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ABSTRAKT 

Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. 

Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní 

výpočet lopatkování, výpočet zatížení axiálního ložiska a návrh systému ucpávkové páry a systému 

odvodnění turbíny. Pro danou parní turbínu je proveden návrh ceny. Na závěr je vypracován 

návrhový řez parní turbíny. 
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ABSTRACT 

The aim of this Master’s thesis is to design a steam condensing turbine with three bleeds. First, 

a heat balance of the steam cycle is calculated, followed by thermodynamic and stress calculation 

of the turbine blading and design of a gland steam system and drain system. A price proposal is 

suggested for the given steam turbine. In the end, a design drawing of the steam turbine is 

constructed. 
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Úvod 
 

Parní turbíny hrály v energetice významnou roli už od svého vynálezu. Nejdříve byly využívány 

zejména v lodní dopravě, ale později se staly nedílnou součástí výroby elektrické energie. Od té 

doby prošly značným vývojem, kdy směr jejich vývoje je určován zejména požadavky zákazníka. 

Původně se parní turbíny konstruovaly převážně s ohledem na splnění kritérií výkonu, 

termodynamické účinnosti a spolehlivosti. Počítalo se s tím, že počet studených startů parní turbíny 

za celou její živostnost bude v řádech stovek startů, a tudíž rychlost najíždění nehrála tak 

podstatnou roli. V dnešní době, ve které je výrazně podporována výroba elektrické energie 

z obnovitelných zdrojů, jsou výrobci parních turbín nuceni vyvíjet i konstrukce 

konkurenceschopné například plynovým turbínám, které najíždějí v řádech minut. Proto nyní bývá 

ve smlouvě standardně uvedeno zda-li se jedná o parní turbínu s požadavkem na denní starty či ne. 

V posledních letech je také větší poptávka po parních turbínách menšího výkonu, jelikož výstavba 

nových velkých elektrárenských bloků je problematická především z hlediska plnění přísných 

emisních limitů a umístění elektráren k místu spotřeby. Stoupla také obliba paroplynových cyklů, 

kde nacházejí uplatnění menší parní turbíny uplatnění. Paroplynové cykly dosahují vyšší účinnosti 

než cykly parní, navíc je spalováno ušlechtilé palivo, které je sice dražší, ale spalováním vznikají 

nízké emise. 

Ať už se ale jedná o jakoukoliv aplikaci a konstrukci parní turbíny, na počátku návrhu vždy stojí 

termodynamické výpočty, které jsou hlavní náplní této diplomové práce. Zadání diplomové práce 

bylo poskytnuto firmou Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o v Brně s využitím konkrétního 

zadání od zákazníka. 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout parní turbínu na základě zadaných parametrů. Nejprve bylo 

třeba provést výpočet tepelného schématu. Následoval termodynamický výpočet regulačního 

stupně a přetlakového lopatkování, který tvoří nejpodstatnější část celé diplomové práce. 

Lopatkování bylo zkontrolováno z pevnostního hlediska a bylo vypočítáno zatížení axiálního 

ložiska. Na základě předchozího byl sestrojen návrhový řez parní turbínou. Důležitými systémy 

parní turbíny jsou také systém ucpávkové páry a systém odvodnění. Pro oba tyto systémy byl také 

vytvořen jejich návrh. 

Na závěr je proveden návrh cenové kalkulace zadané parní turbíny v úzkém rozsahu dodávky. 
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1 Parní turbína 
 

Parní turbína je lopatkový stroj, který je vždy součástí nějakého většího technologického celku. 

Pro výrobu páry lze použít v podstatě jakékoliv palivo a pracovní látkou parního oběhu bývá 

nejčastěji přehřátá vodní pára, voda. 

Základní dělení parních turbíny je na kondenzační a protitlaké. Za kondenzační turbínou je zařazen 

kondenzátor a pára expanduje do nízkých tlaků (kolem 5 kPa). Za protitlakými turbínami většinou 

následuje parovod a pára se dále využívá. U parní turbíny s odběry se odebírá část páry už 

v průběhu expanze. Odběry jsou buď regulované, nebo neregulované. Regulované odběry se 

využívají, pokud je požadováno určité množství páry o daných parametrech. Pokud se pára odebírá 

pro regeneraci, z důvodu zvyšování účinnosti cyklu, využívá se odběrů neregulovaných. 

