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ABSTRAKT 

 
Předmětem této práce je kondenzační parní turbína o požadovaném výkonu 50MWe           

a daných vstupních a výstupních parametrech. Turbína je navržena jako dvou tělesová. Je 

navrhnuto bilanční schéma s přihříváním, regenerací a vzduchovým kondenzátorem. Následně 

je proveden termodynamický výpočet pro tři varianty vysokotlakého dílu o různých otáčkách. 

Výsledek je zhodnocen z hlediska vypočtené účinnosti i z ekonomického pohledu.  Výstupem 

je výběr varianty s nejlepšími parametry. Pro tuto variantu následují základní dimenzovací 

výpočty, návrh vyrovnávacího pístu a ucpávkového systému. Je nakreslen zjednodušený řez 

navrženým řešením. Nakonec je bilanční schéma upraveno na základě vypočtených údajů. Je 

vypočteno i bilanční schéma pro omezený výkon.   

Klíčová slova 

 

Parní turbína, účinnost, otáčky, bilanční schéma 

ABSTRACT 

 
The subject of the thesis is condensing steam turbine with the required power of 50MWe 

and set input and output parameters. The turbine is designed as a two-body turbine. There is 

also designed balance scheme with reheating, regeneration and air condenser. Subsequently, 

the thermodynamic calculation for three variations of high pressure part with different speeds 

is demonstrated. The result is evaluated in terms of calculated efficiency and also in an 

economic point of view. The output is a selection of the variation with the best parameters. 

Then the basic dimensioning calculations, the design of the leveling piston and the sealing 

system follows for this variation. A simplified section of this part is drawn. Finally, the balance 

scheme is adjusted based on the data and calculated for limited performance as well. 

Key words 

 

Condensing turbine, efficiency, speed, balance scheme 
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ÚVOD 
 

Parní turbína je unikátní stroj, který lidstvu slouží už stovky let. V Brně má jejich výroba 

dlouho tradici. Již v roce 1900 vystavili v Paříži zástupci První brněnské strojírny turbínu 

s novým typem regulace a převzali za ni zlatou medaili.[6] Od té doby prošla výroba parních 

turbín značným vývojem. Jsou vytvářeny stále sofistikovanější metody výpočtu parametrů 

turbíny a vyvíjeny nové materiály schopné odolat větším teplotám a namáhání. Vznikají nové 

systémy ucpávek, komplikované zkrucované tvary lopatek a mnoho dalšího. To vše slouží 

k dosažení co nejvyšší účinnosti stroje. Ještě do nedávna stačilo, aby turbína pracovala 

s vysokou účinnosti při svých nominálních parametrech. Dnes je však vlivem stále 

dynamičtějších podmínek v síti snaha zachovávat vysokou účinnost i v nenávrhových stavech. 

I v této práci hraje účinnost důležitou roli, a to především v souvislosti s otáčkami                             

a optimalizaci turbíny samotné, ale i s použitím přihřívání a regenerace v oběhu.  

V první části práce je na základě stanovených parametrů na vstupu i výstupu vypracované 

bilanční schéma. Turbína je koncipována jako dvou tělesová – tvořena vysokotlakým dílem  

a kombinovaným středo-nízkotlakým dílem. Mezi díly dochází k přihřívání páry. V oběhu  

je realizovaná regenerace. Ta je tvořena dvěma vysokotlakými ohříváky a třemi nízkotlakými. 

Na výstupu z turbíny je vzduchový kondenzátor. Součástí schématu je také napájecí nádrž 

s odplyněním.  

V další části se práce zaměřuje pouze na vysokotlaký díl turbíny. Jsou zde stanoveny 

základní parametry pro tři různé varianty s odlišnou hodnotou otáček. Výsledky jsou 

zhodnoceny nejen na základě vypočtené účinnosti, ale také z ekonomického hlediska. 

Výstupem je výběr varianty s nejlepšími parametry.  

Pro tuto variantu následuje podrobnější výpočet. Jsou vybrány vhodné profily lopatek  

a provedena pevnostní kontrola. Je navržen systém ucpávkové páry a vyrovnávací píst. Kapitola 

se zabývá i kontrolou kritických otáček. Na základě takto získaných údajů je vytvořen 

zjednodušený výkres řezu vysokotlakým dílem.  

Posledním úkonem této práce je úprava původního bilančního schématu. Korekce  

je provedena na základě vypočtené účinnosti vysokotlakého dílu. Bilanční schéma je následně 

upraveno pro provoz na 80% výkon.  

Práce využívá ke zjištění stavových veličin ve všech důležitých bodech doplňku X Steam 

pro Microsoft excel. K výpočtům byly využity metody probírané během studia a dostupné 

v literatuře. Je zřejmé, že tyto metody jsou zjednodušené a nejsou zcela aktuální. Vyžadují také 

zkušenost, kterou student píšící diplomovou práci může mít jen stěží.  Nejnovější metody  

a softwary jsou cenným a střeženým know-how firem a nejsou pro studenty dostupné. Cílem 

této práce tedy není, a ani nemůže být, najít nejlepší možné řešení zadaného problému. 

Smyslem této práce je pochopit a aplikovat základní principy a tím získat vhled do 

komplikované problematiky parních turbín, který může být dále rozvíjen v praxi.  
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1 Výpočet parního oběhu  

1.1 Popis zapojení 

Předmětem této práce je dvou-tělesová kondenzační parní turbína o elektrickém výkonu 

50 MWe. Vzhledem k tomu, že součástí zadání je navrhnout vysokotlaký díl (VT) pro 3 různé 

hodnoty otáček, je zřejmé, že VT díl je umístěn na vlastní hřídeli a přes převodovku je jeho 

kroutící moment přenášen na generátor. Kombinovaný středo-nízkotlaký (ST/NT) díl  

na generátor připojen přímo bez převodovky. Vzhledem k axiálnímu výstupu z obou dílu  

je generátor umístěn mezi nimi.  

Turbína je součástí cyklu s přihříváním, regenerací a vzduchovým kondenzátorem. 

Přihřívání je realizováno mezi jednotlivými díly turbíny nejběžnějším způsobem. Tedy 

vrácením páry do kotle a jejím přehřátím spalinami. Součástí cyklu je i napájecí nádrž, kde  

je realizováno odplynění. Regenerace se skládá ze tří nízkotlakých ohříváků (NTO) a dvou 

vysokotlakých ohříváků (VTO). Kondenzát je kaskádován do hlavního kondenzátoru.  

Dle zadaní je regulace turbíny škrtící, a tedy neobsahuje žádný regulační stupeň.  

Ve schématu na obrázku 1 je znázorněno zapojení. Je zde také pro přehlednost uvedeno 

označení důležitých bodů schématu, které je používáno v následujících kapitolách. 

Obrázek 1 Schéma zapojení. 
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1.2 Stav na vstupu do turbíny 

 

 

Pří výpočtu se vychází ze zadaných parametrů:  

Tlak admisní páry  𝑝0 = 134,00 𝑏𝑎𝑟 (1.1) 

Teplota admisní páry 𝑡0 = 538,0 °𝐶 (1.2) 

Zadáním vstupních hodnot do tabulek jsou dopočítány další potřebné veličina na vstupu: 

Entalpie admisní páry  𝑖0 = 𝑓(𝑝0; 𝑡0) = 3435,4 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.3) 

Entropie admisní páry 𝑠0 = 𝑓(𝑝0; 𝑡0) = 6,552 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 (1.4) 

Před vstupem do turbíny dochází ke ztrátě ve spouštěcí a rychlozávěrném ventilu. Tyto 

ztráty jsou zohledněny následovně: 

Je zvolen ztrátový součinitel, který se pohybuje v rozmezí 0,03 – 0,05 [1] 

 𝜉𝑧1 = 0,04 − (1.5) 

Následně je vypočten tlak před prvním stupněm: 

𝑝1 = (1 − 𝜉𝑧1) ∙ 𝑝0 = (1 − 0,04) ∙ 134 = 128,64 𝑏𝑎𝑟 (1.6) 

Při těchto ztrátových procesech nedochází ke změně entalpie. Pak je dáno, že: 

 𝑖0 = 𝑖1 = 3435,0 4 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.7) 

Nyní je možné stanovit potřebné veličiny na vstupu do turbíny  

 𝑡1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) = 535,9 °𝐶  (1.8) 

 𝑠1 =  𝑓(𝑝1; 𝑖1) = 6,569 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1  (1.9) 

 

 

1.3 Stav na výstupu turbíny  

 

Tlak na výstupu je znám ze zadání:  

 𝑝𝑘 = 0,04 𝑏𝑎𝑟 (1.10) 

Z výstupního tlaku lze stanovit také teplotu na výstupu do kondenzátoru, jelikož teplota  

je v oblasti mokré páry při konstantním tlaku také konstantní. 

 𝑡𝑘 = 𝑓(𝑝𝑘, 𝑥) = 29,0 °𝐶 (1.11) 

Dle zadání bude v oběhu použit vzduchový kondenzátor. Ty jsou vzhledem k nižší hodnotě 

přenosu tepla méně účinné než vodní kondenzátory. Proto se používají především tam, kde  

není dostatečný zdroj chladící vody. Teplota kondenzace je poměrně nízká a bude potřeba velmi 

dobré chlazení. Vyvstává tedy otázka, zda bude kondenzátor schopen se dostat na takto nízkou 

teplotu. To samozřejmě zaleží na jeho parametrech a také na teplotě okolního vzduchu. 

Nicméně teplota kondenzace přímo vyplývá ze zadaní a samotný návrh kondenzátoru není 

součástí práce a v práci s ní bude dále počítáno.  
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1.4 Rozdělení ohřátí napájecí vody a volba odběrových tlaků  

 

Nejdříve jsou řešeny parametry nízkotlaké regenerace. Ta je dle zadání tvořena třemi 

nízkotlakými ohříváky (NTO). Nejprve se stanoví potřebné celkové ohřátí ve všech NTO a tato 

hodnota se rozdělí mezi jednotlivé ohříváky.  

 

Teplota v napájecí nádrži odpovídá teplotě odplynění, která je známá ze zadání. 

 𝑡𝐷 = 150,0 °𝐶 (1.12) 

 

Je zvolen nedohřev hlavního kondenzátu na vstupu do napájecí nádrže. 

 𝛥𝑡𝐷 = 15,0 °𝐶 (1.13) 

 

Nyní je možné stanovit teplotu před vstupem do napájecí nádrže. 

 𝑡𝑘4 = 𝑡𝐷 − 𝛥𝑡𝐷 = 150,0 − 15,0 = 135,0 °𝐶  (1.14) 

 

Celkový ohřev v nízkotlaké regeneraci je tedy: 

    𝛥𝑡𝑁𝑇𝑂
𝐶𝐸𝐿𝐾 = 𝑡𝑘4 − 𝑡𝐾 = 135,0 − 29,0 = 106,0 °𝐶  (1.15) 

 

Rovnoměrné rozdělení je jednoduché, ale i praktické řešení ohřevu v NTO. 

 

 
𝛥𝑡𝑁𝑇𝑂 =

𝛥𝑡𝑁𝑇𝑂
𝐶𝐸𝐿𝐾

3
=

106,0

3
= 35,3 °𝐶 (1.16) 

Odhadne se nedohřev ẟt  ϵ (1,5 –  3)K[1]        

Volím: ẟt  = 2K (1.17) 

Teplota za NTO1 𝑡𝑘1 = 𝑡𝐾 + 𝛥𝑡𝑁𝑇𝑂 = 29,0 + 35,3 =  64,3 °𝐶 (1.18) 

Saturační teplota pro NTO1 𝑡𝑠𝑎𝑡
1 = 𝑡𝑘1 + ẟt = 64,3 + 2 = 66,3 °𝐶 (1.19) 

Saturační tlak potom: 𝑝𝑠𝑎𝑡
1 = 𝑓(𝑡𝑠𝑎𝑡

1 ) = 0,27 𝑏𝑎𝑟 (1.20) 

 

Pro stanovení tlaku, který bude v odběru VI pro NTO1 je třeba zohlednit ztráty v potrubí, 

které se stanoví dle vzorce:[1] 

𝑝𝑣𝑖 = 𝑝𝑠𝑎𝑡
1 ∙

1 + (11 − 𝑗)

100
= 0,27 ∙

1 + (11 − 1)

100
= 0,292 𝑏𝑎𝑟 (1.21) 

 kde j je pořadí ohříváku   

Stejným způsobem jako byly stanoveny parametry pro NTO1, byly spočteny i hodnoty  

pro zbylé dva nízkotlaké ohříváky. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1 společně 

s hodnotami pro VTO a odplynění, které byly vypočteny následovně: 

Jelikož je známa teplota odplynění, je dán i tlak:  

 𝑝𝐷 = 𝑓(𝑡𝐷) = 4,76 𝑏𝑎𝑟 (1.22) 

Stejně jako tomu bylo výše, je třeba zahrnout ztráty v potrubí, aby mohl být určen potřebný 

tlak v odběru. 

𝑝𝐼𝐼𝐼 = (𝑝𝐷 + 𝛥𝑝𝑧𝑑) ∙ 𝑘𝑜𝑑 = (4,76 + 2) ∗ 1,2 = 8,11 𝑏𝑎𝑟 (1.23) 

 kde 𝛥𝑝𝑧𝑑 jsou ztráty v potrubí [1]  

 kod ϵ (1,2 – 1,3)  
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Tlak před vstupem do NN 𝑝𝑘4 = 𝑓(𝑡𝑘4) = 3,13 𝑏𝑎𝑟 (1.24) 

U vysokotlaké regenerace je třeba vzít v úvahu i nárust teploty v napájecím čerpadle (NČ). 

Na rozdíl od kondenzátního čerpadla, které bylo možné zanedbat, jelikož se změna teploty 

pohybuje pouze v řádu setin až desetin stupně. [1]      

Volím dle doporučení v [1] 𝛥𝑡𝑁Č = 3 𝐾 (1.25) 

Ze zadaní je známá i požadovaná teplota napájecí vody.  

 𝑡𝑛𝑣 = 240 ,0 °𝐶 (1.26) 

Jsou tedy dány veškeré teploty k dopočtení celkového ohřevu ve vysokotlaké regeneraci.  

𝛥𝑡𝑉𝑇𝑂
𝐶𝐸𝐿𝐾 = 𝑡𝑁𝑉 − 𝑡𝐷 − 𝛥𝑡𝑁Č = 240,0 − 150,0 − 3 = 87,0 °𝐶 (1.27) 

 

Na rozdíl od nízkotlaké regenerace, kde bylo ohřátí rozděleno rovnoměrně, se u vysokotlaké 

regenerace z termodynamických důvodů volí ohřátí ve VTO2 asi 1,5x vyšší než ve VTO1. [1]      

 ΔtVTO1  =  34,8 °C (1.28) 

Teplota na výstupu z VTO1 je potom:  

𝑡𝑛2  =  𝑡𝐷 +  𝛥𝑡𝑁Č  + 𝛥𝑡𝑉𝑇𝑂1  =  150,0 +  3 +  34,8 =  187,8 °𝐶 (1.30) 

Nedohřev  ẟtVTO  ϵ (3 –  5)K[1]  

Volím: ẟt   =  4 K (1.31) 

Saturační teplota tsat
VO1 = tn2 + ẟtVTO =  187,8 + 4 = 191,8 °C (1.32) 

Saturační tlak  𝑝𝑠𝑎𝑡
𝑉𝑇𝑂 = 𝑓(𝑡𝑠𝑎𝑡

𝑉𝑇𝑂1) = 13,01 𝑏𝑎𝑟 (1.33) 

Tlak v odběru    

𝑝𝐼𝐼 = 𝑝𝑠𝑎𝑡
𝑉𝑇𝑂1 ∙

1 + (11 − j)

100
= 13,01 ∙

1 + (11 − 4)

100
= 13,97 𝑏𝑎𝑟 (1.34) 

Stejným způsobem se stanoví i hodnoty pro VTO 2. Shrnutí vypočtených odběrových 

parametrů je uvedeno v následující tabulce. 

 

 

Tabulka 1 Shrnutí vypočtených odběrových parametrů. 

 
 

 

 

 

 

Ohřívák NTO1 NTO2 NTO3 NN VTO1 VTO2

Teplota vody za ohřívákem °C 64,3 99,7 135,0 150,0 187,8 228,9

Nedohřev K 2,0 1,5 2,0 - 4,0 4,0

Teplota sytosti páry v ohříváku °C 66,3 101,7 137,0 150,0 191,8 232,9

Tlak páry v ohříváku bar 0,27 1,08 3,32 4,76 13,05 29,48

δpj - 0,10 0,09 0,08 - 0,07 0,06

Číslo odběru - VI V IV III II I

Tlak páry v odběru bar 0,29 1,17 3,58 8,11 13,97 31,25
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1.5 Přírůstky tlaků v čerpadlech  

    

Pro stanovení parametrů za čerpadlem je třeba nejprve odhadnout dílčí ztráty, které je třeba 

pokrýt. Odhady vycházejí z doporučených hodnot z [1]. 

Napájecí čerpadlo:   

Ztráta mezi kotlem a turbínou 𝛥𝑝𝑝𝑝 = 0,06 ∙ 𝑝0 =  0,06 ∙ 134,00 =  8,04 𝑏𝑎𝑟 (1.35) 

Ztráta na vodní straně kotle  𝛥𝑝𝑘 = 0,2 ∙ 𝑝0 = 0,2 ∙ 134,00 = 26,80 𝑏𝑎𝑟 (1.36) 

Ztráty v potrubí napájecí vody 𝛥𝑝𝑛𝑣 = 2,50 𝑏𝑎𝑟 (1.37) 

Ztráty ve VTO ∆𝑝𝑉𝑇𝑂 = 2,00 𝑏𝑎𝑟 (1.38) 

Geodetický rozdíl tlaků při odhadnutém Δh = 20 m  

∆𝑝𝑔𝑒𝑜𝑑 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ∆ℎ = 1000 ∙ 9,81 ∙ 20 ∙ 10−5 = 1,96 𝑏𝑎𝑟 (1.39) 

Suma ztrát  ∑𝛥𝑝 = 41,30 𝑏𝑎𝑟  (1.40) 

Nyní lze stanovit tlak za NČ   

𝑝𝑁Č = 𝑝0 + ∑𝛥𝑝 = 134,00 + 41,30 = 175,30 𝑏𝑎𝑟 (1.41) 

Přírůstek tlaku v NČ   

∆𝑝𝑁Č = 𝑝𝑁Č − 𝑝𝐷 = 175,30 − 4,76 = 170,54 𝑏𝑎𝑟 (1.42) 

Aby bylo možné vypočítat entalpii kondenzátu za čerpadlem, je nejprve nutné stanovit 

průměrnou hodnotu měrného objemu. To je hodnota průměru mezi měrným objemem za a 

před čerpadlem.  

 

Hodnota měrného objemu v těchto bodech je stanovena z výše určených tlaků. 

𝑣𝑁Č =
𝑣𝑁Č

𝑃Ř𝐸𝐷 + 𝑣𝑁Č
𝑍𝐴

2
=

0,0010905 + 0,0010826

2
= 0,00108657 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.43) 

Odhad účinnosti NČ  𝜇𝑁Č = 0,8 (1.44) 

Přírůstek entalpie v NČ  

∆𝑖𝑁Č =
∆𝑝𝑁Č ∙ 𝑣𝑁Č

𝜇𝑁Č

=
170,54 ∙ 0,00108657

0,8
= 23,16 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.45) 

Entalpie za napájecí nádrží 𝑖𝑁𝑁 = 𝑓(𝑡𝐷) = 632,25 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.46) 

Entalpie vody za NČ    

𝑖𝑛1 = 𝑖𝑛𝑛 + ∆𝑖𝑁Č = 632,25 + 23,16 = 655,41 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.47) 

Dále je třeba odhadnout ztráty, které bude nutné pokrýt kondenzátním čerpadlem.  

Odhad ztráty v jednom NTO ∆𝑝 ∈ (0,5 − 1)[1] 𝑏𝑎𝑟  

Volím ∆𝑝 = 0,75 𝑏𝑎𝑟 (1.48) 

 ∆𝑝𝑁𝑇𝑂 = 3 ∙ ∆𝑝 = 3 ∙ 0,75 = 2,25 𝑏𝑎𝑟 (1.49) 

Ztráty v zařízení pro čištění a úpravu kondenzátu  

 ∆𝑝č𝑘 ∈ (3 − 5)[1] 𝑏𝑎𝑟  

Odhaduji  ∆𝑝Č𝐾 = 3,00 𝑏𝑎𝑟 (1.50) 

Tlaková ztráta v potrubí nízkotlaké regenerace   
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 ∆𝑝𝑘𝑝 ∈ (1 − 2)[1] 𝑏𝑎𝑟  

Volím ∆𝑝𝑘𝑝 = 1,50 𝑏𝑎𝑟 (1.51) 

Tlaková ztráta regulačního zařízení hladiny v kondenzátoru  

 ∆𝑝𝑔𝑒𝑜𝑑𝑙 = 5,00 𝑏𝑎𝑟 (1.52) 

Rozdíl tlaku daný převýšením odplyňovače vůči čerpadlu  

 𝛥𝑝𝑟ℎ ∈  (1,5 –  4)[1] 𝑏𝑎𝑟   

Odhaduji  ∆𝑝𝑟ℎ = 2,50 𝑏𝑎𝑟 (1.53) 

Součet ztrát  ∑𝑝𝐾Č = 14,20 𝑏𝑎𝑟 (1.54) 

Tlak za KČ   

𝑝𝐾Č = 𝑝𝑘4 + ∑𝛥𝑝𝐾Č = 3,13 + 14,24 = 17,38 𝑏𝑎𝑟 (1.55) 

 

 

1.6 Návrh expanzní křivky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT díl je na doporučení konzultanta navržen pro jednoduchost bez odběrů. Parametry na jeho 

výstupu tedy odpovídají hodnotám spočteným v kapitole 1.4 pro první odběr. Značení 

použité ve výpočtu je patrné z diagramu na obrázku 2 

Tak na výstupu z VT dílu  𝑝2 = 𝑝𝑜
𝐼 = 30,90 𝑏𝑎𝑟 (1.56) 

  

Obrázek 2 Návrh expanzní křivky VT dílu. 
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Entalpie na výstupu při izoentropické expanzi 

 𝑖2
𝑖𝑧 = 𝑓(𝑠1; 𝑝2) = 3020,6 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.57) 

Izoentalpický spád   

𝐻𝑉𝑍
𝐼𝑍 = 𝑖1 − 𝑖2

𝑖𝑧 = 3435,4 − 3050,6 = 414,8 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.58) 

Odhad účinnosti VT dílu  𝜇𝑇𝐷𝑖
𝑉𝑇 = 0,87 −  (1.59) 

Skuteční entalpický spád    

𝐻𝑉𝑇 = 𝜇𝑇𝐷𝑖 ∙ 𝐻𝑉𝑇
𝐼𝑍 = 0,87 ∙ 474,8 = 360,9 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 (1.60) 

Skutečná entalpie na výstupu  

   𝑖2 = 𝑖1 − 𝐻𝑉𝑇 = 3435,4 − 360,9 = 3074,5 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.61) 

Entropie na výstupu 𝑠2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 6,66 𝑘𝐽 · 𝑘𝑔−1 (1.62) 

Výstupní teplota 𝑡2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 332,5 °𝐶  (1.63) 

 

Zbylé odběry pro regeneraci a odplynění jsou realizovány na kombinovaném ST/NT dílu. 

Expanzní křivku je nutné rozdělit na 6 oblastí. Každá z nich končí na tlaku potřebném  

pro odběr, které byly vypočteny v kapitole 1.4. Získané údaje jsou použity v další kapitole 

ke stanovení poměrného množství v odběrech α, viz obrázek 3. 

 
 

 

 

 

Obrázek 3 Rozdělení expanzní křivky 

kombinovaného ST/NT dílu. 
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Výpočet parametrů musí být tedy stanoveny pro každý kužel zvlášť. Digram expanze  

pro první kužel je zobrazen na obrázku 3. Je zde znázorněno použité značení. To je poté 

obdobné i pro zbývající oblasti.  

 

Obrázek 4 Diagram expanze v prvním kuželu ST/NT dílu. 

 

Parametry na vstupu do ST/NT dílu:  

Teplota po přihřátí páry 𝑡3 = 538,0 °𝐶 (1.64) 

Tlaková ztráta mezi díly je známá ze zadání   

                                      ∆𝑝𝑧𝑥 = 𝜉𝑧𝑥 ∙ 𝑝2 = 0,1 ∙ 30,92 = 3,09 𝑏𝑎𝑟 (1.65) 

Tlak na vstupu je pak 𝑝3 = 𝑝2 −  ∆𝑝𝑧𝑥 = 30,92 − 3,09 = 27,83 𝑏𝑎𝑟 (1.66) 

Entalpie na vstupu 𝑖3 = 𝑓(𝑝3; 𝑡3) = 3544,6 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.67) 

Entropie na výstupu 𝑠3 = 𝑓(𝑝3; 𝑡3) = 7,38 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔1 ∙ 𝐾−1 (1.68) 

Tlak na konci kužele odpovídá tlaku v odběru pro VTO1 stanoveném v kapitole 1.4. 

 𝑝𝑂
𝐼𝐼 = 13.97 𝑏𝑎𝑟 (1.69) 

Entalpie na konci izoentropické expanze  

 𝑖𝑂𝐼𝐼
𝐼𝑍 = 𝑓(𝑠3; 𝑝𝑂

𝐼𝐼) = 3309,1 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.70) 

Izoentropický spád na úseku I.  

𝐻𝐼
𝐼𝑍 = 𝑖3 − 𝑖𝑂𝐼𝐼

𝐼𝑍 = 3544,6 − 3309,1 = 234,5 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.71) 

Odhad účinnosti úseku I 𝜇𝑇𝐷𝑖
𝑆𝑇/𝑁𝑇

𝐼 = 0,86 (1.72) 
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Entalpický spád při reálné expanzi  

𝐻𝐼 = 𝜇𝑇𝐷𝑖
𝑆𝑇/𝑁𝑇

𝐼 ∙ 𝐻𝐼
𝐼𝑍 = 0,86 ∙ 234,5 = 202,6 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.73) 

Skutečná entalpie v odběru pro VTO1  

𝑖𝑜
𝐼𝐼 = 𝑖3 − 𝐻𝐼 = 3544,6 − 202,6 = 3320,8 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.74) 

Entropie v odběru pro VTO1 𝑠𝑂
𝐼𝐼 = 𝑓(𝑝𝑂

𝐼𝐼; 𝑖𝑂
𝐼𝐼) = 7,43 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 (1.75) 

Teplota v odběru pro VTO1 𝑡𝑂
𝐼𝐼 = 𝑓(𝑝𝑂

𝐼𝐼; 𝑖𝑂
𝐼𝐼) = 438,9 °𝐶 (1.76) 

 

Analogickým způsobem jsou určeny průběhy expanze i ve zbylých úsecích. Pro lepší 

přehlednost jsou výsledné hodnoty uvedeny v tabulce 2. 

