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ABSTRAKT  
Práce se zabývá využitím točivých redukcí v teplárenství a průmyslových podnicích 

využívajících redukci tlaku plynu pro technologické potřeby. V teoretické části se práce zabývá 
technologickými zařízeními, jako jsou parní a plynové turbíny, generátory a redukční stanice. 
Hlavní důraz je kladen na točivé redukce s ohledem na jejich rozdělení do dvou skupin: točivé 
redukce k redukci páry a k redukci plynu.  

V praktické části je proveden předběžný a detailní výpočet expanzní turbíny pro parametry 
redukční řady pro spalovací turbínu, návrh generátoru a způsob vyvedení výkonu. V ekonomické 
části práce je provedeno ekonomické zhodnocení efektivnosti investice. 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  plynová redukční stanice; redukční ventil; točivá redukce plynu; 
plynová expanzní turbína 
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ABSTRACT 
The thesis is devoted to the utilisation of expansion turbines in the thermal power stations 

and in the industry companies using gas pressure reduction for technology purposes. The 
theoretic part of this thesis deals with the technology equipment such as steam and gas turbines, 
generators and reduction stations. The special attention is given to the expansion turbines with 
regard to its dividing in two groups: for steam reduction and for gas reduction. 

The parctical part includes the preliminary and detailed calculation of the expansion turbin 
for parameters of reduction line for combustion turbines, the generator proposal and the 
possibility of power extraction. The economic part completes the thesis with the economic 
evaluation of investment efficiency. 

 

 

KEY WORDS:  station of gas reduction; reduction valve; gas expansion turbine for gas 
reduction; gas expansion turbine 
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SEZNAM SYMBOL Ů A ZKRATEK  
µJT  Joule – Thomsonův koeficient            [-] 

p0  tlak zemního plynu před točivou redukcí           [MPa] 

t0  teplota zemního plynu před točivou redukcí           [ºC] 

t0
'  teplota zemního plynu po předehřátí            [ºC] 

p2  výstupní tlak zemního plynu             [MPa] 

t2  výstupní teplota zemního plynu            [ºC] 

M  hmotnostní průtok              [kg/s] 

n  otáčky rotoru turbíny              [min-1] 

i0  entalpie plynu před točivou redukcí            [kJ/kg] 

p2iz  tlak zemního plynu za točivou redukcí           [MPa] 

t2iz  teplota zemního plynu za točivou redukcí           [ºC] 

i2iz  izoentropická entalpie plynu za točivou redukcí          [kJ/kg] 

hiz  izoentropický spád v turbíně             [kJ/kg] 

z0  ztráty ve statoru              [kJ/kg] 

φ  rychlostní součinitel              [-] 

hzt  spád se ztrátami              [kJ/kg] 

p1  tlak zemního plynu za dýzou             [MPa] 

t1  teplota zemního plynu za dýzou            [ºC] 

i1  entalpie zemního plynu za dýzou            [kJ/kg] 

v1  měrný objem plynu za dýzou             [m3/kg] 

u/ciz  rychlostní poměr              [-]  

c0  absolutní rychlost na vstupu do dýzy            [m/s] 

c1iz  teoretická izoentropická absolutní rychlost na výstupu z dýzy        [m/s] 

D  střední průměr lopatkování             [m] 

u  obvodová rychlost              [m/s] 

pkrit  kritický tlak               [MPa] 

p2/p0 tlakový poměr               [-] 

lot  délka výstupní hrany rozváděcí lopatky při totálním ostřiku        [m] 

α1  výstupní úhel z dýzy              [º] 

δ  součinitel               [-] 

c/a  experimentální konstanta pro A – kolo           [-] 

α  součinitel               [-] 



 Seznam symbolů a zkratek 

 

13

b/a  konstanta               [-] 

s1  konstanta zohledňující dělení parciálního ostřiku          [-] 

lopt  optimální délka rozváděcí lopatky            [mm] 

l0  skutečná délka rozváděcí lopatky            [mm] 

Lred  redukovaná délka lopatky             [cm] 

ηu  redukovaná obvodová účinnost            [-] 

ε  parciální ostřik              [-] 

z5  absolutní ztráta třením a ventilací            [kJ/kg] 

k  součinitel ztráty třením a ventilací stupně           [-] 

ξ5  poměrná ztráta              [-] 

ηtdi  vnitřní účinnost stupně             [-] 

Pi  vnitřní výkon stupně              [kW] 

ρ  stupeň reakce               [-] 

hiz
S  tepelný spád na statoru             [kJ/kg] 

hiz
R  tepelný spád na rotoru             [kJ/kg] 

i1iz  izoentropická entalpie za statorem            [kJ/kg] 

β2  výstupní úhel relativní rychlosti oběžné řady          [º] 

φ, ψ  rychlostní součinitelé              [-] 

c1iz  teoretická rychlost na výstupu z dýzy           [m/s] 

c1  skutečná absolutní rychlost zemního plynu na výstupu u dýzy        [m/s] 

w1  relativní rychlost zemního plynu na výstupu z dýzy          [m/s] 

c1u  obvodová složka absolutní rychlosti na výstupu z dýzy         [m/s] 

w1u  obvodová složka relativní rychlosti na výstupu z dýzy                           [m/s] 

c1a  axiální složka absolutní rychlosti na výstupu z dýzy         [m/s] 

w1a  axiální složka relativní rychlosti na výstupu z dýzy          [m/s] 

β1  výstupní úhel relativní rychlosti dýzy           [º] 

β2  výstupní úhel relativní rychlosti oběžné řady          [º] 

w2iz  teoretická výstupní relativní rychlost zemního plynu         [m/s] 

w2  skutečná relativní rychlost zemního plynu           [m/s] 

c2  absolutní rychlost zemního plynu na výstupu z oběžných lopatek        [m/s] 

c2u  obvodová složka absolutní rychlosti na výstupu z oběžné řady              [m/s] 

w2u  obvodová složka výstupní relativní rychlosti zemního plynu                 [m/s] 

c2a  axiální složka absolutní rychlosti na výstupu z oběžné řady                   [m/s] 

w2a  axiální složka výstupní relativní rychlosti zemního plynu                      [m/s] 
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α2  výstupní úhel absolutní rychlosti oběžné řady                                        [º] 

z0  energetická ztráta v dýze                       [kJ/kg]  

z1  energetická ztráta v oběžné lopatkové řadě          [kJ/kg] 

zc  energetická ztráta výstupní rychlostí           [kJ/kg] 

i1  entalpie plynu za dýzou            [kJ/kg] 

i2  entalpie plynu za oběžnou lopatkovou řadou         [kJ/kg] 

l2  výstupní délka oběžných lopatek           [mm] 

v2  měrný objem zemního plynu za oběžnou lopatkovou řadou        [m3/kg] 

∆l  přesah lopatek              [mm] 

l1  vstupní délka oběžných lopatek           [mm] 

l2/l0  maximální rozšíření průtočného kanálu          [-] 

s/c  poměrná rozteč             [-] 

γ  optimální úhel nastavení profilu           [º] 

c  délka tětivy profilu             [mm] 

B  šířka lopatky              [mm] 

s  rozteč lopatek              [mm] 

z  počet lopatek              [-] 

S  průtočný průřez             [m2] 

ξ61  ztráty vznikající ventilací neostříknutých lopatek         [-] 

ξ62  ztráty vznikající na okrajích pásma ostřiku          [-] 

zsegm  počet segmentů po obvodu            [-] 

ξ6  celková poměrná ztráta            [-] 

S1R  průřez radiální mezery            [m2] 

δR  radiální mezera             [m] 

ρš  stupeň reakce na špici lopatky           [-] 

ξ7  poměrná ztráta radiální mezerou           [-] 

µ1  průtokový součinitel             [-] 

i2c  koncový bod expanze ve stupni           [kJ/kg] 

Psv  výkon na svorkách generátoru           [kW] 

ηm  mechanická účinnost turbíny            [-] 

ηpř  účinnost převodovky             [-] 

ηel  účinnost elektrického generátoru           [-] 

ns  synchronní otáčky             [min-1] 

f  frekvence sítě              [Hz] 
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p  počet pólových dvojic            [-] 

s  skluz               [%] 

nns  nadsynchronní otáčky             [min-1] 

nm  otáčky motoru              [min-1] 

Iz  dovolené zatížení vodiče            [A] 

InG  jmenovitý proud generátoru                                                       [A] 

k  přepočítávací koeficient                                                       [-] 

S  průřez vodiče                                                         [mm2] 

R  odpor vodiče                                                         [Ω] 

l  délka vodiče                                                         [m] 

ρ  rezistivita                                                         [Ω·mm2/m] 

X  reaktance vodiče                                                        [Ω] 

Xk  měrná reaktance pro kabely                                                       [Ω] 

∆U  úbytek napětí                                                         [V] 

cosφ účiník generátoru                                                                              [-] 

∆u%  procentní úbytek napětí                                                                  [%] 

Zk  impedance kabelu                                                        [Ω] 

I“ k  počáteční rázový zkratový proud                                                      [A] 

c  napěťový součinitel                                                        [-] 

Ike  ekvivalentní oteplovací zkratový proud                                                 [A] 

ke  součinitel pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu                  [-] 

Smin  minimální průřez vodiče                                                        [mm2] 

tk  doba zkratu                                                         [s] 

c0  specifické teplo                                                        [J/cm3/ºC] 

υf  fiktivní teplota                                                        [ºC] 

υk  nejvyšší dovolená teplota při zkratu                                                      [ºC] 

υz  nejvyšší dovolená provozní teplota                                                      [ºC] 

cosφk požadovaný účiník při kompenzaci                                                      [-] 

I  proud před kompenzací                                                       [A] 

I j  jalový proud před kompenzací                                                      [A] 

Ik  proud po kompenzaci                                                        [A] 

I jk  jalový proud po kompenzaci                                                       [A] 

Ic  kompenzační proud                                                        [A] 

Qc  výkon kompenzační baterie                                                       [kVAr] 
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Ni  pořizovací náklady                                                        [Kč] 

Np  provozní náklady                                                         [Kč·r-1] 

We  množství vyrobené elektrické energie                                                    [MWh·r-1] 

Ce  výkupní cena elektrické energie                                                      [Kč·MWh-1] 

pd  daň ze zisku                                                         [%] 

p  požadovaná výnosnost investice                                                      [%·r-1] 

t  doba odpisování                                                        [let] 

ROS1 roční odpisová sazba v prvním roce                                                      [%] 

ROS2-10 roční odpisová sazba pro další roky                                                      [%] 

T  tržba                                                          [Kč·r-1] 

Nu  náklady na údržbu                                                        [Kč·r-1] 

Mpalh množství paliva za hodinu                                                       [m3·h-1] 

ηk  účinnost kotle                                                         [-] 

Qi
r  výhřevnost zemního plynu                                                       [MJ/m3] 

Mpal  celkové množství spotřebovaného paliva                                               [m3] 

Npal  náklady na palivo za rok                                                       [Kč·r-1] 

Qi
s  spálené teplo zemního plynu                                                       [MWh/m3] 

Cpal  cena zemního plynu                                                        [Kč·MWh-1] 

Nodp  odpisy                                                          [Kč·r-1] 

ZH  hrubý zisk                                                         [Kč·r-1] 

D  daň ze zisku                                                         [Kč·r-1] 

Zd  čistý zisk                                                         [Kč·r-1] 

P  peněžní příjem                                                        [Kč·r-1] 

PA  aktualizovaný peněžní příjem                                                      [Kč] 

Vc  vstupní cena                                                         [Kč] 

n  doba životnosti                                                        [let] 

NPV metoda čisté současné hodnoty                                                      [Kč] 

PI  metoda indexu ziskovosti                                                       [-] 

PB  metoda doby návratnosti                                                       [-] 

tn  doba návratnosti                                                        [let] 

 

PDS provozovatel distribuční soustavy     
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1 ÚVOD 
Zemní plyn patří mezi průmyslové plyny, který je využíván mnoha průmyslovými 

podniky. Ložiska zemního plynu jsou od místa spotřeby konečných odběratelů velmi 
vzdálena. Doprava zemního plynu ke konečným odběratelům je uskutečněna dálkovými 
plynovody při velmi vysokém tlaku plynu. Konečnému zákazníkovi však postačuje využívat 
plyn při malém tlaku. K tlakové redukci plynu slouží škrtící ventily umístěné v redukčních 
stanicích. Proces škrcení ve škrtícím ventilu probíhá bez konání práce.  

K efektivnějšímu využití tlakové energie plynu mohou být použity plynové expanzní 
turbíny spojené s elektrickým generátorem. Tato soustrojí jsou také nazývána točivé redukce. 
Turbíny se instalují paralelně ke škrtícímu ventilu a využívají tlakovou energii plynu k výrobě 
elektrické energie. Výhodou točivých redukcí je vysoká účinnost přeměny energie plynu na 
energii elektrickou. Točivá redukce je zařízení, které redukuje tlak plynu z vyššího tlaku na 
tlak nižší, když při tomto ději snižuje obsah tepla v plynu. Vyrobenou elektrickou energii je 
možné dodávat do sítě nebo ji využívat k pokrývání vlastní spotřeby redukční stanice. Své 
využití nacházejí točivé redukce v parních kotelnách, teplárnách pro kombinovanou výrobu 
elektrické energie a tepla a ve všech redukčních stanicích určených k zásobování 
průmyslových podniků, kde se pracuje s plynem o vysokém tlaku a dochází k tlakové redukci 
pracovního média. 

