý stroj, dimenzovaný pro co nejdelší nepřetržitý a stabilní provoz. 

Stejně jako celé energetické zařízení je pro turbínu vyhrazena odstávka, během níž dochází 

k revizi a výměně jednotlivých komponent. Je zřejmé, že v určitém bodě stáří je během 

odstávky vhodná možnost k využití novějších technologií. Výsledkem je zvýšení účinnosti 

stroje, změna provozních parametrů nebo lepší možnost regulačního rozsahu. Na druhou stranu 

je třeba zvážit ekonomickou návratnost.  

 

Obrázek 2.1 - Posouzení retrofitu [8] 

2.2 Technické parametry a popis parní turbíny TG3 

Technické parametry parní turbíny jsou uvedeny níže. 

Tabulka 2.1 – Technické parametry současné TG3 

Výrobce  Škoda Plzeň 

Model turbíny RP – 41 – 13 

Typ rovnotlaká jednoprůtoková 

Otáčky  5512 min
-1

 

Tlak 13 MPa (a) 

Teplota  533 °C 

Průtok (max) 52,467 

Regulovaný odběr pro parní topný systém: 

 
 

Tlak 0,9 MPa (a) 

Rozsah regulovaného tlaku 
0,68 – 1,1 MPa (a) 

 

Protitlak   
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Rozsah teploty topné vody 55/130   °C 

Množství topné vody (max)  467,61 kg/s 

Počet stupňů  13 

Počet dýzových komor 4 

Upevnění oběžných lopatek T typ, vidlicový typ 

Průměr kořene 650 mm 

 

Parní turbína Škoda o výkonu 41 MW je jednotělesová, protitlaká, s jedním regulovaným a se 

dvěma neregulovanými parními odběry. Turbína je uložena na společném rámu s převodovkou 

RENK TNA 630, která redukuje otáčky turbíny z 5500 na 3000 ot/min. Turbína je opatřena 

rozebíratelným protihlukovým krytem Pod protihlukovým krytem turbíny je umístěn agregát 

VT regulace a dvě skříně měření. Směr otáčení turbíny je proti smyslu hodinových ručiček při 

pohledu od předního stojanu. Turbína má dolů vyvedený výstup připojený dvěma trubkami 

DN 1000 do ohříváku topné vody ZV1. Turbína je navržena pro 5 512 otáček, generátor pro 

3000 otáček. Převodovka je umístěna v zadní části turbínového rámu a je chlazena vzduchem. 

Těleso turbíny je vybaveno odběrovými odbočkami pro vodní topný systém, parní topný systém 

a pro NT a VT ohříváky (regenerace). 

 

Obrázek 2.2 – Průtočná část TG3 s lopatkováním 

Pára jde z kotle přes přehradní armaturu do odlučovače nečistot, dále do dýzy pro měření 

průtoku do turbíny. Před turbínou se nachází 4 regulační ventily, které jsou poháněné 

hydraulicky. Při plném provozu postačují 3, 4. slouží jako záloha a pro případ neobvyklého 

provozu. Na komoře těchto ventilů se nachází rychlozávěrný ventil. Pro regulaci odběru je 

použita rotační clona. Turbínová skříň je odlit z nízkolegované oceli a je tvořen z horní a dolní 

s horizontální dělící rovinou. Rotor turbíny je obroben z jednoho výkovku, vepředu je podepřen 

dvojitým axiálním a radiálním ložiskem, vzadu pouze radiálním. Radiální ložiska jsou opatřena 

dvěma termočlánky, všechna ložiska jsou kluzná. Turbína je utěsněna labyrintovými parními 

ucpávkami. Komínková a ucpávková pára kondenzuje ve svazkovém kondenzátoru, chladícím 

médiem je topná voda. V případě poruchy kondenzátoru jsou tyto páry foukány do atmosféry. 

Vysokotlaké ucpávky jsou opatřeny pružinami, aby nedošlo k deformaci zařízení vlivem 

teplotní dilatace. Zařízení nemá při najíždění zdvihové čerpadlo.  
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Obrázek 2.3 – Soukolí převodovky TG3 

Pára za turbínou se odvádí do základního ohříváku 1, pára z I. odběru (neregulovaného), 

který se nachází za 10. stupněm, se odvádí do základního ohříváku 2, dvou nízkotlakých 

regeneračních ohříváků, z II. (neregulovaného) odběru, který se nachází za 9. stupněm, jde pára 

do vysokotlakého ohříváku napájecí vody. Z III. (regulovaného) odběru, který se nachází za 7. 

stupněm, se pára využívá pro druhý vysokotlaký ohřívák napájecí vody, případně do parní sítě. 

III. odběr je regulovaný natáčením regulační mezistěny. Množství páry III. odběrem je tak 

závislé na požadavcích parní a horkovodní sítě a podmínkách provozu. V případě, že je zřejmé, 

že horkovodní síť není schopna vrátit vodu o požadovaných parametrech, je schlazena ve 

ventilátorovém chladiči. Samozřejmě je cílem omezit takový způsob provozu na nejnižší 

možnou úroveň, protože snižuje účinnost celého cyklu.  

 

Obrázek 2.4 - Schéma zapojení turbíny 
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Obrázek 2.5 - Detailní výkres turbíny 
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Teplárna Olomouc prošla poslední rekonstrukci roku 1998. V průběhu let se původní 

dimenzování teplárenských sítí změnilo a došlo k zateplení vytápěných bytů, odpojení 

zákazníku a rekonstrukcím sítí. Z čehož vyplývá, že teplárenské sítě jsou předimenzované. 

Průtok páry protitlakou turbínou je přímo závislý na odběru horkovodní sítě a parovodní sítě, 

je zřejmé, že lze uvažovat o snížení průtoku turbínou.  

Turbína TG3 je v současnosti za polovinou své životnosti v ohledu jak počtem 

provozních hodin, tak počtem startů.  

 

Obrázek 2.6 - Najížděcí křivka současné turbíny 

Pro studený start platí, že počáteční teplota při najíždění stroje měřená sondou ve VT části 

je menší než 140 °C. Teplý je start je má pak teplotní interval mezi 140 a 300 °C a horký start 

je nad 300 °C. Rychlost prohřevu turbíny by měla být do 4 °C/min. Křivka DWELL uvádí dobu 

prohřívání turbíny kondenzací. Pára při prohřevu turbíny předá tolik tepla, že kondenzuje a je 

odvedena odvodňovacím potrubím, které je vyvedeno ze dna skříně. Při teplotě nad 180 °C se 

už prohřev kondenzací neuvažuje. 

Tabulka 2.1 – Fond startů TG3 

Najíždění z tVT [°C] Počet 

studeného stavu <140 100 

teplého stavu 140-300 100 

horkého stavu >300 3000 

Životnost stroje je při pravidelné údržbě dimenzována na 30 let. Je zřejmé, že studené a 

teplé starty jsou pro turbínu náročnější a je třeba pečlivě plánovat každý provoz 
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2.2 Provozní mód parní turbíny  

 

Obrázek 2.7 – Trvání elektrických výkonů TG3 v průběhu roku 

 

Obrázek 2.8 – Trvání hmotnostního toku do TG3 v průběhu roku 

Na obrázcích 2.8 a 2.7 jsou vidět diagramy trvání výkonů a hmotnostního toku páry na 

vstupu do turbíny. Potvrzuje se, že provoz je proměnlivý a záleží na požadavcích horkovodní 

sítě, jejíž faktorem je počasí. Medián elektrického výkonu se pohybuje okolo 18 MW. Provoz 

v Olomouci se řadí do podpůrných služeb přenosové soustavy v primární a terciální regulaci.  

Primární regulace spočívá v udržování frekvence požadované elektrickou sítí. 

Nerovnováha frekvence v síti je způsobena například náhlým a dopředu neplánovaným 

výpadkem jiného zdroje nebo naopak náhlým nárustem odběru v elektrické síti. Zdroje 

zařazené v podpůrných službách mají za úkol do 30 sekund od vzniku odchylky větší než 

0,2 Hz (zdroje do 300 MW) nebo 0,1 Hz (zdroje nad 300 MW) musí změnit frekvenci 

generované elektrické energie na určenou hodnotu, což provádí regulátor na turbíně a 

generátoru. Zdroje zařazené do terciální zálohy fungují po vyčerpání sekundární zálohy – 

v případě nedostatku/přebytku regulují svůj výkon pro zachování výkonové rovnováhy 

v elektrické síti. 
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2.3 Rozbor zadání 

V roce 2016 se Organizace spojených národů na Klimatické konferenci v Paříží dohodla 

na schválení tzv. Pařížské dohody. Signatáři se zavázali globálně snížit průměrnou teplotu 

o 2 °C oproti období před průmyslovou revolucí. Evropská komise v roce 2019 se shodla na 

dalším snížení skleníkových plynů a přijala tzv. European Green Deal, čímž zvýšila nároky na 

své členské státy v otázkách ochrany klimatu. Česká republika, Maďarsko a Polsko zatím 

nepodpořily tuto dohodu. Největším producentem skleníkových plynů je CO2 a největší 

zastoupení v produkci CO2 má v ČR stejně jako ve všech rozvinutých zemích spalování uhlí. 