 

 

Tabulka 2 Výsledky návrhu expanzní křivky. 

 

Veličina Jednotka VT díl  I  II III IV V  VI

Entalpie na vstupu kJ·kg
-1

3435.4 3544.4 3338.9 3193.5 3002.8 2789.1 2581.6

Etropie na výstupu kJ·kg
-1

·K
-1

6.57 7.37 7.42 7.45 7.50 7.57 7.65

Tlak na výstupu bar 31.25 13.97 8.11 3.58 1.17 0.29 0.04

Entalpie na výstupu při 

izontropické expanzy
kJ·kg

-1 3020.6 3305.5 3173.6 2976.8 2760.0 2553.3 2306.2

Izoetropický spád kJ·kg
-1

414.8 238.8 165.3 216.7 242.8 235.8 275.4

Odhad účinnosti  - 0.87 0.86 0.88 0.88 0.88 0.88 0.84

Skutečný entalpický spád kJ·kg
-1

360.9 205.4 145.5 190.7 213.7 207.5 231.4

Skutečná entalpie na výstupu kJ·kg
-1

3074.5 3338.9 3193.5 3002.8 2789.1 2581.6 2350.3

Skutečná entropie na vástupu kJ·kg
-1

·K
-1

6.66 7.42 7.45 7.50 7.57 7.65 7.80

Teplota na výstupu °C 333.80 437.49 364.98 268.03 156.92 68.47 28.96

Měrný objem na výstupu m
3
·kg

-1
0.084 0.231 0.358 0.689 1.678 5.267 31.882

ST/NT díl
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2 Energetické a hmotnostní bilance  
 

V předchozí kapitole byla na základě odhadnutých účinností předběžně vypočtena 

expanzní křivka. Ta je rozdělena na několik kuželů kvůli odběrům pro nízkotlakou regeneraci, 

vysokotlakou regeneraci a odplynění. Je tedy zřejmé, že v každém kuželu turbíny bude jiný 

hmotnostní průtok páry. Ty jsou stanoveny v následující kapitole na základě energetických 

bilancí ohříváků. Poměrné množství odvedené páry je nejdříve zjištěno pro VTO2 a dále  

je postupováno proti směru proudění kondenzátu. Kondenzát je kaskádován do hlavního 

vzduchového kondenzátoru. 

 

 

2.1 Vysokotlaká regenerace 

 

Vysokotlaká regenerace slouží k zvýšení teploty napájecí vody. To má pozitivní vliv  

na účinnost a zároveň slouží jako ochrana kotle před nízkoteplotní korozí. Pro vysokotlakou 

regeneraci je použita pára mezi díly a také z prvního odběru z kombinovaného ST/NT dílu.  

V obou případech je pára ještě značně přehřátá a tlak vysoký. Je tedy vhodné použít srážeče 

přehřátí. Ty se v praxi, dle informace od konzultanta, používají při tlaku nad 11,5 bar a teplotě 

alespoň o 90 °C vyšší, než je teplota sytosti. Zapojení VTO2 je realizováno dle obrázku 5.  

 

 

Obrázek 5 Schéma zapojení VTO2. 

 

Přehřátá pára o parametrech O5 nejprve proudí do výše zmíněného srážeče přehřátí, kde 

je schlazena na teplotu přibližně 30 °C nad mez sytosti. Za srážečem přehřátí má parametry 

O5p. Následně se pára dostává do ohříváku s podchlazovačem, který zkondenzovaná pára 

opouští s parametry O5k. Kondenzát o těchto parametrech je následně kaskádován do VTO1. 

Napájecí voda vchází ve stavu n2, který odpovídá výstupu z VTO1. Voda z VTO2 odchází  

o teplotě n3. Následně je ještě zaveden do srážečů přehřátí obou vysokotlakých ohříváků,  

ve kterých je ohřáta na požadovanou teplotu 240 °C. Následný výpočet je proveden v 

poměrných hmotnostních veličinách α, které vyjadřují poměr mezi množstvím páry v odběru a 

celkovým množstvím páry z kotle. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Helena Woffová  

Účinnost turbíny jako funkce otáček 

 

23 

 

Teplota na výstupu z VTO2 byla vypočtena iteračně z entalpie dle rovnice (2.23) tak, aby 

napájecí vody měla požadovanou teplotu. 

 𝑡𝑛3 = 228,9 °𝐶 (2.1) 

Ve výpočtu jsou stanoveny i tlaky na vodní straně. Je to však spíše formalita, jelikož změny 

tlaku mají na entalpii vody velice malý vliv. Bylo by možné změny tlaku na vodní straně 

zanedbat a považovat jej za konstantní.  

Tlak vody na výstupu z VTO2   

𝑝𝑛3 = 𝑝𝑛č −
∆𝑝𝑛𝑝

2
− ∆𝑝𝑉𝑇𝑂 −

∆𝑝𝑔𝑒𝑜

2
= 175,00 −

2,50

2
− 2,00 −

1,96

2
= 171,10 𝑏𝑎𝑟 (2.2) 

Entalpie na výstupu 𝑖𝑛3 = 𝑓(𝑡𝑛3; 𝑝𝑛3) = 988,5 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.3) 

Teplota na vstupu do VTO2 odpovídá teplotě na výstupu z VTO1 stanovené v předchozí 

kapitole. 

 𝑡𝑛2 = 187,8 °𝐶 (2.4) 

Tlak vody na vstupu do VTO1  

𝑝𝑛2 = 𝑝𝑛č −
∆𝑝𝑛𝑝

2
−

∆𝑝𝑉𝑇𝑂

2
−

∆𝑝𝑔𝑒𝑜

4
= 175,00 −

2,50

2
−

2,00

2
−

1,96

4
= 172,60 𝑏𝑎𝑟 (2.5) 

Entalpie vody na vstupu 𝑖𝑛2 = 𝑓(𝑡𝑛2; 𝑝𝑛2) = 805,6 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.6) 

Ve srážeči přehřátí se teplota páry sníží na teplotu přibližně o 30 °C vyšší, než je teplota 

sytosti. [1]   

 𝑡𝑂5𝑃 = 𝑡𝑠𝑎𝑡(𝑝𝑜
𝐼 ) + 30,0 = 232,9 + 30 = 262,9 °𝐶 (2.7) 

Entalpie páry za chladičem 𝑖𝑂5𝑃 = 𝑓(𝑝𝑠𝑎𝑡
𝑉𝑇𝑂2; 𝑡𝑂5𝑃) = 2897,0 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.8) 

Teplota podchlazení se volí o 6-12 °C vyšší, než je teplota studené vody.[1]  

 𝑡𝑝𝑜𝑑 = 𝑡𝑛2 + 8 = 187,8 + 8 = 195,8 °𝐶 (2.9) 

Entalpie kondenzátu na výstupu   

 𝑖𝑂5𝐾 = 𝑓(𝑡𝑝𝑜𝑑) = 833,5 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.10) 

Bilanční rovnice pro VTO2 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ (𝑖𝑛3 − 𝑖𝑛2) = 𝑚𝑜5 ∙ (𝑖𝑜5𝑝 − 𝑖𝑜5𝑘) (2.11) 

Rovnice byla následně podělena celkovým hmotnostním průtokem, který v této fázi není 

známý, aby bylo získáno poměrné množství. 

 
𝛼𝑜5 =

𝑖𝑛3 − 𝑖𝑛2

𝑖𝑜5𝑝 − 𝑖𝑜5𝑘
=

988,5 − 805,6

2897,0 − 833,5
= 0,089 − (2.12) 

Tím je známo poměrné množství v odběru pro VTO2. V dalším kroku je obdobným způsoben 

stanoveno poměrné množství pro VTO1. Teplota vstupu odpovídá teplotě na výstupu 

z odplyňovače, která je mírně vyšší o ohřátí v napájecím čerpadle.  

 𝑡𝑛1 = 𝑡𝐷 + ∆𝑡𝑁Č = 150,0 + 3,0 = 153,0 °𝐶 (2.13) 

Tlak za NČ byl stanoven v přechozích kapitolách.  

 𝑝𝑛1 = 175,30 𝑏𝑎𝑟 (2.14) 

Z toho vyplývá entalpie na vstupu do VTO2.  

 𝑖𝑛1 = 𝑓(𝑡𝑛1; 𝑝𝑛1) = 655,7 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.15) 

Parametry potřebné pro získání entalpií byly stanoveny stejným způsobem jako výše pro 

VTO2. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3. 

 𝑖𝑂4𝑃 = 2864,8 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.16) 
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 𝑖𝑂4𝐾 = 666,9 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

(2.17) 

Při stanovení poměrného množství je v bilanční rovnici nutné zahrnout i kaskádování 

kondenzátu z VTO2. 

𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ (𝑖𝑛2 − 𝑖𝑛1) = 𝑚𝑂4 ∙ (𝑖𝑂4𝑃 − 𝑖𝑂4𝐾) + +𝑚𝑜5 ∙ (𝑖𝑜5𝑘 − 𝑖𝑂4𝐾) (2.18) 

𝛼𝑂4 =
(𝑖𝑛2 − 𝑖𝑛1)

(𝑖𝑂4𝑃 − 𝑖𝑂4𝐾)
− 𝛼𝑂5 ∙

(𝑖𝑂5𝐾 − 𝑖04𝑘)

(𝑖𝑂4𝑃 − 𝑖𝑂4𝐾)
= 0,061 − (2.19) 

Následně je ověřeno, zda teplota napájecí vody po průchodu srážeči přehřátí skutečně bude 

mít požadovaných 240 °C. 

Entalpie na vstupu do chladiče VTO2  

 𝑖𝑂5 = 𝑓(𝑡𝑂𝐼; 𝑝𝑠𝑎𝑡
𝑉𝑇𝑂2) = 3144,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.20) 

Entalpie na vstupu do chladiče VTO1  

 𝑖𝑂4 = 𝑓(𝑡𝑂𝐼𝐼; 𝑝𝑠𝑎𝑡
𝑉𝑇𝑂1) = 3340,2 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.21) 

Entalpie napájecí vody 𝑖𝑁𝑉 = 𝑖𝑛3 + 𝛼𝑂5 ∙ (𝑖𝑂5 − 𝑖𝑂5𝑃) + 𝛼𝑂4 ∙ (𝑖𝑂4 − 𝑖𝑂4𝑃) = 

= 988,5 + 0,089 ∙ (3114,3 − 2897,0) + 0,061 ∙ (3340,2 − 2864,8)
= 1039,7 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 

(2.22) 

Tlak napájecí vody    

𝑝𝑁𝑉 = 𝑝𝑛č − ∆𝑝𝑉𝑇𝑂 − ∆𝑝𝑛𝑝 −
∆𝑝𝑔𝑒𝑜

2
= 175,3 − 2,0 − 2,5 −

1.96

2
= 170,0 𝑏𝑎𝑟 (2.23) 

Teplota napájecí vody 𝑡𝑁𝑉 = 𝑓(𝑖𝑁𝑉; 𝑝𝑁𝑉) = 240,0 °𝐶 (2.24) 

Při tomto rozdělení teplot tedy návrh odpovídá zadání a napájecí voda má požadovanou 

teplotu.  
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2.2 Odplyňovač 

 

Odplyňovač je směšovací výměník, není zde tedy třeba brát v úvahu nedohřev. Proudí  

do něj kondenzát z nízkotlaké regenerace, který se dostává do přímého kontaktu s parou 

z odběrů. Je důležité, aby vstupující kondenzát měl co nejvyšší výměnnou plochu. Toho je 

dosahováno například jeho rozstřikováním. Dochází k ohřevu na úroveň syté kapaliny. Jelikož 

s rostoucí teplotou klesá rozpustnost plynu ve vodě, dojde k jejich uvolnění a ty jsou pak 

ventilem vypouštěny ven z nádrže. Schéma odplyňovače je znázorněno a obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6 Schéma odplyňovače. 

 

Ve výpočtu je také zohledněno poměrné množství odluhu, které odchází z odplyňovače.  

Pro účel předběžného výpočtu bylo toto množství odhadnuto.  

 𝛼𝑧 = 0,01 −  (2.25) 

Entalpie vody v nádrži 𝑖𝐷 = 𝐹(𝑡𝐷) = 632,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.26) 

Entalpie vody na vstupu 𝑖𝑘4 = 𝑓(𝑡𝑘4) = 567,8 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.27) 

Za předpokladu, že tepelné ztráty v potrubí mezi odběrem a vstupem do odplyňovače jdou 

považovány za zanedbatelné, je teplota v odběru stejná jako teplota na vstupu do 

odplyňovače.  

 𝑡𝑑 = 𝑓(𝑝𝑂
𝐼𝐼𝐼; 𝑖𝑂

𝐼𝐼𝐼) = 365,0 °𝐶 (2.28) 

Entalpie páry pro odplynění 𝑖𝑑 = 𝑓(𝑝𝑂
𝐼𝐼𝐼; 𝑡𝐷) = 3199,6 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.29) 

Nyní lze sestavit bilanční rovnici pro odplyňovač.   

𝛼𝑑 = (1 − 𝛼𝑧) ∙
(𝑖𝐷 − 𝑖𝑘4)

(𝑖𝑑 − 𝑖𝑘4)
= (1 − 0,01) ∙

(632,3 − 567,8)

(3199,6 − 567,8)
= 0,025 − (2.30) 
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2.3 Nízkotlaká regenerace 

 

Nízkotlaká regenerace je dle zadání realizována pomocí tří ohříváků. Jejich zapojení  

je jednodušší ve srovnání s vysokotlakou regenerací, jelikož pára v odběrech již nedosahuje  

tak vysokých hodnot přehřátí a není tedy třeba užití srážeče přehřátí. Je zde zapojen 

kaskádovaný kondenzát z vysokotlaké regenerace a dochází k podchlazování kondenzátu, který 

je nakonec zaveden do hlavního vzduchového kondenzátoru. Zapojení NTO3 a použité značení 

je zřejmé z obrázku.  

 

 

Obrázek 7 Schémat zapojení NTO3. 

 

NTO3: 

Poměrné množství kondenzátu na výstupu 

 

 𝛼𝑘4 = 1 + 𝛼𝑧 − 𝛼𝑑 = 1 + 0,1 − 0,025 = 0,985 (2.31) 

Entalpie vody na vstupu  𝑖𝑘3 = 𝑓(𝑡𝑘3) = 417,6 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.32) 

Teplota páry na vstupu 𝑡𝑂
𝐼𝑉 = 𝑓(𝑝𝑂

𝐼𝑉; 𝑖𝑂
𝐼𝑉) = 268,0 °𝐶 (2.33) 

Entalpie páry na vstupu 𝑖𝑂3 = 𝑓(𝑡𝑂
𝐼𝑉; 𝑝𝑠𝑎𝑡3) = 3003,6 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.34) 

Teplota kondenzátu na výstupu se volí přibližně o 6-12 °C vyšší, než je teplota studené 

vody.[1] 

 𝑡𝑂3
𝐾 = 𝑡𝑘3 + 8,0 = 99,7 + 8,0 = 107,7 °𝐶 (2.35) 

Entalpie kondenzátu na výstupu  

 𝑖𝑂3
𝐾 = 𝑓(𝑡𝑂3

𝐾 ) = 451,4 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.36) 

Bilanční rovnice    

                   𝛼𝑂3 = 𝛼𝑘4 ∙
𝑖𝑘4 − 𝑖𝑘3

𝑖𝑜3 − 𝑖𝑜3
𝐾 − (𝛼𝑂5 + 𝛼𝑂4) ∙

𝑖𝑜4
𝐾 − 𝑖𝑂3

𝐾

𝑖𝑂3 − 𝑖03
𝐾   

= 0,985 ∙
567,8 − 417,6

3003,6 − 451,4
− (0,089 + 0,061) ∙

666,9 − 451,4

3003,6 − 451,4
= 0,045 − 

(2.37) 
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NTO2: 

Entalpie vody na vstupu 𝑖𝑘2 = 𝑓(𝑡𝑘2) = 269,2 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.38) 

Teplota páry na vstupu 𝑡𝑂
𝑉 = 𝑓(𝑝𝑂

𝑉; 𝑖𝑂
𝑉) = 156,9 °𝐶 (2.39) 

Entalpie páry na vstupu 𝑖𝑂2 = 𝑓(𝑡𝑂
𝑉; 𝑝𝑠𝑎𝑡2) = 2789,8 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.40) 

Teplota kondenzátu na výstupu  

 𝑡𝑂3
𝐾 = 𝑡𝑘2 + 12,0 = 64,3 + 12,0 = 76,3 °𝐶 (2.41) 

Entalpie kondenzátu na výstupu  

 𝑖𝑂2
𝐾 = 𝑓(𝑡𝑂2

𝐾 ) = 319,5 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.42) 

Bilanční rovnice    

                   𝛼𝑂2 = 𝛼𝑘4 ∙
𝑖𝑘3 − 𝑖𝑘2

𝑖𝑜2 − 𝑖𝑜2
𝐾 − (𝛼𝑂5 + 𝛼𝑂4 + 𝛼𝑂3) ∙

𝑖𝑂3
𝐾 − 𝑖𝑂2

𝐾

𝑖𝑂2 − 𝑖02
𝐾   

= 0,985 ∙
417,6 − 269,2

2789,8 − 319,5
− (0,089 + 0,061 + 0,045)

∙
451,4 − 319,5

2789,8 − 319,5
= 0,049 − 

(2.43) 

   

NTO1:   

Entalpie vody na vstupu  𝑖𝑘1 = 𝑓(𝑡𝑘1) = 121,4 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.44) 

Teplota páry na vstupu 𝑡𝑂
𝑉𝐼 = 𝑓(𝑝𝑂

𝑉𝐼; 𝑖𝑂
𝑉𝐼) = 68,5 °𝐶 (2.45) 

Entalpie páry na vstupu 𝑖𝑂1 = 𝑓(𝑡𝑂
𝑉𝐼; 𝑝𝑠𝑎𝑡1) = 2624,0 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.46) 

Teplota kondenzátu na výstupu   

 𝑡𝑂3
𝐾 = 𝑡𝑘3 + 8,0 = 99,7 + 8,0 = 107,7 °𝐶 (2.47) 

Entalpie kondenzátu na výstupu  

 𝑖𝑂3
𝐾 = 𝑓(𝑡𝑂3

𝐾 ) = 451,4 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.48) 

Bilanční rovnice    

                   𝛼𝑂1 = 𝛼𝑘4 ∙
𝑖𝑘2 − 𝑖𝑘1

𝑖𝑜1 − 𝑖𝑜1
𝐾 − (𝛼𝑂5 + 𝛼𝑂4 + 𝛼𝑂3 + 𝛼𝑂2) ∙

𝑖𝑂2
𝐾 − 𝑖𝑂1

𝐾

𝑖𝑂1 − 𝑖01
𝐾   

= 0,985 ∙
269,2 − 121,4

2624,0 − 171,6
− (0,089 + 0,061 + 0,045 + 0,049)

∙
319,5 − 171,6

2624,0 − 171,6
= 0,045 − 

(2.49) 
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2.4 Výsledné hodnoty a bilanční schéma 

 

Tabulka 3 shrnuje výsledky předchozích kapitol. Ukazuje vypočtené hodnoty 

v důležitých bodech pracovního oběhu. Tatáž data jsou graficky znázorněna ve schématu  

na obrázku 8. Schéma bylo pro lepší přehlednost zjednodušeno a hodnoty oproti tabulce 

zaokrouhleny. Nejsou tedy patrná všechna zapojení tak, jako na obrázku. Zapojení všech 

komponentů je však uvažováno stejné.  

 

Tabulka 3 Parametry pracovní látky v důležitých bodech schématu. 

 
 

 

 

V tabulce 4 jsou uvedeny vypočtené hmotnostní toky jednotlivými částmi oběhu. Dále  

je v tabulce vypočtena měrná práce a výkon turbíny. Tato data jsou podkladem pro určení 

absolutního hmotnostního průtoku.  

 

Tabulka 4 Měrná práce a výkon turbíny. 

 
 

Zařízení pracovního okruhu KO NO1 NO2 NO3 NN NČ VO1 VO2

Označení odběru KO VI V IV III - II I

Tlak páry v odběru bar 0,04 0,29 1,17 3,58 8,11 - 13,97 31,25

Entalpie páry v odběru kJ·kg
-1

2350,3 2581,6 2789,1 2976,8 3193,5 - 3338,9 3074,5

Tlak páry v ohříváku bar 0,04 0,27 1,08 3,32 4,76 - 13,05 29,48

Teplota páry - vstup do ohříváku °C 29,0 68,5 156,9 268,0 365,0 - 437,5 333,8

Teplota páry za chladičem °C - - - - - - 221,8 262,9

Teplota sytosti páry v ohříváku °C 29,0 66,3 101,7 137,0 150,0 - 191,8 232,9

Kondenzát topné páry -výstupní 

teplota 
°C 29,0 41,0 76,3 107,7 150,0 - 158,0 195,8

Entalpie kondenzátu na výstupu kJ·kg
-1

121,4 171,6 319,5 451,4 632,3 - 666,9 805,6

Ohřívané médium - výstupní 

teplota 
°C - 64,3 99,7 135,0 150,0 153,0 187,8 228,9

Tlak na vodní straně bar - 14,72 7,88 3,13 4,76 175,30 172,56 171,07

Entalpie ohřívané vody kJ·kg
-1

- 567,77 417,64 567,77 632,25 655,41 805,61 988,54
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Ke stanovení absolutního hmotnostního průtoku turbínou je třeba vzít v úvahu i 

mechanickou účinnost a účinnosti navazujících zařízení. Tyto hodnoty byly odhadnuty na 

základě doporučení konzultanta.  

Mechanická účinnost  𝜇𝑚 = 0,990 −  (2.50) 

Účinnost převodovky 𝜇𝑝 = 0,985 − (2.51) 

Účinnost generátoru 𝜇𝑝 = 0,988 − (2.52) 

Hmotnostní průtok páry   

𝑀𝑝 =
𝑃𝑆𝑉

𝜇𝑚 ∙ 𝜇𝑃 ∙ 𝜇𝐺 ∙ 𝑎𝑖
𝑇 =

50 ∗ 1000

0,990 ∙ 0,985 ∙ 0,988 ∙ 1306,2
= 39,73 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

(2.53) 

                                                                                                          = 143,0 𝑡 ∙ ℎ−1  

Obrázek 8 Bilanční schéma tepelného oběhu. 
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Dále byla vypočtena poměrná množství vynásobena absolutním hmotnostním průtokem. 

Výsledné hodnoty uvádí tabulka 5. 

 

 

Tabulka 5 Absolutní hodnoty hmotnostních průtoků v odběrech. 

 
 

 

Nakonec je stanovena tepelná účinnost a měrná spotřeba tepla. 

Entalpie páry po přihřátí  𝑖2´ = f(p2; 𝑡𝑝𝑝) = 3541,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.54) 

Teplo z kotle přivedené do oběhu  

𝑞1 = 𝑖0 − 𝑖𝑛𝑣 + (1 − 𝛼𝑂5) ∙ (𝑖2´ − i2)

= 3434,4 − 1039,7 + (1 − 0,089) ∙ (3541,3 − 3074,5)

= 2821,1 𝑘𝑗 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

 

 

(2.55) 

Vnitřní tepelná účinnost oběhu 
𝜇𝑇𝐷𝑖 =

𝑎𝑖

𝑞𝑖
=

1306,2

2821,1
= 0,463 − 

 

(2.56) 

Tepelná účinnost oběhu na svorkách generátoru  

 
𝜇𝑡𝑠𝑣 =

𝑃𝑠𝑣

𝑞1 ∙ 𝑀𝑝
=

50 ∙ 1000

2821,1 ∙ 39,73
= 0,446 − 

 

(2.57) 

 

Účel odběru Číslo odběru Hmotnostní průtok 

Odběr pro VTO2 I 3,52 kg·s
-1

Odběr pro VTO1 II 2,44 kg·s
-1

Odběr pro odplynění III 0,98 kg·s
-1

Odběr pro NTO3 IV 1,80 kg·s
-1

Odběr pro NTO2 V 1,94 kg·s
-1

Odběr pro NTO1 VI 1,77 kg·s
-1
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3 Předběžný výpočet vysokotlakého dílu 
 

Dle zadání bude v další části výpočet prováděn pouze pro VT díl turbíny. Navrženy budou 

3 varianty vysokootáčkového VT dílu.  

 

 𝑛1 = 5500 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 = 91,67 𝑜𝑡 ∙ 𝑠−1 (3.1) 

 𝑛2 = 6500 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 = 108,34 𝑜𝑡 ∙ 𝑠−1 (3.2) 

 𝑛3 = 8000 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 = 133,34 𝑜𝑡 ∙ 𝑠−1 (3.3) 

Díl je navrhován jako vícestupňový. Lopatkování je dle zadaní firmy přetlakové. 

Regulace je škrtící a VT díl tedy neobsahuje žádný regulační stupeň. Předběžný návrh slouží 

ke stanovení přibližných rozměrů průtočného kanálu a počtu stupňů turbíny, které je nezbytné 

znát pro následný detailní výpočet. Tento výpočet bude proveden metodou 
𝑐𝑎

𝑢
.Tato metoda  

je použitelná při splnění následujících předpokladů:[1] 

• Hmotnostní průtok skupinou stupňů se nemění – z výše provedeného návrhu 

vyplývá, že první odběr je realizován na výstupu z VT dílu. Hmotnostní průtok 

je tedy konstantní pro celý díl a můžeme na něj aplikovat tuto metodu jako  

na celek.   

• Proudění je sledováno na středním průměru po válcové ploše.  

• Axiální rychlost na vstupu a výstupu je stejná.  

• Stupeň reakce ρ = 0,5 – navrhovat budeme přetlakové lopatkování a nic nebrání 

uvažovat tento stupeň reakce. 

• Aby měla metoda přijatelnou přesnost, nesmí měrný objem narůstat příliš rychle 

a střední průměry prvního a posledního stupně se nesmí příliš lišt. 

Jelikož jsou výše uvedené podmínky v tomto případě splněny, je možné použít tuto 

metodu s přijatelnou přesností. Veškeré postupy jsou prováděny na základě podkladů v [1]. 