 

 Zvyšování účinnosti tepelného oběhu 

 

 Rankine-Clausiův cyklus 

Parní turbína pracuje v Rankine-Clausiově cyklu (zkráceně R-C cyklu). R-C cyklus je 

termodynamický cyklus, ve kterém dochází k přeměně tepla na mechanickou práci. R-C cyklus 

s vodou jako pracovní látkou v T-s a h-s diagramu je znázorněn na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Rankine-Clausiův cyklus pro parní oběh [5] 

Přehřátá pára (bod 1) vyrobená v kotli a jeho výměnících expanduje na parní turbíně do bodu 2. U 

dnešních konstrukcí parních turbín je běžné, že pára expanduje až do oblasti mokré páry, kdy má 

suchost přibližně 𝑥 = 0,9. Na posledních stupních lopatkování dochází k erozi, kdy kapičky vody 

přítomné v páře narušují materiál. Využívá se různých opatření ke zmírnění účinků eroze. Po 

expanzi pára kondenzuje v kondenzátoru do bodu 4, poté je napájecím čerpadlem čerpána do kotle 

(bod 5), kde se znovu vyrábí přehřátá pára. 



VUT-FSI-EÚ-OEI PARNÍ KONDENZAČNÍ TURBÍNA Bc. Lenka Štěpánová 

 

8 

 

 Carnotizace cyklu 

Proces, kdy dochází ke zvyšování účinnosti R-C cyklu. Vychází z účinnosti Carnotova cyklu. 

Carnotův cyklus je ideální teoretický vratný termodynamický cyklus, který slouží k porovnávání 

účinností dalších teoretických i reálných cyklů, jelikož pracuje s maximální možnou dosažitelnou 

účinností tepelného motoru. 

Ze vztahu pro termickou účinnost Carmotova cyklu (rovnice (1.1)) je zřejmé, že účinnost cyklu lze 

zvýšit buď zvýšením střední teploty přívodu tepla do cyklu 𝑇𝐻, nebo snížením střední teploty 

odvodu tepla z cyklu 𝑇𝐶. 

 
𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 1 −

𝑇𝐶

𝑇𝐻
 

(1.1) 

 

 Metody zvyšování účinnosti 

Jak už bylo řečeno, účinnost lze zvýšit za prvé, snižováním střední teploty odvodu tepla z cyklu, 

která je dána teplotou okolí (teplotou chladicího média), tudíž je závislá na venkovních teplotních 

podmínkách. Střední teplotu odvodu tepla je však možné snížit zvětšením teplosměnné plochy 

kondenzátoru 𝑆, zvětšením průtoku chladicího média �̇�𝑣 nebo zvýšením koeficientu přestupu 

tepla 𝑘. 

Druhým výše zmíněným způsobem zvyšování účinnosti cyklu je zvýšení střední teploty přívodu 

tepla. Toho lze docílit zvýšením tlaku nebo/a teploty páry na vstupu do turbíny, přihříváním páry 

mezi jednotlivými tělesy turbíny nebo regenerací. Způsob regenerace páry bude popsán podrobněji, 

jelikož se dále uplatňuje v navrženém tepelném schématu pro zadanou parní turbínu. 

 

1.1.3.1 Regenerační ohřev napájecí vody 

Regenerace je založená na principu odvodu části tepla během expanze páry a tímto teplem je 

předehřívána napájecí voda. Regenerace bývá většinou vícestupňová, tzn. tepelný oběh má 

zařazených více ohříváku. Regenerační ohříváky mohou být buď vysokotlaké, nebo nízkotlaké. 

Vysokotlaké ohříváky se nacházejí až za napájecí nádrží a pára je odebírána z vysokotlaké části 

parní turbíny. Nízkotlaké ohříváky jsou řazené za kondenzátorem a před napájecí nádrží a pára 

z turbíny je odebírána o nižších parametrech. U regenerace se využívá neregulovaných odběrů 

z parní turbíny. 

Regenerační ohříváky se dělí na směšovací a povrchové. Povrchové jsou vysokotlaké i nízkotlaké 

regenerační ohříváky. Směšovacím ohřívákem je odplyňovač, kde je také odlučují rozpuštěné 

plynu z kondenzátu. Na základě Henryho zákona je zřejmé, že plyny jsou nejméně rozpustné, když 

kapalina je ve stavu sytosti. Tudíž se v odplyňovači usiluje o nulový nedohřev, kterého je však 

reálně nemožné dosáhnout. 
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Je dokázáno, že účinek regenerace na zvýšení tepelné účinnosti cyklu je kladný i přesto, že 

odebráním části páry na regenerační ohřev se sníží průtok turbínou a tudíž i práce na turbíně. 