V dnešní době je kladen důraz na výrobu elektrické energie zdroji, které neznečišťují 
životní prostředí. Výroba elektrické energie pomocí plynových expanzních turbín spojených 
s elektrickým generátorem je velmi vhodný způsob výroby ekologicky čisté elektrické energie. 
Nevznikají žádné odpady ani emise škodlivin a tím nedochází ke znečišťování životního 
prostředí a proto je možné o nich hovořit jako o bezemisním zdroji elektrické energie.  
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2 CÍLE PRÁCE  
Cílem práce je návrh točivé redukce plynu pro zadané parametry regulační řady zásobující 

plynem spalovací turbínu v teplárně. Návrh točivé redukce bude proveden v první části 
výpočtem jednostupňové expanzní turbíny, ve kterém budou určeny základní geometrické a 
výkonové charakteristiky. V druhé části je pro expanzní turbínu zvolen vhodný generátor a je 
proveden návrh vyvedení výkonu z elektrického generátoru. Na tuto část práce navazuje 
ekonomické zhodnocení. 
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3 TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ  
Za technologická zařízení označujeme ta zařízení v technologickém procesu výroby 

elektrické energie, která mají dominantní postavení v tepelném schématu a kterým se zapojení 
ostatních zařízení v tepelném schématu podřizuje [1]. 

Mezi technologická zařízení v tepelné elektrárně patří kotle, turbíny a alternátory. Tato 
zařízení jsou charakteristická tím, že v nich dochází k přeměnám forem energie. 

3.1 Parní turbíny 
Parní turbíny jsou rotační lopatkové stroje, kde pára protékající mezilopatkovými kanály 

expanduje a předává svou energii rotoru. Princip spočívá v tom, že tepelná energie obsažená 
v páře se mění na energii kinetickou, která se odvádí jako mechanická energie na hřídeli 
turbíny. Parní turbíny jsou řešeny jako mnohostupňové s několika stupni řazenými za sebou 
tak, aby obvodová rychlost byla únosná při optimální účinnosti přeměny energie. Každý 
stupeň má rozváděcí ústrojí a oběžné rotující ústrojí viz. Obr. 3-1, kde: 1 – vstup páry, 2 – 
rozváděcí ústrojí, 3 – oběžná ústrojí a 4 – výstup páry [2]. 

 

 

Obr.3-1  Princip vícestupňové parní turbíny [2] 

Velká většina parních turbín je stavěna v axiálním provedení, u něhož pára protéká 
turbínou v axiálním směru. 

Uspořádání stupňů může být jednohřídelové nebo vícehřídelové (většinou dvouhřídelové). 
V našich elektrárnách se používají vesměs uspořádání jednohřídelové. S vícehřídelovým 
uspořádáním se můžeme setkat u turbosoustrojí velkých výkonů [1]. 

3.2 Plynové turbíny 
Plynové turbíny jsou rotační lopatkové stroje, které mění energii tepelnou v energii 

mechanickou, podobně jako turbíny parní. Místo páry, jako pracovní látky, mezilopatkovými 
kanály protéká teplonosná látka, která během pracovního oběhu nemění skupenství [2]. 

Expanze plynu v lopatkových kanálech plynové turbíny může probíhat podobně jako u 
parních turbín rovnotlakým nebo přetlakovým způsobem. Expanze plynu přetlakovým 
způsobem znamená, že tlaková energie pracovní látky se mění v kinetickou energii jak 
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v rozváděcích, tak i v oběžných lopatkách. Rotor turbíny je diskový nebo bubnový. Spaliny 
vstupují na lopatky po celém obvodu. U dělené turbíny jsou rotory obvykle diskové, uložené 
letmo v jednom tělese. Tepelně nejvíce namáhané části, jako jsou oběžné lopatky, rotor, 
rozváděcí lopatky a těleso se někdy chladí, aby bylo možné při daných materiálech pracovat 
s co nejvyšší teplotou spalin. Chlazení se provádí vnějším ochlazováním kotouče, kde se 
používá ofukování vzduchem při letmém uložení nebo vnitřním chlazením, kde chladící 
vzduch protéká kanály, obvykle v lopatkách.  

Plynové turbíny pracují s mnohem vyššími teplotami než parní, ale s menšími provozními 
tlaky. Plynové turbíny na rozdíl od parních nemají tak velké rozdíly v délce lopatek na vstupní 
a výstupní straně. Plynová turbína musí mít vysokou vnitřní účinnost, zpracovávat velké 
tepelné spády na stupeň při značné obvodové rychlosti, aby byl dostatečně využit žáropevný 
materiál. Musí spolehlivě snášet vysokou vstupní teplotu i změny teplot při rychlém najíždění 
a změnách zatížení. 

3.3 Generátory 
Zajišťují přeměnu mechanické energie na energii elektrickou. Nejčastěji používaným 

typem generátoru využívaného v aplikacích točivých redukcí jsou asynchronní generátory a 
vysokootáčkové generátory s permanentními magnety.  

3.3.1 Asynchronní generátory 
Princip je založen na vzájemném elektromagnetickém působení točivého magnetického 

pole vytvořeného proudem tekoucím ve vinutí statoru a indukovaných proudů ve vodičích 
rotoru tímto magnetickým polem. Asynchronní motor je založen na indukci napětí a proudů 
v rotoru [3].  

Otáčky magnetického pole statoru asynchronního motoru tzv. synchronní otáčky ns jsou 
dány vztahem:  

p

f
ns

⋅= 60
 (min-1;Hz,-) ( 3.1) 

kde: f je frekvence sítě 

 p je počet pólových dvojic 

Mírou asynchronizmu, což odpovídá rozdílu synchronních a mechanických otáček rotoru n 
je skluz s, definovaný vztahem: 

100⋅−=
s

s

n

nn
s  (%;min-1,min-1,min-1) ( 3.2) 

kde: ns synchronní otáčky 

 n mechanické otáčky rotoru 

Asynchronní stroje připojené k napájecí síti mohou také pracovat jako generátory. 
Přeměňují mechanickou energii na elektrickou. V případě, že poháněním budou mechanické 
otáčky rotoru vyšší než jsou otáčky synchronní, bude stroj dodávat činný výkon do napájecí 
sítě.  
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Grafická závislost momentu motoru na otáčkách a skluzu se nazývá momentová 
charakteristika zobrazená na Obr.3-2. Moment asynchronního motoru, kromě jeho parametrů 
závisí také na druhé mocnině napájecího napětí a na kmitočtu napájecí sítě. To znamená, že se 
snižujícím se napětím klesá moment motoru. Se změnou kmitočtu se moment mění nepřímo 
úměrně k této změně. 

 

Obr.3-2  Momentová charakteristika asynchronního motoru [3] 

3.3.2 Vysokootáčkové generátory 
Jde o synchronní generátor buzený permanentními magnety, jejichž jmenovité otáčky 

dosahují hodnoty až 56 000 min-1. Využívá se tvarovaných segmentů permanentních magnetů, 
jejichž vnější tvar odpovídá průměru rotoru. Tvar segmentovaných magnetů je příznivý 
z hlediska silového působení magnetů na rotorovou bandáž, která je z nemagnetického 
materiálu. U vysokootáčkových generátorů se používají permanentní magnety z materiálu 
neodym – železo – bor (NdFeB) [4]. 

Vysokootáčkové rotory nelze ukládat na tuhé ložiskové podpory, jaké se používají u 
běžných točivých elektrických strojů. Vysokootáčkový rotor většinou není možné pokládat za 
tuhé těleso. Za pružný rotor je považován rotor, jehož kritické otáčky jsou menší než otáčky 
provozní. Proto vyžaduje pružný rotor vyvažování při provozních otáčkách stroje. Rotor 
generátoru je uložen pomocí dvojice velmi přesných bezklecových ložisek. Vlastní ložiskový 
prostor je utěsněn ucpávkami, které jsou zahlcovány vzduchem. 

Stator je volen čtyřpólový s ohledem na rostoucí ztráty, které souvisejí s vysokými 
frekvencemi. Čtyřpólová koncepce statoru umožnila kratší převis vinutí na konci statorového 
svazku, čímž byla zkrácena délka generátoru. Pracovní vinutí je třífázové, zapojené do dvojité 
hvězdy. Vinutí je navrženo pro zapojení do dvojitého třífázového usměrňovače. Výkonový 
měnič se používá ke změně napětí a frekvence na parametry sítě. Velikost indukovaného 
napětí je dána velikostí magnetického toku odpovídajícího počtu závitů a otáčkám. 
Vysokootáčkové stroje mají velmi malý počet závitů, obvykle dva až čtyři závity, z čehož 
vyplývá velmi malý činný odpor vinutí a velmi malá indukčnost. 

3.4 Redukční stanice  
Součástí každého tepelného schéma je redukční stanice, která slouží jako náhradní zdroj 

páry (plynu) určitého tlaku a teploty při výpadku provozního zařízení. Základním prvkem 
redukční stanice je redukční ventil, sloužící k redukci tlaku páry (plynu) a zavlažovací 
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zařízení, kterým se upravuje teplota páry (plynu) po provedené redukci jejího tlaku [2]. 

Schéma redukční stanice je na Obr.3-3, kde: HRV – hlavní ruční ventil, EV – 
elektroarmatura, RV- redukční ventil, CHK – chladící komora, ZK – zásobník, Č – čerpadlo, 
RK – redukční ventil kondenzátu, PV – pojistný ventil. Do redukční stanice proudí pára (plyn) 
přes hlavní ruční ventil a následnou elektroarmaturu. V redukčním ventilu dochází škrcením 
k redukci tlaku páry (plynu) a k regulaci topného výkonu. K dosažení požadované teploty 
technologické páry (plynu) je použita zástřiková chladící komora. Kondenzát je ze zásobníku 
přečerpáván do komory prvním nebo druhým čerpadlem přes redukční ventil vstřiku 
kondenzátu podle potřeby plynoucí z požadavků využívajících nízkotlakou páru (plyn). Za 
chladící komorou je umístěný pojistný ventil. Do rozvodných sítí proudí nízkotlaká pára (plyn) 
přes druhou a třetí elektroarmaturu. Obtoková potrubí s uzavíracími ventily slouží k nahřívání 
stanice před najetím, dále k napouštění páry (plynu) před otevřením hlavního šoupátka. Před 
nahřátím a uvedením stanice do provozu je nutná kontrola měřících, ovládacích a redukčních 
prvků. Během provozu se neustále sledují a kontrolují následující parametry – teplota a tlak 
před redukční stanicí, teplota a tlak za redukční stanicí a tlak kondenzátu před a za redukčním 
ventilem [5].  

Redukční stanice se zpravidla najíždějí a provozují v automatickém nebo jen 
v poloautomatickém režimu. Najíždění v poloautomatickém režimu se používá při funkčních 
zkouškách.  

 

Obr.3-3 Schéma redukční stanice [5] 

3.4.1 Regulace tlaku plynu škrcením 
Škrcení se používá ke snižování tlaku proudícího plynu a tento proces se nazývá regulace 

tlaku. Redukce tlaku se provádí redukčním ventilem. Redukční ventil může pracovat buď jako 
ventil přepouštěcí viz Obr.3-4 a), který udržuje potřebný tlak za ventilem nebo jako redukční 
stanice viz Obr.3-4 b), která udržuje tlak plynu před ventilem. Kde v Obr.3-4 a) i b) je p0 – 
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vstupní tlak plynu a  p1 – výstupní tlak plynu [6].  

 

Obr.3-4  Možnosti zapojení redukčního ventilu, zpracováno podle [6] 

Záměrné snižování tlaku proudícího plynu je hojně využíváno v průmyslu a energetice. 
Jako příklad je možné uvést, že jednotlivým technologiím je rozváděno médium o vysokém 
tlaku a těsně před danou technologií je její tlak redukován na požadovanou hodnotu tlaku.  

Redukční ventil využívá principu škrcení tak, že snižuje nebo zvyšuje průtočný průřez 
zasouváním a vysouváním například kuželky, válcové děrované kuželky či labyrintového 
škrtícího systému. Pohyb regulační součásti redukčního ventilu může být zajištěn membránou 
nebo servopohonem či pneumaticky na základě informací o tlaku v regulovaném prostoru. 
Redukční ventil je zobrazený na Obr.3-5, kde: p0 – vstupní tlak plynu, p – výstupní tlak plynu, 
1 – odběr tlaku. 

 

 

Obr.3-5 Redukční ventil membránový [6] 

Průtok média je regulován kuželkou. Kuželka je ovládána táhlem, které reaguje na změnu 
výstupního tlaku. Výstupní tlak je odvozen od předpětí pružiny. Pokud je výstupní tlak nižší 
než nastavený, převáží síla pružiny nad silou od tlaku a kuželka se pohne směrem nahoru, 
čímž se zvětší průtočný průřez a průtok plynu. Pokud výstupní tlak je vyšší než nastavený, 
působí na pružinu větší síla a tím se stlačí a otvor pod kuželkou se zmenší. Regulací tlaku se 
reguluje i průtok média. 
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4 TOČIVÉ REDUKCE  
Točivá redukce je zařízení sloužící k pohonu točivých strojů, nebo pohonu generátoru a 

následně k výrobě elektrické energie. Zařízení pracuje na základě redukcí tlaků páry z vyššího 
tlaku na nižší, s podmínkou, že snižuje obsah tepla obsažený v páře a vyrábí mechanickou 
práci [7].  