Současní provozovatelé energetických podniků využívající uhlí čelí ekonomické nejistotě 

v podobě proměnlivé ceny emisních povolenek a nutnosti zavádět nejnovější technologie 

(BAT, BREF) jako je například měření emisí rtuti. 

 

Obrázek 2.9 – Vývoj ceny emisní povolenky za v EUR/tCO2 [10] 

V červenci roku 2019 vytvořila vláda ČR pracovní skupinu, kterou nazvala Uhelná 

komise. Uhelná komise má na starosti sestavit harmonogram útlumu těžby a využívání uhlí 

v ČR včetně řešení sociálně-enviromentálních dopadů. Komise si nechala vypracovat několik 

desítek analýz na postupný útlum spalování uhlí do roku 2033, 2038 a 2043. V prosinci 2020 

komise rozhodla o konci spalování uhlí roku 2038, přičemž komise má právo každých pět let 

své rozhodnutí přehodnotit. Bylo řečeno, že i rok 2033 je reálný, ale finančně mnohem 

nákladnější. Je evidentní, že Česká republika je uhlí do veliké míry závislá jak 

v elektroenergetickém sektoru, tak v teplárenském. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 2.10 – Podíl paliv na výrobě 

elektřiny v ČR 2020 [11] 

        Obrázek 2.11 – Podíl paliv na výrobě 

elektřiny v ČR 2020 [12] 

Hnědé uhlí 

Černé uhlí 
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Zatímco elektrárenské bloky se odstavují, teplárnu nelze ze zřejmých důvodů odstavit. 

Provozovatelé tak hledají optimální budoucnost, která by naplnila ekologické cíle a dávala 

ekonomicky smysl. Pomoct v těchto investicích by měly Modernizační fondy případně Fondy 

spravedlivé transformace pro uhelné kraje (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký). 

 

Z níže uvedené tabulky jsou patrné změny mezi původním a novým designem stroje. Dalším 

požadavkem zadavatele bylo zachování rotoru a skříní.  

Tabulka 2.2 – Přehled nových a původních parametrů na vstupu do turbíny 

Parametry stroje Původní parametry  Nové parametry  

Teplota páry před turbínou  535 °C 495 °C 

Tlak páry před turbínou  130 bar(a) 100 bar(a) 

Množství páry do turbíny  180 t/h 150 t/h 

 

Vzhledem k blížícímu se konce spalovaní uhlí pro energetické účely se hledají možnosti, 

jak nadále provozovat teplárnu s ohledem na ekologické a ekonomické stránky podniku. 

V tabulce jsou uvedeny současné parametry páry před RZ ventilem. 

Snížení teploty páry pod 500 °C má svůj důvod. Nová palivová základna tvořena 

z biomasy nebo z tříděného odpadu (tzv. Refuse derived fuel – RDF) obsahuje zvýšený obsah 

chloru a síry. Tyto látky zapříčiňují vysokoteplotní korozi. Různé sloučeniny chloru a síry (při 

teplotách větších než 600 °C) velice intenzivně kondenzují na výhřevných plochách kotle 

a způsobují úbytek tloušťky materiálu, což postupem času vede k havárii. Je prokázáno, že 

pravděpodobnost koroze se výrazně snižuje, pokud snížíme teplotu na vnější stěně a teplotu 

spalin v ideálním případě pod 500 °C. Charakter chlorové koroze nám určuje Flingernův 

korozivní diagram. [13] 

 

Obrázek 2.12 – Flingernův diagram [14] 

 

Protože se jedná o protitlakou turbínu, která se nachází v teplárenském provozu, je 

zřejmé, že velký důraz je kladen na efektivní změnu toků v jednotlivých částech stroje. 

2.4 Vstupy do výpočtu 

Předmětem práce je přepočet lopatkování na změnu hmotnostního průtoku strojem. 

Dalšími podmínkami je zachování rotoru a otáček stroje. Provozovatel si také podmiňuje 

zachování současných zařízení navazující na provoz turbíny, a proto by se měly zachovat 

i parametry odběrů a za turbínou. Vlivem původního chybného závěru došlo k odstavení 
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druhého odběru. Cílem práce je dále stanovit maximální výkon, který je turbína schopna dodat 

v horké vodě, a k tomuto zatížení přiřadit maximální výkon stroje. 

Přepočet návrhového stavu je proveden pro zimní a letní stav. Pára z I. odběru slouží pro 

napájení výměníku ZV2 a pro ohřev napájecí vody ze 80 °C na 105 °C. Pára z protitlaku stroje 

je zavedena do základního ohříváku ZV1. Horkovodní systém pracuje při návrhovém stavu 

s teplotní spádem 120/55 °C a při návrhovém stavu je očekáván průtok 467,67 kg/s. 

Návrhové parametry jsou znázorněny tabulce 2.2. 

 

Obrázek 2.13 – Schéma pro výpočet excelového modelu pro zimu 

Tabulka 2.3 – Parametry pro zimní provoz 

Provozní stav – ZIMA 

Hmotnostní tok strojem M [kg/s] 41,67 

Teplota před vstupem do turbíny t0 [°C] 495 

Tlak před vstupem do turbíny p0 [bar(a)] 100 

Požadované otáčky turbíny n [ot./s] 91,67 

 

Odběr III 

hmotnostní tok odběru III MIIII [kg/s] 0 

Teplota páry odběru III tIII [°C] 260 

Tlak páry před odběrem III pIII [bar(a)] 9,6 

 

Odběr I 

hmotnostní tok odběru I MI [kg/s] ? 

Teplota páry odběru I tI [°C] 135 

Tlak páry před odběrem I pI [bar(a)] 1,1 

 

Parametry za strojem 

hmotnostní tok za strojem MK [kg/s] ? 

Teplota páry za strojem tK [°C] 85 

Tlak páry za strojem pK [bar(a)] 0,57 
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Záměrem provozovatele bylo porovnat zimní návrhový stav s letním provozem tak, aby 

bylo zřejmé, k jaké změně proudění dochází. Pára z III. odběru se využívá v regeneračním 

výměníku a v parovodní síti – vzhledem k tomu, že je tento odběr regulovaný, je jeho 

hmotnostní průtok zadavatelem stanoven na 40 t/h. Pára z odběru I ohřívá pouze napájecí nádrž 

a pára za strojem kondenzuje v ohříváku. 

 

Obrázek 2.14 – Schéma pro výpočet excelového modelu pro léto 

Tabulka 2.4 – Parametry pro letní provoz 

LÉTO 

hmotnostní tok strojem M0 [kg/s] 22,22 

Teplota před vstupem do turbíny t0 [°C] 495 

Tlak před vstupem do turbíny p0 [bar(a)] 100 

Požadované otáčky turbíny n [ot./s] 91,67 

    

Odběr III      

hmotnostní tok odběru III MIIII [kg/s] 11,11 

Teplota páry odběru III tIII [°C] 260 

Tlak páry před odběrem III pIII [bar(a)] 9,6 

    

Odběr I       

hmotnostní tok odběru I MI [kg/s] ? 

Teplota páry odběru I tI [°C] 135 

Tlak páry před odběrem I pI [bar(a)] 1,1 

 

 

Parametry za strojem 

hmotnostní tok za strojem MK [kg/s] ? 

Teplota páry za strojem tK [°C] 85 

Tlak páry za strojem pK [bar(a)] 0,57 
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3 Výpočet stupně parní turbíny 
Výpočet je proveden v programu Microsoft Excel s podporou XSteam. Ten má v sobě 

integrované hodnoty jako funkce ostatních veličin. Na vstupu tedy platí: 

ℎ0 = 𝑓(𝑝0, 𝑡0) 

𝑠0 = 𝑓(𝑝0, ℎ0) 

𝑣0 = 𝑓(𝑝0, ℎ0) 

(3.1) 

Kde h0 [kJ/kg] je entalpie na vstupu, p0 [bar(a)] je tlak na vstupu, t0 [°C] je teplota na vstupu, 

s0 [kJ/kg.K] je entropie na vstupu a v0 [m3/kg] je měrný objem na vstupu. Tyto parametry si lze 

odečíst v Excelu z tabulek bez nutnosti výpočtu, a proto je dále v textu není třeba uvádět. 