V určitém bodě, který se nazývá indiferentní bod a nastává při určitém stavu páry, však přestává 

docházet ke zvyšování účinnosti.  

 

Obr. 2 Schéma parního oběhu s regeneračním ohřevem napájecí vody [6] 

 

Jak je navíc patrné z Obr. 2, ohřevem napájecí vody se snižuje potřeba dodaného množství tepla 

v kotli a dochází tudíž i ke snížení spotřeby paliva. 

 

 Popis navrhované parní turbíny 

Navrhovaná parní turbína je jednotělesová, kondenzační turbína malého výkonu, která je 

navrhovaná na základní zatížení. Má tři regenerační neregulované odběry. Turbína je konstruovaná 

s přetlakovým lopatkováním a zároveň všechny stupně jsou axiální, tzn. že osa válcových ploch, 

ve kterých proudí pára, je shodná s osou  rotoru. 

Pára na vstupu do turbíny má 6,1 𝑀𝑃𝑎 a 446°𝐶 a expanduje do 0,007 𝑀𝑃𝑎. Točí se rychlostí 

4700 𝑜𝑡./𝑚𝑖𝑛, tudíž je vybavená převodovkou.  

Regulační stupeň je volen v provedení A-kolo. 

 

 Regulační stupeň v provedení A-kolo 

Akční (rovnotlaké) lopatkování je charakterizováno nulovým stupněm reakce 𝜌 = 0, kdy stupeň 

reakce je vyjádřen jako poměr izoentropického spádu zpracovaného na rotoru a izoentropického 

spádu stupně. Z toho vyplývá, že u rovnotlakého stupně je tlak za statorem roven tlaku za rotorem, 
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jelikož se veškerý spád zpracovává v dýze. Expanze v rovnotlakém stupni je znázorněna v i-s 

diagramu na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Expanze páry v rovnotlakém stupni [8] 

 

Tvar rychlostního trojúhelníku závisí na rychlostním poměru 
𝑢

𝑐𝑖𝑧
, ale tento rychlostní poměr se volí 

v rozmezí (0,4 ÷ 0,5), aby bylo dosaženo, co nejvyšší účinnosti. Závislost ztrát (ztráta ve statoru 

𝜉𝑆, ztráta v rotoru  𝜉𝑅 a ztráta výstupní rychlostí 𝜉𝐶) na obvodové účinnosti akčního stupně na 

rychlostním poměru 
𝑢

𝑐𝑖𝑧
 pro případ, kdy kinetická energie páry na výstupu už není nijak využita, je 

znázorněna v grafu na Obr. 4.  

 

Obr. 4 Závislost ztrát na obvodové účinnosti akčního stupně na rychlostním poměru 
𝒖

𝒄𝒊𝒛
 [8] 
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 Přetlakové lopatkování 

Stupňová část navrhované turbíny je v provedení přetlakového (reakčního) lopatkování. Stupeň 

reakce přetlakového stupně je 𝜌 = 0,5, to znamená, že stator i rotor zpracovávají stejný 

izoentropický spád. Expanze páry v přetlakovém stupni je znázorněna v i-s diagramu na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Expanze páry v přetlakovém stupni [8] 

Rychlostní trojúhelníky na vstupu a výstupu z rotoru jsou symetrické vůči kolmici k čelu mříží 

(Obr. 6) a tudíž platí: 

 𝑐1 = 𝑤2  

 𝑐2 = 𝑤1  

 

Obr. 6 Rychlostní trojúhelník pro přetlakový stupeň [8] 

Jelikož jsou rychlostní trojúhelníky souměrné, je zřejmé, že i profily statorových a rotorových 

lopatek jsou vzájemně souměrné. Tím se přetlakové lopatkování stává konstrukčně jednodušší. 
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 Ztráty ve stupni 

Prouděním páry jednotlivými stupni vznikají ztráty. 

Profilové ztráty 

Vznikají v důsledku proudění pracovní tekutiny kolem profilu lopatek. Profilové ztráty jsou 

způsobeny třením v mezní vrstvě, vířením při odtržení mezní vrstvy od profilu, vířením za 

odtokovou hranou a ztrátou rázem při obtékání profilu. 

Ztráta výstupní rychlostí 

Vyjadřuje velikost kinetické energie páry odcházející ze stupně a vychází z velikosti absolutní 

rychlosti na výstupu z oběžné řady lopatek. 