Točivé redukce využívají část tepelné energie k výrobě elektrické energie. Teplo, které 
není přeměněno na elektrickou energii se následně využívá pro technologické účely nebo pro 
topení. Výkon točivé redukce je přímo úměrný množství spotřebovaného tepla a účinnosti, ale 
i rozdílu zpracovaného entalpického spádu. Čím vyšší je vstupní tlak i teplota a nižší výstupní 
tlak, tím větší je výkon točivé redukce. Z hlediska své konstrukce jsou točivé redukce 
nasazovány od výkonu jednotek, v tomto případě jen ojediněle, desítek až po stovky megawatt 
[8].  

V České republice se výrobou točivých redukcí zabývá jen několik společností. Jednou 
z nich je firma G – Team s.r.o., která vyvinula turbíny pro menší výkony v řádech stovek 
kilowatt. Tyto turbíny nacházejí své využití v menších parních kotelnách, teplárnách pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie a ve všech provozech, kde se pracuje s párou 
nebo plynem o vysokém tlaku a s jejich tlakovou redukcí. Jedná se o stroje konající práci za 
využití páry nebo plynu, který se jinak v teplárenství škrtí bez využití na redukčním ventilu.   

Točivé redukce mají řadu výhod. Vyrábějí se v jednoduchém provedení, mají nízké 
náklady na investici a rychlou návratnost. Další výhodou jsou minimální zástavbové rozměry, 
z čehož plyne, že se nemusí přistupovat k razantním stavebním úpravám. Mezi další výhody 
patří vysoká tepelná účinnost v rozsahu 85 – 92 %, vysoká životnost, jednoduchá obsluha a 
minimální údržba, možnost rekonstrukce na změřené parametry páry (plynu) a snadná 
instalace.  

4.1 Točivé redukce s letmo uloženým oběžným kolem  
Točivé redukce těchto provedení se vyznačují jednoduchým provedením, nízkými náklady 

na instalaci a rychlou návratností. U většiny typů je možná optimalizace účinnosti díky 
částečnému ostřiku. Vyznačují se vysokou celkovou tepelnou účinností. Jsou vhodné pro 
pohon generátorů, napájecích čerpadel a dmychadel [9]. 

4.1.1 Točivá redukce TR 320 
Tato redukce je speciálně navržena pro izoentropický spád páry větší než 120 kJ·kg-1 

s možností ovládání parcielního ostřiku [9]. 

Stator turbíny je uchycen na převodovku, která redukuje otáčky turbínového kola na 
otáčky generátoru. Na základovém rámu, jehož součástí je kompletní olejové hospodářství je 
umístěna převodovka, která je pomocí pružné spojky spojena s poháněným strojem. Těsnost 
rotoru zamezující úniky páry je zajištěna speciální mechanickou ucpávkou. Točivá redukce 
tohoto provedení je vyráběna s těmito parametry. Výkon 200 - 700 kW, vstupní tlak páry 0,6 – 
6,3 MPa, množství páry 4 – 25 t·hod-1, výstupní tlak páry 0,05 – 1,4 MPa a vstupní maximální 
teplota páry 420 ºC. Točivá redukce TR320 je zobrazena na Obr. 4-1, kde: 1 – stator – těleso 
turbíny, 2 – rotor, 3 – svařovaný ocelový rám, 4 – asynchronní generátor, 5 – převodovka, 6 – 
vstup páry, 7 – výstup páry, 8 – spojka a 9 – ucpávka. 
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Obr.4-1 Točivá redukce TR320 [9] 

4.1.2 Točivá redukce TR 560 
Točivá redukce TR560 je stejně, jako redukce TR320 navržena pro izoentropický spád 

páry větší než 120 kJ·kg-1 s rozdílem, že redukce TR560 se navrhuje s možností ovládání dvou 
parcielních ostřiků [9]. 

Stator turbíny je uchycen na převodovku, která redukuje otáčky turbínového kola na 
otáčky generátoru. Na základovém rámu točivé redukce, jehož součástí je kompletní olejové 
hospodářství, se nachází převodovka. Hnaný stroj je umístěn samostatně na betonovém 
základu a s točivou redukcí je spojen pružnou spojkou. Těsnost rotoru zamezující úniku páry 
je zajištěna speciální mechanickou ucpávkou. Točivá redukce TR560 se vyrábí o výkonu 700 - 
3000 kW, množství páry 10 – 30 t·hod-1, vstupním tlaku páry 0,6 - 4 MPa, výstupním tlaku 
páry 0,05 - 1,4 MPa a maximální vstupní teplotě páry 380 ºC. Točivá redukce TR560 je 
zobrazena na Obr. 4-2, kde: 1 – stator – těleso turbíny, 2 – rotor, 3 – svařovaný ocelový rám, 4 
– asynchronní generátor, 5 – převodovka, 6 – vstup páry, 7 – výstup páry, 8 – spojka a 9 – 
ucpávka. 

 

Obr.4-2 Točivá redukce TR560 [9] 

4.2 Vícestupňové točivé redukce 
Vícestupňové točivé redukce jsou specifické tím, že zpracovávají vysoký teplotní spád a 

umožňují meziodběr páry. Jsou vhodné pro aplikace velkých výkonů a pro pohon generátoru 
[9]. 
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4.2.1 Točivá redukce TR 320 TANDEM 
Tato točivá redukce má dva turbínové stupně. Je vhodná pro izoentropický spád páry větší 

než 400 kJ·kg-1. Především pro kondenzační provoz s možností regulovaného odběru páry za 
prvním stupněm [9]. 

Turbína se skládá ze dvou turbínových stupňů vedle sebe letmo uložených na dvou 
pastorcích převodovky. Převodovka je uchycena na základový rám, jehož součástí je 
kompletní olejové hospodářství pro mazání kluzných ložisek převodovky. Mezi převodovkou 
a generátorem se nachází pružná spojka. Těsnost rotoru je zajištěna ucpávkou, ze které je 
vyvedena komínková pára a odvodnění. Točivá redukce v provedení tandem se vyrábí o 
výkonu 150 – 2000 kW, množství páry 4 – 30 t·hod-1, vstupní tlak páry 0,6 – 6,3 MPa, 
výstupní tlak páry 0,05 – 1,4 MPa, maximální vstupní teplota páry 420 ºC. Uspořádání točivé 
redukce tandem je zobrazena na Obr.4-3, kde: 1 – turbína č.1, 2 – turbína č.2, 3 – vstup páry, 4 
– odběr páry, 5 – výstup páry,  6 – převodovka a 7 – generátor. 

 

 

Obr.4-3 Točivá redukce TR320 TANDEM [9] 

4.3 Plynové expanzní točivé redukce 
Zemní plyn patří mezi průmyslové plyny a v souladu s celosvětovým trendem 

dokonalejšího využívání energetických zdrojů je vhodné stávající redukční stanice pro topné 
plyny doplnit o protitlaké expanzní turbíny a tím využít vyrobenou mechanickou energii pro 
pohon elektrického generátoru. Tyto točivé redukce se integrují přímo do plynových rozvodů. 
Mají malé investiční náklady a používají se jen pro pohon generátoru [9]. 

Redukce tlaku zemního plynu se obvykle uskutečňuje ve škrtícím ventilu. Expanze ve 
škrtícím ventilu probíhá izoentalpicky bez konání práce. Většina plynů se za běžných teplot 
expanzí ochlazuje, což popisuje Joule – Thomsonův jev [10]. Jedná se o jev, který je 
definován jako změna teploty plynu vyvolaná změnou jeho tlaku. Základní definici poskytuje 
diferenciální Joule – Thomsonův koeficient µJT  daný vztahem podle [11]:  

H

JT p

T









∂
∂=µ  ( 4.1) 

Tento jev se uplatňuje při proudění plynu úzkou tryskou (škrcení plynu).  Zemní plyn je 
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z převážné většiny tvořen metanem, jehož Joule – Thomsonův koeficient je za teplot 
aplikovaných při běžných technologických procesech kladný. To znamená, že při stoupajícím 
tlaku stoupá teplota plynu a naopak. Tyto vlastnosti jsou nežádoucí zejména proto, že zemní 
plyn obsahuje uhlovodíky, které jsou těžší než metan. Ty mohou vlivem poklesu teploty měnit 
své skupenství na kapalné. Působení Joule – Thomsonova jevu na zemní plyn je nežádoucí. Při 
dopravě zemního plynu z místa těžby na velké vzdálenosti je využíváno vysokotlakého 
potrubí. Na regulačních stanicích probíhá expanze zemního plynu, při které se uplatňuje Joule 
– Thomsonův jev, kdy klesá teplota plynu a mohou nastat již zmíněné problémy [11]. 

 Během škrcení zemního plynu poklesne jeho teplota o 4,5 až 6 ºC při redukci tlaku o 1 
MPa. Pokles teploty je závislý podle složení a stavu škrceného plynu. Proto je nutné, aby se 
plyn před redukcí předehřál. Důvodem předehřevu plynu je, aby jeho výstupní teplota neklesla 
pod úroveň, kdy by mohlo docházet k vylučování kapalné a tuhé fáze z plynu po jeho 
ochlazení nebo vnějšímu namrzání potrubí a armatur.  

Jestliže se škrtící ventil nahradí expanzní turbínou zatěžovanou elektrickým generátorem, 
je možné využít energetický potenciál stlačeného plynu k výrobě elektrické energie. Práce, 
kterou v tomto případě plyn vykoná, se získává na úkor jeho vnitřní energie (entalpie). Získaná 
práce je úměrná rozdílu entalpií na vstupu a výstupu expanzní turbíny. Tím dochází 
k prudkému ochlazení plynu při redukci tlaku v expanzní turbíně. Při expanzi plynu v turbíně 
se pokles teploty zemního plynu pohybuje okolo 20 – 60 ºC na 1 MPa redukce tlaku podle 
složení, stavu plynu a izoentropické účinnosti turbíny. Před vstupem do expanzní turbíny se 
musí plyn opět předehřát, avšak na podstatně vyšší teplotu. Předehřívání plynu se obvykle 
provádí na teplotu v rozmezí 50 – 80 ºC. Teplota předehřevu plynu závisí na pracovním 
režimu turbíny. 

 Proces expanze v turbíně, respektive rozdíly proti škrcení ve ventilu, je znázorněn 
v Mollierově entalpicko – entropickém diagramu na Obr.4-4 [10]. Nejdůležitější 
charakteristikou expanzní turbíny je izoentropická účinnost. Izoentropická účinnost je 
definována jako podíl výkonu reálné turbíny a teoretického ideálního stroje. V ideálním stroji 
bez vnitřních ztrát a za předpokladu, že nedochází k výměně tepla s okolím, probíhá expanze 
při konstantní entropii po vertikále na úsečce h4 – h5 znázorněné v diagramu. Rozdíl entalpií h4 
– h5 je maximální možná práce, kterou by bylo možno získat. Reálná expanze je v diagramu 
znázorněna úsečkou h4 – h3, což je rovno vnitřní práci. Dále v diagramu úsečka h1 – h2 – h3 

znázorňuje proces škrcení, úsečka h1 – h4 – h5 ideální izoentropickou expanzi a úsečka h1 – h4 
– h3 expanzi v turbíně [12]. 

Izoentropická účinnost závisí na konstrukci turbíny a je ovlivněna tvarem průtočných 
kanálů a lopatek turbín. Účinnost radiálních turbín je vyšší než účinnost turbín axiálních. 
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Obr.4-4 Mollierův entalpicko – entropický diagram, zpracováno podle [10]  

Expanzní turbíny jsou stroje malé a kompaktní, které jsou spojené v jeden celek 
s elektrickým generátorem. Jejich výkon se pohybuje od stovek kW do deseti MW. Průtočná 
část turbíny je konstruována se stupni axiálního typu nebo s radiálními dostředivými oběžnými 
koly. K řízení průtočného množství plynu se používá regulace natáčení lopatek vstupního 
statoru nebo regulační ventil na vstupu expanzní turbíny. Regulační ventil svou tlakovou 
ztrátou snižuje výkon turbíny. Otáčky turbíny jsou vysoké 15 000 min-1. Při transformaci 
mechanické energie na elektrickou se používají dvě koncepce. V prvním případě je za turbínu 
zařazena převodovka, která snižuje otáčky turbíny na 3000 min-1 a v asynchronním generátoru 
se vyrobí proud s konstantní síťovou frekvencí. Ve druhém případě je generátor umístěn na 
společné hřídeli s expanzními koly.  

Jednostupňové turbíny se používají až do poměru vstupního a výstupního tlaku přibližně 
5:1. Při vyšším redukčním poměru začíná klesat izoentropická účinnost turbíny a zároveň 
rostou nároky na teplotní hladinu předehřívacího média. Proto se v tomto případě používají 
dvoustupňové turbíny, což jsou dvě sériově řazené turbíny konstruované jako jeden celek 
s jedním elektrickým generátorem.  

Odpadní tepla jsou v systémech expanzních turbín využita k ohřevu zemního plynu. 
V olejovém výměníku se plynu předává teplo z mechanických ztrát v ložiskách. Generátor je 
zapouzdřen a chlazen pod tlakem zemním plynem vstupujícím do turbíny. 

4.3.1 Expanzní turbína Gascontrol 
Expanzní turbíny Gascontrol jsou turbíny určené k redukci tlaku zemního plynu 

v redukčních stanicích. Využívají tlakového spádu plynu pro výrobu elektrické energie [13]. 

Turbínu je možné nainstalovat na jednu řadu vysokotlaké redukční stanice. Jištění 
redukční řady s turbínou je zajištěno dvěma bezpečnostními klapkami, které jsou umístěny 
před regulátorem a berou tlak z místa za turbínou. Tímto způsobem se jistí výpadek turbíny, 
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případně regulátoru. Bezpečnostní klapky reagují na zvýšené otáčky turbíny přepěťovou 
ochranou a v případě překročení nastavených hodnot redukční řadu uzavírají.  