Veličiny s indexem 0 značí stav před rozváděcí lopatkou, 1 za rozváděcí lopatkou a 2 za 

oběžnou lopatkou. 

 

Vzhledem k tomu, že pára před vstupem do regulačního stupně prochází skupinou rozváděcích 

dýz, očekává se, že pára ztratí část své energie, což se projeví ztrátou tlaku. 

𝑝0
′ = 𝑝0 ∙ 0,97 (3.2) 

Kde p0 [bar(a)] je tlak před vstupem do dýzy na spouštěcím ventilu, 𝑝0
′  [bar(a)] je tlak 

před vstupem do regulačního stupně. 

3.1 Předběžný výpočet regulačního stupně 

Zadání zachování rotoru nám jednoznačně určuje střední průměr lopatkování na vstupu 

do stroje a jeho otáčky. Proto lze spočítat obvodovou rychlost: 

𝑢 =  𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑛 (3.3) 

kde u [m/s] je obvodová rychlost na středním průměru, n [1/s] jsou otáčky stroje a D [m] 

je střední průměr lopatkování. Střední průměr lopatkování je konstantní po celé délce turbíny, 

neboť je konstruovaná s válcových průtočným průřezem 

Následně lze spočítat izoentropického entalpického spádu regulačního stupně: 

ℎ𝑖𝑧 =
𝑐1𝑖𝑧

2

2
−

𝑐0
2

2
 (3.4) 

kde hiz [kJ/kg] je izoentropický spád, c0 [m/s] je absolutní rychlost páry na vstupu a 

c1iz [m/s] je izoentropická absolutní rychlost páry na výstupu z dýzy, počítá se podle vztahu: 

𝑐1𝑖𝑧 =
𝑢

(
𝑢

𝑐𝑖𝑧
)
 

(3.5) 

kde (
𝑢

𝑐𝑖𝑧
) [-] je rychlostní poměr, někdy značený x. Jeho optimální hodnotu hledáme 

v rozmezí (0,4-0,5). Hodnota této veličiny mění izentropický spád a jednoznačně tak určuje 

parciální tlak za stupněm. Optimalizací skupiny v dané řadě lopatek je dán tlak na konci řady, 

respektive v odběru. 

Je známa hodnota entalpie na vstupu a pokud od ní odečteme izoentropický spád, získá 

se hodnota entalpie na výstupu z regulačního stupně, respektive tlak. Ten se ověří z hlediska 

kritického proudění dýzou. Platí: 

𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡 = 0,564 ∙ 𝑝0
′  (3.6) 

kde pkrit [bar(a)] je kritický tlak. Pokud p2≥pkrit, nejedná se o kritické proudění a stačí 

nerozšířená dýza. [1] uvádí, že poměr tlaků 
𝑝2

𝑝0
 by měl být menší než 0,8. 

Tlak za dýzou známe, aby se zjistil měrný objem, je třeba spočítat ztrátu ve statoru: 

𝑧0 = (1 − 𝜑2) ∙ ℎ𝑖𝑧 (3.7) 

Kde z0 [J/kg] je měrná ztráta ve statoru, φ [-] je rychlostní součinitel pro stator. Pro dýzu 

se hodnota pohybuje 0,95-0,98. 
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Je znám výstupní bod expanze, lze spočítat délku rozváděcí lopatky při totálním ostřiku: 

𝑙0𝑡 =
𝑀 ⋅ 𝑣1

𝜋 ⋅ 𝐷 ⋅ 𝑐1𝑖𝑧 ∙ 𝜑 ∙ sin 𝛼1
 (3.8) 

Kde M [kg/s] je hmotnostní tok páry stupněm, v1 [m3/kg] je měrný objem páry na 

rozváděcí lopatce a l0t [m] délka rozváděcí lopatky při totálním ostřiku.  

Lze spočítat optimální délku rozváděcí lopatky 

𝑙𝑜𝑝𝑡 = 𝛼 ∙ √𝑙0𝑡 (3.9) 

Kde lopt [cm] je optimální délka rozváděcí lopatky zaokrouhlena na celé mm, délku 

rozváděcí lopatky l0t je potřeba dosadit v cm, α [-] je součinitel zohledňující parciální ostřik 

stupně. Vztah: 

𝛼 = √
𝐷

0,0398 ∙ 𝑠𝑝1 + 𝛿 ∙ 𝐷
 (3.10) 

Kde s1 [-] je koeficient zohledňující dělení parciálního ostřiku, voleno s1=2, δ [-] je 

koeficient: 

𝛿 = 0,1467 ∙
(

𝑢
𝑐𝑖𝑧

)

(
𝑛

1000
)

0,2
𝐷0,5

 (3.11) 

Kde n je třeba dosazovat v [1/min]. 

Následně lze vypočítat redukovanou délku. Redukovaná délka je veličina, při které se 

uvažuje úplný ostřik a zároveň má stejnou účinnost jako lopatka s parciálním ostřikem. 

𝐿𝑟𝑒𝑑 =
𝑙0𝑡

1 + (
𝑙0𝑡

𝑙𝑜𝑝𝑡
)

2

− 𝛿 ∙ 𝑙𝑜𝑝𝑡

 
(3.12) 

Následně lze pomocí grafu určit obvodovou účinnost stupně ηu [-] z Obrázku 3.1. 

Určí se přesná hodnotu parciálního ostřiku stupně ze vztahu:  

휀 =
𝑙0𝑡

𝑙𝑜𝑝𝑡
 (3.13) 

Kde ε [-] je parciální ostřik. Parciální ostřik regulačního stupně nastává téměř vždy, neboť 

se snažíme navrhnout délku lopatky o délce minimálně 15 mm. 

Pro výpočet termodynamické účinnosti je nutno ještě zjistit ztráty profilu. Pro regulační 

stupeň uvažujeme pouze ztráty třením a ventilací: 

𝑍5 =
𝑘

𝑀 ∙ 𝑣1
 (3.14) 

Kde z5 [J/kg] je absolutní ztráta třením a ventilací, k [-] je experimentální koeficient, 

který je nutno určit z grafu Obrázek 3.2.  
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Obrázek 3.1 – Graf pro určení obvodové účinnosti [1] 

 

Obrázek 3.2 – Ztrátový koeficient k v závislosti 

  na otáčkách a středního průměru [1] 
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Z absolutní ztráty lze určit poměrnou ztrátu 

𝜉5 =
𝑧5

ℎ𝑖𝑧
 (3.15) 

Kde ξ5 [-] je poměrná ztráta třením a ventilací. 

Jsou známy ztráty, a proto lze určit termodynamickou účinnost: 

𝜂𝑡𝑑𝑖 = 𝜂𝑢 −  𝜉5 (3.16) 

Kde ηtdi [-] je termodynamická účinnost stupně. 

Lze spočíst výkon stupně: 

𝑃𝑖 = 𝑀 ∙ ℎ𝑖𝑧 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 (3.17) 

Kde Pi [kW] je výkon stupně. 

Určíme výstupní bod expanze v i-s diagramu: 

ℎ2 = ℎ0 +
𝑐0

2

2
− ℎ𝑖𝑧 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 (3.18) 

Kde h2 [kJ/kg] je entalpie na výstupu ze stupně. 

3.2 Podrobný výpočet regulačního stupně a akčního stupně 

Z předběžného návrhu regulačního stupně optimalizací získáme hodnoty veličin 

rychlostního poměru (u/ciz) parciálního ostřiku ε. Podrobný výpočet kapitoly 3.2. se využije 

i pro návrh řadového akčního stupně. 

 

Jedním ze základních ukazatelů turbíny je stupeň reakce, který určuje rozdělení 

entalpických spádů na rotor a stator. Rovnotlaké (akční) lopatkování má stupeň reakce blízký 

nule, při výpočtech se však pro optimalizaci ztrát uvažuje hodnoty mezi 0,03-0,1. Přetlakové 

lopatkování má stupeň reakce 0,5.  

𝜌 =
ℎ𝑖𝑧

𝑅

ℎ𝑖𝑧

 (3.19) 

kde ρ [-] je stupeň reakce, hR
iz [kJ/kg] je entalpický spád stupně zpracovaný rotorem 

a  hiz [kJ/kg] je celkový entalpický spád zpracovaný stupněm turbíny.Entalpický spád 

zpracovaný a statorem je tedy:  

ℎ𝑖𝑧
𝑆 = (1 − 𝜌) ∙ ℎ𝑖𝑧 (3.20) 

ℎ𝑖𝑧
𝑅 = 𝜌 ∙ ℎ𝑖𝑧 (3.21) 

Kde ℎ𝑖𝑧
𝑆  [kJ/kg] je entalpický spád zpracovaný statorem. 