 
𝑧𝑐 =

𝑐2
2

2
 

 

(1.2) 

Okrajová ztráta 

Rychlosti páry podél výšky profilu lopatky nejsou konstantní vlivem tření a u paty a vrcholu 

lopatky může docházet k odtrhávání profilu od stěn a k víření. Zároveň mezi stupni může pára 

přetékat mezerami mezi statorem a rotorem v důsledku rozdílu tlaků. 

Velikost okrajové ztráty není úměrná velikosti lopatek, jelikož pro pásmo vzniku ztát je téměř 

stejně velké pro dlouhou i krátkou lopatkou, tudíž s klesající délkou lopatky se okrajová ztráta 

zvětšuje. Proto pro každý typ lopatkování je dána minimální délka lopatky. Pro rovnotlaké 

lopatkování je minimální délka lopatky 15 mm a pro přetlakové lopatkování je to 25 mm.  

Ztráta parciálním ostřikem 

Pro parní turbínu bez parciálního ostřiku by mohly vycházet příliš malé délky lopatek, proto je 

parciální ostřik volen zejména u parních turbín s malým výkonem. Zavedením parciálního ostřiku 

však přináší i ztráty s ním spojené. 

První ztrátou spojenou s parciálním ostřikem je ztráta neúplným plněním a vyprazdňováním 

kanálů. Na začátku a na konci parciálního ostřiku pára protéká daným kanálem pouze částečně. 

Dochází tak k víření a k maření kinetické energie. Z toho důvodu se parciální ostřik rozděluje 

do několika větších skupin. 

Další ztrátou je ztráta ventilací neostříknutých lopatek, kdy neostříknuté lopatky kladou odpor proti 

pohybu rotoru a tím se zmenšuje práce stupně. 

Rozmezí parciálního ostřiku se volí v rozmezí 휀 = (0,1 ÷ 0,5) a lze jej použít pouze u stupňů 

s nulovou nebo malou reakcí, jelikož rozdílné tlaky před a za rotorovým kolem by způsobovaly 

protékání páry rotorovými kanály po celém obvodu a tudíž by docházelo k obvodovému proudění 

v obou mezerách stupně. 
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Ztráta vnitřní netěsností 

Ztráta vzniklá prouděním páry radiální mezerou mezi statorem a rotorem místo toho, aby 

procházela přes lopatkování. Tato pára nekoná práci. Ztráta vnitřní netěsností se snižuje 

bandážemi, ale i po přidání bandáže je stejně nutné zachovat určitou radiální mezeru. 

Ztráta ventilací 

Vzniká u diskových rotorů, kdy rotující disk strhává s sebou částice a v prostoru mezi diskem a 

stěnami statoru se kinetická energie udělená částicím přeměňuje na tepelnou a energii a tím vzniká 

ztrátové teplo. 

Ztráta nesprávným úhlem náběhu proudu páry 

Vzniká nejčastěji při nenávrhových stavech, kdy pára do lopatkového kanálu proudí pod jiným 

úhlem než na který je navržena a může tak docházet k odtrhávání proudu a víření.  

 

Obr. 7 Vznik vírů v důsledku jiného úhlu náběhu než je návrhový úhel (b) [7] 

 

Vějířová ztráta 

Vzniká u lopatek s konstantním profilem po celé délce lopatky, pro které je vypočítaný správný 

náběhový úhel pouze pro střední průměr lopatkování. Rychlostní trojúhelníky se po délce lopatky 

mění a i rozteč u paty lopatky je jiná než u jejího vrcholu. Velikost vějířové ztráty závisí na poměru 

(
𝑙

𝐷
)

2
. Z toho vyplývá, že pro poslední stupně s dlouhými lopatkami by vějířová ztráty byla příliš 

velká a proto se lopatky posledních stupňů dělají zkrucované. 

Ztráta vlhkostí páry 

Pára v turbíně expanduje do oblasti mokré páry, a tudíž může ke konci expanze obsahovat kapičky 

vody. Ty se průchodem lopatkového kanálu vlivem tření urychlují méně než pára a vstupují do 

další lopatkové řady pod nevhodným úhlem, který brzdí rotor a způsobuje energetickou ztrátu. 