Expanzní turbína má nízkou izoentropickou účinnost. Zvětšení účinnosti je možné 
v případě nainstalování výkonnějšího předehřevu zemního plynu na vstupu do redukční 
stanice, čímž se zvýší potenciální energie plynu. V případě instalace expanzních turbín do 
stávajících redukčních stanic je ve většině případů výhodnější ponechání stávajících 
předehřevů a použití turbíny s nízkou izoentropickou účinností. Naopak při výstavbě nových 
redukčních stanic a instalace expanzní turbíny se považuje za více než vhodné navržení 
výkonnějších předehřevů. 

Expanzní turbíny Gascontrol ve spojení s generátorem se vyrábí o výkonu 11 – 15 kW, 
vstupním tlaku plynu 1,5– 2,3 MPa, výstupním tlaku plynu 0,3 – 1 MPa. 

4.3.2 Expanzní turbína TRex 370 
Plynová expanzní turbína se vyrábí v jednostupňovém provedení s oběžným kolem 

uchyceným na rotor asynchronního generátoru. Oběžné kolo turbíny zobrazené na  Obr.4-5 o 
průměru 370 mm s axiálním lopatkováním, které je frézované ze speciální legované oceli je 
nasazeno na hřídel generátoru a zajištěno předepnutým šroubem [9].  

 

Obr.4-5 Oběžné kolo turbíny TRex 370 [9] 

Těleso turbínového stupně, které je tvořeno axiálním vstupem a výstupem plynu vymezuje 
polohu rozváděcích a oběžných lopatek. Dále slouží k uchycení vlastního asynchronního 
dvoupólového generátoru s kotvou nakrátko. Vinutí generátoru je během provozu chlazeno 
proudícím plynem. Valivá ložiska generátoru jsou mazána tukovou náplní, která je určena pro 
plynové prostředí. Připojení silnoproudé části je v horní svorkové skříni. Snímač otáček 
turbíny je umístěný ve svorkové skříni na boku tělesa turbíny.  

Schematické zapojení točivé redukce v plynové redukční stanici je zobrazeno na Obr.4-6, 
kde: 1 – přehřívák plynu, 2,8 – regulační ventily,  3 – rychlouzavírací bezpečnostní ventil, 4,9 
– membránový regulační ventil, 5 – turbína, 6 – generátor, 7 – otáčkoměr, 10,11 – ovládání 
výstupním tlakem plynu. Plyn vstupuje do turbíny z rozvaděče potrubím. V přívodním potrubí 
jsou nainstalovány plynové filtry a předehřívák plynu, který je napájený z elektrické sítě. 
Přívodní potrubí se dále rozdělí na dvě paralelní větve. V první větvi je zapojen regulační 
ventil, který je zachován pro případ poruchy nebo údržby na turbíně a druhá větev je spojena 
s turbínou. Před vstupem do turbíny jsou v plynovém potrubí nainstalovány dva stejné 
rychlouzavírací bezpečnostní ventily se závažím, které jsou ovládány elektrickým signálem. 
Dále je v tomto potrubí nainstalovaný membránový regulační ventil turbíny, ze kterého 
vstupuje plyn do turbínové skříně.  
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Ovládání regulačního ventilu je provedeno výstupním tlakem plynu. Regulační ventil se 
využívá pro regulaci turbíny. Po průchodu plynu rozváděcími statorovými lopatkami a 
lopatkami oběžného kola je plyn veden osovým difuzorem do výstupního protitlakého potrubí.  

Chránění vstupního a výstupního potrubí proti nepřípustnému zvýšení tlaku je provedeno 
pojišťovacími ventily. Po expanzi je plyn veden potrubím ke spotřebitelům. Generátor je 
vybaven provozním otáčkoměrem, který má vyvedený binární signál z komparátoru. Jestliže 
dojde k překročení dovolených otáček, odpojí se napájení obou rychlouzavíracích ventilů. Tím 
se docílí uzavření přívodu plynu do turbíny.  

 

Obr.4-6 Schéma zapojení točivé redukce TRex 370, zpracováno podle [9] 

Plynová točivá redukce TRex 370 viz Obr.4-7, kde: 1 – stator turbíny, 2 – oběžné kolo,  
3 – rozváděcí dýzy, 4 – generátor, 5 – průchodky vyvedení elektrického proudu, 6 – vstup 
plynu, 7 – výstup plynu, se vyrábí o výkonu 20 – 150 kW, množství plynu 0,2 - 6 t·hod-1, 
vstupním tlaku plynu 0,3 – 4 MPa, výstupním tlaku plynu 0,05 – 0,3 MPa, maximální vstupní 
teplotě páry 420 ºC.  

 

Obr.4-7 Plynová točivá redukce TRex 370 [9] 
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5 ENERGETICKÝ VÝPO ČET TOČIVÉ REDUKCE PLYNU  
Točivá redukce plynu bude provedena jako jednostupňová expanzní turbína.  

5.1 Zadané parametry  
Vstupními parametry pro energetický výpočet točivé redukce jsou parametry zemního 

plynu před a za točivou redukcí, hmotnostní průtok plynu a otáčky rotoru turbíny, které jsou 
voleny s ohledem na konstrukci turbíny přímo spojené s generátorem. 

Vstupní tlak zemního plynu:   p0 = 3,5 MPa 

Vstupní teplota zemního plynu:   t0 = 2 ºC 

Teplota zemního plynu po předehřátí:   t0
' = 29 ºC 

Výstupní tlak zemního plynu:   p2 = 2,7 MPa 

Výstupní teplota zemního plynu:   t2 = 9 ºC 

Hmotnostní průtok:    M = 4,232 kg/s = 15,235 t/h 

Otáčky rotoru turbíny:     n = 3000 min-1 = 50 s-1 

Pro výpočet bude použitý postup z [14]. Hodnoty entalpií a entropií jsou odečítány z i-s 
diagramu zemního plynu. Výpočet expanzní turbíny se skládá ze dvou částí. V první části je 
proveden předběžný návrh A – kola a ve druhé části je detailní výpočet A – kola.  

5.2 Předběžný výpočet  
Předběžný výpočet slouží ke stanovení základních geometrických a výkonových 

charakteristik. Pro zjednodušení se předpokládá rovnotlaké lopatkování s nulovou reakcí. Na 
Obr. 5-1 je znázorněný předběžný návrh expanze plynu v regulačním stupni. 

 

Obr.5-1 Předběžný návrh expanze plynu v regulačním stupni [14] 
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5.2.1 Parametry zemního plynu pro předběžný výpočet 
Parametry zemního plynu před točivou redukcí: 

− Tlak plynu:     

p0 = 3,5 MPa 

− Teplota plynu po předehřátí:   

t0
' = 29 ºC  

− Entalpie plynu:    

i0 = 27 kJ/kg 

Parametry plynu za točivou redukcí: 

− Tlak plynu:     

p2iz = 2,7 MPa 

− Teplota plynu:     

t2iz = 9 ºC 

− Entalpie plynu:     

i2iz = -12,5 kJ/kg 

Izoentropický spád v turbíně: 

( ) kgkJiih iziz /5,395,122720 =−−=−=  ( 5.1) 

Ztráty ve statoru: 

( ) ( ) kgkJhz iz /1,35,3996,011 22
0 =⋅−=⋅−= ϕ  ( 5.2) 

kde φ [-]  je rychlostní součinitel uváděný podle [14] v rozmezí 0,95 – 0,98 

Spád se ztrátami: 

kgkJzhh izzt /4,361,35,390 =−=−=  ( 5.3) 

Parametry plynu za dýzou: 

− Tlak plynu za dýzou: 

p1 = p2 = 2,7 MPa 

− Entalpie plynu za dýzou: 

kgkJhii zt /4,94,362701 −=−=−=
 

− Teplota plynu za dýzou: 

t1 = 9 ºC 

− Měrný objem plynu za dýzou určený podle [15]: 

v1 = 1,414 m3/kg 
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5.2.2 Rychlostní poměr a střední průměr lopatkování 
Rychlostní poměr: 

Je zvolen podle [14] a bývá v rozmezí 0,4 až 0,5. 

4,0=








izc

u
 ( 5.4) 

Absolutní rychlost na vstupu do dýzy: 

smc /300 =  ( 5.5) 

Absolutní rychlost plynu na vstupu do dýzy se přibližně rovná rychlosti v přívodním 
potrubí a je zvolena podle [14], kde se dále uvádí, že absolutní rychlost se pohybuje v rozmezí 
30 – 50 m/s.  

Teoretická izoentropická absolutní rychlost na výstupu z dýzy: 

smchc iziz /67,28230105,3922 232
01 =+⋅⋅=+⋅=  ( 5.6) 

Střední průměr lopatkování: 

m
n

c

c

u
D iz
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⋅
⋅=

⋅
⋅







=

ππ
 ( 5.7) 

kde:  n [s-1] jsou otáčky rotoru turbíny 

Obvodová rychlost: 

smnDu /1,1135072,0 =⋅⋅=⋅⋅= ππ  ( 5.8) 

 Kritický tlak: 

MPappkrit 91,15,3546,0546,0 0 =⋅=⋅=  ( 5.9) 

Je-li p2 ≥ pkrit  (2,7 MPa ≥ 1,91 MPa) nedochází ke kritickému proudění, proto je 
navrhnuta nerozšířená dýza. V tomto případě nesmí poměr tlaků p2/p0 překročit hodnotu 0,8.  

Tlakový poměr: 

8,0771,0

771,0
5,3

7,2

0

2

<

==
p

p
 ( 5.10) 

 

5.2.3 Výpočet délky lopatky 
Minimální délka rozváděcí lopatky má být větší nebo rovna 12 mm. Výstupní úhel z dýzy   

α1 = 18º  je volen podle [14], kde je uvedeno, že bývá v rozsahu 13 - 18º. 
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Délka vstupní hrany rozváděcí lopatky při totálním ostřiku: 

cmm
cD

vM
l

iz
ot 2,3032,0

18sin96,067,28272,0

414,1232,4

sin 1

1 ==
⋅⋅⋅⋅

⋅=
⋅⋅⋅⋅

⋅=
παϕπ

 ( 5.11) 

kde:  M [kg/s]  je hmotnostní průtok plynu  

  v1 [m
3/kg]  je měrný objem za dýzou  

Součinitel δ: 

056,0

72,0
1000
3000

4,0
1467,0

1000
5,0

2,0
5,0

2,0 =
⋅








⋅=

⋅

















⋅=
D

n

c
u

a

c izδ  ( 5.12) 

kde: c/a = 0,1467 [-] je experimentální konstanta pro A – kolo podle [14] 

  n [min-1] jsou otáčky rotoru turbíny 

Součinitel α: 

004,3
72,0056,010398,0

72,0

1

=
⋅+⋅

=
⋅+⋅

=
Ds

a

b
D

δ
α  

( 5.13) 

kde: b/a = 0,0398 [-] je konstanta podle [14] 

  s1 [-] zohledňuje dělení parciálního ostřiku podle Obr.5-2 

 

Obr.5-2 Typy parciálních ostřiků [14] 

Optimální délka rozváděcí lopatky: 

mmcmll otopt 4,5334,52,3004,3 ==⋅=⋅= α  ( 5.14) 

 Skutečná délka rozváděcí lopatky: 

Skutečnou délku rozváděcí lopatky dostaneme tak, že optimální délka rozváděcí lopatky 
se zaokrouhlí na celé milimetry. 

mmlo 54=  ( 5.15) 
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 Redukovaná délka  lopatky: 

cm

l
l

l

l
L

o
opt

o

o
red 13,3

4,5056,0
34,5
4,5

1

4,5

1

22 =
⋅−







+
=

⋅−












+

=

δ

 
( 5.16) 

kde:  lo  [cm]    je skutečná délka rozváděcí lopatky  

  lopt  [cm] je optimální délka rozváděcí lopatky 

5.2.4 Výpočet vnitřní účinnosti a vnitřního výkonu stupně 
 Redukovaná obvodová účinnost: 

74,0=uη  ( 5.17) 

 Redukovaná obvodová účinnost je odečtena z Obr.5-3 pro rychlostní poměr u/ciz = 0,4 a   
Lred = 31,3 mm. 

 

Obr.5-3 Redukovaná účinnost regulačního stupně [14] 
 

Parciální ostřik: 

58,0
4,5

2,3

0

===
l

lotε  ( 5.18) 

Absolutní ztráta třením a ventilací: 

kgkJ
vM

k
z /58,0

414,1232,4

5,3

1
5 =

⋅
=

⋅
=  ( 5.19) 

kde: k [-] je součinitel ztráty třením a ventilací stupně, odečtený z  Obr.5-4 pro  D = 
0,72 m a n = 50  s-1. 
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Obr.5-4 Ztráta třením a ventilací regulačního stupně [14]  

Poměrná ztráta: 

015,0
5,39

58,05
5 ===

izh

zξ  ( 5.20) 

 Vnitřní účinnost stupně: 

725,0015,074,05 =−=−= ξηη utdi  ( 5.21) 

 Vnitřní výkon stupně: 

kWhMP tdiizi 19,121725,05,39232,4 =⋅⋅=⋅⋅= η  ( 5.22) 

 

5.3 Detailní výpočet 
V detailním výpočtu se stanoví přesný průběh expanze. Dále se vypočítají rychlostní 

trojúhelníky a upřesní se geometrické rozměry, které byly vypočítány v předběžném výpočtu. 
Vstupními hodnotami potřebnými pro detailní výpočet jsou hodnoty geometrických rozměrů a 
výkonových stupňů určených v předběžném výpočtu.  