 

Obrázek 3.3 – Obecný rychlostní trojúhelník stupně 

Rozdělení spádu umožní výpočet teoretické výstupní rychlosti z rozváděcí dýzy: 
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𝑐1𝑖𝑧 = √2 ∙ (1 − 𝜌) ∙ ℎ𝑖𝑧 + 𝑐0
2 (3.22) 

Kde c1iz [m/s] je teoretický výstupní rychlost z dýzy. 

Následně jde dopočítat ostatní rychlosti a sestrojit rychlostní trojúhelník. Absolutní 

rychlost na vstupu: 

𝑐1 = 𝜑 ∙ 𝑐1𝑖𝑧 (3.23) 

Kde c1 [m/s] je absolutní rychlost na vstupu do rozváděcí řady. Následně relativní 

rychlost: 

𝑤1 = √𝑐1
2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 (3.24) 

Kde w1 [m/s] je relativní rychlost na vstupu do rozváděcí řady, α1 [°] je úhel na vstupu 

do rozváděcí řady. Obvodová složka absolutní rychlosti na vstupu:  

𝑐1𝑢 = 𝑐1 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 (3.25) 

Kde c1u [m/s] je obvodová složka absolutní rychlosti na vstupu. Obvodová složka 

relativní rychlosti na vstupu: 

𝑤1𝑢 = 𝑐1𝑢 − 𝑢 (3.26) 

Kde w1u [m/s] je obvodová složka relativní rychlosti na vstupu. Axiální složka absolutní 

rychlosti na vstupu: 

𝑐1𝑎 = 𝑐1 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 (3.27) 

Kde c1a [m/s] je axiální složka absolutní rychlosti na vstupu. Z trojúhelníku pak vyplývá: 

𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 (3.28) 

Kde w1u [m/s] je obvodová složka relativní rychlosti na vstupu.  

Lze sestavit výstupní trojúhelník, teoretická relativní rychlost na výstupu z oběžné řady:  

𝑤2𝑖𝑧 = √𝜌 ∙ ℎ𝑖𝑧 + 𝑤1
2 (3.29) 

Kde w2iz [m/s] je teoretická relativní rychlost. Následně relativní rychlost na výstupu 

z oběžné řady: 

𝑤2 = 𝛹 ∙ 𝑤2𝑖𝑧 (3.30) 

Kde w2 [m/s] je relativní rychlost na výstupu z řady, Ψ [-] je rychlostní součinitel pro 

oběžnou řadu. Vztah pro absolutní rychlost na výstupu z oběžné řady: 

𝑐2 = √𝑤2
2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠(180 − 𝛽2) (3.31) 

Kde c2 [m/s] je absolutní rychlost na výstupu z oběžné řady a β2 [°] je úhel relativní 

rychlosti na výstupu z oběžné řady. Hodnota tohoto úhlu je volená a závisí na ní volba profilu. 

Obvodová složka absolutní rychlosti: 

𝑤2𝑢 = 𝑤2 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽2 (3.32) 

Kde w2u [m/s] je obvodová složka relativní rychlosti na výstupu. Pro obvodovou složku 

absolutní rychlosti na výstupu z oběžné řady pak platí. 

𝑐2𝑢 = 𝑤2𝑢 − 𝑢 (3.33) 

Kde c2u [m/s] je obvodová složka absolutní rychlost na výstupu. Axiální složka absolutní 

rychlosti na výstupu z oběžné řady: 
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𝑐2𝑎 = 𝑤2 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽2 (3.34) 

Kde c2a [m/s] je obvodová složka absolutní rychlosti na výstupu. Stejně jako za rozváděcí 

řadou, i za oběžnou řadou se axiální složka relativní rychlosti rovná absolutní. 

𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 (3.35) 

Kde w2a [m/s] je axiální složka relativní rychlosti na výstupu. Úhel absolutní rychlosti na 

výstupu z oběžné řady: 

𝛼2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑐2𝑎

𝑐2𝑢
 (3.36) 

Kde α2 [°] je úhel absolutní rychlosti na výstupu. 

Díky znalosti rychlostí v trojúhelníku lze spočítat délku rozváděcí lopatky: 

𝑙0 =
𝑀 ∙ 𝑣1

𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 휀 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1
 (3.37) 

Kde l0 [m] je délka rozváděcí lopatky. Protože má v současnosti turbína válcový průtočný 

průřez, platí, že délka oběžné lopatky na výstupu je stejně dlouhá jako na výstupu: 

𝑙2 = 𝑙1 (3.38) 

Kde l2 [m] je délka oběžné lopatky na výstupu. Délka oběžné lopatky na vstupu: 

𝑙1 = 𝑙0 + 𝑙∆  (3.39) 

Kde l1 [m] je délka lopatky na vstupu do oběžné řady, Δl [m] je definován jako přesah 

lopatek, pro válcový tvar průtočného kanálu, volí se v intervalu 1-3 mm. Provozovatel turbíny 

podotkl, že preferuje vůli o trochu větší, proto je volena po celé délce stroje přesah 4 mm. 

V případě válcového průtočného průřezu je třeba zpětně vypočítat výstupní úhel β2: 

𝛽2 = 180 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑀 ∙ 𝑣1

𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 휀 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑙2
 (3.40) 

Jsou známy délky lopatek, následně je třeba vybrat vhodný profil lopatky a její 

charakteristiky. Obecné charakteristiky jsou na obrázku. Katalog profilů lopatek 

s charakteristikami je poměrně střežená věc výrobců turbín, proto je pro výběr profilu využito 

skript [1]. Získáme tak optimální poměrnou rozteč, úhel nastavení lopatkové mříže, profily jsou 

voleny podle vstupního úhlu α1, Machova čísla, a výstupního úhlu β2.  

 

Obrázek 3.4 – Charakteristiky lopatky [9] 

Machovo číslo je udáváno jako poměr rychlosti dané tekutiny ku rychlosti zvuku 

v prostředí, ve kterém se pohybuje.  
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𝑀𝑎 =
𝑐1

𝑎
 (3.41) 

Kde Ma [-] je machovo číslo a a [m/s] je rychlost zvuku v prostředí. Tato veličina je 

zahrnuta v Xsteam tabulkách a je definovaná jako funkci tlaku a entropie. 

Výpočet šířky lopatky: 

𝑏 =  𝑐 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛾 (3.42) 

Kde b [m] je šířka lopatky, c [m] je délka tětivy a γ [°] je úhel nastavení mříže. Rozteč 

lopatek: 

𝑠 = 𝑐 ∙ (
𝑠

𝑐
) (3.43) 

Kde s [m] je rozteč lopatek, (
𝑠

𝑐
) [-] je poměrná rozteč lopatek. Pomocí rozteče lze určit 

počet lopatek pro danou řadu: 

𝑛𝑖 =
𝜋 ∙ 𝐷

𝑠
 (3.44) 

Kde ni [ks] je počet lopatek, zaokrouhlený na celé číslo. Nyní jsou známy kompletní 

geometrické charakteristiky lopatky. 

 

Dalším krokem je určení obvodové a termodynamické účinnosti, čemuž předchází určení 

energetických ztrát. Absolutní energetická ztráta v rozváděcí lopatkové mříži (statoru): 

𝑧0 =
𝑐1𝑖𝑧

2

2
∙ (1 − 𝜑2) (3.45) 

Rychlostní součinitel φ a Ψ lze odhadnout z následujícího grafu: 

 

Obrázek 3.5  – Graf pro určení rychlostního součinitele [1] 

Ztráty v oběžné lopatkové mříži: 

𝑧1 =
𝑤2𝑖𝑧

2

2
∙ (1 − 𝛹2) (3.46) 

Kde z1 [J/kg] je ztráta v oběžné lopatkové mříži. Ztráta výstupní rychlostí: 

𝑧𝑐 =
𝑐2

2

2
 (3.47) 

Kde zc [J/kg] je ztráta výstupní rychlostí. 

Jak je zřejmé, netřeba určovat každou ztrátu jako poměrnou, protože obvodovou účinnost 

lze si ušetřit práci, vztah vypadá následovně: 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Petr Nytra 

Retrofit parní turbíny 

 

36 

 

𝜂𝑢 =
ℎ𝑖𝑧 +

𝑐0
2

2
− 𝑧1 − 𝑧2 − 𝑧𝐶

ℎ𝑖𝑧 +
𝑐0

2

2

 (3.48) 

První poměrnou ztrátou je ztráta ventilací disku: 

𝜉5 = 𝑘𝑡ř ∙
𝐷2

𝑆
∙ (

𝑢

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧

)

3

 (3.49) 

Kde ktř [-] je koeficient, který se pohybuje mezi (0,45-0,8).10-3, S [m2] je průřez 

průtočného kanálu pro páru, je vhodné ho spočítat pro další ztráty. Lze vyjádřit: 

𝑆 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑙1 ∙ 휀 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼1 (3.50) 

Další poměrnou profilovou ztrátou je ztráta parciálním ostřikem stupně. Tato ztráta 

vzniká v důsledku malých hmotnostních toků, kdy vychází lopatka velmi krátká (obecně kratší 

než 15 mm). Skládá se ze dvou ztrát – ztráty ventilací neostříknutých lopatek a ztráty na okrajích 

pásma ostřiku. Pokud je ostřik stupně úplný, tuto ztrátu nepočítáme. 