Zároveň také vodní kapičky zvyšují ztrátu třením v mezní vrstvě a způsobují erozi. 
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Součinitel zpětného využití ztrát (reheat faktor) 

U mnohostupňových turbín se ztráty vzniklé v předešlém stupni ještě využijí na stupni 

následujícím, tak že ztrátové teplo je dodáno zpět pracovní látce. Součinitel zpětného využití ztrát 𝑓 

je poměr přírůstků jednotlivých izoentropických spádů k celkovému izoentropickému spádu 

mnohostupňové turbíny.  

 
𝑓 =

∑ ℎ𝑖𝑧

𝐻𝑖𝑧
− 1 

 

(1.3) 
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2 Výpočet tepelného schématu 
 

Pro parní turbínu zadanou parametry páry na vstupu a výstupu z turbíny, hmotnostním průtokem 

páry, otáčkami a teplotou napájecí vody bylo navrženo tepelné schéma se dvěma nízkotlakými 

regeneračními ohříváky, odplyňovačem a kondenzátorem ucpávkové páry umístěným 

za kondenzátorem. 

 

Obr. 8  Tepelné schéma pro zadanou kondenzační parní turbínu s vyznačenými výpočtovými body 

 

 

Tab. 1 Zadané parametry 

Parametry vstupní páry: tlak p0 6.1 MPa

teplota t0 446 °C

hltnost m 28.5 kg/s

Výstupní parametry páry: protitlak p_k 0.007 MPa

Teplota napájecí vody tnv 140 °C

Otáčky turbíny 4700 ot./min

Zadání
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Postup výpočtu tepelného schématu byl prováděn dle literatury [1] a [3], podle nichž byly 

odhadovány i hodnoty pro volené parametry. Veškeré postupy i parametry byli průběžně 

konzultovány s [2]. 

 

 Kondenzátor 

Parametry vody na výstupu z kondenzátoru je možné zjistit přímo z tabulek, jelikož ze zadání je 

známá hodnota protitlaku.  

 𝑡𝑘 = 𝑓(𝑝𝑘, 𝑥 = 0) = 39℃ (2.1) 

 𝑖𝑘 = 𝑓(𝑝𝑘, 𝑥 = 0) = 163,4 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (2.2) 

 

Pro výpočet teplot chladicí vody je nutné zvolit nedohřev vody v kondenzátoru a teplotní rozdíl 

chladicí vody v kondenzátoru. 

nedohřev vody v kondenzátoru: 𝛿𝑘  =   6°𝐶 

teplotní rozdíl chladicí vody v kondenzátoru: 𝛥𝑡𝑣  =  8°𝐶 

 

Poté teplotu chladicí vody lze vypočítat z následujícího vztahu: 

 𝑡𝑘 = 𝑡𝑣1 + ∆𝑡𝑣 + 𝛿𝑘 (2.3) 

 𝑡𝑣1 = 𝑡𝑘 − ∆𝑡𝑣1 − 𝛿𝑘 = 25℃ (2.4) 

 𝑡𝑣2 = ∆𝑡𝑣 − 𝑡𝑣1 = 33℃ (2.5) 

   

 

Obr. 9 Průběh teplot pracovních látek v kondenzátoru 
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 Čerpadla 

V parním oběhu jsou zapojená dvě čerpadla, kondenzátní a napájecí čerpadlo. Pro určení přírůstku 

tlaku v těchto čerpadlech je nutné uvažovat celou řadu tlakových ztrát. Účinnost čerpadel je volena 

80 %. Hodnoty pro všechny tlakové ztráty a účinnost čerpadel byly voleny dle literatury [1] a 

následně konzultovány a případně upraveny dle [2]. Při volbě rozdílu polohy napájecího čerpadla 

a výstupního hrdla kotle pro výpočet geodetického tlaku pro napájecí čerpadlo a rozdílu polohy 

odplyňovače vůči kondenzátnímu čerpadlu pro výpočet geodetického tlaku pro kondenzátní 

čerpadlo bylo vycházeno z přibližného odhadu, jelikož vzájemná poloha těchto komponent nelze 

přesně určit bez podrobnější projekce a návrhu strojovny. 