Střední průměr lopatkování:   D = 0,72 m 

Optimální rychlostní poměr:   u/ciz = 0,4 

Celkový tepelný spád na stupni:   hiz = 39,5 kJ/kg 
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Otáčky rotoru turbíny:    n = 3000 min-1 = 50 s-1 

Tlak páry za regulačním stupněm:  p2 = 2,7 MPa 

Tvar dýzy vzhledem ke kritickému proudění: nerozšířená 

Kritický tlak:     pkrit = 1,91 MPa 

Přibližná délka lopatky:    lo = 54 mm 

Stupeň parciálního ostřiku:   ε = 0,58 

Hmotnostní průtok páry:    M = 4,232 kg/s = 15,235 t/h 

5.3.1 Detailní průběh expanze ve stupni 
Detailní průběh expanze je znázorněn na Obr.5-5. V tomto průběhu expanze jsou 

započítávány další ztráty. 

 

Obr.5-5 Detailní průběh expanze ve stupni [14] 

Volba stupně: 

05,0=ρ  ( 5.23) 
 
Z důvodů zlepšení poměrů při obtékání oběžných lopatek se volí stupeň podle [14] 

v rozmezí 0,03 – 0,06, nejčastěji se zvolí stupeň rovný hodnotě 0,05. 

Tepelný spád na statoru: 

( ) ( ) kgkJhh iz
S
iz /53,375,3905,011 =⋅−=⋅−= ρ  ( 5.24) 

 Tepelný spád na rotoru: 

kgkJhh iz
R
iz /98,15,3905,0 =⋅=⋅= ρ  ( 5.25) 

 Izoentropická entalpie za statorem: 

kgkJhii S
iziz /53,1053,372701 −=−=−=  ( 5.26) 
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 Izoentropická entalpie za rotorem: 

( ) ( ) kgkJhhii R
iz

S
iziz /51,1298,153,372702 −=+−=+−=  ( 5.27) 

 Tlak páry za statorem: 

MPap 8,21 =  ( 5.28) 

 Tlak páry za rotorem: 

MPap 7,22 =  ( 5.29) 

 Kontrola z hlediska kritického proudění dýzou: 

MPaMPa

pp krit

91,18,2
1

>
>

 ( 5.30) 

 
Podmínka p1 > pkrit je splněna, pak nebude docházet ke kritickému proudění ve výstupním 

průřezu dýzy. 

5.3.2 Výpočet rychlostních trojúhelníků 
Na Obr.5-6 je znázorněn příklad rychlostních trojúhelníků s označením rychlostí a úhlů. 

 

Obr.5-6 Rychlostní trojúhelníky [14] 

Výstupní úhel absolutní rychlosti: 

°=131α  ( 5.31) 

Výstupní úhel relativní rychlosti oběžné řady: 

°=1602β  ( 5.32) 

Jedná se o zvolenou hodnotu výstupního úhlu relativní rychlosti oběžné řady. Přesná 
hodnota úhlu bude určena výpočtem. 

Rychlostní součinitelé: 

9,0

98,0

=
=

ψ
ϕ

 ( 5.33) 

 
Rychlostní součinitelé jsou zvoleny podle [14]. 
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Teoretická rychlost na výstupu z dýzy: 

( ) ( ) smchc iziz /59,27530105,3905,01212 232
01 =+⋅⋅−⋅=+⋅−⋅= ρ  ( 5.34) 

 Skutečná absolutní rychlost plynu na výstupu z dýzy: 

smcc iz /08,27059,27598,011 =⋅=⋅= ϕ  ( 5.35) 

 Relativní rychlost plynu na výstupu z dýzy: 

smw

ucucw

/92,161

13cos07,11308,270207,11308,270cos2

1

22
11

22
11

=
⋅⋅⋅−+=⋅⋅⋅−+= α

 ( 5.36) 

kde: u [m/s] je obvodová rychlost určená v kap.5.2.2 

Složky rychlostí do obvodového směru: 

smucw

smcc

uu

u

/09,15007,11316,263

/16,26313cos08,270cos

11

111

=−=−=
=⋅=⋅= α

 ( 5.37) 

 Složky rychlostí do axiálního směru: 

smcwc aa /75,6013sin08,270sin 1111 =⋅=⋅== α  ( 5.38) 

Výstupní úhel relativní rychlosti dýzy: 

°=== 04,22
92,161

09,150
arccosarccos

1

1
1 w

w uβ  ( 5.39) 

 Výstupní úhel relativní rychlosti oběžné řady: 

( ) ( ) °=−−=−−= 96,160304,221803180 12 ββ  ( 5.40) 

 Teoretická výstupní relativní rychlost plynu: 

smwhw iziz /91,16792,161105,3905,0 232
12 =+⋅⋅=+⋅= ρ  ( 5.41) 

Skutečná relativní rychlost plynu: 

smww iz /12,15191,1679,022 =⋅=⋅=ψ  ( 5.42) 

 Absolutní rychlost plynu na výstupu z oběžných lopatek: 

( )
( )

smc

c

uwuwc

/59,57

96,160180cos07,11312,151207,11312,151

180cos2

2

22
2

22
22

22

=
−⋅⋅⋅−+=

−⋅⋅⋅−+= β

 ( 5.43) 
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 Složky rychlostí do obvodového směru: 

smuwc

smww

uu

u

/78,2907,11385,142

/85,14296,160cos12,151cos

22

222

−=+−=+=
−=⋅=⋅= β

 ( 5.44) 

 Složky rychlostí do axiálního směru: 

smwwc aa /29,4996,160sin12,151sin 2222 =⋅=⋅== β  ( 5.45) 

 Výstupní úhel absolutní rychlosti oběžné řady: 

°=−−=−=

°−=
−

==

14,12186,58180180

86,58
97,29

6,49

22

2

2
2

αα

α arctg
c

c
arctg

u

a

 ( 5.46) 

 
Na Obr.5-7 jsou znázorněny rychlostní trojúhelníky točivé redukce na základě 

vypočítaných hodnot rychlostí a úhlů. 

c1

w1

c2
w2

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

[m/s]

[m/s]

u

u

 

Obr.5-7 Rychlostní trojúhelníky točivé redukce 

kde: c1 [m/s] absolutní rychlost plynu na výstupu z dýzy 

  c2 [m/s] absolutní rychlost plynu na výstupu z oběžných lopatek 

  w1 [m/s] relativní rychlost plynu na výstupu z dýzy 

  w2 [m/s] relativní rychlost plynu na výstupu z oběžných lopatek 

  u [m/s] obvodová rychlost 

5.3.3 Výpočet průtočných průřezů stupně 
Energetické ztráty v lopatkování: 

Rozváděcí mříž (dýza): 

( ) ( ) kgkJkgJ
c

z iz /5,1/81,150398,01
2

59,275
1

2
2

2
2

2
1

0 ==−⋅=−⋅= ϕ  ( 5.47) 
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Oběžná lopatková řada: 

( ) ( ) kgkJkgJ
w

z iz /68,2/41,26789,01
2

91,167
1

2
2

2
2

2
2

1 ==−⋅=−⋅= ψ  ( 5.48) 

Ztráta výstupní rychlosti: 

kgkJkgJ
c

zc /66,1/3,1658
2

59,57

2

22
2 ====  ( 5.49) 

 Entalpie plynu za dýzou: 

kgkJzii iz /09,95,159,10011 −=+−=+=  ( 5.50) 

 Entalpie plynu za oběžnou lopatkovou řadou: 

kgkJzhii R
iz /39,868,298,109,9112 −=+−−=+−=  ( 5.51) 

 Výstupní délka lopatek dýzy: 

mmm
cD

vM
l 1,750751,0

13sin08,27058,072,0

424,1232,4

sin 11

1
0 ==

⋅⋅⋅⋅
⋅=

⋅⋅⋅⋅
⋅=

παεπ
 ( 5.52) 

 
kde: v1 [m

3/kg] je měrný objem plynu za dýzou určený podle [15] 

Výstupní délka oběžných lopatek: 

mmm
wD

vM
l 3,920923,0

96,160sin12,15158,072,0

42,1232,4

sin 12

2
2 ==

⋅⋅⋅⋅
⋅=

⋅⋅⋅⋅
⋅=

πβεπ
 ( 5.53) 

kde: v2 [m3/kg] je měrný objem plynu za oběžnou lopatkovou řadou určený podle 
[15] 

Přesah lopatek: 

mml 2=∆  ( 5.54) 

Přesah lopatek je zvolen podle [14], kde se udává v rozmezí 1 – 3 mm. 

Vstupní délka oběžných lopatek: 

mmlll 1,7721,7501 =+=∆+=  ( 5.55) 

 Maximální rozšíření průtočného kanálu: 

23,1
1,75

3,92

0

2 ==
l

l
 ( 5.56) 
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Obr.5-8 Průtočný kanál kuželového tvaru [14] 

5.3.4 Volba profilu rozváděcích lopatek a základní rozměry lopatkování 
Profil rozváděcích lopatek je zvolen na základě vypočítaných vstupních a výstupních úhlů 

z literatury [14]. Na Obr.5-9 je znázorněno obecné značení rozměrů charakterizujících profil. 

 

Obr.5-9 Označení rozměrů charakterizujících profil [14] 

Rozváděcí lopatky: 

Profil rozváděcích lopatek:  TS - 1B 

Poměrná rozteč:   s/c = 0,8 

Optimální úhel nastavení:  γ = 51º 

Délka tětivy profilu:  c = 25 mm 

 Šířka lopatky: 

mmcB 1651cos25cos =⋅=⋅= γ  ( 5.57) 

 Rozteč lopatek: 

mm
c

s
cs 208,025 =⋅=







⋅=  ( 5.58) 

  
Počet  lopatek: 

6461,63
02,0

56,072,0 ≈=⋅⋅=⋅⋅= πεπ
s

D
z  ( 5.59) 
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 Oběžné lopatky: 

Profil rozváděcích lopatek:  TR - 1B 

Poměrná rozteč:   s/c = 0,61 

Optimální úhel nastavení:  γ = 11º 

Délka tětivy profilu:  c = 50  mm 

 Šířka lopatky: 

mmcB 4911cos50cos =⋅=⋅= γ  ( 5.60) 

     Rozteč lopatek: 

mm
c

s
cs 5,3061,050 =⋅=







⋅=  ( 5.61) 

Počet  lopatek: 

756,74
0305,0

72,0 ≈=⋅=⋅= ππ
s

D
z  ( 5.62) 

 

5.3.5 Výpočet ztrát, účinnost a vnitřního výkonu stupně 
Obvodová účinnost stupně: 

85,0

10002
30

5,39

66,168,25,1
10002
30

5,39

10002

10002
2

2

2
0

10

2
0

=

⋅
+

−−−








⋅
+

=

⋅
+

−−−








⋅
+

=
c

h

zzz
c

h

iz

ciz

uη  ( 5.63) 

 Průtočný průřez: 

2
11 0229,013sin58,0077,072,0sin mlDS =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= παεπ  ( 5.64) 

 Poměrná ztráta třením disku: 

0074,0
105,392

07,113

0229,0

72,0
005,0

2

3

3

2
3

2

5 =














⋅⋅
⋅⋅=















⋅
⋅⋅=

iz

tř
h

u

S

D
kξ  ( 5.65) 

kde: ktř je třecí součinitel určený podle [14], kde je udáván v rozmezí hodnot 0,0045 
– 0,008 

Ztráty vznikající ventilací neostříknutých lopatek: 

( ) ( )
0134,0

105,392

07,113

58,0

58,01

13sin

065,0

2

1

sin

065,0
3

3

3

1
61 =















⋅⋅
⋅−⋅=















⋅
⋅−⋅=

izh

u

ε
ε

α
ξ  ( 5.66) 
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 Ztráty vznikající na okrajích pásma ostřiku: 

0173,0

185,0
105,392

07,113

0229,0

0923,005,0
25,0

2
25,0

62

3

2
62

=

⋅⋅














⋅⋅
⋅⋅⋅=⋅⋅















⋅
⋅⋅⋅=

ξ

ηξ segmu

iz

z
h

u

S

lc
 ( 5.67) 

 
kde: c [m] je délka tětivy oběžné lopatky 

 l2 [m] je délka výstupní hrany oběžné lopatky 

 zsegm [-] je počet segmentů po obvodu zvolených podle [14] 

Celková poměrná ztráta: 

0307,00173,00134,062616 =+=+= ξξξ  ( 5.68) 

Průřez radiální mezery: 

( ) ( ) 2
11 0005,00002,0077,072,0 mlDS RR =⋅+⋅=⋅+⋅= πδπ  ( 5.69) 

kde: δR [m] je zvolená radiální mezera podle [14] 

Stupeň reakce na špici lopatky: 

( ) ( ) 142,0

077,0
72,0

1

077,0
72,0

05,011
1

11

1

1 =
+

⋅−−=
+

⋅−−=

l
D

l
D

š ρρ  ( 5.70) 

Poměrná ztráta radiální mezerou: 

0054,0
05,01

142,0

0229,0

85,00005,05,0
5,1

1
5,1 11

7 =
−

⋅⋅⋅⋅=
−

⋅⋅⋅⋅=
ρ

ρηµξ šuR

S

S
 ( 5.71) 

kde: µ1 = 0,5 [-] je průtokový součinitel z [14] 

Vnitřní termodynamická účinnost stupně: 

81,00054,00307,00074,085,0765 =−−−=−−−= ξξξηη utdi  ( 5.72) 

 Vnitřní výkon stupně: 

kWhMP tdiizi 5,13581,05,39232,4 =⋅⋅=⋅⋅= η  ( 5.73) 

Koncový bod expanze ve stupni: 

kgkJh
c

ii tdiizc /56,481,05,39
102

30
27

2 3

22
0

02 −=⋅−
⋅

+=⋅−+= η  ( 5.74) 
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6 NÁVRH TURBOSOUSTROJÍ A VYVEDENÍ VÝKONU  
Točivá redukce je připojena paralelně ke stávající regulační řadě. Využívá zemního plynu 

dodávaného pro spalovací turbínu. Příklad instalace točivé redukce v plynové redukční stanici 
je zobrazen na Obr.6-1, kde: 1 – točivá redukce plynu a 2 – plynovod. 