𝜉6 = 𝜉61 + 𝜉62 (3.51) 

Kde ξ6 [-] je ztráta parciálním ostřikem, ξ61 [-] je ztráta ventilací neostříknutých lopatek 

a ξ62 [-] je ztráta na okrajích pásma ostřiku. Tedy: 

𝜉61 =
0,065 ∙ (1 − 휀)

𝑠𝑖𝑛 𝛼1 ∙ 휀
(

𝑢

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧

)

3

 (3.52) 

a 

𝜉62 =
0,25 ∙ 𝑐 ∙ 𝑙2

𝑆
∙ (

𝑢

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧

) ∙ 𝜂𝑢 ∙ 𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚 (3.53) 

Kde zsegm [-] je počet segmentů po obvodu, uvažujeme jako konstantu zsegm=2. 

Další ztrátou je ztráta radiální mezerou, přičemž neuvažujeme bandáž: 

𝜉7 = 1,5 ∙
𝜇1 ∙ 𝑆1𝑅 ∙ 𝜂𝑢

𝑆
∙ √

𝜌Š

(1 − 𝜌)
 (3.54) 

Kde μ1 [-] je průtokový součinitel, uvažujeme konstantní μ1=0,5, S1R [m2] je průřez 

radiální mezerou a ρš [-] je stupeň reakce na špici lopatkování. 

Průřez radiální mezerou: 

𝑆1𝑅 = 𝜋 ∙ (𝐷 + 𝑙1) ∙ 𝛿𝑟 (3.55) 

Stupeň reakce na špici: 

𝜌Š = 1 − (1 − 𝜌) ∙

𝐷
𝑙1

(1 +
𝐷
𝑙1

)
 (3.56) 

Pakliže uvažujeme bandáž, počítá se ztráta radiální mezerou:  

𝜉7 = 𝛿𝑒𝑘𝑣 ∙ √
𝜌Š

1 − 𝜌
∙ 𝜂𝑢 ∙

𝜋(𝐷 + 𝑙0)

𝑆
 (3.57) 
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Kde δekv [m] je ekvivalentní vůle mezi rotorem a statorem. Lze spočítat: 

𝜉𝑒𝑘𝑣 =
1

√
4

𝛿𝑎
2 + 1,5

𝑧𝑟

𝛿𝑟
2

 
(3.58) 

Kde δa [m] je vůle mezi statorem a rotorem v axiálním směru, δr [m] je vůle mezi rotorem 

a statorem v radiálním směru a zr [-] je počet břitů. 

Některé lopatky jsou dlouhé – relativně. Dlouhou lopatku určíme: 

𝑙1

𝐷
≤ 0,1 

(3.59) 

Pro relativně dlouhou lopatku jsou charakteristické ztráty rozvějířením. Principem ztráty 

je odtržení proudu páry od profilu lopatky důsledkem změny odstředivé rychlosti. Vztah pro 

ztrátu rozvějířením: 

𝜉𝑉 =  (
𝑙1

𝐷
)

2

 (3.60) 

Kde ξv [-] je ztráta rozvějířením. 

 

Existují i další ztráty. Mohlo by se jednat například o ztrátu vlivem vlhkosti páry – při 

velkém poklesu tlaku se v proudu páry začínají objevovat lokální kapalné fáze. Molekuly vody 

mají větší hustotu a menší rychlost než proud páry, náraz kapky vody o lopatku způsobí 

zpomalení proudu. Protitlaká turbína by měla mít za všech okolností páru nad mezí sytosti, 

a proto tuto ztrátu neuvažujeme. Další neuvažovaná ztráta je například ztráta rázem. Pára 

obtékající profil lopatky může lokálně překonat rychlost zvuku, při kterém nastane ráz. Při rázu 

tekutina ztrácí svou energii; ráz také může způsobit vadu na materiálu. V této práci je snaha 

nepřekročit rychlost zvuku. Pro výpočet ztrát se obecně doporučuje držet se jedné literatury-

metodiky, kombinování výpočtu z více zdrojů by mohlo způsobit kumulativní chybu. 

Termodynamickou účinnost tedy určíme odečtením poměrných ztrát od obvodové 

účinnosti: 

𝜂𝑡𝑑𝑖 = 𝜂𝑢 − 𝜉5 − 𝜉6 − 𝜉7 − 𝜉𝑉 
(3.61) 

Pomocí účinnosti lze snadno dopočítat skutečný výkon části stupně: 

𝑃 = 𝑀 ∙ ℎ𝑖𝑧 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 (3.62) 

Celkový výkon turbíny je pak součet výkonů jednotlivých stupňů.  

𝑃𝐶 = ∑ 𝑃𝑖 (3.63) 

3.3 Ostatní vztahy užité pro výpočet 

Před výpočtem jednotlivých řadových stupňů je třeba určit koeficient zpětného využití 

ztrát (také reheat factor). Reheat factor je poměrná hodnota ztrát předchozího stupně, kterou lze 

znovu využit ve stupni, v případě teoretického nekonečného počtu stupňů. Je jasné, že 

jednotlivé účinnosti stupňů jsou větší než celková účinnost celé řady. Tato veličina musí být 

určena pro každý úsek, ve kterém se nachází odběr, zvlášť. Vztah pro reheat factor v přehřáté 

páře se určí dle empirického vztahu: 
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𝑓 = 0,2 ∙ (1 − 𝜂𝑡𝑑𝑖
𝑠č )

𝐻𝑖𝑧
𝑠č ∙ (𝑧 − 1)

419 ∙ 𝑧
 (3.64) 

Kde f [-] je reheat factor, 𝜂𝑡𝑑𝑖
𝑠č  [-] je volená účinnost celé stupňové části. Vzhledem 

k známým hodnotám odběru známe její přibližnou hodnotu, jinak je to volená veličina. z [-] 

je počet stupňů v části a 𝐻𝑖𝑧
𝑠č [kJ/kg] je celkový izoentropický spád na skupinu. 

 

I přestože ze zadání známe hmotnostní průtok páry jednotlivými odběry, jedná se o 

průtoky při původních parametrech. Nové průtoky v odběrech spočítáme následovně: 

𝑀 = √
𝑝1

2 − 𝑝2
2

𝑝1𝑗
2 − 𝑝2

2 ∙ 𝑀𝑗
2 (3.65) 

Kde p1 [bar(a)] je tlak na vstupu do stroje při návrhovém stavu, p2 [bar(a)] je tlak v 

odběru, p1j [bar(a)] je tlak na vstupu do stroje při původním jmenovitém provozu. 

 

Pára kondenzuje v ohřívácích a v napájecí nádrži, takže platí: 

�̇�1 = 𝑀 ∙ (ℎ1 − ℎ2) (3.66) 

Kde �̇�1 [kW] je teplo předané, h1 [kJ/kg] je entalpie páry na vstupu do ohříváku a h2 

[kJ/kg] je entalpie kondenzátu vystupující z ohříváku. Někdy se uvažuje o podchlazení 

kondenzátu, aby pára byla jednoznačně kondenzovaná. V případě této práce se nebude 

o podchlazení kondenzátu uvažovat, takže lze říct, že rozdíl entalpií je latentní teplo páry. 