Prvním krokem v této metodě je volba bezrozměrného Parsonsova čísla. To v podstatě 

určuje kvalitu turbíny a čím je jeho hodnota vyšší, tím kvalitnější turbínu navrhujeme.[1]  

To platí pouze do určité hranice, za kterou již další zvyšování Parsonsova čísla nevede  

ke zvýšení účinnosti. Ze zadání není známo, jaké bude využití této turbíny a zda je hlavním 

požadavkem kvalita či cena. Vzhledem k tomu, že je při relativně malém výkonu v oběhu 

realizováno přihřívání, lze usuzovat, že účinnost oběhu je prioritní. Pro potřeby předběžného 

výpočtu bylo zvoleno několik hodnot Parsonsova čísla z doporučeného intervalu hodnot (0,6 – 

0,85). [1] Větší množství variant bylo vypočteno, jelikož se v metodě některé parametry volí. 

Kvůli nezkušenosti s touto metodou je tedy zapotřebí vyzkoušet více variant a nakonec zvolit 

tu, která dává nejlepší smysl. Zde bude uveden pouze postup pro jednu z nich, která byla 

následně použita pro potřeby detailního výpočtu.  

 

Volba středního Parsonsova čísla   

 𝑃𝑎𝑠 𝜖 (0,60 − 0,85)  

Volím  𝑃𝑎𝑠 = 0,80 − (3.4) 

Pro první stupeň je hodnota Pa obvykle o něco nižší.  

 𝑃𝑎1 = (0,90 − 0,9) ∙ 0,80 (3.5) 

Dalším údajem, který je třeba vhodně zvolit je výstupní úhel.  

 𝛼1 = 12° (3.6) 
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Z takto zvolených hodnot byla z grafu na obrázku 9 odečtena hodnota poměru 
ca

u
 . 

 

  

Obrázek 9 Diagram pro výpočet skupiny přetlakových stupňů – převzato z [1]. 

Odečtená hodnota  𝑐𝑎

𝑢
= 0,258 − (3.7) 

 

Dalším krokem je volba délky lopatek prvního stupně. a má dle doporučení v [1] minimální 

hodnotu 30 mm. 

Volba délky lopatky 𝑙1 = 32 𝑚𝑚 (3.8) 

V hmotnostním průtoku spočteném v předchozím kapitole je třeba zohlednit průtok ucpávkou 

vyrovnávacího pístu. Ta byla pro potřeby předběžného výpočtu odhadnuta. Později 

v detailním výpočtu bude stanovena přesněji.  

 𝑀 = (1 − 0,01) ∙ 𝑀𝑝 = 0,99 ∙ 39,73 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 (3.9) 

Měrný objem na vstupu 𝑣1 = 𝑓(𝑝1; ℎ1) = 0,0265 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.10) 

Střední průměr lopatkování na vstupu byl stanoven z následujícího vzorce pro všechny 3 

hodnoty otáček. 

𝐷1
𝑛1 =

1

𝜋
∙ √

𝑀 ∙ 𝑣1

𝑛1 ∙ 𝑙1 ∙
𝑐𝑎

𝑢

=
1

𝜋
∙ √

39,33 ∙ 0,0265

91,65 ∙ 0,032 ∙ 0,258
= 0,374 𝑚 (3.11) 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Helena Woffová  

Účinnost turbíny jako funkce otáček 

 

33 

 

 𝐷1
𝑛2 = 0,344 𝑚 (3.12) 

 𝐷1
𝑛3 = 0,310 𝑚 (3.13) 

Vnější průměr lopatkování 𝐷𝑣1
𝑛1 = 𝐷1

𝑛1 + 𝑙1 = 0,406 𝑚  (3.14) 

 𝐷𝑣1
𝑛2 = 0,376 𝑚 (3.15) 

 𝐷𝑣1
𝑛3 = 0,340 𝑚 (3.16) 

Obdobným způsobem jsou stanoveny také parametry na výstupu. 

 𝑃𝑎𝑛 = (0,9 − 0,95) ∙ 𝑃𝑎𝑠 = 0,92 ∙ 0,8 = 0,736 (3.17) 

 𝛼𝑛 = 22° (3.18) 

 (
𝑐𝑎

𝑢
)

𝑛
= 0,444 − (3.19) 

U rozměrů na výstupu není možné přímo zvolit velikost lopatky na výstupu. V tomto případě 

se volí poměr mezi délkou lopatky posledního stupně a středním průměrem. Tento poměr byl 

zvolen na základě doporučení v literatuře [1]. 

 
(

𝑙

𝐷
)

𝑛
=

1

10
− (3.20) 

Měrný objem na výstupu 𝑣𝑛 = 𝑣2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 0,0838 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.21) 

Střední průměr lopatkování na výstupu   

𝐷𝑛
𝑛1 = √

𝑀 ∙ 𝑣𝑛

𝜋2 ∙ (
𝑐𝑎

𝑢 )
𝑛

∙ (
𝑙
𝐷)

𝑛

3
= √

39,33 ∙ 0,0838

𝜋2 ∙ 0.444 ∙
1

10

3
= 0,435 𝑚 

(3.22) 

 𝐷𝑛
𝑛2 = 0,411 𝑚 (3.23) 

 𝐷𝑛
𝑛3 = 0,398 𝑚 (3.24) 

Délka lopatky na výstupu  
𝑙𝑛

𝑛1 =
1

10
∙ 0,435 = 0,044 𝑚 (3.25) 

 𝑙𝑛
𝑛2 = 0,041 𝑚 (3.26) 

 𝑙𝑛
𝑛3 = 0,040 𝑚 (3.27) 

Střední obvodová rychlost    

𝑢𝑠
𝑛1 = 𝜋 ∙ (

𝐷1
𝑛1 + 𝐷𝑛

𝑛1

2
) ∙ 𝑛1 = 𝜋 ∙ (

0,374 + 0,435

2
) ∙ 91,67 = 116,4 𝑚 ∙ 𝑠−1 (3.28) 

 𝑢𝑠
𝑛2 = 128,4 𝑚 ∙ 𝑠−1 (3.29) 

 𝑢𝑠
𝑛3 = 148,4 𝑚 ∙ 𝑠−1 (3.30) 

 

 

Izoentropický spád známe z návrhu expanzní křivky. 

 

 𝐻𝑉𝑇
𝐼𝑍 = 414,8 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.31) 
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Nyní je možné stanovit počet stupňů.  

 
𝑧𝑛1 =

𝑃𝑎𝑠 ∙ 𝐻𝑉𝑇
𝐼𝑍

(𝑢𝑠
𝑛1)2

=
0,80 ∙ 414,8 ∙ 1000

116,42
= 24,5 

(3.32) 

Zaokrouhlené počty stupňů 𝑧𝑛1 = 25 𝑠𝑡𝑢𝑝ňů (3.33) 

 𝑧𝑛2 = 20 𝑠𝑡𝑢𝑝ňů (3.34) 

 𝑧𝑛3 = 16 𝑠𝑡𝑢𝑝ňů (3.35) 

Dalším krokem je vhodně stanovit ztráty, které ve stupňové části vznikají a na základě 

kterých byla stanovena účinnost jednotlivých variant předběžného výpočtu a vybrána vhodná 

z nich jako podklad pro detailní výpočet. 

Tolerance radiální vůle dle tabulka 5.4 v literatuře [1].  

 𝑥1 = 0,1 𝑚𝑚 (3.36) 

 𝑥𝑛 = 0,2 𝑚𝑚 (3.37) 

Radiální vůle pro první řadu   

𝑘1
𝑛1 =

𝐷𝑣

1000
+ 𝑥1 =

0,406

1000
+

0,1

1000
= 0,00051 𝑚 = 0,51 mm (3.38) 

 𝑘1
𝑛2 = 0,48 𝑚𝑚 (3.39) 

 𝑘1
𝑛3 = 0,44 𝑚𝑚 (3.40) 

Radiální vůle pro poslední řadu  

 𝑘𝑛
𝑛1 = 0,68 𝑚𝑚 (3.41) 

 𝑘𝑛
𝑛2 = 0,65 𝑚𝑚 (3.42) 

 𝑘𝑛
𝑛3 = 0,64 𝑚𝑚 (3.43) 

Poměrná ztráta radiální mezerou pro první stupeň.  

 
ξk1

n1 =
0,3 + 𝑘1

𝑛1

𝑙1

∙ 4,5 =
0,3 + 0,51

0,032
∙ 4,5 = 0,113 − (3.45) 

 ξk1
n2 = 0,109 − (3.46) 

 ξk1
n3 = 0,104 − (3.47) 

Poměrná ztráta radiální mezerou pro poslední stupeň.  

 ξkn
n1 = 0,101 − (3.48) 

 ξkn
n2 = 0,104 − (3.49) 

 ξkn
n2 = 0,106 − (3.50) 

Střední poměrná ztráta radiální mezerou   

 
ξk

n1 =
ξk1

n1 + ξkn
n1

2
=

0,113 + 0,101

2
= 0,107 − (3.51) 

 ξk
n2 = 0,107 − (3.52) 

 ξk
n2 = 0,106 − (3.53) 
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Ztráta rozvějířením pro první stupeň 

 
ξv1

n1 = (
𝑙1

𝐷1
𝑛1)

2

= (
0,032

0,374
)

2

= 0,0073 − (3.54) 

 ξv1
n2 = 0,0087 − (3.55) 

 ξv1
n3 = 0,0107 − (3.56) 

Ztráta rozvějířením pro poslední stupeň  

 ξvn
n1 = 0,010 − (3.57) 

 ξvn
n2 = 0,010 − (3.58) 

 ξvn
n3 = 0,010 − (3.59) 

Střední ztráta rozvějířením 
ξv

n1 =
ξv1

n1 + ξvn
n1

2
=

0,0073 + 0,010

2
= 0,0087 − 

(3.60) 

 ξv1
n2 = 0,0093 − (3.61) 

 ξv1
n3 = 0,0103 − (3.62) 

Jelikož VT díl pracuje pouze v oblasti přehřáté páry nebude zde žádná ztráta vlhkostí páry. 

 ξx = 0  (3.63) 

Vnitřní účinnost se stanoví ze vzorce  

 𝜇𝑖 = 𝜇∞ ∙ (1 + 𝑓) ∙ (1 − ξk − ξv − ξx) (3.64) 

Obvodová účinnost pro nekonečně dlouhou lopatku 𝜇∞ lze odečíst z grafu na obrázku 10. 

Graf byl převzat ze zdroje [1] a aproximován polynomem. Bylo tak možné odečítání z grafu 

automatizovat pro následnou optimalizaci. Ta zahrnuje velké množství iteračních změn 

parametrů. Data pro konstrukci grafu byla ze zdroje odečtena ručně a přesnost grafu je tudíž 

ovlivněna přesností tohoto odečtu. 

 

   

Obrázek 10 Účinnost pro nekonečně dlouhou lopatku – převzato z [1]. 
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 𝜇∞ = 0,95 − (3.65) 

Součinitel zpětného využití ztrát lze přibližně stanovit ze vzorce: 

 
𝑓 =

𝑧 − 1

𝑧
∙ (1 − 𝜇𝑖

𝑆Č) ∙
𝑡1 − 𝑡2

𝐼𝑍

𝑇1 + 𝑇2
 (3.66) 

Odhad termodynamické účinnosti VT dílu byl proveden v kapitole 1.6.  

 𝜇𝑖
𝑆Č = 𝜇𝑇𝐷𝑖

𝑉𝑇 = 0,87 − (3.67) 

Izoentropická teplota na výstupu   

 𝑡2
𝐼𝑍 = 𝑓(𝑠1; 𝑝2) = 311,9 °𝐶 (3.68) 

Skutečná teplota na výstupu 𝑡2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) = 333,8 °𝐶 (3.69) 

Součinitel zpětného využití ztrát  

𝑓𝑛1 =
25 − 1

25
∙ (1 − 0,87) ∙

535,8 − 311,9

808,9 + 606,9
= 0,0197 − (3.70) 

 𝑓𝑛2 = 0,0196 − (3.71) 

 𝑓𝑛3 = 0,0193 − (3.78) 

Vnitřní účinnost lopatkování beze ztráty výstupní rychlostí  

𝜇𝑖
𝑛1 = 0,95 ∙ (1 + 0,0197) ∙ (1 − 0,095 − 0,107) = 0,856 − (3.79) 

 𝜇𝑖
𝑛2 = 0,856 − (3.80) 

 𝜇𝑖
𝑛3 = 0,855 − (3.81) 

Entalpie páry na výstupu    

𝑖𝑛
𝑛1 = 𝑖1 − 𝐻𝐼𝑍 ∙ 𝜇𝑖

𝑛1 = 3435,9 − 414,8 ∙ 0,856 = 3080,1 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.82) 

 𝑖𝑛
𝑛2 = 3080,2 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.83) 

 𝑖𝑛
𝑛3 = 3081,9 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.84) 

Měrný objem na výstupu  𝑣𝑛
𝑛1 = 𝑓(𝑝2; 𝑖𝑛

𝑛1) = 0,0842 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.85) 

 𝑣𝑛
𝑛2 = 0,0843 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.86) 

 𝑣𝑛
𝑛3 = 0,0844 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.87) 

Axiální výstupní rychlost páry  

𝑐𝑎𝑛
𝑛1 =

𝑀 ∙ 𝑣𝑛

𝜋 ∙ 𝐷𝑛
𝑛1 ∙ 𝑙𝑛

𝑛1 =
39,33 ∙ 0,08417

𝜋 ∙ 0,487 ∙ 0,049
= 55,84 𝑚 ∙ 𝑠−1 (3.88) 

 𝑐𝑎𝑛
𝑛2 = 62,42 𝑚 ∙ 𝑠−1 (3.89) 

 𝑐𝑎𝑛
𝑛2 = 71,7 𝑚 ∙ 𝑠−1 (3.90) 

Vzorec pro získání absolutní výstupní rychlosti vychází z rychlostního trojúhelníku. 

𝑐2𝑛
𝑛1 = 𝑐𝑎𝑛

𝑛1 ∙ √[cot 𝛼1𝑛 − (
𝑢

𝑐𝑎
)

𝑛

+ 1 = 44,38 ∙ √[cot 16° − (0,315)−1 + 1

= 57,1 𝑚 ∙ 𝑠−1 

(3.91) 
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𝑐2𝑛
𝑛2 = 63,9 𝑚 ∙ 𝑠−1 (3.92) 

 𝑐2𝑛
𝑛3 = 68,0 𝑚 ∙ 𝑠−1 (3.93) 

Když je nyní známa absolutní výstupní rychlost páry, lze stanovit i ztrátu výstupní rychlostí. 

Po jejím odečtení je získán skutečný entalpický spád a tím i vnitřní termodynamická účinnost 

stupňové části. 

Ztráta výstupní rychlostí 
𝑧𝑐

𝑛1 =
(𝑐2𝑛

𝑛1)2 

2
=

57,12

2000
= 1,63 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.94) 

 𝑧𝑐
𝑛2 = 2,04 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.95) 

 𝑧𝑐
𝑛3 = 2,31 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.96) 

Skutečný entalpický spád   

𝐻𝑖
𝑛1 = 𝐻𝐼𝑍 ∙ 𝜇𝑖

𝑛1 − 𝑧𝑐
𝑛1 = 414,8 ∙ 0,856 − 1,63 = 353,6 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.97) 

 𝐻𝑖
𝑛2 = 353,1 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.98) 

 𝐻𝑖
𝑛3 = 351,1 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (3.99) 

Vnitřní termodynamický účinnost stupňové části   

 
𝜇𝑇𝐷𝑖

𝑛1 =
𝐻𝑖

𝑛1

𝐻𝑖𝑧
=

353,6

414,8
= 0,852 − (3.101) 

 𝜇𝑇𝐷𝑖
𝑛2 = 0,851 − (3.102) 

 𝜇𝑇𝐷𝑖
𝑛3 = 0,848 − (3.103) 

Vnitřní výkon stupňové části  𝑃𝑖
𝑛1 = 𝐻𝑖

𝑛1 ∙ 𝑀 = 353,6 ∙ 39,33 = 13909,4 𝑘𝑊 (3.104) 

 𝑃𝑖
𝑛2 = 13890,5 𝑘𝑊 (3.105) 

 𝑃𝑖
𝑛3 = 13811,9 𝑘𝑊 (3.106) 

Dle doporučení konzultanta byly odhadnuty mechanické ztráty, po jejichž odečtení byla 

stanovena mechanická účinnost. 

Mechanické ztráty 𝜉𝑚
𝑛1  =  140,0 𝑘𝑊 (3.107) 

 𝜉𝑚
𝑛2  =  155,0 𝑘𝑊 (3.108) 

 𝜉𝑚
𝑛3  =  170,0 𝑘𝑊 (3.109) 

Mechanická účinnost 
𝜇𝑚

𝑛1 =
𝑃𝑖

𝑛1 − 𝜉𝑚
𝑛1

𝑃𝑖
𝑛1 =

13909,4 − 140,0

13909,4
= 0,990 − (3.110) 

 𝜇𝑚
𝑛2 = 0,989 − (3.111) 

 𝜇𝑚
𝑛3 = 0,988 − (3.112) 

Dále byla odhadnuta volumetrická účinnost, která zohledňuje úniky mimo skříň.  

 𝜇𝑣𝑜𝑙 𝜖 (0,980 − 0,995)[1]  

Odhaduji 𝜇𝑣𝑜𝑙 = 0,990 − (3.113) 

Spojkový výkon VT dílu   

𝑃𝑠𝑝
𝑛1 = 𝑃𝑖

𝑛1 ∙ 𝜇𝑚
𝑛1 ∙ 𝜇𝑣𝑜𝑙 = 13909,4 ∙ 0,990 ∙ 0,990 = 13631,7 𝑘𝑊 (3.114) 
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 𝑃𝑠𝑝
𝑛2 = 13598,2 𝑘𝑊 (3.115) 

 𝑃𝑠𝑝
𝑛3 = 13505,5 𝑘𝑊 (3.116) 

Zahrnutím účinnosti generátoru je získán spojkový výkon. 

Odhad účinnosti generátoru 𝜇𝑔 = 0,988 − (3.117) 

 𝑃𝑠𝑣
𝑛1 = 𝑃𝑠𝑝

𝑛1 ∙ 𝜇𝑔 = 13631,7 ∙ 0,988 = 13468,1𝑘𝑊 (3.118) 

 𝑃𝑠𝑣
𝑛2 = 13435,0 𝑘𝑊 (3.119) 

 𝑃𝑠𝑣
𝑛3 = 13343,4 𝑘𝑊 (3.120) 
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4 Detailní výpočet vysokotlakého dílu  
 

V následující kapitole jsou výsledky z předběžného výpočtu použity k detailnímu výpočtu 

a stanovení počtu stupňů, izoentalpických spádů na jednotlivé stupně a rozměry průtočného 

průřezu. Je opět použita metoda 
𝑐𝑎

𝑢
 popsaná v literatuře [1], jelikož jsou splněny všechny výše 

popsané podmínky. Tento vypočet je iterační a může do jisté míry změnit výsledky spočtené 

předběžným výpočtem v kapitole 3. Postup je názorně ukázán pro nejvyšší otáčky n3. Hodnoty 

vypočtené pro zbylé dvě varianty jsou kvůli přehlednosti uvedeny na konci kapitoly tabulkovou 

formou. 

 

4.1 Stanovení spádu na stupeň 

 

Vstupními hodnotami pro tento postup jsou následující hodnoty z předchozích kapitol (čísla 

rovnic zde odkazují na rovnici, ze které byla hodnota získána).  

 

Otáčky  𝑛3 = 8000 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 = 133,34 𝑜𝑡 ∙ 𝑠−1 (3.3) 

Izoentalpický spád na VT díl 𝐻𝑉𝑇
𝐼𝑍 = 414,8 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (1.58) 

Součinitel zpětného využití ztrát   

 𝑓𝑛3 = 0,0193 − (3.78) 

Počet stupňů  𝑧𝑛3 = 16 𝑠𝑡𝑢𝑝ňů (3.35) 

Izoentalpický spád se započítáním zpětného využití ztrát 

 (1 + 𝑓𝑛3) ∙ 𝐻𝑉𝑇
𝐼𝑍 = (1 + 0,193) = 422,8 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1  (4.1) 

Pro vstup do výpočtu byl izoentropický spád rovnoměrně rozdělen mezi stupně, jak je vidět 

na obrázku 11 a). Skutečné hodnoty izoentropických spádů jsou následně dopočteny iteračně. 

Z takto vynesených bodů na expanzní křivce se odečtou měrné tlaky a objemy. Získané 

hodnoty se vynesou do p-v diagramu jehož osu x bude tvořit izoentropický spád  

se započtením zpětného využití ztrát. Tento diagram je zobrazen na obrázku 11 b). Křivka 

měrného objemu v diagramu byla pro potřeby výpočtu proložena polynomem, aby při 

výpočtu bylo možné automatické odečítání hodnot z grafu.  
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a)                                                                            b) 

 

 

 

V předběžném výpočtu byl odhadnut hmotnostní tok vyrovnávacím pístem, o který bylo třeba 

ponížit hmotnostní průtok turbínou. Tento odhad byl použit i pro první fázi detailního 

výpočtu a následně byl výpočet optimalizován za použití hmotnostního toku pístem 

vypočteného v rovnici (6.80). Zde je uvedena již optimalizovaná varianta. Následující 

výpočty ukazují postup reprezentovaný na posledním stupni. Hodnoty ve výpočtu jsou 

stanoveny pro vztažnou rovinu – tedy mezi statorem a rotorem stupně. Výsledky pro zbylé 

stupně jsou uvedeny v tabulce a další dvě varianty jsou souhrnně uvedeny v tabulkách 

v kapitole 4.1.1. 

 

Hmotnostní tok VT dílem 𝑚 = 𝑀𝑝 − 𝑀𝑉𝑃 = 39,73 − 1,17 = 38,5 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 (4.2) 

Z předchozího výpočtu známe střední průměr lopatkování posledního stupně a délku poslední 

lopatky.  Tyto rozměry byly v rámci optimalizace mírně upraveny, přičemž byl zachován 

výše zvolený poměr 
𝑙

𝐷
. Zde jsou uvedeny konečné hodnoty po optimalizaci geometrie.  

  

Střední průměr lopatkování 𝐷16 = 0,3985 𝑚 (4.3) 

Délka lopatky 𝑙16 = 0,0398 𝑚 (4.4) 

Axiální průtočná plocha   

𝑆16 = 𝜋 ∙ 𝐷16 ∙ 𝑙16 = 𝜋 ∙ 0,3984 ∙ 0,0398 = 0,0499 𝑚2 (4.5) 

Obvodová rychlost na středním průměru  

𝑢16 = 𝜋 ∙ 𝐷16 ∙ 𝑛3 = 𝜋 ∙ 0,3985 ∙ 133,3 = 166,9 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.6) 

Jak již bylo řečeno, pro první iteraci byl jako odhad použit průměrný spád na stupeň, uvedená 

hodnota již odpovídá výsledku optimalizovaného iteračního výpočtu. 

Obrázek 11 a) Expanzní čára pro skupinu přetlakových stupňů,                

        b) p-v diagram pro skupinu přetlakových stupňů. 
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Odhad spádu na stupeň ℎ𝑖𝑧
16 = 33,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (4.7) 

Zpracovaný spád 𝐻16 = 406,1 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (4.8) 

Z diagramu na obrázku 11 b) byla odečtena hodnota měrného objemu pro tuto hodnotu 

zpracovaného spádu ve vztažné rovině.  

 𝑣16 = 0,08000 𝑘𝑔 ∙ 𝑚3 (4.9) 

Axiální rychlost  
𝑐𝑎

16 =
𝑚 ∙ 𝑣16

𝑆16
=

38,5 ∙ 0,08000

0,0499
= 61,8 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.10) 

 
(

𝑐𝑎

𝑢
)

16

=
61,8

166,9
= 0,37 − 

(4.11) 

Výstupní úhel proudu páry z lopatkování α byl zvolen a následně také optimalizován tak,  

aby součet jednotlivých zpracovaných izoentalpických spádů odpovídal spádu na celý VT 

díl.  

 𝛼1
16 = 19° (4.12) 

Parsonsovo číslo bylo tentokrát stanoveno ze vzorce.  

𝑃𝑎16 = (
𝜆

sin2 𝛼1
∙ (

𝑐𝑎

𝑢
)

2

+
2

𝑡𝑔𝛼1
∙

𝑐𝑎

𝑢
− 1)

−1

= (
0,040

sin2 19°
∙ (0,37)2 +

2

𝑡𝑔19°
∙ 0,37 − 1)

−1

= 0,836 − 

 

 

 

 

(4.13) 

 

 

kde 𝜆 =
1

𝜑2
− 1 =

1

0,9842
− 1 = 0,04 −  

(4.14) 

a 𝜑 je rychlostní součinitel stanoven v rovnici (4.40)  

 

Následně je početně stanoven izoentalpický spád na stupeň. Ten je dosazen na místo 

odhadnutého spádu a výpočet se opakuje, dokud není dosaženo požadované přesnosti.  

 
ℎ𝑖𝑧

16 =  
𝑢2

𝑃𝑎
=

166,92

0,836 ∗ 1000
= 33,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (4.15) 

U změn geometrie průtočného kanálu za účelem optimalizace je dobré se řídit velikostí 

vypočteného Parsonsova čísla. To by se mělo pohybovat v hodnotách s vysokou účinností 

pro nekonečně dlouhou lopatku dle grafu na obrázku 10. Dalším nástrojem pro orientaci je 

stanovení poměru 
𝑢

𝑐𝑖𝑧
 a jeho porovnání s optimální hodnotou, která se pro reakční lopatkování 

stavoví dle vzorce:  

 
(

𝑢

𝑐𝑖𝑧
)

𝑜𝑝𝑡

=
𝜑 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1

√2
=

𝜑 ∙ 𝑐𝑜𝑠19°

√2
= 0,66 − (4.16) 

 
(

𝑢

𝑐𝑖𝑧
)

16

=
𝑢16

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧
16

=
166,9

√2 ∙ 33,3 ∙ 1000
= 6,65 − 

(4.17) 

V ideálním případě by se tyto hodnoty měly rovnat, pro potřeby diplomové práce je zcela 

dostačující se hodnotě přiblížit.  
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4.1.1 Tabulkový přehled  

 

 

Tabulka 6 Přehled vypočítaných hodnot pro otáčky n3. 