 

Obr.6-1 Instalace točivé redukce v redukční stanici [16] 

Vyrobená elektrická energie je vyvedena do volného pole vlastní spotřeby 0,4 kV tak, jak je 
naznačeno v jednopólovém schématu elektrické části na Obr.6-2.  

6.1 Výběr asynchronního generátoru 
Vzhledem k tomu, že je voleno přímé spojení expanzní turbíny s generátorem, bude 

nejvhodnější použít asynchronní generátor pracující s otáčkami n = 3000 min-1.  Asynchronní 
motor s kotvou nakrátko je možno provozovat v generátorovém režimu jako zdroj elektrické 
energie dodávané do sítě. Je vybrán asynchronní generátor od společnosti Siemens, která 
vyrábí asynchronní generátory řady 1MJ7, které jsou určeny pro prostory, ve kterých je 
pravděpodobný vznik výbušné atmosféry vytvořený plyny.  

Výkon na svorkách generátoru: 

kWPP Gmisv př
28,126951,0198,05,135 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ηηη  ( 6.1) 

kde: Pi [kW] je výkon turbíny 

 ηm [-] je mechanická účinnost turbíny 

 ηpř [-] je účinnost převodovky 

 ηG  [-] je účinnost elektrického generátoru 

Pro vypočítaný výkon na svorkách generátoru volíme z katalogu výrobce, viz Příloha A 
asynchronní motor s kotvou nakrátko objednacího čísla 1MJ7 313-2CC61. Parametry 
asynchronního motoru jsou uvedeny v Tab. 6-1. 
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Tab.6-1 Technická data asynchronního motoru Siemens řady 1MJ7 

Typová řada 1MJ7 

Objednací číslo 1MJ7 313-2CC61 

Velikost 315 mm 

Jmenovitý výkon 132 kW 

Jmenovitý proud 225 A 

Napětí 400/690 V 

Frekvence 50 Hz 

Otáčky 2980 min-1 

Počet pólů dvoupólový 

Krytí IP 55 

Teplota okolí - 20 ºC až + 40 ºC 

 

Použitím asynchronního motoru, jako generátoru, musíme dosáhnout nadsynchronních 
otáček nns. Nadsynchronní otáčky se určí podle vztahu: 

( ) ( ) 1min3020298030003000 −=−+=−+= mssns nnnn  ( 6.2) 

kde: ns [min-1] jsou synchronní otáčky 

 nm [min-1] jsou otáčky motoru 

6.2 Kabelový přívod  
Určíme dovolené zatížení vodiče Iz: 

AII nGz 225==  ( 6.3) 

kde: InG [A] je jmenovitý proud generátoru podle Tab.6-1 

Proudové zatížení vodiče: 

A
k

I
I z

n 35,216
04,1

225 ==≥  ( 6.4) 

kde: k [-] je přepočítávací koeficient zohledňující odlišnou teplotu, určeno podle 
[18] 

Podle Přílohy B dovolených proudů vodičů pro způsob uložení D třem zatíženým 
měděným vodičům a druhu izolace XLPE pro proudové zatížení In = 216,35 A, odpovídá pro 
nejbližší vyšší zatížení vodiče průřez S = 120 mm2. 

 Z Přílohy B je zvolen vodič o průřezu 120 mm2 a dovoleném proudovém zatížením 
240 A. Je vybrán kabel dle [19] od společnosti Draka s označením 1-CYKY 3x120 + 70. 
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6.2.1 Dimenzování podle úbytku napětí 
Určíme parametry vodiče – odpor a indukčnost vodiče: 

Odpor vodiče: 

Ω=⋅=⋅= 0149,0
120

100
01786,0

S

l
R ρ  ( 6.5) 

kde: ρ [Ω·mm2/m] je rezistivita mědi, určeno podle [18] 

 l [m] je délka vodiče 

Reaktance vodiče: 

Ω=⋅=⋅= 006,01,006,0lXX k  ( 6.6) 

kde: Xk [Ω/km]  je měrná reaktance pro kabely nn uváděná podle [18] 

Úbytek napětí: 

VIXIRU 606,3436,0225006,09,02250149,0sincos =⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅+⋅⋅=∆ ϕϕ  ( 6.7) 

kde: I [A] je jmenovitý proud generátoru podle Přílohy A 

  cosφ [-] je účiník generátoru podle Přílohy A 

Procentní úbytek napětí: 

%5%56,1
400

100606,3
3

100
3% ≤=⋅⋅=⋅∆⋅=∆

nU

U
u  ( 6.8) 

Literatura [18] uvádí, že pro většinu spotřebičů jak motorických tak odporových se 
dovoluje maximální kolísání napětí ±5 % Un. Proto je možné tvrdit, že kabel vyhovuje 
z hlediska dovoleného úbytku napětí. 

6.2.2 Dimenzování podle tepelných účinků zkratového proudu 
Při dimenzování se určí minimální průřez jader vodičů Smin, při kterém nenastane ohřátí 

vodiče nad dovolenou teplotu vodiče po zkratu υk. Dovolená teplota je charakteristikou vodičů 
při krátkodobém oteplení zkratovým proudem.  

Impedance kabelu: 

Ω=+=+= 01606,0006,00149,0 2222 XRZk  ( 6.9) 

Počáteční rázový zkratový proud: 

A
Z

Uc
kI

k

k 82,15817
01606,03

4001,1
1

3
=

⋅
⋅⋅=

⋅
⋅⋅=′′  ( 6.10) 

kde: k [-] je součinitel pro různé druhy zkratů 

  c [-] napěťový součinitel 

 



 Návrh turbosoustrojí a vyvedení výkonu 

 

48

Ekvivalentní oteplovací zkratový proud: 

AIkI keke 1597682,1581701,1 =⋅=′′⋅=  ( 6.11) 

kde: ke  [-] je součinitel pro výpočet ekvivalentního oteplovacího proudu pro tk=0,5 s 
podle [18] 

Minimální průřez vodiče: 

( ) ( )
2

20

0

min 89,79

905,234
2505,234

ln
01786,0

205,2345,3

5,015976

ln
20

mm
c

tI
S

zf

kff

kke =

+
+⋅+⋅

⋅=

+
+

⋅
+⋅

⋅
=

υυ
υυ

ρ
υ

 
( 6.12) 

kde podle [18]: tk  [s] je doba zkratu 

   c0 [J/cm3/ºC] je specifické teplo  

   υf [ºC]  je fiktivní teplota 

   υk  [ºC]  je nejvyšší dovolená teplota při zkratu 

   υz [ºC]  je nejvyšší dovolená provozní teplota 

   ρ20 [Ω·mm2/m] je specifický odpor při 20 ºC 

Jelikož minimální průřez vodiče je menší než zvolený průřez, kabel vyhovuje kontrole na 
účinky zkratového proudu. 

6.3 Kompenzace jalového výkonu  
K zamezení nadbytečných ztrát činného výkonu ve vedení je zapotřebí minimalizovat 

jalový výkon a je zapotřebí usilovat o účiník přibližně 1. Potřebný jalový výkon 
asynchronního generátoru je cca 60 % dodávaného zdánlivého výkonu. Nemá-li být tento 
jalový výkon dodán ze sítě provozovatele distribuční soustavy, je třeba pro kompenzaci 
připojit paralelně ke generátoru odpovídající kondenzátory. Podle pravidel provozování 
distribučních soustav musí účiník celého zařízení při odběru i dodávce činného výkonu 
odpovídat uzavřené smlouvě o dodávce. Jestliže není dohodnuto jinak, musí být účiník celého 
zařízení v intervalu 0,95 – 0,98 induktivní [20].  

Údaje potřebné k výpočtu kompenzační baterie: 

 Napětí:      U = 400 V 

 Jmenovitý výkon generátoru:   P = 132 kW 

 Účiník generátoru:    cosφ = 0,9 

 Požadovaný účiník při kompenzaci:  cosφk = 0,98 

Výpočet kompenzační baterie je proveden podle [21].  

Proud před kompenzací: 

A
U

P
I 7,211

9,04003

10132

cos3

3

=
⋅⋅

⋅=
⋅⋅

=
ϕ

 ( 6.13) 
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Jalový proud před kompenzací: 

( ) AII j 28,929,0arccossin7,211sin =⋅=⋅= ϕ  ( 6.14) 

Proud po kompenzaci: 

AII
k

k 42,194
98,0

9,0
7,211

cos

cos =⋅=⋅=
ϕ
ϕ

 ( 6.15) 

Jalový proud po kompenzaci: 

( ) AII kkjk 69,3898,0arccossin42,194sin =⋅=⋅= ϕ  ( 6.16) 

Kompenzační proud: 

AIII jkjc 59,5369,3828,92 =−=−=  ( 6.17) 

Výkon kompenzační baterie: 

kVArkVArIUQ cc 5,3713,3759,5340033 ≅=⋅⋅=⋅⋅=  ( 6.18) 

 

Celkový výkon kompenzační baterie je 37,5 kVAr, což odpovídá vypočítanému výkonu 
kompenzační baterie. Kompenzační baterie je složena z šesti kompenzačních kondenzátorů o 
výkonu 6,25 kVAr. V Tab.6-2 jsou parametry zvolených kompenzačních kondenzátorů. 

Tab.6-2 Parametry zvolených kompenzačních kondenzátorů FORTIS [24] 

Qc Cn In D H 

[kVAr] [ µF] [A] [mm] [mm] 

6,25 3 x 41 3 x 9 86 180 
 

6.4 Pravidla pro provoz paralelních zdrojů se sítí provozovatele 
distribu ční soustavy 
Pravidly pro provoz paralelních zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy se 

zabývá [20]. Tato pravidla platí pro plánování, řízení a úpravy výroben elektrické energie, 
které jsou připojeny k síti nn, vn nebo 110 kV provozovatele distribuční soustavy (PDS). 
Výrobnami elektrické energie mohou být vodní elektrárny, větrné elektrárny, generátory 
poháněné tepelnými stroji a další.  

6.4.1 Všeobecné pokyny 
Při zřizování vlastní výrobny je nutné dbát na platná nařízení a předpisy. Důležité je, aby 

vlastní výrobna byla vhodná pro paralelní provoz se sítí PDS a aby bylo vyloučeno rušivé 
zpětné působení na síť nebo zařízení dalších odběratelů. 

Při zřizování a provozu elektrických zařízení je zapotřebí dodržovat: 

• současné platné zákonné a úřední předpisy  
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• platné normy ČSN 

• předpisy pro ochranu pracovníků a bezpečnost práce 

• nařízení a směrnice provozovatele distribuční soustavy 

6.4.2 Připojení k síti 
Připojení k síti PDS se děje v předávacím místě s oddělovací funkcí, které je kdykoliv 

přístupné personálu PDS.  

Způsob a místo připojení na síť, stejně jako napěťovou hladinu a konečnou výši 
rezervovaného výkonu stanoví PDS s přihlédnutím k daným síťovým poměrům, 
požadovanému výkonu a způsobu provozu vlastní výrobny, stejně jako k oprávněným zájmům 
výrobce. Tím má být zajištěno, že vlastní výrobna bude provozována bez rušivých účinků, 
které neohrozí napájení dalších odběratelů nebo dodávky ostatních výrobců. 

Posouzení možností připojení z hlediska zpětných vlivů na síť vychází z impedance sítě 
ve společném napájecím bodě (zkratového výkonu), připojovaného výkonu, stejně jako druhu 
a způsobu provozu vlastní výrobny a údajích o souvisejících výrobnách, včetně jejich vlivu na 
napětí v distribuční soustavě. Vlastní výrobnu lze připojit přímo k distribuční soustavě, 
v odběrném místě nebo v předávacím místě jiné výrobny.  

6.4.3 Elektroměry, měřící a řídící zařízení 
Druh a počet potřebných měřících zařízení (elektroměrů PDS) a řídících přístrojů 

(přepínačů tarifů) se řídí podle smluvních podmínek pro odběr a dodávku elektrické energie 
příslušného PDS. Proto je nutné projednat jejich umístění s PDS již ve stádiu projektu. 

Fakturační elektroměry v majetku PDS a jim přiřazené řídící přístroje jsou uspořádány na 
vhodných trvale přístupných místech odsouhlasených PDS. 

Měření se volí podle napěťové hladiny, do které výrobna pracuje a podle jejího výkonu 
na: 

• nízké napětí: - podle výkonu výrobny buď přímé nebo polopřímé 

• vysoké napětí: - do výkonu transformátoru 630 kVA včetně, měření na straně nn 

polopřímé 

- od výkonu transformátoru 630 kVA, měření na straně vn
 

nepřímé 

• 110 kV:                - měření na straně 110 kV nepřímé 

Dodávku a montáž elektroměrů zajišťuje PDS na vlastní náklady. 