Uvažujeme, že oba Základní ohříváky pracují s účinností 0,98. Pára, která prochází odběrem, 

nekoná práci v další části turbíny, platí zákon zachování hmotnosti: 

𝑀1 = 𝑀2 + 𝑀3 (3.67) 

Voda v horkovodní soustavě se ohřeje podle kalorimetrické rovnice: 

�̇�1 = 𝑀 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑡1𝑣 − 𝑡2𝑣) (3.68) 

Kde cp [kJ/kg.K] je měrná tepelná kapacita, t1v [°C] je teplota vody na vstupu do ohříváku 

a t2v [°C] je teplota vody na výstupu z ohříváku. 
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4 Výsledek výpočtu 
Zadavatel stanovil tyto okrajové podmínky pro návrh lopatkování: 

• Zachování těla rotoru a celé skříně (charakteru průtočného průřezu a středního 

průměru lopatkování) 

• Zachování Základních ohříváku (dodržet parametry před odběry a na konci 

stroje) 

• Zachování převodovky s generátorem (zachovat otáčky turbíny) 

Byly navrženy nové rozměry lopatkování. Bylo uvažováno s válcovou průtočnou 

plochou, kdy střední poloměr lopatkování je konstantní po celé délce D=0,65m. Dalším 

důležitým získaným údajem je celkový mechanický výkon na hřídeli parní turbíny a tepelný 

výkon odevzdaný do horkovodní sítě. Všechny lopatky byly voleny jako prismatické, což je 

první nedostatek z výsledků. Do 8. stupně je navržena bandáž lopatkování se dvěma břity a do 

9. stupně je v oběžné lopatce navržena v axiálním směru díra pro lepší vyrovnání tlaku na sací 

a přetlakové hraně. Některé řady mají poměr délky lopatky ku střednímu poloměru větší než 

0,1, což indikuje poměrně dlouhou lopatku. Poměrně dlouhé lopatky by měly být zkroucené a 

vyžadují další zpřesnění výpočtů. Nejdříve bylo spočítáno nové lopatkování pro období 

zimního provozu. Následoval přepočet, kdy pro letní provoz bylo aplikováno navržené 

lopatkování a přepočítány termodynamické parametry.  

4.1 Výsledky pro zimní období 

Vztahy pro výpočet jsou uvedeny v kapitole 3. V tabulce se nachází základní přehled 

důležitých veličin. 

Tabulka 4.1 – Vybrané vypočítané hodnoty po 4. stupeň pro zimu 

stupeň   RS 1 2 3 4 

parciální ostřik stupně ε [-] 0,35 0,7 0,7 0,9 1 

pbsolutní rychlost na výstupu c2 [m/s] 96,18 74,1 115,6 122,1 137,4 

teplota na výstupu ze stupně t2 [°C] 458 428 385 344 303 

tlak na výstupu ze stupně p2 [bar(a)] 73,99 58,78 42,42 30,01 20,77 

entalpie na výstupu ze stupně h2 [kJ/kg] 3302 3250 3174 3101 3029 

suchost na výstupu ze stupně x2 [-] 1 1 1 1 1 

              

délka rozváděcí lopatky  l0 [m] 0,030 0,016 0,015 0,015 0,015 

počet rozváděcích lopatek nS [-] 15 30 28 48 53 

profil rozváděcí lopatky   TS-1A TS-0A TS-1A TS-1A TS-1A 

délka oběžné lopatky l1 [m] 0,033 0,020 0,019 0,019 0,019 

počet oběžných lopatek nr [-] 0,033 35 35 71 79 

profil oběžných lopatky   TR-0A TR-0A TR-0A TR-1A TR-1A 

       
termodynamická účinnost stupně ηtdi [-] 0,745 0,810 0,827 0,843 0,843 

výkon stupně P [kW] 2659,2 2364,1 3266,2 3327,8 3327,6 

Tabulka 4.2 – Vybrané vypočítané hodnoty po 9. stupeň pro zimu 

stupeň   5 6 7 8 9 

parciální ostřik stupně ε [-] 1 1 1 1 1 

absolutní rychlost na výstupu c2 [m/s] 147,0 155,9 187,2 247,9 271,7 

teplota na výstupu ze stupně t2 [°C] 264 225 188 156 134 

tlak na výstupu ze stupně p2[bar(a)] 14,02 9,20 5,72 3,33 1,93 

entalpie na výstupu ze stupně h2 [kJ/kg] 2959 2892 2826 2771 2737 
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suchost na výstupu ze stupně x2 [-] 1 1 1 1 1 

              

délka rozváděcí lopatky  l0 [m] 0,020 0,028 0,035 0,041 0,064 

počet rozváděcích lopatek nS [-] 57 57 57 61 61 

profil rozváděcí lopatky   TS-2A TS-2A TS-2A TS-3A TS-3A 

délka oběžné lopatky l1 [m] 0,024 0,032 0,039 0,045 0,068 

počet oběžných lopatek nr [-] 82 82 82 87 87 

profil oběžných lopatky   TR-2A TR-2A TR-2A TR-3A TR-3A 

       
termodynamická účinnost stupně ηtdi [-] 0,834 0,825 0,787 0,695 0,647 

výkon stupně P [kW] 3293,3 3257,8 3254,7 3018,1 2678,9 

 

Tabulka 4.3 – Vybrané vypočítané hodnoty po 12. stupeň pro zimu 

stupeň   10 11 12 

parciální ostřik stupně ε [-] 1 1 1 

absolutní rychlost na výstupu c2 [m/s] 316,1 130,9 118,3 

teplota na výstupu ze stupně t2 [°C] 122 126 109 

tlak na výstupu ze stupně p2[bar(a)] 1,10 0,79 0,57 

entalpie na výstupu ze stupně h2 [kJ/kg] 2719 2731 2700 

suchost na výstupu ze stupně x2 [-] 1 1 1 

       

délka rozváděcí lopatky  l0 [m] 0,096 0,146 0,225 

počet rozváděcích lopatek nS [-] 57 43 43 

profil rozváděcí lopatky   TS-2B TS-3B TS-3B 

délka oběžné lopatky l1 [m] 0,100 0,150 0,229 

počet oběžných lopatek nR [-] 87 87 79 

profil oběžných lopatky   TR-1B TR-1B TR-2B 

     

termodynamická účinnost stupně ηtdi [-] 0,566 0,652 0,698 

výkon stupně P [kW] 2287,4 671,7 718,7 

Jsou známy veličiny za jednotlivými stupni a lze sestrojit i-s diagram, ve kterém jsou také 

vyznačeny počáteční body expanze (původní a navrhovaný), požadované parametry odběru 

a křivka sytosti.  
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Obrázek 4.1 – Expanze pro zimní provozní podmínky v i-s diagramu  

Tabulka 4.4 porovnává délky oběžných lopatek pro případ použití jiných profilů.  

Tabulka 4.4 – Srovnání délky oběžných lopatek 

Délka oběžné lopatky [mm] 

 Stupeň Nová Původní 

RS 20 26 

1 19 21 

2 19 25 

3 19 18 

4 24 25 

5 32 35 

6 39 45 

7 45 57 

8 68 71 

9 99 76 

10 146 89 

11 112 70 

12 186 99 

 

Pro případ zimního provozu je výkon na hřídeli turbíny 34,28 MW, teplo předané 

Základnímu ohříváku 2 je 35,73 MW a Základnímu ohříváku 1 je 54,77 MW, takže celkový 

výkon v horkovodní soustavě je 90,5 MW, dochází tedy k nepatrnému snížení výkonu, který 

v současnosti tvoří asi 96,5 MW. Regulační stupeň a první dva stupně jsou ostřikovány 

parciálně z důvodu nevyhovující délky lopatek a optimalizace účinnosti. Největší výkon a 

účinnost má 3. stupeň – výkon 3,4 MW a termodynamickou účinnost 0,865. Poslední – nejdelší 

lopatka je dlouhá 186 mm. Pára je v odběru na správné křivce izobary, ale na rozdílné entalpii 

oproti požadavkům; to samé platí pro páru za posledním stupněm. Je vidět, že parametry 

entalpie odběru I a páry za turbinou jsou si v i-s diagramu poměrně blízko – při izoentropickém 

spádu by to bylo asi 113 kJ/kg, což nabízí možnost vynechat jeden stupeň a tento spád nechat 

zpracovat jedním stupněm. Poslední dva stupně mají hodnotu stupně reakce 0,1 resp. 0,15, což 
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zamezuje zpomalování proudu páry a projeví se ve zvýšené účinnosti těchto stupňů [2]. Při 

praktickém návrhu se ale bude uvažovat se zkroucenými lopatkami, a proto se výpočet a 

výsledky budou lišit.  

4.2 Výsledky pro letní období 

Pro výpočet stupně byly uvažovány vstupní a dopočítané hodnoty z výpočtu pro zimní 

provoz – charakteristiky profilu, rychlostní součinitele a rychlostní poměr, stupeň reakce a také 

délky lopatek. Turbína má konstrukční provedení shodné se zimním provozem, došlo 

k přepočtu termodynamických veličin. Náběžný úhel α1 je třeba zpětně vypočítat z dané délky 

lopatek. Vzhledem k odlišným trojúhelníkům lze očekávat jinou expanzi, vypočtené hodnoty 

jsou v následující tabulce. 