 

 

Otáčky n3 ot·s
-1

133,3

Hmotnostní průtok m kg·s
-1

38,55

Veličina Značka Jednotka 16 15 14 13 12 11 10 9

Střední průměr lopatkování Dn m 0,3985 0,3926 0,3866 0,3807 0,3748 0,3688 0,3629 0,3570

Délka lopatkování posledního stupně ln m 0,0398 0,0392 0,0386 0,0380 0,0373 0,0367 0,0361 0,0354

Axiální průtočná plocha ve vz.rovině Sn
m

2
0,0499 0,0484 0,0469 0,0454 0,0440 0,0425 0,0411 0,0397

Obvodová rychlost na středním průměru un
m·s

-1
166,9 164,4 162,0 159,5 157,0 154,5 152,0 149,5

Odhad izoentalpického spádu na stupeň hiz
n kJ·kg

-1
33,3 32,4 32,0 28,6 29,3 26,7 28,1 26,0

H před stupněm 389,48 357,06 325,03 296,47 267,18 240,48 212,39 186,42

Zpracovaný spád ve vztažné rovině Hz
kJ·kg

-1
406,1 373,3 341,0 310,8 281,8 253,8 226,4 199,4

Měrný objem vz
m3·kg

-1
0,08000 0,07217 0,06542 0,05980 0,05499 0,05080 0,04708 0,04374

Axiální rychlost ve vztažné rovině ca
m·s

-1
61,8 57,5 53,8 50,8 48,2 46,0 44,1 42,4

Poměr ca/u - 0,370 0,350 0,332 0,318 0,307 0,298 0,290 0,284

Výstupní úhel z rozváděcí řady αn ° 19 18 17 17 16 16 15 15

Konstanta λ - 0,040 0,040 0,042 0,039 0,041 0,039 0,043 0,041

Parsonsovo číslo Pa - 0,836 0,834 0,819 0,890 0,841 0,894 0,823 0,861

Entalpický spád stupně vypočítaný hiz
vyp kJ·kg

-1
33,3 32,4 32,0 28,6 29,3 26,7 28,1 26,0

Odchylka spádu na stupeň - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poměr u/ciz - 0,65 0,65 0,64 0,67 0,65 0,67 0,64 0,66

Optimální poměr u/ciz-opt - 0,66 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67

Veličina Značka Jednotka 8 7 6 5 4 3 2 1

Střední průměr lopatkování Dn m 0,3511 0,3451 0,3392 0,3333 0,3273 0,3214 0,3155 0,3096

Délka lopatkování posledního stupně ln m 0,0348 0,0342 0,0335 0,0329 0,0323 0,0317 0,0310 0,0304

Axiální průtočná plocha ve vz.rovině Sn
m

2
0,0384 0,0371 0,0358 0,0345 0,0332 0,0320 0,0308 0,0296

Obvodová rychlost na středním průměru un
m·s

-1
147,1 144,6 142,1 139,6 137,1 134,6 132,2 129,7

Odhad izoentalpického spádu na stupeň hiz
n kJ·kg

-1
24,3 26,4 24,9 23,7 22,7 22,0 21,4 20,9

H před stupněm 162,08 135,67 110,79 87,10 64,37 42,38 20,99 0,05

Zpracovaný spád ve vztažné rovině Hz
kJ·kg

-1
174,2 148,9 123,2 98,9 75,7 53,4 31,7 10,5

Měrný objem vz
m3·kg

-1
0,04091 0,03828 0,03584 0,03370 0,03181 0,03012 0,02858 0,02718

Axiální rychlost ve vztažné rovině ca
m·s

-1
41,1 39,8 38,6 37,7 36,9 36,3 35,8 35,4

Poměr ca/u - 0,279 0,275 0,272 0,270 0,269 0,270 0,271 0,273

Výstupní úhel z rozváděcí řady αn ° 15 14 14 14 14 14 14 14

Konstanta λ - 0,040 0,047 0,045 0,044 0,044 0,044 0,045 0,046

Parsonsovo číslo Pa - 0,888 0,791 0,811 0,823 0,827 0,824 0,816 0,803

Entalpický spád stupně vypočítaný hiz
vyp kJ·kg

-1
24,3 26,4 24,9 23,7 22,7 22,0 21,4 20,9

Odchylka spádu na stupeň - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poměr u/ciz - 0,67 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,63

Optimální poměr u/ciz-opt - 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Požadovaný entalpický spád Hiz
kJ·kg

-1
422,81

Suma vypočtaných entalpických spádů Hiz
vyp kJ·kg

-1
422,76
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 Tabulka 7 Přehled vypočítaných hodnot pro otáčky n2. 

Otáčky n2 ot·s
-1

108,3

Hmotnostní průtok m kg·s
-1

38,15

Veličina Značka Jednotka 21 20 19 18 17 16 15

Střední průměr lopatkování Dn m 0,4111 0,4080 0,4049 0,4018 0,3987 0,3956 0,3925

Délka lopatkování posledního stupně ln m 0,0411 0,0404 0,0397 0,0389 0,0382 0,0375 0,0368

Axiální průtočná plocha ve vz.rovině Sn m
2

0,0531 0,0518 0,0505 0,0492 0,0479 0,0466 0,0454

Obvodová rychlost na středním průměru un m·s
-1

139,9 138,8 137,8 136,7 135,7 134,6 133,6

Odhad izoentalpického spádu na stupeň hiz
n kJ·kg

-1
23,6 23,6 23,8 23,7 22,3 22,6 23,0

H před stupněm 399,34 375,70 351,86 328,14 305,80 283,17 260,15

Zpracovaný spád ve vztažné rovině Hz kJ·kg
-1

411,1 387,5 363,8 340,0 317,0 294,5 271,7

Měrný objem vz m3·kg
-1

0,08113 0,07531 0,06998 0,06512 0,06082 0,05696 0,05336

Axiální rychlost ve vztažné rovině ca m·s
-1

58,3 55,5 52,9 50,5 48,5 46,6 44,9

Poměr ca/u - 0,417 0,400 0,384 0,370 0,357 0,346 0,336

Výstupní úhel z rozváděcí řady αn ° 22 21 20 19,2 19 18,2 17,4

Parsonsovo číslo Pa - 0,829 0,816 0,796 0,788 0,824 0,801 0,775

Entalpický spád stupně vypočítaný hiz
vyp kJ·kg

-1
23,6 23,6 23,8 23,7 22,3 22,6 23,0

Odchylka spádu na stupeň - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poměr u/ciz - 0,64 0,64 0,63 0,63 0,64 0,63 0,62

Optimální poměr u/ciz-opt - 0,64 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66

Veličina Značka Jednotka 14 13 12 11 10 9 8

Střední průměr lopatkování Dn m 0,3894 0,3863 0,3832 0,3801 0,3770 0,3739 0,3708

Délka lopatkování posledního stupně ln m 0,0361 0,0353 0,0346 0,0339 0,0332 0,0325 0,0317

Axiální průtočná plocha ve vz.rovině Sn m
2

0,0441 0,0429 0,0417 0,0405 0,0393 0,0381 0,0370

Obvodová rychlost na středním průměru un m·s
-1

132,5 131,5 130,4 129,3 128,3 127,2 126,2

Odhad izoentalpického spádu na stupeň hiz
n kJ·kg

-1
22,5 21,1 21,7 21,3 20,3 19,5 19,7

H před stupněm 237,66 216,53 194,81 173,49 153,18 133,71 113,99

Zpracovaný spád ve vztažné rovině Hz kJ·kg
-1

248,9 227,1 205,7 184,2 163,3 143,4 123,9

Měrný objem vz m3·kg
-1

0,05005 0,04712 0,04445 0,04196 0,03972 0,03772 0,03587

Axiální rychlost ve vztažné rovině ca m·s
-1

43,3 41,9 40,7 39,6 38,6 37,7 37,0

Poměr ca/u - 0,327 0,319 0,312 0,306 0,301 0,297 0,293

Výstupní úhel z rozváděcí řady αn ° 17 17 16,3 16 16 16 15,6

Parsonsovo číslo Pa - 0,781 0,818 0,783 0,785 0,811 0,832 0,807

Entalpický spád stupně vypočítaný hiz
vyp kJ·kg

-1
22,5 21,1 21,7 21,3 20,3 19,5 19,7

Odchylka spádu na stupeň - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poměr u/ciz - 0,62 0,64 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64

Optimální poměr u/ciz-opt - 0,66 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67

Veličina Značka Jednotka 7 6 5 4 3 2 1

Střední průměr lopatkování Dn m 0,3677 0,3646 0,3615 0,3583 0,3552 0,3521 0,3490

Délka lopatkování posledního stupně ln m 0,0310 0,0303 0,0296 0,0289 0,0281 0,0274 0,0267

Axiální průtočná plocha ve vz.rovině Sn m
2

0,0358 0,0347 0,0336 0,0325 0,0314 0,0303 0,0293

Obvodová rychlost na středním průměru un m·s
-1

125,1 124,1 123,0 122,0 120,9 119,8 118,8

Odhad izoentalpického spádu na stupeň hiz
n kJ·kg

-1
19,5 19,4 19,3 18,8 18,5 18,4 18,3

H před stupněm 94,46 75,06 55,72 36,87 18,42 0,05 -18,28

Zpracovaný spád ve vztažné rovině Hz kJ·kg
-1

104,2 84,8 65,4 46,3 27,6 9,2 -9,1

Měrný objem vz m3·kg
-1

0,03414 0,03252 0,03101 0,02960 0,02831 0,02710 0,02596

Axiální rychlost ve vztažné rovině ca m·s
-1

36,4 35,8 35,2 34,8 34,4 34,1 33,8

Poměr ca/u - 0,291 0,288 0,286 0,285 0,284 0,284 0,285

Výstupní úhel z rozváděcí řady αn ° 15,4 15,2 15 15 15 14,9 14,8

Parsonsovo číslo Pa - 0,802 0,793 0,782 0,789 0,792 0,782 0,770

Entalpický spád stupně vypočítaný hiz
vyp kJ·kg

-1
19,5 19,4 19,3 18,8 18,5 18,4 18,3

Odchylka spádu na stupeň - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poměr u/ciz - 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,62

Optimální poměr u/ciz-opt - 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Požadovaný entalpický spád Hiz kJ·kg
-1

422,94

Suma vypočtaných entalpických spádů Hiz
vyp kJ·kg

-1
422,88
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Veličina Značka Jednotka 16 15 14 13 12 11 10 9

Střední průměr lopatkování Dn m 0,4123 0,4098 0,4073 0,4048 0,4023 0,3998 0,3973 0,3949

Délka lopatkování posledního stupně ln m 0,0387 0,0381 0,0376 0,0371 0,0365 0,0360 0,0355 0,0349

Axiální průtočná plocha ve vz.rovině Sn m
2

0,0501 0,0491 0,0481 0,0471 0,0462 0,0452 0,0443 0,0434

Obvodová rychlost na středním průměru un m·s
-1

118,7 118,0 117,3 116,6 115,9 115,1 114,4 113,7

Odhad izoentalpického spádu na stupeň hiz
n kJ·kg

-1
16,9 16,1 17,3 16,5 15,8 17,2 16,5 15,8

H před stupněm 234,36 218,28 200,98 184,49 168,71 151,52 135,06 119,23

Zpracovaný spád ve vztažné rovině Hz kJ·kg
-1

242,8 226,3 209,6 192,7 176,6 160,1 143,3 127,1

Měrný objem vz m3·kg
-1

0,04920 0,04702 0,04493 0,04293 0,04113 0,03939 0,03771 0,03618

Axiální rychlost ve vztažné rovině ca m·s
-1

37,5 36,5 35,6 34,7 34,0 33,2 32,5 31,8

Poměr ca/u - 0,316 0,310 0,304 0,298 0,293 0,289 0,284 0,280

Výstupní úhel z rozváděcí řady αn ° 17 17 16 16 16 15 15 15

Parsonsovo číslo Pa - 0,834 0,866 0,795 0,824 0,851 0,771 0,795 0,817

Entalpický spád stupně vypočítaný hiz
vyp kJ·kg

-1
16,9 16,1 17,3 16,5 15,8 17,2 16,5 15,8

Odchylka spádu na stupeň - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poměr u/ciz - 0,65 0,66 0,63 0,64 0,65 0,62 0,63 0,64

Optimální poměr u/ciz-opt - 0,66 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Veličina Značka Jednotka 8 7 6 5 4 3 2 1

Střední průměr lopatkování Dn m 0,3924 0,3899 0,3874 0,3849 0,3824 0,3800 0,3775 0,4087

Délka lopatkování posledního stupně ln m 0,0344 0,0339 0,0334 0,0328 0,0323 0,0318 0,0312 0,0276

Axiální průtočná plocha ve vz.rovině Sn m
2

0,0424 0,0415 0,0406 0,0397 0,0388 0,0379 0,0370 0,0354

Obvodová rychlost na středním průměru un m·s
-1

113,0 112,3 111,6 110,9 110,1 109,4 108,7 117,7

Odhad izoentalpického spádu na stupeň hiz
n kJ·kg

-1
15,3 14,8 15,0 14,8 14,6 14,5 15,0 15,3

H před stupněm 103,94 89,12 74,13 59,35 44,73 30,26 15,30 0,05

Zpracovaný spád ve vztažné rovině Hz kJ·kg
-1

111,6 96,5 81,6 66,7 52,0 37,5 22,8 7,7

Měrný objem vz m3·kg
-1

0,03478 0,03349 0,03227 0,03111 0,03002 0,02898 0,02798 0,02700

Axiální rychlost ve vztažné rovině ca m·s
-1

31,3 30,8 30,3 29,9 29,5 29,2 28,8 29,1

Poměr ca/u - 0,277 0,274 0,272 0,270 0,268 0,267 0,265 0,247

Výstupní úhel z rozváděcí řady αn ° 15 15 14,7 14,6 14,5 14,4 14 14

Parsonsovo číslo Pa - 0,835 0,851 0,830 0,831 0,830 0,827 0,790 0,908

Entalpický spád stupně vypočítaný hiz
vyp kJ·kg

-1
15,3 14,8 15,0 14,8 14,6 14,5 15,0 15,3

Odchylka spádu na stupeň - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poměr u/ciz - 0,65 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,63 0,67

Optimální poměr u/ciz-opt - 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Požadovaný entalpický spád Hiz kJ·kg
-1

423,00

Suma vypočtaných entalpických spádů Hiz
vyp kJ·kg

-1
422,95

Tabulka 8 Přehled vypočítaných hodnot pro otáčky n1. 

Otáčky n1 ot·s
-1

91,7

Hmotnostní průtok m kg·s
-1

38,15

Veličina Značka Jednotka 25 24 23 22 21 20 19 18 17

Střední průměr lopatkování Dn m 0,4346 0,4321 0,4296 0,4272 0,4247 0,4222 0,4197 0,4172 0,4147

Délka lopatkování posledního stupně ln m 0,0435 0,0429 0,0424 0,0419 0,0413 0,0408 0,0403 0,0397 0,0392

Axiální průtočná plocha ve vz.rovině Sn m
2

0,0593 0,0583 0,0572 0,0562 0,0551 0,0541 0,0531 0,0521 0,0511

Obvodová rychlost na středním průměru un m·s
-1

125,2 124,4 123,7 123,0 122,3 121,6 120,9 120,1 119,4

Odhad izoentalpického spádu na stupeň hiz
n kJ·kg

-1
19,1 19,4 19,8 20,2 18,7 19,4 18,1 19,0 17,9

H před stupněm 403,85 384,44 364,67 344,47 325,75 306,33 288,19 269,15 251,26

Zpracovaný spád ve vztažné rovině Hz kJ·kg
-1

413,4 394,1 374,6 354,6 335,1 316,0 297,3 278,7 260,2

Měrný objem vz m3·kg
-1

0,08170 0,07687 0,07232 0,06803 0,06417 0,06064 0,05741 0,05443 0,05165

Axiální rychlost ve vztažné rovině ca m·s
-1

52,5 50,3 48,2 46,2 44,4 42,8 41,3 39,9 38,6

Poměr ca/u - 0,420 0,404 0,390 0,376 0,363 0,352 0,341 0,332 0,323

Výstupní úhel z rozváděcí řady αn ° 22 21 20 19 19 18 18 17 17

Parsonsovo číslo Pa - 0,818 0,798 0,774 0,749 0,799 0,761 0,806 0,758 0,798

Entalpický spád stupně vypočítaný hiz
vyp kJ·kg

-1
19,1 19,4 19,8 20,2 18,7 19,4 18,1 19,0 17,9

Odchylka spádu na stupeň - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poměr u/ciz - 0,64 0,63 0,62 0,61 0,63 0,62 0,63 0,62 0,63

Optimální poměr u/ciz-opt - 0,64 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
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4.2 Výpočet rychlostních trojúhelníků  

 

        V přechozí kapitole byly stanoveny hodnoty nezbytné pro výpočet rychlostí ve stupních 

a konstrukci rychlostních trojúhelníků. Ty jsou nutné k výpočtu sil působících se stupni  

a tím i ke správné volbě profilu lopatek. Výpočet je stejně jako v předchozí kapitole 

předveden pro poslední stupeň VT dílu o otáčkách n3 = 133,3 ot·s-1. Zbylé vypočtené hodnoty 

jsou následně uvedeny ve formě tabulek. 

Z přechozí podkapitoly známe tyto hodnoty pro poslední stupeň ve vztažné rovině: 

Střední průměr lopatkování  𝐷16 = 0,3985 𝑚 (4.3) 

Obvodovou rychlost  𝑢16 = 166,9 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.6) 

Axiální rychlost  𝑐𝑎
16 = 61,8 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.10) 

Výstupní uhel z řady 𝛼1
16 = 19° (4.12) 

Izoentropický spád stupně ℎ𝑖𝑧
16 = 33,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (4.15) 

Stupeň reakce pro všechny stupně je při použití metody 
𝑐𝑎

𝑢
 uvažován: 

 𝜌 = 0,5 − (4.18) 

Jelikož je známa hodnota axiální rychlosti ve vztažné rovině, jsou známy i axiální složky 

ostatních rychlostí. 

 𝑐𝑎 = 𝑐1𝑎 = 𝑐2𝑎 = 𝑤1𝑎 = 𝑤2𝑎 (4.19) 

Absolutní rychlost na výstupu ze statoru   

 
𝑐1 =

𝑐1𝑎

𝑠𝑖𝑛𝛼1
16 =

61,8

𝑠𝑖𝑛19°
= 189,4 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.20) 

Relativní rychlost na vstupu do rotoru  

𝑤1 = √𝑐1
2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1

= √189,42 + 166,92 − 2 ∙ 189,4 ∙ 166,9 ∙ 𝑐𝑜𝑠19° = 63,0 𝑚 ∙ 𝑠−1 

 

 

 

(4.21) 

Vstupní úhel páry do rotoru 
𝛽1 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

𝑤1𝑎

𝑤1
= 𝑎𝑟𝑠𝑐𝑖𝑛

61,8

63,0
= 78,7° (4.22) 

Relativní izoentropická rychlost z rotoru  

𝑤2𝑖𝑧 = √2 ∙ 𝜌 ∙ ℎ𝑖𝑧
16 + 𝑤1

2 = √2 ∙ 0,5 ∙ 33.3 + 63,02 = 193,1 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.23) 

V dalším kroku je třeba odhadnout výstupní úhel z lopatkování. Po jeho stanovení výpočtem 

je tato hodnota dosazena na začátek výpočtu a podobně jako v předchozí kapitole se konečná 

velikost stanoví iteračně. Hodnoty zde udané jsou opět konečnými hodnotami. 

 𝛽2
𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 = 19,0° (4.24) 

∆𝛽 = 180 − 𝛽1 − 𝛽2 = 180 − 78,7 − 19,1 = 82,2° (4.25) 

Aby bylo možné stanovit skutečnou relativní rychlost, je třeba zahrnout ztráty třením, 

vířením a rázem. Tyto ztráty v sobě zahrnuje rychlostní součinitel φ pro rotor a ψ pro stator. 

Ty byly odečten z grafu na obrázku 12, který zobrazuje závislost těchto veličin na ohnutí 

proudu. 
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Obrázek 12 Závislost rychlostních součinitelů na ohnutí proudu, převzato z [4]. 

   

Rychlostní součinitel  𝜓 = 0,978 − (4.26) 

Skutečná relativní rychlost 𝑤2 = 𝑤2𝑖𝑧 ∙ 𝜓 = 193,1 ∙ 0,987 = 189,0 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.27) 

Výstupní úhel spočtený 𝛽2
𝑠𝑝𝑜č = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

𝑤2𝑎

𝑤2
= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

61,8

189,0
= 19,0° (4.28) 

Absolutní rychlost na výstupu ze stupně 

𝑐2 = √𝑤2
2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽2

= √189,02 + 166,92 − 2 ∙ 189,0 ∙ 166,9 ∙ 𝑐𝑜𝑠19° = 62,9 𝑚 ∙ 𝑠−1 

 

 

 

(4.29) 

Následně je stanoven i úhel této rychlosti   

 
𝛼2 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

𝑐2𝑎

𝑐2
= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

61,8

62,9
= 79,1° (4.30) 

V ideálním případě by tento úhel měl být 90°. Toho samozřejmě v praxi u reálných jevů  

se ztrátami není možné docílit. Nicméně je vhodné se tomuto úhlu co nejvíce přiblížit. 

V rámci diplomové práce považuji tuto velikost úhlu za dostačující.  

 

Nyní stanovím složky výše vypočtených rychlostí v obvodovém směru. Jsou zde 

zohledněny i směry těchto rychlostí. 

 

𝑐1𝑢 = 𝑐1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼1 = 189,4 ∙ 𝑐𝑜𝑠19,0° = 179,0 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.31) 

𝑤1𝑢 = 𝑤1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽1 = 63,0 ∙ 𝑐𝑜𝑠78,7° = 12,1 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.32) 

𝑐2𝑢 = 𝑐2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼2 = (−1) ∙ 62,9 ∙ 𝑐𝑜𝑠79,1° = −11,6 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.33) 

𝑤2𝑢 = 𝑤2 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽2 = (−1) ∙ 189,0 ∙ 𝑐𝑜𝑠19,0° = 178,6 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.34) 

Základním pravidlem pro stupně s přetlakovým lopatkováním a reakcí ρ = 0,5 je, že rychlosti 

c1 a w2 a c2 a w1 by se měly rovnat. Úplná rovnost opět platí pouze v ideálním případě.  

Pro účely této diplomové práce je dostačující kontrolou správnosti dosavadních výpočtů, že 

se tyto hodnoty k sobě přibližují. Pro lepší orientaci ve výsledcích je na obrázku 13 vložena 

grafická podoba rychlostního trojúhelníku posledního stupně. Zbylé rychlostní trojúhelníky 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Helena Woffová  

Účinnost turbíny jako funkce otáček 

 

47 

 

pro VT díl o otáčkách n3 lze nalézt na konci kapitoly. Rychlostní trojúhelníky pro zbylé dvě 

hodnoty otáček nejsou pro přehlednost součástí textu práce, ale jsou k nahlédnutí v příloze. 

 

 
Obrázek 13 Rychlostní trojúhelník pro poslední stupeň. 

Z vypočtených hodnot leze stanovit profilové energetické ztráty na rotoru. 

𝑧𝑅 =
𝑤2𝑖𝑧

2

2
∙ (1 − 𝜓2) =

193,12

2000
∙ (1 − 0,9782) = 0,80 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (4.35) 

Pro stanovení energetických ztrát na statoru je třeba stanovit také rychlostní součinitel φ. 

 ∆𝛼 = 180 − 79,1 − 19,0 = 81,9° (4.36) 

Z grafu na obrázku 12: 𝜑 = 0,981 − (4.37) 

Izoentropická absolutní rychlost na výstupu ze statoru  

 
𝑐1𝑖𝑧 =

𝑐1

𝜑
=

189,4

0,981
= 193,1 𝑚 ∙ 𝑠−1 (4.38) 

Potom energetické ztráty na statoru  

𝑧𝑅𝑠 =
𝑐1𝑖𝑧

2

2
∙ (1 − 𝜑2) =

193,12

2000
∙ (1 − 0,9812) = 0,71 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (4.39) 

Koeficient pro rovnici (4.14) 
𝜆 =

1

𝜑2
− 1 =

1

0,9812
− 1 = 0,04 − (4.40) 

Pro další výpočty je uvažováno, že rychlost na vstupu do statorového lopatkování odpovídá 

rychlosti na výstupu z předchozího stupně. 

 𝑐0
16 = 𝑐2

15 (4.41) 

 𝑐0𝑎
16 = 𝑐2𝑎

15 (4.42) 

 𝑐0𝑢
16 = 𝑐2𝑢

16 (4.43) 

Izoentalpický spád na stupeň je dle stupně reakce 0,5 rovnoměrně rozdělen mezi stator a 

rotor. 