6.4.4 Spínací zařízení 
Pro spojení vlastní výrobny se sítí PDS musí být použito spínací zařízení (vazební spínač) 

minimálně se schopností vypnutí zátěže (např. vypínač, odpínač s pojistkami, úsekový 
odpínač), kterému je předřazena zkratová ochrana. Tento vazební spínač může být jak na 
straně nn, tak i na straně vn nebo 110 kV. Pokud se nepředpokládá ostrovní provoz, lze 
k tomuto účelu použít spínací zařízení generátoru. Spínací zařízení musí zajišťovat galvanické 
oddělení ve všech fázích. 
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6.4.5 Ochrany 
Opatření na ochranu vlastní výrobny (např. zkratovou ochranu, ochranu proti přetížení, 

ochranu před nebezpečným dotykem) je zapotřebí provést podle zásad navrhování zařízení 
v lokálních distribučních soustavách. U zařízení schopných ostrovního provozu je třeba zajistit 
chránění i při ostrovním provozu. Nastavení ochran ve vazbě na distribuční soustavu určuje 
PDS. Nastavení frekvenčních ochran zohledňuje kromě požadavků PDS také požadavky 
provozovatele přenosové soustavy. 

K ochraně vlastního zařízení a zařízení jiných odběratelů jsou potřebná další opatření 
využívající ochran, které při odchylkách napětí a frekvence vybaví příslušná spínací zařízení. 

Je zapotřebí zajistit ochrany s funkcemi viz Tab.6-3. 

Tab.6-3 Nastavení síťových ochran [20] 

Funkce Rozsah nastavení 
Standardní 

nastavení 

Časové 

zpoždění 

Standardní 

nastavení 

Podpětí 1.stupeň U< 0,70 Un až 1,0 Un 90% Un tU< 0,5 s 

Podpětí 2.stupeň U<< 0,70 Un až 1,0 Un 80% Un tU<< 0,1 s 

Nadpětí 1.stupeň U> 1,0 Un až 1,2 Un 110% Un tU> 0,5 s 

Nadpětí 2.stupeň U>> 1,0 Un až 1,2 Un 120% Un tU>> 0,1 s 

Podfrekvence 1.stupeň f< 48 Hz až 50 Hz 48 Hz tf< 0,5 s 

Podfrekvence 2.stupeň f<< 48 Hz až 50 Hz 47,5 Hz tf<< 0,1 s 

Nadfrekvence f> 50 Hz až 52 Hz 50,2 Hz tf> 0,5 s 

6.4.6 Řízení jalového výkonu 
Jalový výkon výrobny musí být od instalovaného výkonu 100 kVA řiditelný. Dohodnutý 

rozsah jalového výkonu musí být využitelný v průběhu několika minut a podle potřeby. 

Při dodávce činného výkonu je nastavení jalového výkonu zadáváno PDS buď pevnou 
hodnotou, nebo když to provoz sítě vyžaduje dálkově nastavitelnou žádanou hodnotou a to 
buď: 

• pevná hodnota zadaného účiníku cosφ 

• hodnota účiníku cosφ = f(P) 

• zadaná hodnota jalového výkonu 

• zadaná hodnota napětí 

• charakteristika Q(U) 

Pokud je PDS zadána charakteristika, musí být automaticky nastavena odpovídající 
hodnota jalového výkonu: 

• pro charakteristiku cosφ = f(P) v průběhu 10 s 

• pro charakteristiku Q(U) nastavitelně mezi 10 s a jednou minutou (udává PDS) 

Kompenzační kondenzátory nesmějí být připínány před zapnutím generátoru. Při vypnutí 
generátoru musí být odpojeny současně. 
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6.4.7 Zvýšení napětí 
Zvýšení napětí vyvolané provozem připojených výroben nesmí v nejnepříznivějším 

případě v připojeném bodu překročit 2 % pro výrobny s místem v síti vn a 110 kV ve srovnání 
s napětím bez jejich připojení. Současně nesmí být překročeny limity napětí v předávacím 
místě zdroje. 

%2110, ≤∆ vnu  ( 6.19) 

Pro výrobny s připojeným místem v síti nn nesmí překročit 3 %. 

%3≤∆ nnu  ( 6.20) 

Úroveň napětí musí být posouzena s ohledem na výši skutečné hodnoty napětí 
v předávacím místě. 

6.4.8 Změny napětí při spínání 
Změny napětí ve společném napájecím bodě, způsobené připojováním a odpojováním 

jednotlivých generátorů nebo zařízení, nevyvolávají nepřípustné zpětné vlivy, tj. pokud 
největší změna napětí pro výrobny s předávacím místem v síti nn nepřekročí hodnotu 3 %. 

%3max, ≤∆ nnu  ( 6.21) 

Pro výrobny s předávacím místem v síti vn platí: 

%2max, ≤∆ vnu  ( 6.22) 

Výše uvedené podmínky platí, pokud spínání není častější než jednou za 1,5 minuty. Při 
velmi malé četnosti spínání např. jednou denně může PDS připustit větší změny napětí, jestliže 
to dovolí poměry v síti. Při spínání zdrojů v sítích vn a nn současně nesmí být překročeny 
limity napětí ±10 % Un v předávacím místě zdroje.  

6.4.9 Připojování asynchronních generátorů 
Asynchronní generátory rozbíhané pohonem musí být připojeny bez napětí při otáčkách 

v mezích 95 % až 105 % synchronních otáček. U asynchronních generátorů schopných 
ostrovního provozu, které nejsou připojovány bez napětí, je zapotřebí dodržet podmínky 
spínání jako pro synchronní generátory. 
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6.5 Jednopólové schéma  

 

Obr.6-2 Jednopólové schéma elektrické části 



 Návrh turbosoustrojí a vyvedení výkonu 

 

54

6.5.1 Kompenzační rozvaděč 
Ke kompenzaci jalového výkonu bude použit kompenzační rozvaděč KBH RK MINI od 

firmy KBH energy viz Obr.6-3. Rozvaděč je konstruován v oceloplechové skříni s krytím IP 
40 a je určený k pověšení na zeď. Je vybaven pojistkovým odpínačem, který umožňuje 
bezpečné odpojení rozvaděče od sítě [22]. Součástí rozvaděče je regulátor jalového výkonu 
Janitza Prophi, sloužící k automatickému připojování nebo odpojování kompenzačních 
kondenzátorů [23].  

 

Obr.6-3 Kompenzační rozvaděč KBH [22] 

Kompenzační baterie je složena z šesti kompenzačních kondenzátorů FORTIS o výkonu 
6,25 kVAr [24]. Tyto kondenzátory budou rozděleny na několik stupňů, které budou do 
obvodu připojovány stykači KM2 od výrobce KBH VIVO 40K 230 [25].  

6.5.2 Rozvaděč generátoru 
Generátor je spínán stykačem KM1 typu DILM250 – S/22 [26]. Jištění generátorového 

vývodu je opatřeno jističem F1 od firmy Moeller typu MZM2 – VE o jmenovité hodnotě In = 
230 A [27]. Dále v rozvaděči generátoru od firmy Moeller typu CS – 86/250 [28] je umístěna 
napěťová a frekvenční ochrana.  

Třífázové napěťové relé 

 Třífázové napěťové relé Elko HRN - 54N slouží pro hlídání napětí, sledu a výpadku 
fází v rozvaděči. Kontakt relé vypíná při překročení nastavené horní a dolní hranice napětí. 
Nastavitelná časová prodleva eliminuje krátkodobé špičky a výpadky v síti. Napájení 
napěťového relé je zajištěno z hlídaného napětí. Napěťové relé je zobrazeno na Obr.6-4 [29]. 

 Parametry napěťového relé: 

  Napětí:    400 V 

  Maximální napěťový práh: 105 – 125% Un 

  Minimální napěťový práh: 75 – 95% Un 

  Vypínací čas:   0,1 s 
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Obr.6-4 Napěťové relé Elko HRN – 54N  [29] 

Frekvenční relé 

 Frekvenční relé Elko HRF – 10 viz Obr.6-5 je určeno pro hlídání frekvence střídavého 
napětí. Hlídá frekvence 50, 60 a 400 Hz, mezi kterými lze volitelně přepínat. Napájení 
frekvenčního relé je zajištěno z hlídaného napětí [30].  

Parametry frekvenčního relé: 

  Frekvence:   50 Hz 

  Maximální frekvenční práh: 80 – 120% fn 

  Minimální napěťový práh: 80 – 120% fn 

  Vypínací čas:   0,5 s 

 

Obr.6-5 Frekvenční relé Elko HRF – 10 [30] 

6.5.3 Rozvaděč měření 
Rozvaděč měření je od firmy Moeller typu CS – 86/250. V rozvaděči je osazen 

čtyřkvadrantní elektroměr ACE SL 7000, který je možno použít pro přímé i nepřímé měření 
[31]. Jištění v rozvaděči měření je zajištěno dvěma jističi F2, F3 Moeller typu MZM2 – VE o 
jmenovité hodnotě In = 230 A [27].  
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7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  
Volba vhodného investičního projektu se nazývá investiční rozhodování. Investiční 

projekt je model reálné ekonomické situace, který je charakterizován peněžním tokem v rámci 
daného období vymezeného investičním horizontem. Peněžní tok je pohyb peněžních 
prostředků v čase zachycující celkovou platbu za dané období (příjmy a výdaje) [32]. 

Existuje několik základních používaných metod hodnocení efektivnosti investičních 
projektů. V této kapitole budou použity jen tři, a to metoda čisté současné hodnoty NPV, 
metoda indexu ziskovosti PI a metoda doby návratnosti PB. 

7.1 Investiční náklady 
V Tab.7-1 jsou vyjmenovány investiční náklady na technologii točivé redukce. Do 

investičních nákladů nejsou započítány náklady na stavební úpravu plynové redukční stanice. 
Veškeré ceny jednotlivých komponent uvedených v Tab.7-1 jsou včetně DPH.  

Cena kompenzačního rozvaděče KBH RK MINI je včetně kompenzačních kondenzátorů 
Fortis a stykačů KBH Vivo. 

Tab.7-1 Pořizovací náklady jednotlivých komponentů točivé redukce 

Cena za 

kus  

Počet 

kusů 

Cena 

celkem Název Typ 

[K č/ks] [ks] [K č] 

Turbína točivé redukce Trex 370 2500000 1 2500000 

Generátor Siemens řady 1MJ7 328443 1 328443 

Kabel Draka 1-CYKY 3x120 + 70 1215,76 100 121576 

Kompenzační rozvaděč a příslušenství KBH RK MINI  49469 1 49469 

Regulátor jalového výkonu Janitza Prophi 10500 1 10500 

Rozvaděč generátoru a příslušenství Moeller typu CS – 86/250  7041 1 7041 

Stykač KM1 DILM250 – S/22  13592 1 13592 

Výkonový jistič 230 A Moeller typu MZM2 – VE  23288 3 69864 

Třífázové napěťové relé Elko HRN - 54N  1087 1 1087 

Frekvenční relé Elko HRF – 10  960 1 960 

Rozvaděč měření a příslušenství Moeller typu CS – 86/250  7041 1 7041 

Čtyřkvadrantní elektroměr ACE SL 7000 12720 1 12720 

Ʃ 3122293 
 

Celkové pořizovací náklady: 

KčNi 3122293=  ( 7.1) 
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7.2 Provozní náklady 
Roční provozní náklady se skládají z nákladů na údržbu a nákladů na palivo. Náklady na 

údržbu jsou 1,5 % z celkových pořizovacích nákladů. 

Náklady na údržbu za rok: 

1468343122293015,0015,0 −⋅=⋅=⋅= rKčNN iu  ( 7.2) 

Množství paliva za hodinu podle [33]: 

1333,163600
48,3389,0
951,0198,0

126,0

3600 −⋅=⋅
⋅
⋅⋅=⋅

⋅
⋅⋅

= hm
Q

n

P

M
r
ik

Gpřm

sv

palh η
ηη

 ( 7.3) 

kde : Psv [MW]  je výkon na svorkách generátoru  

 ηm  [-]   je mechanická účinnost turbíny 

 ηpř [-]  je účinnost převodovky 

ηG  [-]   je účinnost elektrického generátoru 

 ηk [-]  je účinnost kotle 

 Qi
r [MJ/m3] je výhřevnost zemního plynu podle [34]  

Celkové množství spotřebovaného paliva podle [33]: 

381650500033,16 mtMM palhpal =⋅=⋅=  ( 7.4) 

kde : t [h]  je počet pracovních hodin v roce 

Náklady na palivo za rok podle [33]: 

17055798230105,081650 −⋅=⋅⋅=⋅⋅= rKčCQMN pal
s
ipalpal  ( 7.5) 

kde : Qi
s [MWh/m3]   je spálené teplo zemního plynu podle [35] 

  Cpal [Kč·MWh-1]  je cena zemního plynu podle [36] 

Celkové provozní náklady za rok: 

175241370557946834 −⋅=+=+= rKčNNN palup  ( 7.6) 

 

7.3 Výkupní cena a roční výroba 
Výkupní cena vyrobené elektrické energie ze skladovaného plynu po 1. lednu 2006 včetně 

je podle [37] 2580 Kč·MWh-1. Uvažovaný počet pracovních hodin točivé redukce v roce je 
5000 h, při uvažovaném výkonu na svorkách generátoru 126 kW. Celková vyrobená elektrická 
energie za rok je 630 MWh·r-1. 
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7.4 Zhodnocení efektivnosti investice 
Točivá redukce spadá do 3 odpisové skupiny s minimální dobou odpisování 10 let. Roční 

odpisová sazba pro první rok odpisování je 5,5 % a pro další roky odpisování je 10,5 % [38]. 