 

Tabulka 4.5 – Vybrané vypočítané hodnoty po 4. stupeň pro léto 

    RS 1 2 3 4 

parciální ostřik stupně ε [-] 0,35 0,7 0,7 1 1 

absolutní rychlost na výstupu c2 [m/s] 236,75 74,4 115,6 111,3 135,7 

teplota na výstupu ze stupně t2 [°C] 471 449 417 382 345 

tlak na výstupu ze stupně p2[bar(a)] 74,458 59,107 43,195 31,178 22,151 

entalpie na výstupu ze stupně h2 [kJ/kg] 3334 3301 3248 3187 3121 

suchost na výstupu ze stupně x2 [-] 1 1 1 1 1 

              

délka rozváděcí lopatky  l0 [m] 0,030 0,016 0,015 0,015 0,015 

počet rozváděcích lopatek nS [-] 15 30 28 53 53 

profil rozváděcí lopatky   TS-1A TS-0A TS-1A TS-1A TS-1A 

délka oběžné lopatky l1 [m] 0,033 0,020 0,019 0,019 0,019 

počet oběžných lopatek nR [-] 0,033 35 35 79 79 

profil oběžných lopatky   TR-0A TR-0A TR-0A TR-1A TR-1A 

       
termodynamická účinnost stupně ηtdi [-] 0,367 0,478 0,568 0,676 0,728 

výkon stupně P [kW] 699,6 745,1 1196,4 1422,2 1533,6 

Tabulka 4.6 – Vybrané vypočítané hodnoty po 9. stupeň pro léto 

    5 6 7 8 9 

parciální ostřik stupně ε [-] 1 1 1 1 1 

absolutní rychlost na výstupu c2 [m/s] 146,7 155,8 187,2 247,9 271,9 

teplota na výstupu ze stupně t2 [°C] 308 269 229 191 151 

tlak na výstupu ze stupně p2[bar(a)] 15,438 10,522 6,841 4,191 2,533 

entalpie na výstupu ze stupně h2 [kJ/kg] 3054 2984 2910 2841 2768 

suchost na výstupu ze stupně x2 [-] 1 1 1 1 1 

              

délka rozváděcí lopatky  l0 [m] 0,020 0,028 0,035 0,041 0,064 

počet rozváděcích lopatek nS [-] 57 57 57 61 61 

profil rozváděcí lopatky   TS-2A TS-2A TS-2A TS-3A TS-3A 

délka oběžné lopatky l1 [m] 0,024 0,032 0,039 0,045 0,068 

počet oběžných lopatek nR [-] 82 82 82 87 87 

profil oběžných lopatky   TR-2A TR-2A TR-2A TR-3A TR-3A 

       
termodynamická účinnost stupně ηtdi [-] 0,756 0,782 0,797 0,717 0,795 

výkon stupně P [kW] 1591,4 1646,4 1758,6 830,1 877,7 
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Tabulka 4.7- Vybrané vypočítané hodnoty po 12. stupeň pro léto 

    10 11 12 

parciální ostřik stupně ε [-] 1 1 1 

absolutní rychlost na výstupu c2 [m/s] 319,8 143,4 119,3 

teplota na výstupu ze stupně t2 [°C] 111 101 91 

tlak na výstupu ze stupně p2[bar(a)] 1,460 1,039 0,731 

entalpie na výstupu ze stupně h2 [kJ/kg] 2693 2652 2610 

suchost na výstupu ze stupně x2 [-] 1 0,989 0,977 

    0 0 0 

délka rozváděcí lopatky  l0 [m] 0,095 0,142 0,216 

počet rozváděcích lopatek nS [-] 57 43 43 

profil rozváděcí lopatky   TS-2B TS-3B TS-3B 

délka oběžné lopatky l1 [m] 0,099 0,146 0,220 

počet oběžných lopatek nR [-] 87 87 79 

profil oběžných lopatky   TR-1B TR-1B TR-2B 

  0 0 0 

termodynamická účinnost stupně ηtdi [-] 0,799 0,786 0,765 

výkon stupně P [kW] 882,0 505,5 492,5 

 

Celkový výkon celé řady stupňů je 14 MW s průměrnou termodynamickou účinností 0,7. 

Základní ohřívák 1 má výkon 21,9 MW. Odběrem I proudí pouze tolik páry, kolik potřebuje 

napájecí nádrž pro účely regenerace, snahou je vynutit co nejvíce práce přes poslední dva stupně 

turbíny, energie by byla jinak mařena v ohříváku v horké vodě, který se v letním období stejně 

částečně chladí na vzduchovém chladiči. Funkci požadovaného průtoku zajistí regulační 

armatury v odběrovém potrubí. Jednoznačnou slabinou výpočtu je regulační stupeň s velice 

špatnou účinností 

 Obrázek 4.2 - Expanze pro letní provozní podmínky v i-s diagramu 

Z diagramu lze snadno odečíst, že zatímco parametry pro parní odběr III jsou v rozumné 

toleranci, v odběru I pára nevyexpandovala na požadovanou křivku izobary (tlak před odběrem 

– 1,4 bar(a), tlak požadovaný – 1,1 bar(a)), stejně tak protitlak neodpovídá požadovaným 

hodnotám (tlak na konci expanze – 0,7 bar(a), tlak požadovaný – 0,57 bar(a)). Navíc poslední 

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500

M
ěr

n
á 

en
ta

lp
ie

 i 
[k

J/
kg

]

Měrná entropie s [kJ/kg.K]

Expanze

VT

Odber III

RS

NT

ST

Odber I



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Petr Nytra 

Retrofit parní turbíny 

 

44 

 

tři stupně expandují do oblasti mokré páry. Následně lze porovnat rychlostní trojúhelníky 

zimního lopatkování s letním. Pro dva různé výpočty lze porovnat jejich rychlostní 

trojúhelníky. 

 

 

 

Obrázek 4.3 – Rychlostní trojúhelníky RS-2. stupeň 

Poznámka: červená barva značí letní provozní podmínky, 

černá zimní 
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Obrázek 4.4 – Rychlostní trojúhelníky 3.-5. stupeň 

Poznámka: červená barva značí letní provozní podmínky, 

černá zimní 
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Obrázek 4.5 – Rychlostní trojúhelníky 6.-8. stupeň 

Poznámka: červená barva značí letní provozní podmínky, 

černá zimní 
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Obrázek 4.6 – Rychlostní trojúhelníky 9.-11. stupeň 

Poznámka: červená barva značí letní provozní podmínky, 

černá zimní 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

500 400 300 200 100 0 100 200 300

R
yc

h
lo

st
 d

o
 a

xi
ál

n
íh

o
 s

m
ěr

u
 [

m
/s

]

Rychlost do obvodového směru [m/s]

9. stupeň

0

50

100

150

200

250

500 400 300 200 100 0 100 200 300

R
yc

h
lo

st
 d

o
 a

xi
ál

n
íh

o
 s

m
ěr

u
 [

m
/s

]

Rychlost do obvodového směru [m/s]

10. stupeň

0

20

40

60

80

100

120

500 400 300 200 100 0 100 200 300

R
yc

h
lo

st
 d

o
 a

xi
ál

n
íh

o
 s

m
ěr

u
 [

m
/s

]

Rychlost do obvodového směru [m/s]

11. stupeň



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Petr Nytra 

Retrofit parní turbíny 

 

48 

 

 

Obrázek 4.7 – Rychlostní trojúhelníky 12. stupeň 

Poznámka: červená barva značí letní provozní podmínky, 

černá zimní 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

400 300 200 100 0 100 200

R
yc

h
lo

st
 d

o
 a

xi
ál

n
íh

o
 s

m
ěr

u
 [

m
/s

]

Rychlost do obvodového směru [m/s]

12. stupeň



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Petr Nytra 

Retrofit parní turbíny 

 

49 

 

ZÁVĚR 
V rámci své diplomové práce jsem se po teoretické a praktické stránce zabýval návrhem 

a výpočtem průtočné části parní protitlaké turbíny TG3 v Teplárně Olomouc.  

 

První kapitoly diplomové práce se zabývaly rešerší dostupné literatury vztahující se 

k řešené problematice parních turbín – jejich rozdělení, konstrukce a regulace. Pro řešení 

zadaného úkolu bylo voleno rovnotlaké lopatkování a stupeň reakce 0,05. 

Druhá kapitola se věnovala důvodům retrofitu a charakteristiky teplárenského provozu 

včetně TG3. Je zřejmé, že s postupným odchodem České republiky od spalování uhlí bude 

především teplárenský průmysl přinucen zvážit možnosti rekonstrukcí svých provozu včetně 

retrofitu stávajících turbín. Z krátké rešerše je zřejmé, že přechod na alternativní palivo (v 

konkrétním případě biomasa a RDF) vyžaduje z dlouhodobých provozních důvodů, aby teplota 

páry na vstupu do turbíny podkročila 500 °C. Tlak 10 MPa je zadavatelem volen z důvodu 

snahy zachovat konstrukci současného výparníku a změnou výhřevnosti paliva. Lopatkování je 

navrženo pro podmínky provozu v zimě, kdy je vyžadován největší výkon v horkovodní síti. 