𝐻𝑖𝑧
𝑆 = ℎ𝑖𝑧 ∙ (1 − 𝜌) = 33,3(1 − 0,5) = 16,7 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (4.44) 

𝐻𝑖𝑧
𝑅 = ℎ𝑖𝑧 ∙ (1 − 𝜌) = 33,3(1 − 0,5) = 16,7 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (4.45) 
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4.2.1 Rychlostní trojúhelníky pro otáčky n3 
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Obrázek 14 Rychlostní trojúhelníky pro otáčky n3. 
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4.2.2 Tabulkový přehled výsledků rychlostí  

 

 

Tabulka 9 Přehled výsledků rychlostí pro otáčky n3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTÁČKY N3: Rychlostní trojúhelník řadového stupně přetlakového lopatkování 

Stupeň Značka Jednotka 16 15 14 13 12 11 10 9

Střední průměr lopatkování Dn m 0,398 0,393 0,387 0,381 0,375 0,369 0,363 0,357

Obvodová rychlost ve vztažné rovině Un ms
-1

166,9 164,4 162,0 159,5 157,0 154,5 152,0 149,5

Výstupní úhel z rozváděcí řady α α1 ° 19 18 17 17 16 16 15 15

Izoentropický spád na stupeň hiz kJ·kg
-1

33,3 32,4 32,0 28,6 29,3 26,7 28,1 26,0

Ax. rychlost páry ve vztažné rovině 
ca=c1a=

c2a=w1a

ms
-1 61,8 57,5 53,8 50,8 48,2 46,1 44,1 42,4

Stupeň reakce na středním průměru ρ - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Absolutní rychlost na výstupu ze statoru c1 ms
-1

189,4 185,7 183,6 173,2 174,5 166,6 170,1 163,5

Relativní rychlost na výstupu do rotoru w1 ms
-1

63,0 58,8 55,5 51,2 49,4 46,4 45,8 43,3

Vstupní úhel proudu páry do rotoru β 1 ° 78,7 77,9 75,6 82,9 77,2 82,8 74,3 78,6

Relativní izoentropická rychlost z rotoru w2iz ms
-1

193,2 189,4 187,4 176,6 178,1 169,9 173,7 166,9

Výstupní úhlel - voleno β2 ° 19,0 18,0 17,1 17,0 16,1 16,0 15,1 15,0

Ohnutí proudu Δβ ° 82,3 84,1 87,3 80,1 86,7 81,2 90,6 86,3

Rychlostní součinitel ψ - 0,978 0,978 0,977 0,979 0,977 0,979 0,975 0,977

Skutečná relativní rychlost w2 ms
-1

189,0 185,2 183,0 172,9 174,0 166,3 169,4 163,0

Výstupní úhel spočteno β2 ° 19,0 18,0 17,1 17,0 16,1 16,0 15,1 15,0

Odchylka - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Absolutní rychlost na výstupu ze stupně c2 ms
-1

62,9 58,7 55,4 51,1 49,3 46,4 45,6 43,2

Výstupní úhel absolutní rychlosti α2 ° 79,1 78,4 76,3 83,3 77,9 83,2 75,1 79,3

Složky rychlosti v obvodovém směru c1u ms
-1

179,0 176,6 175,5 165,6 167,7 160,1 164,3 157,9

w1u ms
-1

12,1 12,1 13,6 6,2 10,8 5,6 12,2 8,4

c2u ms
-1

-11,7 -11,6 -13,0 -5,8 -10,2 -5,3 -11,6 -7,9

w2u ms
-1

-178,6 -176,0 -174,9 -165,3 -167,2 -159,8 -163,6 -157,4

Energetické ztráty na rotoru z
R

kJ·kg
-1

0,80 0,79 0,81 0,65 0,73 0,61 0,74 0,64

Ohnutí proudu Δα ° 81,9 83,6 86,7 79,7 86,1 80,8 89,9 85,7

Rychlostní součinitel φ - 0,981 0,980 0,980 0,981 0,980 0,981 0,979 0,980

Izoentropická absolutní rychlost c1iz ms
-1

193,13 189,39 187,37 176,57 178,12 169,87 173,72 166,85

Energetické ztráty na statoru z
s

kJ·kg
-1

0,71 0,69 0,70 0,58 0,63 0,54 0,63 0,55

Rychlosti na vstupu do statoru c0 ms
-1

58,69 55,35 51,11 49,30 46,35 45,62 43,15 41,43

c0a ms
-1

57,53 53,81 50,78 48,24 46,05 44,14 42,43 41,08

c0u ms
-1

-11,60 -12,95 -5,80 -10,20 -5,27 -11,55 -7,86 -5,42

Izoentropický spád na stator Hiz
S kJ·kg

-1
16,67 16,21 16,02 14,28 14,65 13,35 14,04 12,99

Izoentropický spád na rotor Hiz
R kJ·kg

-1
16,67 16,21 16,02 14,28 14,65 13,35 14,04 12,99

Lambda λ - 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
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OTÁČKY N3: Rychlostní trojúhelník řadového stupně přetlakového lopatkování 

Stupeň Značka Jednotka 8 7 6 5 4 3 2 1

Střední průměr lopatkování Dn m 0,351 0,345 0,339 0,333 0,327 0,321 0,315 0,310

Obvodová rychlost ve vztažné rovině Un ms
-1

147,1 144,6 142,1 139,6 137,1 134,6 132,2 129,7

Výstupní úhel z rozváděcí řady α α1 ° 15 14 14 14 14 14 14 14

Izoentropický spád na stupeň hiz kJ·kg
-1

24,3 26,4 24,9 23,7 22,7 22,0 21,4 20,9

Ax. rychlost páry ve vztažné rovině 
ca=c1a=

c2a=w1a

ms
-1 41,1 39,8 38,6 37,7 36,9 36,3 35,8 35,4

Stupeň reakce na středním průměru ρ - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Absolutní rychlost na výstupu ze statoru c1 ms
-1

158,3 164,2 159,3 155,4 152,3 149,7 147,7 146,1

Relativní rychlost na výstupu do rotoru w1 ms
-1

41,5 42,4 40,6 39,3 38,4 37,8 37,5 37,5

Vstupní úhel proudu páry do rotoru β 1 ° 81,7 69,6 71,9 73,3 73,8 73,5 72,5 71,0

Relativní izoentropická rychlost z rotoru w2iz ms
-1

161,4 168,0 162,9 158,8 155,6 153,0 151,0 149,5

Výstupní úhlel - voleno β2 ° 15,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

Ohnutí proudu Δβ ° 83,3 96,4 94,0 92,6 92,2 92,5 93,4 95,0

Rychlostní součinitel ψ - 0,978 0,972 0,974 0,974 0,974 0,974 0,974 0,973

Skutečná relativní rychlost w2 ms
-1

157,9 163,3 158,6 154,7 151,6 149,1 147,1 145,4

Výstupní úhel spočteno β2 ° 15,0 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1

Odchylka - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Absolutní rychlost na výstupu ze stupně c2 ms
-1

41,4 42,1 40,4 39,1 38,2 37,7 37,3 37,2

Výstupní úhel absolutní rychlosti α2 ° 82,3 70,7 73,0 74,3 74,7 74,4 73,5 72,0

Složky rychlosti v obvodovém směru c1u ms
-1

152,9 159,3 154,6 150,8 147,7 145,3 143,3 141,8

w1u ms
-1

5,8 14,7 12,5 11,2 10,6 10,6 11,2 12,1

c2u ms
-1

-5,4 -13,8 -11,7 -10,5 -9,9 -10,0 -10,5 -11,4

w2u ms
-1

-152,5 -158,4 -153,8 -150,1 -147,1 -144,6 -142,6 -141,0

Energetické ztráty na rotoru z
R

kJ·kg
-1

0,57 0,77 0,69 0,64 0,61 0,59 0,59 0,59

Ohnutí proudu Δα ° 82,7 95,3 93,0 91,7 91,3 91,6 92,5 94,0

Rychlostní součinitel φ - 0,981 0,977 0,978 0,979 0,979 0,979 0,978 0,978

Izoentropická absolutní rychlost c1iz ms
-1

161,43 167,95 162,87 158,82 155,59 153,02 150,99 149,44

Energetické ztráty na statoru z
s

kJ·kg
-1

0,50 0,63 0,57 0,54 0,51 0,50 0,49 0,49

Rychlosti na vstupu do statoru c0 ms
-1

42,15 40,38 39,13 38,25 37,67 37,33 37,22 34,58

c0a ms
-1

39,82 38,64 37,70 36,93 36,32 35,83 35,45 34,19

c0u ms
-1

-13,81 -11,71 -10,48 -9,94 -9,97 -10,47 -11,37 -10,56

Izoentropický spád na stator Hiz
S kJ·kg

-1
12,17 13,21 12,44 11,84 11,37 10,99 10,70 10,47

Izoentropický spád na rotor Hiz
R kJ·kg

-1
12,17 13,21 12,44 11,84 11,37 10,99 10,70 10,47

Lambda λ - 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05
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OTÁČKY N2: Rychlostní trojúhelník řadového stupně přetlakového lopatkování 

Stupeň Značka Jednotka 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Střední průměr lopatkování Dn m 0,377 0,374 0,371 0,368 0,365 0,361 0,358 0,355 0,352 0,349

Obvodová rychlost ve vztažné rovině Un ms
-1

128,3 127,2 126,2 125,1 124,1 123,0 122,0 120,9 119,8 118,8

Výstupní úhel z rozváděcí řady α α1 ° 16 16 15,6 15,4 15,2 15 15 15 14,9 14,8

Izoentropický spád na stupeň hiz kJ·kg
-1

20,3 19,5 19,7 19,5 19,4 19,3 18,8 18,5 18,4 18,3

Ax. rychlost páry ve vztažné rovině 

ca=c1a=

c2a=w1a

=w2a

ms
-1 38,6 37,7 37,0 36,4 35,8 35,2 34,8 34,4 34,1 33,8

Stupeň reakce na středním průměru ρ - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Absolutní rychlost na výstupu ze statoru c1 ms
-1

139,6 136,6 137,3 136,5 136,0 135,7 134,0 132,5 132,2 132,1

Relativní rychlost na výstupu do rotoru w1 ms
-1

39,0 38,0 37,5 36,9 36,5 36,1 35,5 35,1 35,0 35,0

Vstupní úhel proudu páry do rotoru β 1 ° 81,2 83,7 80,5 79,7 78,5 76,9 77,8 78,2 76,8 75,1

Relativní izoentropická rychlost z rotoru w2iz ms
-1

147,7 144,6 145,4 144,5 144,0 143,7 141,8 140,3 140,0 139,8

Výstupní úhlel - voleno β2 ° 15,4 15,4 15,1 14,9 14,7 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3

Ohnutí proudu Δβ ° 83,4 80,9 84,4 85,5 86,9 88,6 87,7 87,4 88,8 90,6

Rychlostní součinitel ψ - 0,978 0,979 0,978 0,977 0,977 0,976 0,976 0,977 0,976 0,975

Skutečná relativní rychlost w2 ms
-1

144,5 141,5 142,1 141,3 140,6 140,2 138,5 137,0 136,6 136,4

Výstupní úhel spočteno β2 ° 15,4 15,4 15,1 14,9 14,7 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3

Odchylka - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Absolutní rychlost na výstupu ze stupně c2 ms
-1

40,1 38,9 38,6 38,1 37,7 37,5 36,8 36,3 36,3 36,4

Výstupní úhel absolutní rychlosti α2 ° 73,9 76,1 73,2 72,4 71,3 69,9 70,7 71,0 69,8 68,3

Složky rychlosti v obvodovém směru c1u ms
-1

134,1 131,3 132,2 131,6 131,2 131,1 129,4 128,0 127,7 127,7

w1u ms
-1

5,8 4,0 6,0 6,5 7,2 8,1 7,4 7,1 7,9 8,9

c2u ms
-1

-11,0 -9,2 -11,0 -11,4 -11,9 -12,7 -12,1 -11,7 -12,4 -13,3

w2u ms
-1

-139,3 -136,4 -137,2 -136,5 -136,0 -135,7 -134,0 -132,6 -132,3 -132,1

Energetické ztráty na rotoru z
R

kJ·kg
-1

0,47 0,44 0,47 0,47 0,48 0,49 0,47 0,46 0,47 0,48

Ohnutí proudu Δα ° 90,1 87,9 91,2 92,2 93,5 95,1 94,3 94,0 95,3 96,9

Rychlostní součinitel φ - 0,979 0,980 0,979 0,978 0,978 0,978 0,978 0,978 0,977 0,977

Izoentropická absolutní rychlost c1iz ms
-1

142,56 139,45 140,30 139,55 139,07 138,85 137,01 135,53 135,26 135,21

Energetické ztráty na statoru z
s

kJ·kg
-1

0,42 0,39 0,41 0,42 0,42 0,43 0,41 0,40 0,41 0,42

Rychlosti na vstupu do statoru c0 ms
-1

38,85 38,63 38,09 37,70 37,45 36,80 36,33 36,28 36,35 34,56

Izoentropický spád na stator Hiz
S kJ·kg

-1
9,41 8,98 9,12 9,03 8,97 8,96 8,73 8,53 8,49 8,54

Izoentropický spád na rotor Hiz
R kJ·kg

-1
10,15 9,73 9,86 9,76 9,70 9,67 9,42 9,23 9,18 9,17

OTÁČKY N2: Rychlostní trojúhelník řadového stupně přetlakového lopatkování 

Stupeň Značka Jednotka 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

Střední průměr lopatkování Dn m 0,411 0,408 0,405 0,402 0,399 0,396 0,392 0,389 0,386 0,383 0,380

Obvodová rychlost ve vztažné rovině Un ms
-1

139,9 138,8 137,8 136,7 135,7 134,6 133,6 132,5 131,5 130,4 129,3

Výstupní úhel z rozváděcí řady α α1 ° 22 21 20 19,2 19 18,2 17,4 17 17 16,3 16

Izoentropický spád na stupeň hiz kJ·kg
-1

23,6 23,6 23,8 23,7 22,3 22,6 23,0 22,5 21,1 21,7 21,3

Ax. rychlost páry ve vztažné rovině 

ca=c1a=

c2a=w1a

=w2a

ms
-1 58,3 55,5 52,9 50,5 48,5 46,6 44,9 43,3 41,9 40,7 39,6

Stupeň reakce na středním průměru ρ - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Absolutní rychlost na výstupu ze statoru c1 ms
-1

155,3 154,5 154,3 153,3 148,5 148,9 149,7 147,7 143,0 144,6 143,1

Relativní rychlost na výstupu do rotoru w1 ms
-1

58,4 55,8 53,4 51,2 48,7 47,1 45,8 44,1 42,2 41,5 40,4

Vstupní úhel proudu páry do rotoru β 1 ° 85,9 84,3 82,0 80,8 84,3 81,5 78,1 78,5 82,6 78,2 78,1

Relativní izoentropická rychlost z rotoru w2iz ms
-1

164,4 163,6 163,4 162,3 157,2 157,6 158,5 156,3 151,4 153,1 151,5

Výstupní úhlel - voleno β2 ° 21,1 20,2 19,3 18,5 18,3 17,5 16,8 16,4 16,4 15,7 15,5

Ohnutí proudu Δβ ° 73,0 75,5 78,7 80,7 77,4 81,0 85,1 85,1 81,0 86,1 86,5

Rychlostní součinitel ψ - 0,981 0,980 0,980 0,979 0,980 0,979 0,977 0,977 0,979 0,977 0,977

Skutečná relativní rychlost w2 ms
-1

161,2 160,3 160,0 158,9 154,0 154,3 154,9 152,8 148,2 149,6 148,0

Výstupní úhel spočteno β2 ° 21,1 20,2 19,3 18,5 18,3 17,5 16,8 16,4 16,4 15,7 15,5

Odchylka - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Absolutní rychlost na výstupu ze stupně c2 ms
-1

59,2 56,7 54,6 52,4 49,6 48,3 47,2 45,5 43,3 42,9 41,7

Výstupní úhel absolutní rychlosti α2 ° 79,6 78,0 75,7 74,5 77,5 74,8 71,7 71,9 75,5 71,4 71,3

Složky rychlosti v obvodovém směru c1u ms
-1

143,9 144,2 145,0 144,7 140,4 141,4 142,8 141,2 136,7 138,8 137,6

w1u ms
-1

4,0 5,3 7,2 8,0 4,7 6,8 9,3 8,7 5,3 8,4 8,2

c2u ms
-1

-10,4 -11,6 -13,2 -13,9 -10,5 -12,5 -14,7 -14,0 -10,7 -13,5 -13,3

w2u ms
-1

-150,3 -150,4 -151,0 -150,6 -146,2 -147,1 -148,3 -146,5 -142,1 -143,9 -142,6

Energetické ztráty na rotoru z
R

kJ·kg
-1

0,51 0,52 0,54 0,55 0,49 0,52 0,56 0,55 0,48 0,53 0,53

Ohnutí proudu Δα ° 78,4 81,0 84,3 86,3 83,5 87,0 90,9 91,1 87,5 92,3 92,7

Rychlostní součinitel φ - 0,981 0,981 0,980 0,980 0,980 0,980 0,979 0,979 0,980 0,978 0,978

Izoentropická absolutní rychlost c1iz ms
-1

158,20 157,50 157,44 156,45 151,45 151,99 152,97 150,89 145,98 147,82 146,31

Energetické ztráty na statoru z
s

kJ·kg
-1

0,46 0,47 0,48 0,49 0,44 0,46 0,49 0,48 0,43 0,47 0,46

Rychlosti na vstupu do statoru c0 ms
-1

56,70 54,55 52,41 49,60 48,26 47,23 45,50 43,26 42,89 41,72 40,10

Izoentropický spád na stator Hiz
S kJ·kg

-1
10,91 10,91 11,02 11,01 10,30 10,43 10,66 10,45 9,74 10,05 9,90

Izoentropický spád na rotor Hiz
R kJ·kg

-1
11,80 11,82 11,92 11,86 11,17 11,31 11,51 11,25 10,57 10,86 10,66

Tabulka 10 Přehled výsledků rychlostí pro otáčky n2. 
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OTÁČKY N2: Rychlostní trojúhelník řadového stupně přetlakového lopatkování 

Stupeň Značka Jednotka 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

Střední průměr lopatkování Dn m 0,435 0,432 0,430 0,427 0,425 0,422 0,420 0,417 0,415 0,412 0,410 0,407

Obvodová rychlost ve vztažné rovině Un
ms

-1
125,2 124,4 123,7 123,0 122,3 121,6 120,9 120,1 119,4 118,7 118,0 117,3

Výstupní úhel z rozváděcí řady α α1 ° 22 21 20 19 19 18 18 17 17 17 17 16

Izoentropický spád na stupeň hiz
kJ·kg

-1
19,1 19,4 19,8 20,2 18,7 19,4 18,1 19,0 17,9 16,9 16,1 17,3

Ax. rychlost páry ve vztažné rovině 

ca=c1a=

c2a=w1a

=w2a

ms
-1 52,5 50,3 48,2 46,2 44,4 42,8 41,3 39,9 38,6 37,5 36,5 35,6

Stupeň reakce na středním průměru ρ - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Absolutní rychlost na výstupu ze statoru c1
ms

-1
139,9 140,1 140,6 141,6 136,0 138,0 133,2 136,0 131,6 127,9 124,6 128,9

Relativní rychlost na výstupu do rotoru w1
ms

-1
52,7 50,7 48,9 47,4 44,8 43,8 41,7 41,1 39,1 37,6 36,6 36,2

Vstupní úhel proudu páry do rotoru β 1 ° 84,9 82,7 79,9 76,6 81,7 77,1 81,9 75,9 80,4 84,4 87,9 79,3

Relativní izoentropická rychlost z rotoru w2iz
ms

-1
148,1 148,3 148,9 149,9 144,0 146,1 141,0 144,0 139,3 135,4 131,9 136,5

Výstupní úhlel - voleno β2 ° 21,1 20,2 19,3 18,3 18,3 17,4 17,3 16,4 16,4 16,4 16,4 15,5

Ohnutí proudu Δβ ° 74,0 77,1 80,8 85,0 79,9 85,5 80,8 87,7 83,2 79,2 75,7 85,2

Rychlostní součinitel ψ - 0,981 0,980 0,979 0,977 0,979 0,977 0,979 0,976 0,978 0,979 0,980 0,977

Skutečná relativní rychlost w2
ms

-1
145,2 145,3 145,7 146,5 141,0 142,8 138,0 140,6 136,3 132,6 129,4 133,4

Výstupní úhel spočteno β2 ° 21,1 20,2 19,3 18,3 18,3 17,4 17,3 16,4 16,4 16,4 16,4 15,5

Odchylka - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Absolutní rychlost na výstupu ze stupně c2
ms

-1
53,5 51,7 50,2 48,9 45,9 45,2 42,6 42,5 40,2 38,4 37,0 37,3

Výstupní úhel absolutní rychlosti α2 ° 78,8 76,5 73,8 70,7 75,3 70,9 75,1 69,6 73,5 77,1 80,3 72,3

Složky rychlosti v obvodovém směru c1u
ms

-1
129,6 130,7 132,1 133,8 128,6 131,2 126,6 130,0 125,8 122,2 119,2 123,9

w1u
ms

-1
4,5 6,3 8,4 10,8 6,3 9,6 5,7 9,9 6,4 3,5 1,2 6,6

c2u
ms

-1
-10,2 -11,9 -13,8 -16,0 -11,5 -14,6 -10,8 -14,7 -11,3 -8,4 -6,1 -11,2

w2u
ms

-1
-135,4 -136,3 -137,5 -139,0 -133,8 -136,2 -131,7 -134,8 -130,7 -127,2 -124,1 -128,5

Energetické ztráty na rotoru z
R

kJ·kg
-1

0,42 0,44 0,46 0,50 0,43 0,48 0,42 0,48 0,42 0,37 0,34 0,42

Ohnutí proudu Δα ° 79,2 82,5 86,2 90,3 85,7 91,1 86,9 93,4 89,5 85,9 82,7 91,7

Rychlostní součinitel φ - 0,981 0,981 0,980 0,979 0,980 0,979 0,980 0,978 0,979 0,980 0,981 0,979

Izoentropická absolutní rychlost c1iz
ms

-1
142,55 142,83 143,51 144,60 138,79 141,00 135,91 139,06 134,42 130,48 127,10 131,72

Energetické ztráty na statoru z
s

kJ·kg
-1

0,38 0,39 0,41 0,44 0,38 0,42 0,37 0,42 0,37 0,34 0,31 0,37

Rychlosti na vstupu do statoru c0
ms

-1
51,71 50,15 48,89 45,86 45,19 42,65 42,48 40,19 38,42 37,04 37,35 35,87

Izoentropický spád na stator Hiz
S kJ·kg

-1
8,82 8,94 9,10 9,40 8,61 9,03 8,33 8,86 8,30 7,83 7,38 8,03

Izoentropický spád na rotor Hiz
R kJ·kg

-1
9,57 9,71 9,88 10,10 9,36 9,71 9,07 9,52 8,94 8,45 8,04 8,65

OTÁČKY N2: Rychlostní trojúhelník řadového stupně přetlakového lopatkování 

Stupeň Značka Jednotka 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Střední průměr lopatkování Dn m 0,405 0,402 0,400 0,397 0,395 0,392 0,390 0,387 0,385 0,382 0,380 0,377 0,409

Obvodová rychlost ve vztažné rovině Un
ms

-1
116,6 115,9 115,1 114,4 113,7 113,0 112,3 111,6 110,9 110,1 109,4 108,7 117,7

Výstupní úhel z rozváděcí řady α α1 ° 16 16 15 15 15 15 15 14,7 14,6 14,5 14,4 14 14

Izoentropický spád na stupeň hiz
kJ·kg

-1
16,5 15,8 17,2 16,5 15,8 15,3 14,8 15,0 14,8 14,6 14,5 15,0 15,3

Ax. rychlost páry ve vztažné rovině 

ca=c1a=

c2a=w1a

=w2a

ms
-1 34,7 34,0 33,2 32,5 31,8 31,3 30,8 30,3 29,9 29,5 29,2 28,8 29,1

Stupeň reakce na středním průměru ρ - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Absolutní rychlost na výstupu ze statoru c1
ms

-1
125,7 122,9 128,0 125,2 122,7 120,5 118,6 119,2 118,3 117,6 117,0 118,9 119,9

Relativní rychlost na výstupu do rotoru w1
ms

-1
35,0 34,1 34,3 33,1 32,2 31,5 30,9 30,6 30,1 29,8 29,4 29,6 29,1

Vstupní úhel proudu páry do rotoru β 1 ° 82,8 85,9 75,5 78,6 81,3 83,6 85,5 82,8 82,8 82,7 82,2 76,9 87,0

Relativní izoentropická rychlost z rotoru w2iz
ms

-1
133,1 130,1 135,5 132,5 129,9 127,6 125,6 126,2 125,3 124,5 123,8 125,8 126,9

Výstupní úhlel - voleno β2 ° 15,4 15,4 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,2 14,1 14,0 13,9 13,5 13,5

Ohnutí proudu Δβ ° 81,7 78,7 90,0 87,0 84,3 81,9 80,0 83,0 83,1 83,4 83,9 89,6 79,5

Rychlostní součinitel ψ - 0,979 0,980 0,975 0,977 0,978 0,978 0,979 0,978 0,978 0,978 0,978 0,976 0,979

Skutečná relativní rychlost w2
ms

-1
130,2 127,5 132,2 129,4 127,0 124,8 123,0 123,4 122,5 121,8 121,1 122,8 124,3

Výstupní úhel spočteno β2 ° 15,4 15,4 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,2 14,1 14,0 13,9 13,5 13,5

Odchylka - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Absolutní rychlost na výstupu ze stupně c2
ms

-1
35,9 34,7 35,6 34,2 33,1 32,2 31,5 31,4 30,9 30,6 30,3 30,7 29,2

Výstupní úhel absolutní rychlosti α2 ° 75,4 78,1 68,7 71,3 73,7 75,7 77,4 74,9 74,9 74,7 74,3 69,6 83,7

Složky rychlosti v obvodovém směru c1u
ms

-1
120,8 118,2 123,6 120,9 118,5 116,4 114,6 115,3 114,5 113,8 113,3 115,3 116,3

w1u
ms

-1
4,2 2,3 8,5 6,5 4,8 3,4 2,3 3,7 3,6 3,7 3,9 6,6 1,4

c2u
ms

-1
-8,9 -7,0 -12,8 -10,8 -9,2 -7,9 -6,8 -8,1 -8,0 -8,0 -8,1 -10,6 -3,1

w2u
ms

-1
-125,5 -122,9 -128,0 -125,3 -122,9 -120,9 -119,0 -119,7 -118,8 -118,1 -117,5 -119,3 -120,8

Energetické ztráty na rotoru z
R

kJ·kg
-1

0,38 0,34 0,45 0,40 0,37 0,35 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,38 0,33

Ohnutí proudu Δα ° 88,6 85,9 96,3 93,7 91,3 89,3 87,6 90,4 90,5 90,8 91,3 96,4 82,3

Rychlostní součinitel φ - 0,979 0,980 0,977 0,978 0,979 0,979 0,980 0,979 0,979 0,979 0,979 0,977 0,981

Izoentropická absolutní rychlost c1iz
ms

-1
128,36 125,45 131,02 127,99 125,36 123,08 121,10 121,78 120,88 120,14 119,54 121,65 122,22

Energetické ztráty na statoru z
s

kJ·kg
-1

0,34 0,31 0,39 0,36 0,33 0,31 0,30 0,31 0,31 0,30 0,30 0,33 0,29

Rychlosti na vstupu do statoru c0
ms

-1
34,69 35,60 34,24 33,14 32,25 31,52 31,39 30,95 30,58 30,28 30,73 29,24 27,98

Izoentropický spád na stator Hiz
S kJ·kg

-1
7,64 7,24 8,00 7,64 7,34 7,08 6,84 6,94 6,84 6,76 6,67 6,97 7,08

Izoentropický spád na rotor Hiz
R kJ·kg

-1
8,24 7,89 8,60 8,23 7,92 7,64 7,41 7,50 7,39 7,31 7,24 7,48 7,63

Tabulka 11 Přehled výsledků rychlostí pro otáčky n1. 
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4.3 Vnitřní účinnost  

 

Pří výpočtu vnitřní účinnosti jednotlivých stupňů je postup obdobný, jako tomu bylo  

u předběžného výpočtu. Vychází se z Parsonsova čísla vypočteného pro jednotlivé stupně 

v předchozí podkapitole.  

 𝑃𝑎16 = 0,836 − (4.13) 

Je odečtena obvodová účinnost pro nekonečně dlouhou lopatku z grafu na obrázku 10. 