Vstupními parametry pro hodnocení efektivnosti investice jsou: 

Pořizovací náklady:    Ni = Vc = 3122293 Kč 

Provozní náklady za rok:   Np = 752413 Kč·r-1 

Množství vyrobené elektrické energie: We = 630 MWh·r-1 

Výkupní cena elektrické energie:  Ce = 2580 Kč·MWh-1 

Daň ze zisku:     pd = 19 % 

Požadovaná výnosnost investice:  p = 10 %·r-1 

Doba životnosti:    n = 20 let 

Doba odpisování:    t = 10 let 

Roční odpisová sazba v prvním roce: ROS1 = 5,5 % 

Roční odpisová sazba pro další roky: ROS2-10 = 10,5 % 

V Tab. 7-2 jsou vypočítány tržby a náklady na provoz v jednotlivých letech odpisování. 

Tab.7-2 Tržby a náklady v jednotlivých letech 

Tržby Provozní náklady Tržby Provozní náklady 

T Np T Np Rok 

[K č·r -1] [K č·r -1] 

Rok 

[K č·r -1] [K č·r -1] 

1 1625400 752413 11 1625400 752413 

2 1625400 752413 12 1625400 752413 

3 1625400 752413 13 1625400 752413 

4 1625400 752413 14 1625400 752413 

5 1625400 752413 15 1625400 752413 

6 1625400 752413 16 1625400 752413 

7 1625400 752413 17 1625400 752413 

8 1625400 752413 18 1625400 752413 

9 1625400 752413 19 1625400 752413 

10 1625400 752413 20 1625400 752413 
 

Tržba v prvním roce podle [32]: 

116254002580630 −⋅=⋅=⋅= rKčCWT ee  ( 7.7) 

Provozní náklady v Tab.7-2 jsou určeny podle vzorce (7.6) v kapitole 7.2. 
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V Tab.7-3 jsou vypočítány odpisy, hrubý a čistý zisk, peněžní příjem a aktualizovaný 
peněžní příjem v jednotlivých letech odpisování podle [32]. 

Tab.7-3 Finanční toky 

Odpisy Hrubý zisk 
Daň ze 

zisku 
Čistý zisk 

Peněžní 

příjem 

Aktualizovaný peněžní 

příjem 

Nodp ZH D Zd P PA 
Rok 

[K č·r -1] [K č·r -1] [K č·r -1] [K č·r -1] [K č·r -1] [K č] 

1 171727 701260 133240 568020 739747 672497 

2 327841 545146 103578 441568 769409 699463 

3 327841 545146 103578 441568 769409 699463 

4 327841 545146 103578 441568 769409 699463 

5 327841 545146 103578 441568 769409 699463 

6 327841 545146 103578 441568 769409 699463 

7 327841 545146 103578 441568 769409 699463 

8 327841 545146 103578 441568 769409 699463 

9 327841 545146 103578 441568 769409 699463 

10 327841 545146 103578 441568 769409 699463 

11 0 872987 165868 707119 707119 642835 

12 0 872987 165868 707119 707119 642835 

13 0 872987 165868 707119 707119 642835 

14 0 872987 165868 707119 707119 642835 

15 0 872987 165868 707119 707119 642835 

16 0 872987 165868 707119 707119 642835 

17 0 872987 165868 707119 707119 642835 

18 0 872987 165868 707119 707119 642835 

19 0 872987 165868 707119 707119 642835 

20 0 872987 165868 707119 707119 642835 
 

Odpisy v prvním roce: 

11
1 171727

100

5,5
3122293

100
−⋅=⋅=⋅= rKč

ROS
VN codp  ( 7.8) 

Odpisy v dalších letech: 

1102
102 327841

100

5,10
3122293

100
−−

− ⋅=⋅=⋅= rKč
ROS

VN codp  ( 7.9) 
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Hrubý zisk v prvním roce: 

1
1111 7012601717277524131625400 −⋅=−−=−−= rKčNNTZ odppH  ( 7.10) 

Daň ze zisku v prvním roce: 

1
11 133240

100

19
701260

100
−⋅=⋅=⋅= rKč

p
ZD d

H  ( 7.11) 

Čistý zisk v prvním roce: 

1
11 568020133240701260 −⋅=−=−= rKčDZZ Hd  ( 7.12) 

Peněžní příjem v prvním roce: 

1
111 739747171727568020 −⋅=+=+= rKčNZP odpd  ( 7.13) 

Aktualizovaný peněžní příjem v prvním roce: 

Kč
p

P
PA 672497

100
10

1

739747

100
1

1
1 =

+
=

+
=  

( 7.14) 

 

7.4.1 Metoda čisté současné hodnoty NPV 
Čistá současná hodnota je rozdíl mezi celkovými aktualizovanými příjmy a pořizovacími 

náklady. Investiční projekt je považován za efektivní, jestliže je splněna podmínka NPV > 0 
[32]. 

( ) ∑∑
==

=−=−=−
+

=
20

11

10273723312229313396016
1 j

i
A
j

n

j
ij

j KčNPN
p

P
NPV  ( 7.15) 

kde : Ʃ Pj
A je aktualizovaný peněžní příjem za 20 let 

  Pj peněžní příjem v j - tém roce 

  n doba životnosti  

  p požadovaná výnosnost investice 

  Ni pořizovací náklady 

Z vypočítané čisté současné hodnoty je možné tvrdit, že investiční projekt je považován za 
efektivní.  

7.4.2 Metoda indexu ziskovosti PI 
Index ziskovosti je relativním vyjádřením celkových diskontovaných příjmů vztažených 

k pořizovacím nákladům. Investiční projekt je považován za přijatelný, jestliže je splněna 
podmínka PI > 1 [32]. 
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( )
29,4

3122293

133960161
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N
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PI  
( 7.16) 

kde : Ʃ Pj
A je aktualizovaný peněžní příjem za 20 let 

  Pj peněžní příjem v j - tém roce 

  n doba životnosti  

  p požadovaná výnosnost investice 

  Ni pořizovací náklady 

Investiční projekt je považován za přijatelný, podmínka PI > 1 je splněna. 

7.4.3 Metoda doby návratnosti PB 
Doba návratnosti investičního projektu je definována jako počet let, za který peněžní 

příjmy dosáhnou hodnoty počáteční investice, dojde k jejímu splacení [32]. 

212,0
312229311613322

3122293 =
+

=
+

=
odpd

i

NZ

N
PB  ( 7.17) 

letnPBtn 24,420212,0 =⋅=⋅=
 

( 7.18) 

kde : Ni pořizovací náklady 

  Zd čistý zisk za 20 let 

  Nodp odpisy za 20 let 

  n doba životnosti  

Ke splacení investice dojde za 4,24 let. 
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8 ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývá možností instalací točivých redukcí plynu a páry 

v teplárenství a v dalších průmyslových podnicích, kde dochází k redukci tlaku pracovního 
média. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. 

V úvodu teoretické části je práce zaměřena na technologická zařízení elektráren a 
tepláren, kde jsou popsány základní rotační lopatkové stroje používané pro výrobu elektrické 
energie. Dále jsou vyjmenovány elektrické generátory, které jsou využívány v aplikacích 
točivých redukcí plynu i páry. Popisují se dva nejrozšířenější typy generátorů používaných 
v soustrojích točivých redukcí a to asynchronní generátory a vysokootáčkové generátory 
nazývané také synchronní generátory s permanentními magnety. V další kapitole teoretické 
části je popsána funkce redukční stanice a princip regulace tlaku škrcením pomocí redukčního 
ventilu. Hlavní náplň teoretické části je věnována točivým redukcím, která je dále členěna na 
točivé redukce páry a plynu. V části plynových expanzních točivých redukcí je provedeno 
srovnání redukce tlaku zemního plynu pomocí škrtícího ventilu a plynové expanzní točivé 
redukce, která využívá energii stlačeného zemního plynu k výrobě elektrické energie. Při 
škrcení plynů je důležité brát v potaz jeho ochlazování. Tento jev se nazývá Joule – 
Thomsonův a udává změnu teploty plynu vyvolanou změnou jeho tlaku. Proto je nutné před 
samotnou redukcí tlaku plynu plyn předehřívat. Během běžného škrcení redukčním ventilem 
poklesne teplota zemního plynu až o 6 ºC při redukci tlaku o 1 MPa. Při redukcích tlaku 
zemního plynu s využitím plynových expanzních točivých redukcí bývá pokles teploty 
výraznější. Pokles teploty se pohybuje okolo 20 – 60 ºC na 1 MPa. V části plynových 
expanzních turbín jsou uvedeny dvě expanzní turbíny, vyskytující se na českém trhu a jejich 
možnosti integrace do plynových redukčních stanic. 

Praktická část práce se skládá z návrhu jednostupňové expanzní turbíny, návrhu 
turbosoustrojí, vyvedení výkonu a ekonomického zhodnocení efektivnosti investice. Návrh 
jednostupňové expanzní turbíny je popsaný v kapitole energetického výpočtu točivé redukce 
plynu. Výpočet expanzní turbíny je proveden pro zadané parametry zemního plynu stávající 
redukční řady. Výpočet je rozdělen na předběžný a detailní výpočet expanzní turbíny. 

 V předběžném výpočtu jsou stanoveny základní geometrické a výkonové charakteristiky. 
Vstupními parametry pro předběžný výpočet jsou vstupní tlak a teplota předehřátého plynu, 
výstupní tlak a teplota plynu, hmotnostní průtok redukční řady a otáčky rotoru turbíny, které 
jsou voleny s ohledem na konstrukci expanzní turbíny přímo spojené s asynchronním 
generátorem. Ve výpočtu je určen izoentropický spád turbíny, průměr lopatkování oběžného 
kola turbíny. Vypočítaný vnitřní výkon expanzní turbíny je roven součinu vnitřní účinnosti 
stupně, hmotnostního průtoku a izoentropického spádu.  

V detailním výpočtu je stanoven přesný průběh expanze, upřesní se geometrické rozměry 
a profil lopatek a vypočítají se rychlostní trojúhelníky. Z vypočítaných ztrát, vnitřní 
termodynamické účinnosti, hmotnostního průtoku a izoentropického spádu se upřesní vnitřní 
výkon turbíny, který je roven 135,5 kW. 

V kapitole návrhu turbosoustrojí a vyvedení výkonu je vypočítán svorkový výkon 
asynchronního generátoru ze známého vnitřního výkonu turbíny, mechanické účinnosti 
turbíny, účinnosti převodovky a účinnosti generátoru. Pro vypočítanou hodnotu svorkového 
výkonu je vybrán asynchronní generátor Siemens typ 1MJ7 313-2CC61 o jmenovitém výkonu 
132 kW. Je navržen kabelový přívod dimenzovaný podle úbytku napětí a podle tepelných 
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účinků zkratového proudu. Navržený kabel Draka 1-CYKY 3x120+70 vyvádí vyrobenou 
elektrickou energii z asynchronního generátoru do volného pole vlastní spotřeby. Podle 
pravidel pro provoz paralelních zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy musí být 
jalový výkon výrobny od instalovaného výkonu výrobny 100 kVA řiditelný. Pro kompenzaci 
jalového výkonu je zvolen kompenzační rozvaděč KBH RK MINI s regulátorem jalového 
výkonu Janitza Prophi regulující jalový výkon.  

V poslední kapitole praktické části je provedeno ekonomické zhodnocení efektivnosti 
investice. Investiční náklady točivé redukce včetně jednotlivých komponentů potřebných pro 
vyvedení výkonu jsou 3 122 293 Kč. Roční provozní náklady skládající se z nákladů na 
údržbu a nákladů na palivo jsou 752 413 Kč·r-1. Roční zisk z výroby elektrické energie je pro 
první rok 672 497 Kč, pro druhý až desátý rok 699 463 Kč a pro jedenáctý až dvacátý rok 
642 835 Kč. Roční zisky jsou počítány pro celkovou vyrobenou elektrickou energii 630 
MWh·r-1 a výkupní cenu elektrické energie vyrobené ze skladovaného zemního plynu 2580 
Kč·MWh-1. Doba návratnosti investičního projektu při financování z vlastních zdrojů je do 4,5 
let, při uvažované době provozu 20 let.  

Točivé redukce plynu nejsou v České republice využívány v takovém měřítku jako točivé 
redukce páry. Točivé redukce plynu je možné umisťovat do plynových redukčních stanic 
průmyslových podniků, které využívají zemní plyn pro své technologické účely. Výrobou 
elektrické energie pomocí točivých redukcí nevznikají žádné odpady ani škodlivé emise, proto 
je možné mluvit o točivých redukcí plynu jako o ekologických zdrojích elektrické energie. 
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PŘÍLOHA A - KATALOGOVÝ LIST ASYNCHRONNÍCH 

GENERÁTORŮ SIEMENS  

 

Obr.A-1 Asynchronních generátory Siemens řady 1MJ7 [17] 
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PŘÍLOHA  B – DOVOLENÉ PROUDY VODI ČŮ 
Tab.B-1 Dovolené proudy vodičů [18] 

Průřez [mm2] Počet zatížených vodičů a druh izolace 
Způsob uložení 

Měď Dva PVC Tři PVC Dva XLPE Tři XLPE 

1,5 22 18 26 22 

2,5 29 24 34 29 

4 38 31 44 37 

6 47 39 56 46 

10 63 52 73 61 

16 81 67 95 79 

25 104 86 121 101 

35 125 103 146 122 

50 148 122 173 144 

70 183 151 213 178 

95 216 179 252 211 

120 246 203 287 240 

150 278 230 324 271 

185 312 258 363 304 

240 361 297 419 351 

D 

300 408 336 474 396 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