Jsou představena omezení způsobená zadáním, která tkví v zachování rotoru a ostatních 

navazujících zařízení jako jsou horkovodní ohříváky, parní odběry a převodovkou 

s generátorem. Navržené lopatkování pro podmínky zimního provozu je převzato do výpočtu 

pro letní provoz, kdy je z důvodu snížené dodávky tepla snížen průtok turbínou, a navíc funguje 

regenerační parní odběr III. 

V třetí kapitole jsou uvedeny vztahy, které jsou zadány do výpočtového sešitu. Je volen 

výpočet stupeň po stupni, přičemž je zřejmé, že cílem výsledků není jen dobrá účinnost zařízení, 

ale také aby dosažené parametry páry odpovídaly požadavkům pro další využití. 

Navržené lopatkování začíná regulačním stupněm v provedení A kolo a společně 

s dalšími dvěma stupni je ostřikován částečně z důvodu jinak příliš krátkých lopatek a za 

účelem zlepšení účinnosti. Jsou navrženy délky lopatek včetně obecně dostupných profilů, 

nicméně každý výrobce turbín si vede svůj katalog profilů, jehož charakteristiky nejsou veřejně 

dostupné. Do 8. stupně je pro zmenšení ztrát radiální mezerou a pro lepší pevnostní 

charakteristiky navržena bandáž. Výkon turbíny je z původních 41 MW snížen na 34,28 MW a 

tepelný výkon v horkovodní soustavě je roven 90,5 MW. Zatímco parametry odběru I jsou 

dodrženy v toleranci, parametry za strojem nikoliv. Příčinou jsou velké ztráty na 11. a 12. 

stupni, kde volené prismatické lopatky by měly být zkroucené a měly by se počítat podle 

metodiky poměrně dlouhých lopatek, která je však časově náročnější a nebyla předmětem této 

práce. Nutno podotknout, že vzhledem k parametrům odběru I, jsou parametry za strojem 

voleny poměrně ambiciózně, neboť je pro poslední dva stupně nutno volit malé entalpické 

spády. Vzhledem k charakteru provozu je ale podstatné, aby expanze končila na zadané izobaře 

– kondenzační teplo páry se nemění a vyšší hodnota entalpie se sice projeví na nepatrně 

zhoršené účinnosti, ale zvýší teplo v horkovodním ohříváku, které je dále využíváno v soustavě 

CZT. Pro poslední dva stupně je pro lepší termodynamickou účinnost zvýšena hodnota stupně 

reakce. 

Navržené lopatkování bylo přepočítáno na podmínky letního provozu. Je očekáván 

parciální ostřik regulačního stupně a třech stupňů. Výkon turbíny je při hmotnostním průtoku 

na vstupu 80 t/h roven 14,4 MW a tepelný výkon v ohříváku je asi 21,9 MW. Je vidět, že v 11. 

a 12. stupni jde výstupní absolutní rychlost do záporného směru, což snižuje obvodovou práci, 

ale termodynamickou účinnost stupně to ovlivnilo minimálně. Zatímco parametry odběru III 

odpovídají, parametry odběru I a za strojem se už mírně liší. S mírně zvýšeným tlakem je 

latentní teplo páry menší, což se projeví v úbytku tepelného výkonu v ohříváku. Další 

podstatnou informací je, že poslední tři stupně podkročily mez sytosti a nacházejí se v oblasti 
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mokré páry, což zvyšuje nároky na materiál. Řešením by bylo lopatky vhodně materiálově 

upravit např. kalením sacích hran.  

Na začátku práce jsou představeny retrofity a následně i metodika pro výpočet 

rovnotlakové turbíny. Je proveden termodynamický výpočet turbíny TG3 a návrh rozměrů 

nového lopatkování na nové parametry. Součástí práce je také řez lopatkováním. Cíle vytyčené 

v zadání byly splněny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Symbol Veličina Jednotka 

a rychlost zvuku v prostředí [m/s] 

b šířka lopatky [m] 

c délka tětivy [m] 

c0 rychlost páry na vstupu do stroje [m/s] 

c1 absolutní rychlost za rováděcí řadou [m/s] 

c1,iz izoentropická absolutní rychlost na výstupu z dýzy [m/s] 

c1a  axiální složka absolutní rychlosti za rozváděcí řadou [m/s] 

c1u obvodová složka absolutní rychlosti za rozváděcí řadou [m/s] 

c2a axiální složka absolutní rychlosti za rozváděcí řadou [m/s] 

c2u obvodová složka absolutní rychlosti za oběžnou řadou [m/s] 

cp tepelná kapacita vody [kJ/kg.K] 

D střední průměr lopatkování [m] 

f reheat factor [-] 

h0 entalpie na vstupu [kJ/kg] 

h2 entalpie na výstupu ze stupně [kJ/kg] 

hiz izoentropický spád [kJ/kg] 

hiz,r izoentropický spád na rotor [kJ/kg] 

hiz,s izoentropický spád na stator [kJ/kg] 

hsč,iz izoentropický spád skupiny stupňů [kJ/kg] 

k experimentální koeficient [-] 

ktř třecí koeficient [-] 

l0 délka rozváděcí lopatky [m] 

l0t délka rozváděcí lopatky při totálním ostřiku [m] 

l1 délka oběžné lopatky na vstupu [m] 

l2 délka oběžné lopatky na výstupu [m] 

lopt optimální délka lopatky [m] 

Lred redukovaná délka lopatky [m] 

M hltnost turbíny [kg/s] 

MI hmotnostní tok odběrem I [kg/s] 

MIII hmotnostní tok odběrem III [kg/s] 

Mk hmotnostní tok za strojem [kg/s] 

Ma Machovo číslo [-] 

n otáčky turbíny [ot./s] 

ni počet lopatek [-] 

P výkon stupně [kW] 

p0' tlak za rozváděcíma dýzama [bar(a)] 

Pc celkový výkon skupiny stupňů [kW] 

pIII tlak odběru III [bar(a)] 

pk tlak za strojem [bar(a)] 

pkrit kritický tlak [bar(a)] 

p0 tlak před vstupem do turbíny [bar(a)] 

Q1 teplo předané [kW] 

S průřez průtočného kanálu [m2] 

s0 entropie na vstupu [kJ/kg.K] 

sp1 koeficient dělení parciálního ostřiku [-] 

S1R průřez radiální mezery [m2] 

t1v teplota vody na vstupu do ohříváku [°C] 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Petr Nytra 

Retrofit parní turbíny 

 

53 

 

t2v teplota vody na výstupu z ohříváku [°C] 

tIII teplota odběru III [°C] 

tk teplota za strojem [°C] 

t0 teplota před vstupem do turbíny [°C] 

u obvodová rychlost [m/s] 

u/ciz rychlostní poměr  [-] 

v0 měrný objem na vstupu [m3/kg] 

v1 měrný objem za rozváděcí řadou [m3/kg] 

w1 relativní rychlost za rozváděcí řadou [m/s] 

w1a axiální složka relativní rychlosti za rozváděcí řadou [m/s] 

w2  relativní rychlost za oběžnou řadou [m/s] 

w2,iz izoentropická relativní rychlost za oběžnou řadou [m/s] 

z počet stupňů [-] 

z0 ztráta v rozváděcí lopatkové mříži [J/kg] 

z1 ztráta v oběžné lopatkové mříži [J/kg] 

z5 ztráta profilu [J/kg] 

zc ztráta výstupní rychlosti [J/kg] 

zr počet břitů bandáže [-] 

zsegm počet ostřikových segmentů po obvodu [-] 

α součinitel zohledňující parciální ostřik [-] 

α1 náběžný úhel [°] 

α2 úhel absolutní rychlosti za oběžnou řadou [°] 

β2 úhel relativní rychlosti za oběžnou řadou [°] 

γ úhel nastavení mříže [°] 

δ koeficient [-] 

δa axiální vůle [m] 

δekv ekvivalentní vůle [m] 

δr radiální vůle [m] 

ε parciální ostřik [-] 

ηtdi termodynamická účinnost [-] 

ηu obvodová účinnost [-] 

μ1 průtokový součinitel [-] 

ξ5 poměrná profilová ztráta [-] 

ξ5 ztráta ventilací disku [-] 

ξ6 ztráta parciálním ostřikem [-] 

ξ61 ztráta ventilací neostříknutých lopatek [-] 

ξ62 ztráta na okrajích pásma ostřiku [-] 

ξ7 ztráta radiální mezerou [-] 

ξv ztráta rozvějířením [-] 

ρ stupeň reakce [-] 

ρš stupeň reakce na špici lopatky [-] 

ϕ rychlostní součinitel pro stator [-] 

Ψ rychlostní součinitel pro rotor [-] 
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