 𝜇∞
16 = 0,947 (4.46) 

Dále jsou stanoveny ztráty, které je třeba od odečtené účinnosti odečíst, aby vznikla skutečná 

účinnost.  Nejprve je stanovena ztráta radiální mezerou dle vzorce:[1] 

 

ξk = 𝛿𝑒𝑘𝑣 ∙ √
𝜌š

1 − 𝜌
∙ 𝜇𝑢 ∙

𝜋 ∙ (𝐷 + 𝑙0)

𝑆
∙ 휀 (4.45) 

Kde ekvivalentní vůle 
𝛿𝑒𝑘𝑣 =

1

√
4

𝛿𝑎
2 +

1,5 ∙ 𝑧𝑟

𝛿𝑟
2

 
(4.46) 

 

 

Obrázek 15  Konec lopatky s bandáží. 

 

Axiální vůle a počet břitů byly voleny dle zkušenosti vedoucího. 

Počet břitů  𝑧𝑏 = 3 (4.47) 

Axiální vůle  𝛿𝑎 = 0,0005 𝑚 = 0,5 𝑚𝑚 (4.48) 

Radiální vůle dle vzorce [1]   

𝛿𝑟 =
𝐷𝑣

16

1000
+ 0,0002 =

0,438

1000
+ 0,0002 = 0,0006 𝑚 = 0,6 𝑚𝑚 (4.49) 

Pak tedy  
𝛿𝑒𝑘𝑣 =

1

√
4

0,00052 +
1,5 ∙ 3

0,00062

= 1,9 𝑚𝑚 
 

Průtočný průřez pro páry    

𝑆 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑛
16 ∙ 𝑙𝑛

16 ∙ 휀 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼1 =∙ 0,398 ∙ 0,040 ∙ 1 ∙ 𝑠𝑖𝑛19° = 0,0162 𝑚2 (4.50) 

Vzhledem k délkám lopatek, které jsou krátké, lze uvažovat, že stupeň reakce na špici lopatky 

zůstává konstantní, aniž by to ve výpočtu způsobilo znatelnou chybu.  

 𝜌š = 𝜌 = 0,5 − (4.51) 
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Potom poměrná ztráta radiální mezerou podle vzorce bude (4.45) 

ξk = 0,00019 · √
0,5

(1 − 0,5)
· 0,947 ·

𝜋 · (0,398 + 0,039)

0,0162
 · 1 = 0,0154 −  

Zde je na místě vyzvednou vlil bandážovaní na účinnost VT dílu. Pro předběžný výpočet  

byl použit vzorec pro stanovení poměrné ztráty radiální mezerou bez bandážování. Tato 

ztráta poté pro poslední stupeň činila: 

 ξkn
𝑛3 = 0,106 − (3.50) 

Velikost této ztráty se oproti bandážované lopatce řádově liší. Přestože se geometrie  

při detailním výpočtu oproti tomu předběžnému mírně změnila, je zřejmé, že bandážování 

má velký vliv na ztrátu radiální mezerou. To je důvodem toho, že bandážování  

se u vysokotlakých dílu – ale často i u nízkotlakých dílu, vyjma posledních dlouhých lopatek, 

stalo nezbytností. V obchodním prostředí, kde se počítá každá setina procenta na účinnosti, 

není už turbína bez bandážování konkurenceschopná.[3] 

 

Poměrná ztráta rozvějířením 
ξv =  (

𝐷𝑠

𝑙𝑛
)

2

= (
0,398

0,039
)

2

= 0,010 −   (3.51) 

Vysokotlaký díl pracuje pouze v oblasti přehřáté páry, proto ztráta vlhkostí páry je nulová. 

Od účinnosti stanovené pro nekonečně dlouhé lopatky se odečtou vypočtené ztráty, čímž  

je získána účinnost pro reálné lopatky.  

𝜇𝑖 = 𝜇∞(1 − ξk − ξv) = 0,947 ∙ (1 − 0,015 − 0,010) = 0,922 −  

Hodnoty vypočtené pro zbylé stupně a také zbylé dvě varianty otáček jsou uveden 

v tabulkách (13–15). 
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4.3.1 Tabulkový přehled vypočtených účinností  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12 Přehled vypočtených účinnosti pro otáčky n3. 

OTÁČKY N3: Vnitřní účinnost řadového stupně přetlakového lopatkování 

Veličina Označení Jednotka 16 15 14 13 12 11 10 9

Výstupní úhel α1 ° 19 18 17 17 16 16 15 15

Parsonsovo číslo Pa - 0,836 0,834 0,819 0,890 0,841 0,894 0,823 0,861

Obvodová účinnost pro nekonečně 

dlouho lopatku 
ⴄ∞ - 0,947 0,948 0,949 0,943 0,947 0,942 0,948 0,945

Vnější průměr Dv m 0,438 0,432 0,425 0,419 0,412 0,406 0,399 0,392

Počet zubů zb - 3 3 3 3 3 3 3 3

Délka lopatky ln m 0,040 0,039 0,039 0,038 0,037 0,037 0,036 0,035

Střední průměr Ds m 0,398 0,393 0,387 0,381 0,375 0,369 0,363 0,357

Ax. vůle mezi rotorem a statorem ẟa m 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Rad. vůle mezi rotorem a statorem ẟr m 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

Ekvivalentní vůle ẟekv m 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019

Průtočný průřez pro páru S m
2

0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,012 0,011 0,010

Poměrná ztráta radiální mezerou ξk - 0,0154 0,0164 0,0176 0,0177 0,0191 0,0192 0,0209 0,0210

Poměrná ztráta rozvějířením ξv - 0,0100 0,0100 0,0100 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099

Vnitřní účinnost řadového stupně 

přetlakového lopatkování 
ⴄi - 0,923 0,923 0,923 0,917 0,920 0,915 0,919 0,916

Veličina Označení Jednotka 8 7 6 5 4 3 2 1

Výstupní úhel α1 ° 15 14 14 14 14 14 14 14

Parsonsovo číslo Pa - 0,888 0,791 0,811 0,823 0,827 0,824 0,816 0,803

Obvodová účinnost pro nekonečně 

dlouho lopatku 
ⴄ∞ - 0,943 0,950 0,949 0,948 0,948 0,948 0,949 0,950

Vnější průměr Dv m 0,386 0,379 0,373 0,366 0,360 0,353 0,347 0,340

Počet zubů zb - 3 3 3 3 3 3 3 3

Délka lopatky ln m 0,035 0,034 0,034 0,033 0,032 0,032 0,031 0,030

Střední průměr Ds m 0,351 0,345 0,339 0,333 0,327 0,321 0,315 0,310

Ax. vůle mezi rotorem a statorem ẟa m 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Rad. vůle mezi rotorem a statorem ẟr m 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005

Ekvivalentní vůle ẟekv m 0,00019 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018 0,00018

Průtočný průřez pro páru S m
2

0,010 0,009 0,009 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007

Poměrná ztráta radiální mezerou ξk - 0,0213 0,0232 0,0235 0,0238 0,0241 0,0245 0,0248 0,0252

Poměrná ztráta rozvějířením ξv - 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0097 0,0097 0,0097 0,0096

Vnitřní účinnost řadového stupně 

přetlakového lopatkování 
ⴄi - 0,913 0,919 0,918 0,917 0,916 0,916 0,916 0,917
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Tabulka 13 Přehled vypočtených účinnosti pro otáčky n2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

OTÁČKY N2: Vnitřní účinnost řadového stupně přetlakového lopatkování 

Veličina Označení Jednotka 21 20 19 18 17 16 15

Výstupní úhel α1 ° 22 21 20 19 19 18 17

Parsonsovo číslo Pa - 0,829 0,816 0,796 0,788 0,824 0,801 0,775

Obvodová účinnost pro nekonečně 

dlouho lopatku 
ⴄ∞ - 0,948 0,949 0,950 0,951 0,948 0,950 0,951

Vnější průměr Dv m 0,452 0,448 0,445 0,441 0,437 0,433 0,429

Počet zubů zb - 3 3 3 3 3 3 3

Délka lopatky ln m 0,041 0,040 0,040 0,039 0,038 0,038 0,037

Střední průměr Ds m 0,411 0,408 0,405 0,402 0,399 0,396 0,392

Ax. vůle mezi rotorem a statorem ẟa m 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Rad. vůle mezi rotorem a statorem ẟr m 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

Ekvivalentní vůle ẟekv m 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019

Průtočný průřez pro páru S m
2

0,020 0,019 0,017 0,016 0,016 0,015 0,014

Poměrná ztráta radiální mezerou ξk - 0,0131 0,0139 0,0148 0,0156 0,0160 0,0170 0,0180

Poměrná ztráta rozvějířením ξv - 0,0100 0,0098 0,0096 0,0094 0,0092 0,0090 0,0088

Vnitřní účinnost řadového stupně 

přetlakového lopatkování 
ⴄi - 0,926 0,927 0,927 0,927 0,924 0,925 0,926

Veličina Označení Jednotka 14 13 12 11 10 9 8

Výstupní úhel α1 ° 17 17 16 16 16 16 16

Parsonsovo číslo Pa - 0,781 0,818 0,783 0,785 0,811 0,832 0,807

Obvodová účinnost pro nekonečně 

dlouho lopatku 
ⴄ∞ - 0,951 0,949 0,951 0,951 0,949 0,948 0,950

Vnější průměr Dv m 0,425 0,422 0,418 0,414 0,410 0,406 0,402

Počet zubů zb - 3 3 3 3 3 3 3

Délka lopatky ln m 0,036 0,035 0,035 0,034 0,033 0,032 0,032

Střední průměr Ds m 0,389 0,386 0,383 0,380 0,377 0,374 0,371

Ax. vůle mezi rotorem a statorem ẟa m 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Rad. vůle mezi rotorem a statorem ẟr m 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

Ekvivalentní vůle ẟekv m 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019

Průtočný průřez pro páru S m
2

0,013 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,010

Poměrná ztráta radiální mezerou ξk - 0,0187 0,0190 0,0202 0,0209 0,0213 0,0216 0,0226

Poměrná ztráta rozvějířením ξv - 0,0086 0,0084 0,0082 0,0080 0,0077 0,0075 0,0073

Vnitřní účinnost řadového stupně 

přetlakového lopatkování 
ⴄi - 0,925 0,923 0,924 0,923 0,922 0,920 0,921

Veličina Označení Jednotka 7 6 5 4 3 2 1

Výstupní úhel α1 ° 15 15 15 15 15 15 15

Parsonsovo číslo Pa - 0,802 0,793 0,782 0,789 0,792 0,782 0,770

Obvodová účinnost pro nekonečně 

dlouho lopatku 
ⴄ∞ - 0,950 0,950 0,951 0,950 0,950 0,951 0,951

Vnější průměr Dv m 0,399 0,395 0,391 0,387 0,383 0,380 0,376

Počet zubů zb - 3 3 3 3 3 3 3

Délka lopatky ln m 0,031 0,030 0,030 0,029 0,028 0,027 0,027

Střední průměr Ds m 0,368 0,365 0,361 0,358 0,355 0,352 0,349

Ax. vůle mezi rotorem a statorem ẟa m 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Rad. vůle mezi rotorem a statorem ẟr m 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

Ekvivalentní vůle ẟekv m 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00018 0,00018 0,00018

Průtočný průřez pro páru S m
2

0,010 0,009 0,009 0,008 0,008 0,008 0,007

Poměrná ztráta radiální mezerou ξk - 0,0233 0,0241 0,0249 0,0254 0,0260 0,0267 0,0275

Poměrná ztráta rozvějířením ξv - 0,0071 0,0069 0,0067 0,0065 0,0063 0,0061 0,0058

Vnitřní účinnost řadového stupně 

přetlakového lopatkování 
ⴄi - 0,921 0,921 0,921 0,920 0,920 0,920 0,919
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Tabulka 14 Přehled vypočtených účinnosti pro otáčky n1. 

 

  

 

 

 

 

 

OTÁČKY N1: Vnitřní účinnost řadového stupně přetlakového lopatkování 

Veličina Označení Jednotka 25 24 23 22 21 20 19 18

Výstupní úhel α1 ° 22 21 20 19 19 18 18 17

Parsonsovo číslo Pa - 0,818 0,798 0,774 0,749 0,799 0,761 0,806 0,758

Obvodová účinnost pro nekonečně 

dlouho lopatku 
ⴄ∞ - 0,949 0,950 0,951 0,951 0,950 0,951 0,950 0,951

Vnější průměr Dv m 0,478 0,475 0,472 0,469 0,466 0,463 0,460 0,457

Počet zubů zb - 3 3 3 3 3 3 3 3

Délka lopatky ln m 0,043 0,043 0,042 0,042 0,041 0,041 0,040 0,040

Střední průměr Ds m 0,435 0,432 0,430 0,427 0,425 0,422 0,420 0,417

Ax. vůle mezi rotorem a statorem ẟa m 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Rad. vůle mezi rotorem a statorem ẟr m 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007

Ekvivalentní vůle ẟekv m 0,00020 0,00020 0,00020 0,00020 0,00020 0,00020 0,00019 0,00019

Průtočný průřez pro páru S m
2

0,022 0,021 0,020 0,018 0,018 0,017 0,016 0,015

Poměrná ztráta radiální mezerou ξk - 0,0126 0,0133 0,0141 0,0150 0,0151 0,0161 0,0163 0,0174

Poměrná ztráta rozvějířením ξv - 0,0100 0,0099 0,0097 0,0096 0,0095 0,0093 0,0092 0,0091

Vnitřní účinnost řadového stupně 

přetlakového lopatkování 
ⴄi - 0,927 0,928 0,928 0,928 0,927 0,927 0,925 0,926

Veličina Označení Jednotka 17 16 15 14 13 12 11 10

Výstupní úhel α1 ° 17 17 17 16 16 16 15 15

Parsonsovo číslo Pa - 0,798 0,834 0,866 0,795 0,824 0,851 0,771 0,795

Obvodová účinnost pro nekonečně 

dlouho lopatku 
ⴄ∞ - 0,950 0,948 0,945 0,950 0,948 0,946 0,951 0,950

Vnější průměr Dv m 0,454 0,451 0,448 0,445 0,442 0,439 0,436 0,433

Počet zubů zb - 3 3 3 3 3 3 3 3

Délka lopatky ln m 0,039 0,039 0,038 0,038 0,037 0,037 0,036 0,035

Střední průměr Ds m 0,415 0,412 0,410 0,407 0,405 0,402 0,400 0,397

Ax. vůle mezi rotorem a statorem ẟa m 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Rad. vůle mezi rotorem a statorem ẟr m 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

Ekvivalentní vůle ẟekv m 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019

Průtočný průřez pro páru S m
2

0,015 0,015 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,011

Poměrná ztráta radiální mezerou ξk - 0,0176 0,0177 0,0179 0,0193 0,0195 0,0197 0,0213 0,0215

Poměrná ztráta rozvějířením ξv - 0,0089 0,0088 0,0087 0,0085 0,0084 0,0083 0,0081 0,0080

Vnitřní účinnost řadového stupně 

přetlakového lopatkování 
ⴄi - 0,925 0,923 0,920 0,924 0,922 0,920 0,923 0,922

Veličina Označení Jednotka 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Výstupní úhel α1 ° 15 15 15 15 15 15 14 14 14

Parsonsovo číslo Pa - 0,817 0,835 0,851 0,830 0,831 0,830 0,827 0,790 0,908

Obvodová účinnost pro nekonečně 

dlouho lopatku 
ⴄ∞ - 0,949 0,948 0,946 0,948 0,948 0,948 0,948 0,950 0,941

Vnější průměr Dv m 0,430 0,427 0,424 0,421 0,418 0,415 0,412 0,409 0,406

Počet zubů zb - 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Délka lopatky ln m 0,035 0,034 0,034 0,033 0,033 0,032 0,032 0,031 0,028

Střední průměr Ds m 0,395 0,392 0,390 0,387 0,385 0,382 0,380 0,377 0,409

Ax. vůle mezi rotorem a statorem ẟa m 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005

Rad. vůle mezi rotorem a statorem ẟr m 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

Ekvivalentní vůle ẟekv m 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019 0,00019

Průtočný průřez pro páru S m
2

0,011 0,011 0,011 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009

Poměrná ztráta radiální mezerou ξk - 0,0218 0,0220 0,0223 0,0231 0,0235 0,0240 0,0245 0,0256 0,0282

Poměrná ztráta rozvějířením ξv - 0,0078 0,0077 0,0076 0,0074 0,0073 0,0071 0,0070 0,0068 0,0046

Vnitřní účinnost řadového stupně 

přetlakového lopatkování 
ⴄi - 0,921 0,919 0,918 0,919 0,919 0,918 0,918 0,920 0,910



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Helena Woffová  

Účinnost turbíny jako funkce otáček 

 

59 

 

4.4 Zhodnocení výsledků  

 

 V předchozích kapitolách byl nejprve proveden předběžný výpočet, z něhož byly 

získány základní údaje sloužící jako vstupní hodnoty pro výpočet detailní. Z něj byly iteračně 

získány rozměry průtočného kanálu, stanoven spád na stupeň, a nakonec i vypočtena vnitřní 

účinnost pro každý stupeň (viz tabulky v podkapitole 4.3.1).  

  

Výpočet byl proveden pro zadané hodnoty otáček.  

 

𝑛1 = 5500 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 = 91,67 𝑜𝑡 ∙ 𝑠−1 

𝑛2 = 6500 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 = 108,34 𝑜𝑡 ∙ 𝑠−1 

𝑛3 = 8000 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 = 133,34 𝑜𝑡 ∙ 𝑠−1 

 

Mezi účinnostmi jsou drobné rozdíly. Při reálné zakázce by však i tyto drobné rozdíly 

v řádech desetin procent hrály velkou roli. Nicméně v kontextu této diplomové práce,       

vezme-li v úvahu přesnost použité výpočetní metody, odečítání z grafů a to, že optimalizace 

byla ručně provedena pro každý díl zvlášť, je tento rozdíl zanedbatelný. Při zaokrouhlení  

na celá čísla je účinnost u všech dílů shodně 92 %. 

Vysokotlaké díly turbíny se obecné vyznačují vysokou účinností. Přesto je dle mého názoru 

výsledná účinnost přibližně 92 % poměrně vysoká. V použité metodě závisí konečná hodnota 

účinnosti pouze na Parsonsově čísle, které bylo během výpočtu pečlivě optimalizováno. Dále 

pak účinnost závisí na přibližném výpočtu ztrát. Vysokotlaký díl pracuje v oblasti přehřáté páry, 

není zde tudíž žádná ztráta vlhkostí. Jelikož jsou lopatky krátké, ztráta rozvějířením je malá. 

Největší ztráta pak připadá na ztrátu radiální mezerou, ale ani její hodnota není díky 

bandážování příliš vysoká. 

Výrazný rozdíl je však v počtu stupňů, který jednotlivé díly potřebují, k dosažení takto 

vysoké účinnosti. Pro nejnižší otáčky n1 je to 25 stupňů, kdežto pro nejvyšší otáčky n3 pouhých 

16. Rozdíl je patrný také v rozměrech. Patní poloměry a délky lopatek jednotlivých stupňů jsou 

zobrazeny na obrázku 16. Osa X v tomto případě udává pouze počet stupňů a nebere v potaz 

délku rotoru, která není v této fázi známá a je spočítána v další kapitole pouze pro vybranou 

variantu o otáčkách n3. Výkres řezu je k dispozici v příloze 1. V tomto případě bude tedy  

v rozhodování hrát hlavní rolI ekonomický aspekt. Lopatkování tvoří přibližně jednu třetiny 

ceny turbíny. Samotný rotor se se zvyšujícími se otáčkami zmenšuje. Montáž turbíny s nižší 

hmotnostní je jednodušší a také představuje určitou úsporu. Je tedy zřejmé, že snížení počtu 

stupňů vede k výrazné úspoře a tím zvýšení konkurenceschopnosti turbíny.  

Z jiného úhlu pohledu lze výsledky interpretovat takto. Pokud by byla při výpočtu 

zanedbána optimalizace spádů na stupeň a díly byly navrženy se stejným počtem stupňů, který 

by byl kvůli ekonomickému hledisku poměrně nízký, díl s nejvyššími otáčkami by pracoval s 

nejvyšší účinností. Naopak díl nízkými otáčkami by při snížení počtu stupňů vykazoval značné 

snížení účinnosti. V tomto smyslu lze tedy prohlásit, že vyšší otáčky přináší vyšší účinnost. Z 

tohoto úhlu pohledu se tedy nabízí navrhovat turbíny s co nejvyššími otáčkami. Samozřejmě i 

tento trend má svá negativa a omezení. Přináší vyšší zatížení a je proto nutné pečlivě 

kontrolovat, zda nebyly překročené pevností limity materiálu. Taktéž s rostoucími otáčkami 

rostou vibrace a tím i hlučnost. 

Ze zadání práce je v této fázi úkolem vybrat nejúčinnější díl a pro něj provést základní 

dimenzovací výpočty. Z výše uvedených důvodů volím jako neúčinnější díl s nejvyššími 

otáčkami N3, přestože číselně vyšla jeho účinnost nejmenší. 
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Obrázek 16 Geometrie variant. 
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5 Úprava bilančních schémat 
 

Původní bilanční schéma zobrazené na obrázku 8 vychází z odhadů účinnosti 

jednotlivých expanzních kuželů. Expanze ve VT dílu byla počítaná jako jeden celek, jelikož 

není přerušena žádným odběrem a průtok VT dílem je tudíž konstantní. Účinnost byla 

odhadnuta na 87 %. Vypočtená účinnost je výrazně vyšší.  

Ze zadaní vyplývá, že by v této části měly být vytvořena 3 další bilanční schémata  

pro všechny 3 varianty VT dílů. Jelikož jsou si účinností skutečně velmi blízké, nepovažuji 

tvorbu bilančního schématu pro každou variantu zvlášť za smysluplné. Přepočet byl namísto 

toho proveden pouze jednou pro hodnotu účinnosti VT dílu 92 %. Takto upravené schéma bylo 

následně znovu přepočteno pro provoz na 80 %. 

 

5.1 Zahrnutí vypočtené účinnosti  

 

Je zřejmé, že zvýšení účinnosti VT dílu způsobí zvětšení jím zpracovaného entalpického 

spádu, a tedy i vydaný výkon. To vede ke snížení množství páry potřebného k dosažení 

požadovaného výkonu. To nejen že zvýší účinnost celého cyklu, ale také zmenší rozměry 

zařízení, což znamená úsporu na výrobních nákladech.      

 Jelikož pára ve VT dílu expanduje na stejný tlak a je následně přihřívána na stejnou 

teplotu, vstupuje do kombinované ST/NT dílu o stejných parametrech, pouze o sníženém 

hmotnostním průtoku. Zpracované entalpické spády jsou tedy stejné a výsledný výkon 

jednotlivých kuželů nižší. Na parametry páry v odběrech má změna jen nepatrný vliv. Snížený 

průtok je ale samozřejmě i v odběrech. Je třeba předehřívat menší množství páry, což by mělo 

vliv i na velikost výměníku a vedlo k dalším úsporám. 

Pro přehledné znázornění změn byla tabulka 4 z kapitoly 2 ukazující měrnou práci  

a výkon rozšířena o nově vypočtené hodnoty. Původní hmotnostní průtok 39,73 kg·s-1 se snížil 

na 39,11 kg·s-1 a měrná práce vzrostla z 1306 kJ·kg-1 na 1326 kJ·kg-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úsek 

Odvod páry 

před 

úsekem 

Poměné 

mnoství αj 

Původní 

Entalpický 

spád Hj 

Nový 

Entalpický 

spád Hj 

Původní 

αj.Hj 

Nové    

αj.Hj 

Původní 

hm. průtok 

Mj

Nový     

hm. 

průtok Mj

 Původní 

výkon 

Mj.Hj 

Nový 

výkon 

Mj.Hj 

Jednotka - - kJ·kg
-1

kJ·kg
-1

kJ·kg
-1

kJ·kg
-1

kg·s
-1

kg·s
-1

kW kW

1 až 2 0 1 360.8874 381.62806 360.8874 381.62806 39.731266 39.110248 14338.513 14925.568

2 až II 0.089 0.911 205.40072 205.40072 187.19219 187.19219 36.209136 35.643171 7437.3826 7321.1329

II až III 0.061 0.850 145.47635 145.47635 123.63764 123.63764 33.766862 33.239071 4912.2799 4835.4988

III až IV 0.025 0.825 190.65548 190.65548 157.31642 157.31642 32.783638 32.271215 6250.3803 6152.6841

IV až V 0.045 0.780 213.67749 213.67749 166.63672 166.63672 30.984489 30.500188 6620.688 6517.2037

V az VI 0.049 0.731 207.52836 207.52836 151.72008 151.72008 29.046781 28.592767 6028.0309 5933.8101

VI az K 0.045 0.686 231.35099 231.35099 158.8082 158.8082 27.273066 26.846776 6309.6509 6211.0282

Suma ai
T
 = 1306.1987 Přepočet ai

T
 = 1326.9393 Pi= 51896.926

Tabulka 15 Změny výkonu a měrné práce. 
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Teplo z kotle přivedené do oběhu  

𝑞1
92%  = 𝑖0 − 𝑖𝑛𝑣 + (1 − 𝛼𝑂5) ∙ (𝑖2´ − i2)

= 3434,4 − 1038,2 + (1 − 0,089) ∙ (3541,3 − 3053,8)

= 2841,6 𝑘𝑗 ∙ 𝑘𝑔−1 

 

 

 

(5.1) 

Teplo z kotle přivedené do oběhu se oproti původní hodnotě 𝑞1 = 2821,1 𝑘𝑗 ∙ 𝑘𝑔−1 (2.55). 

To je způsobeno tím, že pára ve VT dílu expanduje na nižší entalpii. Má tedy i nižší teplotu 

a je nutné dodat větší množství tepla k dosažení zadané hodnoty přihřátí 538 °C. 

Vnitřní tepelná účinnost 

oběhu 
𝜇𝑇𝐷𝑖

92%  =
𝑎𝑖

𝑞𝑖
=

1326,9

2841,6
= 0,467 − = 46,7 % 

 

(5.2) 

Původní vnitřní tepelná účinnost  𝜇𝑇𝐷𝑖 = 46, 3%  (2.56) vzrostla na 46,7 %. To se na první 

pohled může zdát jako zanedbatelné, ale v kontextu celého oběhu a množství provozních 

hodin může být i takovýto rozdíl velmi významný.  