 

 Napájecí čerpadlo 

Při výpočtu přírůstku tlaku v napájecím čerpadle je třeba uvažovat následující tlakové ztráty: 

 v potrubí mezi kotlem a turbínou 

 ∆𝑝𝑝𝑝 = 0,07 ∙ 𝑝0 = 0,07 ∙ 6,1 = 0,427 𝑀𝑃𝑎 (2.6) 

 na vodní straně kotle 

 ∆𝑝𝑘𝑜𝑡𝑒𝑙 = 0,18 ∙ 𝑝0 = 0,18 ∙ 6,1 = 1,098 𝑀𝑃𝑎 (2.7) 

 v potrubí napájecí vody 

 ∆𝑝𝑛𝑝 = 0,25 𝑀𝑃𝑎 (2.8) 

 v regulačním ventilu napájecí vody 

 ∆𝑝𝑟𝑛 = 1 𝑀𝑃𝑎 (2.9) 

 geodetický rozdíl tlaku- tlaková ztráta způsobená rozdílem polohy napájecího čerpadla a 

výstupního hrdla kotle (při volbě ∆ℎ𝑛č = 10 𝑚) 

 ∆𝑝𝑔𝑒𝑜𝑑_𝑛č = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ∆ℎ𝑛č (2.10) 

 ∆𝑝𝑔𝑒𝑜𝑑_𝑛č = 926,13 ∙ 9,8 ∙ 10 = 0,09 𝑀𝑃𝑎 (2.11) 

 

Hustota napájecí vody je odečtena z tabulek pro nasycený stav vody při teplotě 140°C. 
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Tlak za napájecím čerpadlem se pak vypočítá ze vztahu: 

 𝑝𝑛č = p0 + ∑ ∆𝑝𝑛č = 8,97 𝑀𝑃𝑎 
(2.12) 

Přírůstek tlaku v napájecím čerpadle je následující: 

 ∆𝑝𝑛č = 𝑝𝑛č − pnv = 8,61 𝑀𝑃𝑎 (2.13) 

 𝑝𝑛𝑣 = 𝑓(𝑡𝑛𝑣 ; 𝑥 = 0) = 0,36 𝑀𝑃𝑎 (2.14) 

Přírůstek entalpie lze vypočítat ze vztahu: 

 
∆𝑖𝑛č =

∆𝑝𝑛č ∙ 𝜈𝑛č

𝜂𝑛č
 

(2.15) 

Pro výpočet přírůstku entalpie je třeba zjistit průměrnou hodnotu měrného objemu, která se 

vypočítá z následujícího vztahu, kde νnč1 je měrný objem pro napájecí vodu při teplotě 140°C a νnč2 

je měrný objem vody vstupující do kotle při tlaku 8,97 MPa nacházejícím se za napájecím 

čerpadlem. Pro odečtení hodnot měrných objemů uvažujeme nasycený stav kapaliny. 

 𝜈𝑛č1 = 𝑓(𝑡𝑛v, 𝑥 = 0) (2.16) 

 𝜈𝑛č2 = 𝑓(𝑝𝑛č, 𝑥 = 0) (2.17) 

 
𝜈𝑛č =

𝜈𝑛č1 + 𝜈𝑛č2

2
 

(2.18) 

Entalpie za napájecím čerpadlem se vypočítá užitím vztahu: 

 𝑖𝑛č = 𝑖𝑛𝑣 + ∆𝑖𝑛č (2.19) 

Při známé entalpii a tlaku za napájecím čerpadlem je pak možné dohledat v tabulkách příslušnou 

teplotu. 

 𝑡𝑛č = 𝑓(𝑝𝑛č , 𝑖𝑛č) (2.20) 

 

 Kondenzátní čerpadlo 

Při výpočtu přírůstku tlaku v kondenzátním čerpadle je třeba uvažovat následující tlakové ztráty: 

 v nízkotlaké regeneraci 

 ∆𝑝𝑜ℎ = 0,05 𝑀𝑃𝑎 (2.21) 
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 ∆𝑝𝐾𝑈𝑃 = 0,06 𝑀𝑃𝑎 (2.22) 

Jelikož jsou v oběhu zařazené dva NTO, tlakovou ztrátu pro ohřívák násobíme dvěma. 