 

Obdobný nárůst účinnosti lze pozorovat na svorách generátoru - 𝜇𝑡𝑠𝑣 = 0,446 − (2.57) 

 
𝜇𝑡𝑠𝑣

92% =
𝑃𝑠𝑣

𝑞1 ∙ 𝑀𝑝
=

50 ∙ 1000

2841,6 ∙ 39,11
= 0,450 − 

 

(5.3) 

 

 
 

Obrázek 17 Bilanční schéma pro účinnost VT dílu 92 %. 
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5.2 Provoz na 80% výkon 

 

Parní turbína pracuje s největší účinností právě ve svém návrhovém stavu. Síť se však 

s rostoucím využíváním obnovitelných zdrojů, jejichž produkci elektřiny lze jen těžce 

regulovat, stává stále víc dynamickou. To způsobuje zvyšování potřeby provozovat turbíny 

s vysokou účinností i mimo návrhové stavy. V tomto ohledu má přetlakové lopatkování výhodu 

oproti rovnotlakému. Účinnost při změnách entalpického spádu klesá pomaleji,  

jak je zřejmé z obrázku 18. 

 

 

Obrázek 18 Průběh účinnost s měnícím se zpracovaným entalpickým spádem. Převzato z [1]. 

 

Dle zadaní je dalším úkolem výše vypracované bilanční schéma upravit pro provoz  

na 80% výkon. Postup pro tento výpočet vychází z podkladů v literatuře [2]. Je vycházeno 

z předpokladu, že změna výkonu je realizovaná kvantitativním způsobem. Tedy  

že do turbíny proudí z kotle méně páry o stejných parametrech. S množstvím páry se mění 

parametry páry a tím odběrná množství potřebná pro předehřev kondenzátu a odplynění. Tyto 

změny vyjadřuje vzorec pro tzv. parní kužel: 

 

 
(

𝑚

𝑚𝑗
)

2

=
𝑝2 − 𝑝𝑘

2

𝑝𝑗
2 − 𝑝𝑘𝑗

2  (5.4) 

Kde index j označuje jmenovitý stav, bez indexu jsou hodnoty změněného provozního stavu. 

Index k značí stav kondenzátoru.  

 

Jelikož tlak pk je velice nízký a odečítána je jeho druhá mocnina je v tomto případě přípustné 

následující zjednodušení: 

 𝑚

𝑚𝑗
=

𝑝

𝑝𝑗
 

(5.5) 
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      Tlaky páry v odběrech byly tedy přepočítány dle tohoto vztahu. Jelikož 80 % výkonu 

neodpovídá přesně 80 % průtok, byl výpočet opět iterační. Při přepočtu bylo vycházeno 

z toho, jak již bylo řečeno, že parametry na vstupu zůstávají stejné. Dále bylo uvažováno,  

že teplota příhřevu zůstává 538 °C a kondenzátor udržuje stejný tlak na výstupu 0,04 bar. 

Snížení účinnosti jednotlivých úseků bylo odhadnuto na 2 %. Výsledné množství potřebné 

pro provoz na 80% výkon je 30,9 kg·s-1. Napájecí voda je předehřáta na 228 °C a odplynění 

probíhá při teplotě 141°C.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Bilanční schéma pro provoz na 80% výkon. 
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6 Dimenzovací výpočty  
 

V kapitole 4 byl zvolen díl o nejvyšších otáčkách jako ten s nejlepšími parametry.  

Dle zadaní jsou další výpočty provedeny pouze pro tuto variantu. V pevnostním výpočtu jsou 

zvoleny profily lopatek pro jednotlivé stupně tak, aby nebyly překročeny pevnostní limity 

materiálu. K tomu je nutné znát síly působící na lopatky. Ty vychází z rychlostí a stavů páry 

před a za lopatkou. Nejprve jsou tedy dopočteny tyto parametry. Postup je, stejně jako 

v přechozích kapitolách, demonstrován pro poslední stupeň a hodnoty pro ostatní stupně 

uvedeny v tabulce 17. Označení stavů je zřejmé z obrázku 20. 

 

 

 
Obrázek 20 Indexy stavů páry 

 

Z předchozích kapitol jsou známy výchozí hodnoty pro tento výpočet. 

Izoentropický spád na stupeň ℎ𝑖𝑧
16 = 33,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.1) 

Stupeň reakce  𝜌 = 0,5 − (6.2) 

Tlak na výstupu z rotoru 𝑝2 = 31,25𝑏𝑎𝑟 (6.3) 

Entalpie na výstupu z rotoru 𝑖2 = 3081,9 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.4) 

Entropie na výstupu z rotoru 𝑠2 = 6,672 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 (6.5) 

Měrný objem na výstupu  𝑣2 = 0,0844 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.7) 

Izoentropický spád na rotor 𝐻𝑖𝑧
𝑅 = 16,7 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.8) 
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        Účinnost byla v předchozí kapitole stanovená pro celý stupeň. Ve skutečnosti se 

účinnost v rámci stupně pro stator a rotor mírně liší. Tedy skutečný spad na rotor se nerovná 

skutečnému spadů na stator. V rámci zjednodušení však bude použita stejná účinnost pro celý 

stupeň, což způsobí drobnou nepřesnost, která je však pro následující pevnostní výpočet 

zanedbatelná.  

 

Účinnost stupně  𝜇𝑖
16 = 0,923 − (6.9) 

Skutečný spád na rotor 𝐻𝑅 = 𝜇𝑖
16 ∙ 𝐻𝑖𝑧

𝑅 = 0,923 ∙ 16,7 = 15,4 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.10) 

Celkové ztráty na rotoru 𝑧𝑅 = 𝐻𝑖𝑧
𝑅 − 𝐻𝑅 = 16,7 − 15,4 = 1,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.11) 

Entalpie na konci izoentropické expanze v oběžné řadě  

 𝑖2
𝑖𝑧 = 𝑖2 − 𝑧𝑅 = 3081,9 − 1,3 = 3080,7𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.12) 

Entalpie před rotorem 𝑖1 = 𝑖2
𝐼𝑍 + 𝐻𝑖𝑧

𝑅 = 3080,7 + 16,7 = 3097,4 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.13) 

Entropie před rotorem 𝑠1 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2
𝑖𝑧) = 6,670 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 (6.14) 

Tlak před rotorem 𝑝1 = 𝑓(𝑖1; 𝑠1) = 33,28 𝑏𝑎𝑟 (6.15) 

Měrný objem před rotorem 𝑣1 = 𝑓(𝑠1; 𝑝1) = 0,0802 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.16) 

Izoentropický spád na stator  𝐻𝐼𝑍
𝑆 = 16,7 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.17) 

Skutečný spád na stator 𝐻𝑆 = 𝜇𝑖
16 ∙ 𝐻𝑖𝑧

𝑆 = 0,923 ∙ 16,7 = 15,4 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.18) 

Celkové ztráty na statoru 𝑧𝑆 = 𝐻𝑖𝑧
𝑆 − 𝐻𝑆 = 16,7 − 15,4 = 1,3 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.19) 

Entalpie na konci izoentropické expanze v rozváděcí řádě  

 𝑖1
𝑖𝑧 = 𝑖1 − 𝑧𝑠 = 3097,3 − 1,3 = 3096,1 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.20) 

Entalpie před statorem  𝑖0 = 𝑖1
𝐼𝑍 + 𝐻𝐼𝑍

𝑆 = 3096,1 + 16,7 = 3112,7 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.21) 

Entropie před statorem 𝑠0 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1
𝑖𝑧) = 6,668 𝑘𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 (6.22) 

Tlak před rotorem 𝑝0 = 𝑓(𝑖0; 𝑠0) = 35,41 𝑏𝑎𝑟 (6.23) 

Měrný objem před rotorem 𝑣0 = 𝑓(𝑠0; 𝑝0) = 0,0764 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔−1 (6.24) 

Stejným způsobem byly určeny stavy ve všech ostatních stupních. Výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 17. 
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Tabulka 16 Stavy páry mezi lopatkami 

 

 
 

 

 

 

Veličina Zkratka Jednotka 16 15 14 13 12 11 10 9

Účinnost stupně ⴄi - 0,923 0,921 0,920 0,921 0,917 0,919 0,921 0,918

Izoentropický spád na stupeň Hn kJ·kg
-1 33,3 32,4 32,0 28,6 29,3 26,7 28,1 26,0

Stupeň reakce ρ - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Tlak na výstupu z rotoru p2 bar 31,25 35,41 39,86 44,69 49,37 54,57 59,68 65,46

Entalpie na výstupu z rotoru i2 kJ·kg
-1 3081,9 3112,7 3142,6 3172,2 3198,4 3225,3 3249,7 3275,6

Entropie na výstupu z rotoru s2 kJ·kg
-1

·K
-1 6,672 6,668 6,664 6,660 6,656 6,653 6,650 6,646

Měrný objem na výstupu z rotoru v2 m
3
·kg

-1 0,0844 0,0764 0,0696 0,0635 0,0587 0,0542 0,0504 0,0468

Izoentropický spád na rotor Hiz
R

kJ·kg
-1 16,7 16,2 16,0 14,3 14,6 13,4 14,0 13,0

Skutečný spád na rotor H
R

kJ·kg
-1 15,4 15,0 14,8 13,1 13,5 12,2 12,9 11,9

Ztráta na rotoru z
R

kJ·kg
-1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Entalpie na konci izoentr. expanze v oběžné 

řadě 
i2

iz
kJ·kg

-1 3080,7 3111,5 3141,4 3171,0 3197,2 3224,2 3248,6 3274,5

Entalpie před rotorovou řadou i1 kJ·kg
-1 3097,3 3127,7 3157,4 3185,3 3211,8 3237,5 3262,7 3287,5

Entropie mezi R a S s1 kJ·kg
-1

·K
-1 6,670 6,666 6,662 6,658 6,655 6,651 6,648 6,645

Tlak mezi R a S p1 bar 3328,1 3758,3 4221,9 4698,1 5191,5 5707,5 6251,2 6827,4

Měrný objem mezi RS v1 m
3
·kg

-1 0,0803 0,0729 0,0665 0,0610 0,0564 0,0523 0,0486 0,0453

Izoentropický spad na stator Hiz
S

kJ·kg
-1 16,67 16,21 16,02 14,28 14,65 13,35 14,04 12,99

Skutečný spád na stator H
S

kJ·kg
-1 15,39 14,96 14,78 13,09 13,47 12,22 12,91 11,90

Ztráty statoru z
s

kJ·kg
-1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Entalpie na konci izoentr. expanze v 

rozvaděcíř adě 
i1

iz

kJ·kg
-1 3096,1 3126,4 3156,2 3184,1 3210,7 3236,4 3261,5 3286,4

Entalpie před statorovou řadou i0 kJ·kg
-1 3112,7 3142,6 3172,2 3198,4 3225,3 3249,7 3275,6 3299,4

Entropie před statorovou řadou s0 kJ·kg
-1

·K
-1 6,67 6,66 6,66 6,66 6,65 6,65 6,65 6,64

Tlak před statorovou řadou p0 bar 35,41 39,86 44,69 49,37 54,57 59,68 65,46 71,19

Měrný objem před statorovou řadou v0 m
3
·kg

-1 0,0764 0,0696 0,0635 0,0587 0,0542 0,0504 0,0468 0,0438

Veličina Zkratka Jednotka 8 7 6 5 4 3 2 1

Účinnost stupně ⴄi - 0,916 0,920 0,916 0,916 0,915 0,915 0,914 0,915

Izoentropický spád na stupeň Hn kJ·kg
-1 24,3 26,4 24,9 23,7 22,7 22,0 21,4 20,9

Stupeň reakce ρ - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Tlak na výstupu z rotoru p2 bar 71,19 76,92 83,55 90,21 96,94 103,77 110,74 117,87

Entalpie na výstupu z rotoru i2 kJ·kg
-1 3299,4 3321,6 3345,9 3368,7 3390,4 3411,2 3431,4 3451,0

Entropie na výstupu z rotoru s2 kJ·kg
-1

·K
-1 6,643 6,640 6,638 6,635 6,632 6,630 6,628 6,625

Měrný objem na výstupu z rotoru v2 m
3
·kg

-1 0,0438 0,0412 0,0385 0,0362 0,0342 0,0324 0,0308 0,0293

Izoentropický spád na rotor Hiz
R

kJ·kg
-1 12,2 13,2 12,4 11,8 11,4 11,0 10,7 10,5

Skutečný spád na rotor H
R

kJ·kg
-1 11,1 12,1 11,4 10,9 10,4 10,1 9,8 9,6

Ztráta na rotoru z
R

kJ·kg
-1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

Entalpie na konci izoentr. expanze v oběžné 

řadě 
i2

iz
kJ·kg

-1 3298,3 3320,5 3344,8 3367,7 3389,5 3410,3 3430,5 3450,1

Entalpie před rotorovou řadou i1 kJ·kg
-1 3310,5 3333,7 3357,3 3379,6 3400,8 3421,3 3441,2 3460,6

Entropie mezi R a S s1 kJ·kg
-1

·K
-1 6,642 6,639 6,636 6,634 6,631 6,629 6,626 6,624

Tlak mezi R a S p1 bar 7401,0 8018,2 8683,2 9352,8 10030,9 10720,9 11426,0 12149,1

Měrný objem mezi RS v1 m
3
·kg

-1 0,0425 0,0398 0,0374 0,0352 0,0333 0,0316 0,0300 0,0286

Izoentropický spad na stator Hiz
S

kJ·kg
-1 12,17 13,21 12,44 11,84 11,37 10,99 10,70 10,47

Skutečný spád na stator H
S

kJ·kg
-1 11,12 12,14 11,42 10,86 10,41 10,07 9,80 9,59

Ztráty statoru z
s

kJ·kg
-1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

Entalpie na konci izoentr. expanze v 

rozvaděcíř adě 
i1

iz

kJ·kg
-1 3309,4 3332,7 3356,3 3378,6 3399,9 3420,4 3440,3 3459,7

Entalpie před statorovou řadou i0 kJ·kg
-1 3321,6 3345,9 3368,7 3390,4 3411,2 3431,4 3451,0 3470,2

Entropie před statorovou řadou s0 kJ·kg
-1

·K
-1 6,64 6,64 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,62

Tlak před statorovou řadou p0 bar 76,92 83,55 90,21 96,94 103,77 110,74 117,87 125,20

Měrný objem před statorovou řadou v0 m
3
·kg

-1 0,0412 0,0385 0,0362 0,0342 0,0324 0,0308 0,0293 0,0279



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Helena Woffová  

Účinnost turbíny jako funkce otáček 

 

68 

 

6.1 Pevnostní výpočet 

 

V této kapitole jsou zvoleny profily lopatek. Ty byly vybrány z přehledu ve zdroji [1], 

který udává potřebné údaje, jako je délka tětivy, poměrná rozteč, úhel umístění apod.  

Tyto rozměry jsou zobrazeny na obrázku 21. Poté byla zkontrolována jejich vhodnost dle 

postupu ve zdroji [5]. Získané hodnoty byly konzultovány s vedoucím práce. 

 

 
Obrázek 21 Značení rozměrů profilů lopatek, převzato z [1]. 

 

Oběžná řada:   

Zvolený profil PB530  

Délka tětivy 𝑐 = 0,0268 𝑚 (6.25) 

Poměr rozteče a délky tětivy 𝑠

𝑐
= 0,67 − (6.26) 

Úhel umístění v mříži 𝛾 = 30°  (6.27) 

Minimální ohybový modul průřezu   

 𝑊𝑀𝐼𝑁 = 0,093 𝑐𝑚2 (6.28) 

Průřez profilu 𝑆𝑃 = 0,0001115 𝑚2 (6.29) 

Šírka lopatek  𝐵 = 0,0228 𝑚 (6.30) 

Rozteč lopatek 𝑠 =
𝑠

𝑐
∙ 𝑐 = 0,67 ∙ 0,268 = 0,0180 𝑚 (6.31) 

Střední průměr na výstupu z rotoru   

 𝐷2 = 0,399 𝑚 (6.32) 

Nyní lze stanovit počet lopatek ve stupni.  

 
𝑧 =

𝜋 ∙ 𝐷2

𝑠
=

𝜋 ∙ 0,399

0,0180
= 69,8 ≅ 70 (6.33) 

Hustota materiálu  𝜌 = 7850 𝑘𝑔 ∙ 𝑚3 (6.34) 

Axiální síla na jednu rotorovou lopatku  

Fa  =   
m ∙ (c1a − c2a)

z
+ π ∙

p1 ∙ D1 ∙ l1 − p2 ∙ D2 ∙ l2

z
        

=     
π ∙ (33,28 ∙ 105 ∙ 0,398 ∙ 0,040 −  31,25 ∙ 105 ∙ 0,399 ∙ 0,040)

70
 =  125,1 N 

 

 

 

(6.35) 
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Obvodová síla na jednu rotorovou lopatku  

𝐹𝑢 =
𝑚 ∙ (𝑐1𝑢 − 𝑐2𝑢)

𝑧
=

38,56 ∙ (179,0 − (−11,7))

70
= 105,0 𝑁 

 

(6.36) 

Axiální moment 
𝑀𝑎 =  𝐹𝑎 ∙

𝑙2

2
= 125,1 ∙

0,040

2
 =  2,51 𝑁 · 𝑚 

 

(6.37) 

Ohybový moment 
𝑀𝑢 =  𝐹𝑢 ∙

𝑙2

2
= 105,0 ∙

0,040

2
=  2,11 𝑁 · 𝑚 

 

(6.38) 

Celkový moment   

𝑀𝐶𝐸𝐿𝐾  = √𝑀𝑎
2 + 𝑀𝑢

2 =  √2,512 + 2,112 =  3,28 𝑁 · 𝑚 (6.38) 

Ohybové napětí rotorových lopatek   

 
σohyb =  

𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘

𝑊𝑚𝑖𝑛
=

3,28

0,093
 =  35,3 MPa (6.39) 

Pro oběžnou řadu je třeba stanovit i odstředivou sílu působící na lopatku.  

Úhlová rychlost  𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 133,3 =  838 rad · s−1  (6.40) 

Odstředivá síla    

𝐹𝑜𝑑  =  𝜌 ∙ 𝑆𝑃 ∙ 𝑙2 ∙
𝐷2

2
 ∙ 𝜔2 = 7850 ∙  0001115 ∙ 0,040 ∙

0,400

2
∙ 8382 =  4919 N (6.41) 

Jelikož se jedná o bandážované lopatky je třeba zahrnout i odstředivou sílu od bandáží. 

Volba tloušťky bandáže 𝑡𝑏 = 0,002 𝑚  (6.42) 

Střední průměr bandáže   

Db  =  𝐷2𝑣 +
𝑡𝑏

2
 = (0,399 + 0,040) +

0,002

2
= 0,440 𝑚 (6.43) 

 𝑘𝑑𝑒 𝐷2𝑉   𝑗𝑒 𝑣𝑛ě𝑗ší 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑛𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢 𝑧 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢  

Potom odstředivá síla od bandáže   

𝐹𝑜𝑑
𝐵𝐴𝑁 =  

𝜌 ∙ 𝜋 ∙
𝐷𝑏

2

2 ∙ 𝐵 ∙ 𝑡𝑏 ∙ 𝜔2

𝑍
=  

7850 ∙ 𝜋 ∙
0,4402

2 ∙ 0,0228 ∙ 0,002 ∙ 8382

70

= 1091,3 𝑁 

 

 

 

 

(6.44) 

Celková odstředivá síla působící na rotorovou lopatku 

𝐹𝑜𝑑
𝐶𝐸𝐿𝐾 = 𝐹𝑜𝑑 + 𝐹𝑜𝑑

𝐵𝐴𝑁 = 4919,7 +  1091,3 =  6010,9 𝑁    (6.45) 

Tahové napětí působící na rotorové lopatky  

 
𝜎𝑜𝑑 =

𝐹𝑜𝑑
𝐶𝐸𝐿𝐾

𝑆𝑝
=

6010,9

0,0001115
 ∙ 10−6 = 53,9 MPa 

(6.46) 

Síly a následná napětí pro rozváděcí řadu jsou stanoveny obdobným způsobem. Jelikož se 

jedná o přetlakové lopatkování se stupněm reakce ρ=0,5, jsou statorové lopatky stejné jako 

rotorové, pouze jsou v mříži otočeny. Je také zřejmé, že na statorové lopatky, které jsou 

nehybné, nebude působit odstředivá síla. Jejich celkové zatížení je tedy v takovém případě 

zpravidla nižší než na rotorové. Volba profilu je shodná – PB530. Hodnoty použité ve 

výpočtu tedy odpovídají hodnotám uvedeným výše pro oběžnou řadu. 
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Střední průměr na výstupu ze statoru  

 𝐷1 = 0,398 𝑚 (6.47) 

Počet lopatek  
z =

𝜋 ∙ 𝐷1

𝑠
=

𝜋 ∙ 0,398

0,0179
 =  69,7 ≅  70 (6.48) 

Axiální síla na jednu statorovou lopatku  

Fa  =   
m ∙ (c0a − c1a)

z
+ π ∙

p0 ∙ D0 ∙ l0 − p1 ∙ D1 ∙ l1
z

=   
38,56 ∙ (57,5 − 61,83)

70

+   
π ∙ (35,41 ∙ 105 ∙ 0,398 ∙ 0,040 −  3,28 ∙ 105 ∙ 0,398 ∙ 0,040)

70
 

=  127,5 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6.49) 

Obvodová síla na jednu statorovou lopatku  

𝐹𝑢 =
𝑚 ∙ (𝑐0𝑢 − 𝑐1𝑢)

𝑧
=

38,56 ∙ ((−11,6) − 179,0)

70
= −105,0 𝑁 

 

(6.50) 

Axiální moment  
Ma =  𝐹𝑎 ∙

𝑙1

2
= 127,5 ∙

0,040

2
 =  2,55 N · m (6.51) 

Obvodový moment 
Mu =  𝐹𝑢 ∙

𝑙1

2
= −105,0 ∙

0,040

2
=  −2,10 N · m (6.52) 

Celkový moment   

MCELK  = √𝑀𝑎
2 + 𝑀𝑢

2 =  √2,552 + (−2,10)2 =  3,31 N · m (6.53) 

Ohybové napětí statorových lopatek   

 
σohyb =  

𝑀𝑐𝑒𝑙𝑘

𝑊𝑚𝑖𝑛
=

3,31

0,093
 =  35,5 MPa (6.54) 

Pro tenké profily se doporučuje nepřekračovat hodnotu ohybového napětí 40MPa, to je 

splněno. Mez kluzu materiálu se pohybuje okolo 500MPa, vůči které je tedy zachována 

vysoká bezpečnost.  
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Pevnostní výpočet

Název Značka Jednotka Hodnota

Stupeň 16 15 14 13 12 11 10 9

Volba profilu lopatky PB530 PB530 PB530 PB530 PB530 PB530 PB530 PB530

Délka tětivy c m 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268

Poměr rozteč/delka tětivy s/c - 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Úhel umístění lopatky v mříži γ ° 30 30 30 35 35 35 38,5 38,5

Minimální ohybový modul průřez Wmin cm3 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093

Průřez profilu Sp m2 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011

Šířka lopatek B m 0,0228 0,0228 0,0228 0,0216 0,0216 0,0216 0,0205 0,0205

Rozteč lopatek s m 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180

Hustota materiálu ρ kg·m
-3

7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850

Tlak na vstupu do statoru p0 bar 35,41 39,86 44,69 49,37 54,57 59,68 65,46 71,19

Tlak na výstupu ze statoru p1 bar 33,28 37,58 42,22 46,98 51,92 57,08 62,51 68,27

Tlak na výstupu z rotoru p2 bar 31,25 35,41 39,86 44,69 49,37 54,57 59,68 65,46

Délka lopatky  na vstupu do statoru l0 m 0,0395 0,0389 0,0383 0,0376 0,0370 0,0364 0,0358 0,0351

Délka lopatky na výstupu ze statoru l1 m 0,0398 0,0392 0,0386 0,0380 0,0373 0,0367 0,0361 0,0354

Délka lopatky  na výstupu z rotoru l2 m 0,0402 0,0395 0,0389 0,0383 0,0376 0,0370 0,0364 0,0358

Patní průměr Dp m 0,359 0,353 0,348 0,343 0,337 0,332 0,327 0,322

Střední průměr na vstupu do statoru D0 m 0,398 0,392 0,386 0,380 0,374 0,369 0,363 0,357

Střední průměr na výstupu ze statoru D1 m 0,398 0,393 0,387 0,381 0,375 0,369 0,363 0,357

Střední průměr na výstupu z rotoru D2 m 0,399 0,393 0,387 0,381 0,375 0,369 0,363 0,357

ROTOR

Počet lopatek z - 70 69 68 67 66 65 64 63

Axiální síla působící na loptku rotoru Fa N 125,1 130,4 137,8 127,8 139,1 130,5 145,4 137,4

Obvodová síla Fu N 105,0 105,1 106,9 98,6 104,0 98,1 105,9 101,5

Axiální moment Ma N.m 2,51 2,58 2,68 2,45 2,62 2,41 2,65 2,46

Obvodový moment Mu N.m 2,11 2,08 2,08 1,89 1,96 1,82 1,93 1,81

Celkový moment Mcelk N.m 3,28 3,31 3,39 3,09 3,27 3,02 3,27 3,05

Ohybové napětí rotorových lopatek σohyb MPa 35,3 35,6 36,5 33,2 35,1 32,5 35,2 32,8

Výpočet odstředivé síly jedné lopatky Fod N 4919,7 4770,5 4623,7 4479,1 4336,9 4196,9 4059,2 3923,8

Úhlová rychlost ω rad·s-1
838 838 838 838 838 838 838 838

Volba tloušky bandáže t_b m 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Střední průměr bandáže Db m 0,440 0,433 0,427 0,420 0,414 0,407 0,401 0,394

Odstředivá síla od bandáže Fod
ban

N 1091,3 1074,3 1057,4 985,7 969,6 953,6 889,8 874,5

Celková odstředivá síla na lopatku Fod
CELK

N 6010,9 5844,9 5681,1 5464,8 5306,5 5150,5 4949,0 4798,4

Tahové napětí působící na lopatky σtah MPa 53,9 52,4 51,0 49,0 47,6 46,2 44,4 43,0

STATOR

Počet lopatek z - 70 69 68 67 66 65 64 63

Axiální síla působící na loptku statoru Fa N 127,5 132,9 140,7 129,8 141,5 132,2 147,7 139,2

Obvodová síla Fu N.m -105,0 -105,9 -102,8 -101,2 -101,1 -101,8 -103,7 -100,0

Axiální moment Ma N.m 2,56 2,63 2,74 2,48 2,66 2,45 2,69 2,49

Obvodový moment Mu N.m -2,09 -2,08 -1,98 -1,92 -1,89 -1,87 -1,87 -1,77

Celkoévý moment Mcelk MPa 3,31 3,35 3,38 3,14 3,26 3,08 3,27 3,05

Ohybové napětí statorových lopatek σohyb Mpa 35,5 36,0 36,3 33,8 35,1 33,1 35,2 32,8

Tabulka 17 Pevnostní výpočet  
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Pevnostní výpočet