 ∆𝑝𝑁𝑇𝑂 = 2 ∙ ∆𝑝𝑜ℎ + ∆𝑝𝐾𝑈𝑃 = 0,16 𝑀𝑃𝑎 (2.23) 

 v potrubí nízkotlaké regenerace 

 ∆𝑝𝑘𝑝 = 0,15 𝑀𝑃𝑎 (2.24) 

 pro čistění a úpravu kondenzátu 

 ∆𝑝čk = 0,4 MPa (2.25) 

 v regulačním zařízení hladiny kondenzátu 

 ∆𝑝ℎ𝑘 = 0,5 𝑀𝑃𝑎 (2.26) 

 geodetický rozdíl tlaku - tlaková ztráta způsobená převýšením odplyňovače vůči 

kondenzátnímu čerpadlu (při volbě ∆ℎ𝑘č = 4 𝑚) 

 ∆𝑝𝑔𝑒𝑜𝑑,𝑘č = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ∆ℎ𝑘č  

 

(2.27) 

 ∆𝑝𝑔𝑒𝑜𝑑,𝑘č = 992,56 ∙ 9,8 ∙ 4 = 0.04 𝑀𝑃𝑎 

 

(2.28) 

Hustota kondenzátu je odečtena z tabulek pro nasycený stav vody při tlaku 0,007 MPa. 

Tlak v kondenzátním napájecím čerpadle se pak určí ze vztahu: 

 𝑝𝑘č = 𝑝𝑛𝑛 + ∆𝑝𝑁𝑇𝑂 + ∆𝑝č𝑘 + ∆𝑝𝑘𝑝 + ∆𝑝ℎ𝑘 + ∆𝑝𝑔𝑒𝑜𝑑,𝑘č = 1,61 𝑀𝑃𝑎 (2.29) 

Tlak v kondenzátním čerpadle se zvedne o: 

 ∆𝑝𝑘č = 𝑝𝑘č − 𝑝𝑘 = 1,6 𝑀𝑃𝑎 (2.30) 

Při výpočtu přírůstku entalpie, průměrného měrného objemu a entalpie za kondenzátním čerpadlem 

se postupuje analogicky jako při výpočtu pro napájecí čerpadlo podle následujících vztahů. Teplota 

za kondenzátním čerpadlem se stejně tak určí při známém tlaku a entalpii z tabulek. 

 
∆𝑖𝑘č =

∆𝑝𝑘č ∙ 𝜈𝑘č

𝜂𝑘č
= 2,17 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 

(2.31) 

 
𝜈𝑘č =

𝜈𝑘č1 + 𝜈𝑘č2

2
= 0,0012 𝑚3. 𝑘𝑔−1 

(2.32) 

 𝜈𝑘č1 = 𝑓(𝑝𝑘, 𝑥 = 0) (2.33) 
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 𝜈𝑘č2 = 𝑓(𝑝𝑘č, 𝑥 = 0) (2.34) 

   

 𝑖𝑘č = 𝑖𝑘 + ∆𝑖𝑘č = 165,54 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (2.35) 

 𝑡𝑘č = 𝑓(𝑝𝑘č , 𝑖𝑘č) = 39,2℃ (2.36) 

 

 Ohříváky 

Odplyňovač je směšovací ohřívák, který plní nejen funkci ohříváku, ale zároveň i zastává funkci 

tepelné úpravy vody tak, že odstraňuje rozpuštěné plyny z kondenzátu. V odplyňovači se usiluje o 

nulový nedohřev napájecí vody (viz. Obr. 10), jelikož nejvyšší účinnosti odplynění se dosáhne 

právě při teplotě sytosti napájecí vody, kdy je rozpustnost plynů v napájecí vodě nejmenší. 

 

Obr. 10  Schématická značka a průběh teplot pracovních látek v odplyňovači 

Ze zadání je známá hodnota teploty napájecí vody. Při zanedbání ztrát je teplota napájecí vody 

rovna teplotě odplynění. Tudíž na základě principu fungování odplyňovače, při nulovém 

nedohřevu a známé teplotě odplynění je možné určit tlak a entalpii v odplyňovači. 

 𝑝𝑜𝑑 = 𝑓(𝑡𝑜𝑑, 𝑥 = 1) = 0,36 𝑀𝑃𝑎 (2.37) 

 𝑖𝑜𝑑 = 𝑓(𝑡𝑜𝑑, 𝑥 = 1) = 589,2 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (2.38) 

Pro správnou funkci odplyňovače by nedohřev hlavního kondenzátu ∆𝑡𝑜𝑑 neměl přesáhnout 15÷20 

K podle literatury [1]. Poté je možné dopočítat teplotu kondenzátu za NTO2 z rovnice: 

 ∆𝑡𝑜𝑑 = 20 ℃ (2.39) 

 𝑡𝑘4 = 𝑡𝑜𝑑 − ∆𝑡𝑜𝑑 = 120℃ (2.40) 
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Veličina  Značka  Hodnota  Jednotka 