Název Značka Jednotka 

Stupeň 8 7 6 5 4 3 2 1

Volba profilu lopatky PB530 PB530 PB530 PB530 PB530 PB530 PB530 PB530

Délka tětivy c m 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268 0,0268

Poměr rozteč/delka tětivy s/c - 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

Úhel umístění lopatky v mříži γ ° 38,5 41,5 41,5 41,5 44,5 44,5 44,5 44,5

Minimální ohybový modul průřez Wmin cm3 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093

Průřez profilu Sp m2 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,000112 0,000112

Šířka lopatek B m 0,0205 0,0196 0,0196 0,0196 0,0187 0,0187 0,0187 0,0187

Rozteč lopatek s m 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180

Hustota materiálu ρ kg·m
-3

7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850

Tlak na vstupu do statoru p0 bar 76,92 83,55 90,21 96,94 103,77 110,74 117,87 125,20

Tlak na výstupu ze statoru p1 bar 74,01 80,18 86,83 93,53 100,31 107,21 114,26 121,49

Tlak na výstupu z rotoru p2 bar 71,19 76,92 83,55 90,21 96,94 103,77 110,74 117,87

Délka lopatky  na vstupu do statoru l0 m 0,0345 0,0339 0,0332 0,0326 0,0320 0,0313 0,0307 0,0301

Délka lopatky na výstupu ze statoru l1 m 0,0348 0,0342 0,0335 0,0329 0,0323 0,0317 0,0310 0,0304

Délka lopatky  na výstupu z rotoru l2 m 0,0351 0,0345 0,0339 0,0332 0,0326 0,0320 0,0313 0,0307

Patní průměr Dp m 0,316 0,311 0,306 0,300 0,295 0,290 0,284 0,279

Střední průměr na vstupu do statoru D0 m 0,351 0,345 0,339 0,333 0,327 0,321 0,315 0,309

Střední průměr na výstupu ze statoru D1 m 0,351 0,345 0,339 0,333 0,327 0,321 0,315 0,310

Střední průměr na výstupu z rotoru D2 m 0,351 0,345 0,340 0,334 0,328 0,322 0,316 0,310

ROTOR

Počet lopatek z - 62 61 60 59 58 57 56 55

Axiální síla působící na loptku rotoru Fa N 130,8 150,8 144,0 138,2 133,3 129,2 125,6 122,4

Obvodová síla Fu N 98,4 109,4 106,8 105,4 104,8 105,0 105,9 107,3

Axiální moment Ma N.m 2,30 2,60 2,44 2,30 2,17 2,07 1,97 1,88

Obvodový moment Mu N.m 1,73 1,89 1,81 1,75 1,71 1,68 1,66 1,65

Celkový moment Mcelk N.m 2,88 3,21 3,04 2,89 2,76 2,66 2,57 2,50

Ohybové napětí rotorových lopatek σohyb MPa 30,9 34,5 32,6 31,1 29,7 28,6 27,7 26,9

Výpočet odstředivé síly jedné lopatky Fod N 3790,8 3660,0 3531,5 3405,3 3281,3 3159,7 3040,4 2923,4

Úhlová rychlost ω rad·s-1
838 838 838 838 838 838 838 838

Volba tloušky bandáže t_b m 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Střední průměr bandáže Db m 0,387 0,381 0,374 0,368 0,361 0,355 0,348 0,342

Odstředivá síla od bandáže Fod
ban

N 859,3 807,0 792,5 777,9 728,3 714,4 700,5 686,7

Celková odstředivá síla na lopatku Fod
CELK

N 4650,1 4467,0 4323,9 4183,2 4009,7 3874,2 3740,9 3610,0

Tahové napětí působící na lopatky σtah MPa 41,7 40,1 38,8 37,5 36,0 34,7 33,6 32,4

STATOR

Počet lopatek z - 62 61 60 59 58 57 56 55

Axiální síla působící na loptku statoru Fa N 132,1 152,7 145,4 139,4 134,2 129,8 125,9 122,0

Obvodová síla Fu N.m -103,7 -108,1 -106,0 -105,0 -104,8 -105,3 -106,5 -106,8

Axiální moment Ma N.m 2,32 2,63 2,46 2,32 2,19 2,07 1,97 1,87

Obvodový moment Mu N.m -1,80 -1,85 -1,78 -1,73 -1,69 -1,67 -1,65 -1,62

Celkoévý moment Mcelk MPa 2,94 3,22 3,04 2,89 2,77 2,66 2,57 2,48

Ohybové napětí statorových lopatek σohyb Mpa 31,6 34,6 32,7 31,1 29,7 28,6 27,7 26,6
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6.2 Vyrovnávací píst 

 

       Jedná se o turbínu s přetlakovým lopatkováním, které vyváří značné axiální síly. Axiální 

ložisko, které by bylo schopné takovéto síly zachytit, by mělo obrovské rozměry a bylo by 

velice nákladné. Je tedy nutné tyto síly vhodným způsobem kompenzovat. U více tělesových 

turbín je toto často řešeno tak, že jsou díly umístěny proti sobě, aby směr proudění byl 

opačný. V takovém případě pak působí sily proti sobě a navzájem se kompenzují. Vzhledem 

k tomu, že v tomto případě mají VT a ST/NT díl odlišné otáčky, je VT díl připojen ke 

generátoru přes spojku a převodovku. Takovéto zapojení axiální sílu nekompenzuje, a proto 

je nutné navrhnout vyrovnávací píst. Ten axiální síly vyrovnává díky rozdílným tlakům před 

a za pístem, působícím na jeho plochu. Vyrovnávací píst značně zvyšuje délku rotoru a má 

nezanedbatelný vliv na kritické otáčky, které jsou stanoveny v kapitole 6.4. [3] 

 

 
Obrázek 22 Síly působící na rotor. 

 

Výpočet vychází ze sil stanovených v předchozí kapitole. Je třeba vhodně zvolit 

rozměry pístů a tlak před ním tak, aby byla většina axiálních sil kompenzovaná. Výsledná 

hodnota axiální síly se započtení vlivu pístu by se měla pohybovat pouze v desítkách kN  

a většinou je počítána tak, aby měla kladný směr dle obrázku 22.  Rozměry byly voleny a 

poté upravovány dle výsledku tak, aby hodnota výsledné sily byla optimální.  

   

Průměr hřídele s ucpávkami 𝐷𝑢 = 0,200 𝑚  (6.55) 

Průměr vyrovnávacího pístu  𝐷𝑉𝑃 = 0,319 𝑚 (6.56) 

Tlak za vyrovnávacím pístem odpovídá tlaku místa, kde bude zavedena zpět do turbíny. Bylo 

zvoleno, že se zavede zpět za VT dílem, tudíž: 

 𝑃𝑉𝑃1 = 31,25 𝑏𝑎𝑟 (6.57) 

Tlak před vyrovnávací pístem odpovídá tlak před prvním stupněm. 

 𝑃𝑉𝑃2 = 128,63 𝑏𝑎𝑟 (6.58) 

Patní průměry první a poslední lopatkové řady jsou známy z předchozích kapitol. 

 𝐷𝑆Č1 = 0,279 𝑚 (6.59) 

 𝐷𝑆Č2 = 0,359 𝑚 (6.60) 

Tlak na koncovou plochu turbíny odpovídá tlaku na výstupu. 

 𝑝𝑘𝑜𝑛 = 31,25 𝑏𝑎𝑟 (6.61) 

V předchozí kapitole byly stanoveny axiální síly na jednotlivé lopatky. Vynásobením síly  

na lopatku rotoru počtem lopatek se stanoví síla na stupeň. Součet sil na všechny stupně je 

potom celková axiální síla působící od stupňové části. 
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𝐹𝑆Č =  ∑ 𝐹𝑎
𝑛 ∙ 𝑧𝑛

16

1

= 134,9 𝑘𝑁 (6.62) 

Zbylé axiální síly jsou daný velikostí výše určených tlaků působících na dané plochy. 

 

Síly na vyrovnávací píst   

𝐹𝑉𝑃1 =  
𝜋 ∙ (𝐷𝑉𝑃

2 − 𝐷𝑈
2)

4
 ∙ 𝑃𝑉𝑃1 =

𝜋 ∙ (0,3192 − 0,2002)

4
∙ 31,25 ∙ 105  

= 240,8 𝑘𝑁 

(6.63) 

𝐹𝑉𝑃2 =
𝜋 ∙ (𝐷𝑉𝑃

2 − 𝐷𝑆Č1
2 )

4
∙ 𝑃𝑉𝑃2 =

𝜋 ∙ (0,3192 − 0,2792)

4
∙ 128,63 ∙ 105

= 151,6 𝑘𝑁 

(6.64) 

Síla působící na koncovou plochu turbíny  

𝐹𝑘 =
𝜋 ∙ (𝐷𝑆Č2

2 − 𝐷𝑈
2)

4
∙ 𝑃𝐾𝑂𝑁 =

𝜋 ∙ (0,3592 − 0,2002)

4
∙ 31,25 ∙ 105

= 217,5 𝑘𝑁 

(6.65) 

Součtem vypočtených sil získáme výslednici. Znaménka odpovídají konvenci zobrazené na 

obrázku 22. 

𝐹𝑎 = 𝐹𝑆Č + 𝐹𝑉𝑃1 − 𝐹𝑉𝑃2 − 𝐹𝐾 = 134,9 + 240,8 − 151,6 − 217,5 = 6,5 𝑘𝑁 (6.66) 

 

U turbín těchto velikostí se, dle rady konzultanta, běžně používají axiální ložiska s únosností 

okolo 10 tun. Výsledná hodnota při takto zvolených parametrech tedy odpovídá realitě.  
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6.3 Ucpávkový systém  

 

Jelikož tlak páry v turbíně se podstatně liší od tlaku okolí, je nutné prostor utěsnit.  

To je vlivem velkých rychlostí problematické. Dotykové ucpávky velice rychle podléhají 

degradaci, a proto se používají velmi zřídka. Bezdotykové labyrintové ucpávky jsou mnohem 

obvyklejším řešením. Schéma labyrintové ucpávky je zobrazeno na obrázku 23. Ucpávky na 

přetlakové straně výrazně snižují únik páry do okolí. Naopak na straně podtlakové u 

kondenzačních turbín brání přisávání vzduchu, který je škodlivý nejen pro turbínu, ale jeho 

přítomnost také výrazně snižuje účinnost kondenzátoru.  

 

 

Obrázek 23 Schéma labyrintové ucpávky. 

 

Předmětem návrhu ucpávkového systému je opět pouze VT díl. Ten sám o sobě funguje 

jako protitlaková turbína. Smyslem ucpávkového systému je tedy zamezit úniků páry na obou 

stranách. Zahlcovací pára je do ucpávkového systému zaváděna o tlaku 1,14 bar, což odpovídá 

tlaku v odběru pro NTO2, poníženému o odhad ztrát. Píst je zaveden za VT díl, čemuž odpovídá 

tlak 31,25 bar. Toto zapojení je zobrazeno na obrázku 24. Postup výpočtu je proveden  

dle literatury [1]. 

 

 

Obrázek 24 Schéma zapojení ucpávkové páry. 

 

Dalším krokem po volbě zapojení je výpočet průtoku páry ucpávkami. Nejprve byl výpočet 

proveden pro vyrovnávací píst. Průměr vyrovnávacího pístu byl určen v přechozí 

podkapitole.  

 𝐷𝑉𝑃 = 0,319 𝑚 = 319 𝑚𝑚 (6.67) 
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Radiální mezera  

𝛿 = 𝐵 ∙
𝐷𝑉𝑃

1000
+ 0,25 = 0,85 ∙

319

1000
+ 0,25 = 0,521 𝑚𝑚 (6.68) 

kde B je materiálová konstanta pro feritickou ocel.  

Průtočný průřez ucpávky   

𝑆 = 𝜋 ∙ 𝛿 ∙ 𝐷𝑉𝑃 = 𝜋 ∙ 0,521 ∙ 10−3 ∙ 0,319 = 0,00052 𝑚2 (6.69) 

Šířka břitu zvolena ∆= 0,2 𝑚𝑚 (6.70) 

Poměr pro odečtení průtokového součinitele  

 𝛿

∆
=

0,521

0,2
= 2,61 − (6.72) 

Průtokový součinitel byl odečten z diagramu na obrázku 25 z literatury [1] pro výše 

vypočtený poměr a zvolený tvar ucpávky a). 

 𝜇 = 0,67 − (6.73) 

 

 
Obrázek 25 Průtokový součinitel ucpávek, převzato z [1]. 

Tlak před ucpávkou vyrovnávacího pístu odpovídá tlaku na vstupu do turbíny. 

 𝑝1 = 128,64 𝑏𝑎𝑟 (6.74) 

Stejně tak měrný objem odpovídá stavu na vstupu.  

 𝑣1 = 0,0265 𝑚3 ∙ 𝑘𝑔 (6.75) 

Jak je zřejmé ze schématu zapojení, oblast za ucpávkou je zapojena za VT díl, a tak za 

vyrovnávací pístem odpovídá tlaku na výstupu z dílu.  

 𝑝2 = 31,25 𝑏𝑎𝑟 (6.76) 

Počet břitu byl nejdříve odhadnut a poté iteračně změněn dle vypočteného průtoku ucpávkou.  

 𝑧 = 50 (6.77) 

Aby bylo možné zvolit vhodný vzorec pro výpočet průtoku ucpávkou, je třeba stanovit 

tlakový poměr a ten porovnat s kritickým tlakovým poměrem. 

Tlakový poměr 
𝜋 =

𝑝2

𝑝1
=

31,25

128,64
= 0,24 − (6.78) 
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Kritický tlakový poměr se vypočítá dle vzorce: 

 
𝜋𝑘𝑟𝑖𝑡 =

0,82

√𝑧 + 1,25
=

0,82

√50 + 1,25
= 0,11 − (6.79) 

Hodnota tlakového poměru je nižší než kriticky poměr. Hmotnostní průtok ucpávkou se proto 

stanoví ze vzorce 

𝑚 = 𝜇 ∙ 𝑆 ∙ √
𝑝1

2 − 𝑝2
2

𝑝1 ∙ 𝑣1 ∙ 𝑧
= 0,67 ∙ 0,00052 ∙ √

(128,64 ∙ 105)2 − (31,25 ∙ 105)2

(128,64 ∙ 105)2 ∙ 0,0265 ∙ 50

= 1,06 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1  

 

 

 

 

(6.80) 

Pozn. Parametry vyrovnávacího pístu byly v konečné fázi dodatečně měněny, takže vypočítány hmotnostní 

průtok přesně neodpovídá průtoku započtenému v rovnici (4.2), jak bylo původně avizováno. 

 

V případě ucpávek P1 a L1 je tlakový poměr: 

 
𝜋 =

31,25

1,14
= 0,036 (6.81) 

A kritický poměr pro zvolený počet břitů 20:  

 
𝜋𝑘𝑟𝑖𝑡 =

0,82

√20 + 1,25
= 0,178 − (6.82) 

Dochází zde tedy ke kritickému proudění a hmotnostní průtok se stanoví dle vzorce: 

𝑚 = 𝜇 ∙ 𝑆 ∙ √
1

𝑧 + 1,25
∙

𝑝1

𝑣1
= 0,69 ∙ 0,0000923 ∙ √

1

20 + 1,25
∙

31,25 ∙ 105

0,0843

= 0,08 𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1 

 

 

 

 

(6.83) 

Obdobným způsobem byly stanoveny i hmotnostní toky zbylými ucpávkami, hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 

 

 

 

  

 

Označení ucpávky Značka Jednotka VP P1 L1 P2 L2 P3 L3

Průtočný průřez ucpávkou S m
2

0,000522 9,23E-05 9,23E-05 9,23E-05 9,23E-05 9,23E-05 9,23E-05

Radiální mezera δ mm 0,5212 0,3265 0,3265 0,3265 0,3265 0,3265 0,3265

Průtokový součinitel μ - 0,67 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Tlak před ucpávkou p1 bar 128,64 31,25 31,25 1,14 1,14 1,01 1,01

Tlak za ucpávkou p2 bar 31,25 1,14 1,14 0,95 0,95 0,95 0,95

Volba počtu břitů ucpávky z - 50 20 20 12 12 6 6

Měrný objem před ucpávkou v1 m
3
·kg

-1
0,0265 0,0844 0,0844 1,7301 1,7301 1,1710 1,1710

Tlakový poměr π - 0,243 0,036 0,036 0,835 0,835 0,938 0,938

Kritický tlakový poměr πkri t - 0,115 0,178 0,178 0,225 0,225 0,305 0,305

Hmotnostní tok ucpávkou M kg/s 1,0573 0,0841 0,0841 0,0026 0,0026 0,0027 0,0027

Tabulka 18 Parametry v ucpávkách. 
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6.4 Kritické otáčky rotoru 

 

Zbývajícím bodem zadání je kontrola kritických otáček rotoru. Ty musí být dostatečně 

vzdáleny od otáček provozních, aby byl zajištěn klidných chod turbíny, v krajním případě 

zabráněno havárii. U akčního lopatkování se často jedná o tzv. elastické rotory, které se 

vyznačují tím, že kritické otáčky jsou pod otáčkami provozními. Musí se pak nacházet 

v optimální výši, aby bylo možné uzpůsobit tomu najížděcí křivku a kritické otáčky překonat 

s dostačenou rychlostí. Naopak pro přetlakové lopatkování jsou typické tuhé rotory, jejichž 

kritické otáčky se nachází nad těmi provozními. Aby byly otáčky dostatečně vzdáleny, je někdy 

zapotřebí použít bubnový, tedy dutý rotor. 

Dle zadaní má byt provedena kontrola kritických otáček pro všechny 3 varianty VT dílu. 

K jejich stanovení je nutné znát hmotnost rotoru včetně lopatkování. V případě vybrané 

varianty N3, pro kterou byly výše vypočteny základní dimenzovací výpočty, je možné spočítat 

hmotnost lopatek, jelikož byly zvoleny profily a jsou známy i jejich délky. Hřídel byla 

vymodelována v programu Autodesk Inventor a tím i stanovena její hmotnost. Model  

je zobrazen na obrázku 25.  Pro zbylé dvě varianty jsou k dispozici patní průměry i délky 

lopatek. Jelikož však nebyly prováděny dimenzovací výpočty, některé rozměry bylo nutné 

odhadnout. Hodnota kritických otáček pro tyto dvě varianty je tedy určena s menší přesností. 

[3][5] 

 

 
Obrázek 26 Model hřídele rotoru – otáčky n3. 

Přibližné kritické otáčky se stanoví dle vzorce z literatury [5]. 

 

𝑛𝑘𝑟𝑖𝑡 = 7,5 ∙
(

𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐿 )
2

√
𝑚𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐿

 (6.84) 

kde Dmax je maximální průměr hřídele rotoru [mm], 

L je ložisková vzdálenost [m]. 

  

Objem hřídele 𝑉ℎří𝑑𝑒𝑙 = 0,107 𝑚3 (6.85) 

Ložisková vzdálenost 𝐿 = 1,93 𝑚 (6.86) 

Hustota materiálu  𝜌𝑚𝑎𝑡 = 7850 𝑘𝑔 ∙ 𝑚3 (6.87) 
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Objem lopatkování byl vypočten dle vzorce: 

 

𝑉𝑙𝑜𝑝 = ∑ 𝑆𝑃 ∙ 𝑙 ∙ 𝑧 = 0,0039 𝑚3

16

1

 
(6.89) 

kde Sp je průřez lopatky, 

l je délka lopatky a 

z je počet lopatek ve stupni. 

 

Objem bandáže   

𝑉𝐵𝐴𝑁 = ∑ [
𝜋

4
∙ (𝐷𝐵

𝑀𝐴𝑋)2 − (𝐷2 + 𝑙)2] ∙ 𝐵 = 0,00041 𝑚3

16

1

  (6.90) 

kde DB
MAX je vnější průměr bandáže, 

B je šířka bandáže. 

 

Hmotnost rotoru je potom 𝑚𝑟𝑜𝑡 = (𝑉ℎří𝑑𝑒𝑙 + 𝑉𝑙𝑜𝑝 + 𝑉𝑏𝑎𝑛) ∙ 𝜌𝑚𝑎𝑡

= 874,1 𝑘𝑔 

(6.91) 

Po dosazení do vzorce (6.84) 

𝑛𝑘𝑟𝑖𝑡 = 7,5 ∙
(

358,6
1,93 )

2

√
874,1
1,93

= 12169 𝑜𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

 

Na základě přibližných hodnot byly stejným způsobem stanoveny i kritické otáčky pro zbylé 

varianty. Modely hřídelí jsou zobrazeny na obrázcích 27 a 28. Výsledky výpočtu ukazuje 

tabulka 21. I přes to, že jde jen o přibližné hodnoty je zřejmé, že vlivem rostoucího počtu 

stupňů a tím, prodlužujícím se rotorem a rostoucí hmotnostní, se kritické otáčky přibližují 

těm provozním. U varianty N1 se dokonce téměř shodují. To by mohlo být řešeno například 

odlehčením rotoru pomocí bubnové koncepce. Je však zřejmé, že varianta s vyššími otáčkami 

a tím i menšími rozměry má nejen ekonomické výhody, ale i výhody bezpečnostní. 

 

 

 

Tabulka 19 Přehled hodnot pro kritické otáčky. 

 
 

 

 

 

Varianta N3 N2 N1

Provozní otáčky n ot·min
-1

8000 6500 5500

Hmotnost rotoru mrot kg 874 1411 2129

Ložisková vzdálenost L m 1,93 2,40 2.7

Max. průměr hřídele Dmax mm 358 370 391

Kritické otáčky nkrit
ot·min

-1
12169 7349 5605

Poměr mezi kritickými 

a provoznimi otáčkami % 65.7 88.4 98.1
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Obrázek 27 Přibližný model hřídele rotoru – otáčky n2. 

 

 

 
Obrázek 28 Přibližný model rotoru – otáčky n1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Helena Woffová  

Účinnost turbíny jako funkce otáček 

 

81 

 

Závěr 
 

 Cílem této práce bylo navrhnout 3 vysokootáčkové VT díly pro dvoutělesovou parní 

turbínu. V první kapitole bylo navrženo zapojení cyklu. Součástí cyklu jsou dva vysokotlaké 

ohříváky, které jsou navrženy se srážečem přehřátí páry. Nízkotlaká regenerace je realizována 

třemi ohříváky. Kondenzát je kaskádován celým regeneračním systémem až do hlavního 

kondenzátoru. Součástí je také přihřívání páry mezi tělesy turbíny a napájecí nádrže 

s odplyňovačem. V druhé kapitole byly na základě navrženého schématu stanoveny parametry 

v uzlových bodech, poměrná množství v odběrech, a nakonec celkový průtok potřebný 

k dosažení požadovaného výkonu 50 MW.        

 Ve třetí kapitole byly získané parametry využity pro předběžný návrh VT dílů pro 

zadané otáčky – 5500, 6500 a 8000 otáček za minutu. Lopatkování bylo dle požadavků 

zadavatele počítáno jako přetlakové, k čemuž byla využita metoda 
𝑐𝑎

𝑢
. Tato metoda je založena 

zejména na Parsonsově čísle, které vyjadřuje kvalitu navrhované turbíny. V této metodě je 

spoustu parametrů voleno, proto bylo zpracováno mnoho variant, z nichž byla vybrána varianta, 

která byla vyhodnocena jako nejvhodnější na základě vypočtené účinnosti, počtu stupňů apod.  

 Čtvrtá kapitola se zabývá detailním návrhem pro všechny tři varianty otáček. Využita 

byla opět výše uvedená metoda výpočtu. Ta je v tomto případě značně iterační. Byly 

optimalizovány spády na stupně i geometrie průtočného kanálu. Vodítkem této optimalizace 

bylo opět Parsonsovo číslo, ale také optimální poměr 
𝑢

𝑐𝐼𝑍
. Byly stanoveny rychlosti proudění a 

vytvořeny rychlostní trojúhelníky pro každý stupeň. Byly také stanoveny ztráty a účinnosti. 

 Ve výsledku dosahovaly všechny tři varianty podobných účinností. Pro varianta o 

nejnižších otáčkách – 5500, vyšla účinnost 92,27 %, u středních otáček – 6500, to je 92,31 % a 

pro nejvyšší otáčky – 8000 vyšlo 91,82 %. Tyto rozdíly jsou vzhledem k přesnosti odečítání 

hodnot, volbě některých parametrů a tomu, že každý díl byl optimalizován zvlášť, téměř 

zanedbatelné. Velký rozdíl je ale v počtu stupňů, kterých byly nutno k dosažení takto vysoké 

účinnosti. Zatímco pro nejvyšší otáčky to je 16 stupňů, pro otáčky nejnižší je to 25. Celkové 

rozměry pro nejvyšší otáčky jsou znatelně menší. Pro další výpočty měla být vybrána 

nejúčinnější varianta. Vzhledem k malým rozdílům v účinnosti bylo třeba vzít v potaz i 

ekonomickou stránku věci. Rozměry turbíny značně ovlivňují její cenu a umožňují snadnější 

manipulaci. Pro díly s nižšími otáčkami také vycházely kratší první lopatky, které mohou být 

těžce vyrobitelné nebo mít v konečném důsledku špatnou účinnost. Pro další postup byla tedy 

vybrána varianta s nejvyššími otáčkami i přes to, že fakticky dosahovala nejnižší účinnosti 

varianta s nejvyššími otáčkami.  

 V páté kapitole bylo původní bilanční schéma, které vycházelo z odhadů účinnosti, 

přepočteno pro stanovenou účinnost 92 %. Přestože změna účinnosti proběhla jen na VT díle, 

vzrostla účinnost celého oběhu v řádu desetin procent. Bilanční schéma bylo také upraveno pro 

provoz na 80% výkon. 

  V šesté kapitole jsou pak provedeny základní dimenzovací výpočty pouze pro 

vybranou variantu s nejvyššími otáčkami. Jsou zvoleny profily lopatek a provedena pevnostní 

kontrola. Díl má přetlakové loptakování, které se vyznačuje velkým axiálním zatížením. Dle 

navrženého schématu je zapojen přes převodovku, která tyto síly nijak nekompenzuje, je 

navržen i vyrovnávací píst. Součástí výpočtů je i návrh ucpávkového systému. Na závěr jsou 

kontrolovány kritické otáčky rotoru. Ty měly být dle zadaní zkontrolovány pro všechny tři 

varianty. Na výsledcích je jasně vidět další výhoda dílu s nejvyššími otáčkami. Jeho kritické 

otáčky jsou nejvzdálenější od otáček provozních, což je důležité z hlediska bezpečnosti. 

Součástí práce je také návrhový výkres VT dílu, který je přílohou této práce.  
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