Teplota odplynění 𝑡𝑛𝑣 140 °𝐶 

Tlak v odplyňováku 𝑝𝑛𝑣 0,362 𝑀𝑃𝑎 

Hustota napájecí vody  𝜌𝑛𝑣 926,13 𝑘𝑔/𝑚3 

Entalpie napájecí vody 𝑖𝑛𝑣 589,2 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Nedohřev hlavního kondenzátu 𝛥𝑡𝑜𝑑 20 °𝐶 

Teplota za NTO2 𝑡𝑘4 120 °𝐶 
Tab. 2 Zadané, zvolené a dopočítané hodnoty pro odplyňovák 

 

Pro výpočet teplot před a za ohříváky zapojenými v tepelném oběhu je ještě nutné vhodně zvolit 

ohřátí kondenzátu v kondenzátoru ucpávkové páry (KUP) a hodnotu nedohřevu pro nízkotlaké 

ohříváky. Ohřátí v KUP a nedohřev pro NTO jsou voleny dle [2]. Na základě literatury [1] by 

nedohřev pro nízkotlaké ohříváky měl být volen v rozmezí 1,5 až 3 K, avšak pro tak nízké hodnoty 

nedohřevu by vycházel příliš velký výměník, proto je hodnota nedohřevu pro NTO volena dle [2]. 

 ∆𝑡𝐾𝑈𝑃 = 6℃ (2.41) 

 𝛿𝑁𝑇𝑂 = 8℃ (2.42) 

Volíme předpoklad, že ohřívání kondenzátu v jednotlivých NTO je rozděleno rovnoměrně a tudíž 

pro výpočet průměrného zvýšení teploty v jednom ohříváku je užito vztahu, kde n je počet ohříváků 

zapojených do tepelného oběhu. 

 
∆𝑡𝑂𝐻 =

𝑡𝑘4 − 𝑡𝑘č − ∆𝑡𝐾𝑈𝑃

𝑛
= 37,5℃ 

(2.43) 

Nyní lze vypočítat teploty vody před a za jednotlivými ohříváky. Pro výpočet teploty před prvním 

nízkotlakým ohřívákem NTO1 se užije vztahu: 

 𝑡𝑘2 = 𝑡𝑘č + ∆𝑡𝐾𝑈𝑃 = 45,2℃ 
 

(2.44) 

Teplota za NTO1 se vypočítá z rovnice: 

 𝑡𝑘3 = 𝑡𝑘2 + ∆𝑡𝑂𝐻 = 82,7℃ (2.45) 

Při zvoleném nedohřevu je teplota sytosti v daném místě rovna: 

 𝑡𝑘3
′ = 𝑡𝑘3 + 𝛿𝑁𝑇𝑂 = 90,7℃ 

 

(2.46) 
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Z tabulek odečteme tlak odpovídající nasycenému stavu při vypočítané teplotě, který přísluší tlaku 

v NTO1. 

 𝑝𝑜ℎ3
′ = 𝑓(𝑡𝑘3

′  , 𝑥 = 1) = 0,072 𝑀𝑃𝑎 
 

(2.47) 

Tlak v odběru z turbíny se vypočítá ze vztahu, 

 𝑝𝑜𝑑1 = 𝑝𝑜ℎ3
′ ∙ (1 + 𝛿1) = 0,079 𝑀𝑃𝑎 

 

(2.48) 

kde δ je relativní tlaková ztráta v potrubí mezi odběrovým místem v turbíně a ohřívákem a je rovna 

hodnotě z následujícího vztahu, když j je pořadové číslo ohříváku číslované směrem od 

kondenzátoru ke kotli (pro NTO1 j=1, pro NTO2 j=2). 

 
𝛿1 =

11 − 𝑗

100
= 0,1 

 

(2.49) 

Stejný postup je aplikován při výpočtu odběrového tlaku pro druhý nízkotlaký ohřívák NTO2. Tab. 

3 shrnuje výsledky pro ohříváky. 

 

Tab. 3 Hodnoty pro výpočet odběrových tlaků 

 

 Sestrojení expanzní čáry 

Parní turbína bývá definovaná expanzní čarou. Pro sestrojení expanzní čáry pro parní turbínu 

zapojenou v zadaném schématu je nutné provést tepelný výpočet turbíny, tzn. i vhodně zvolit 

účinnosti jednotlivých stupňů parní turbíny. 

𝜂𝑇𝐷𝑖1 0,85 

𝜂𝑇𝐷𝑖2 0,83 

𝜂𝑇𝐷𝑖3 0,83 

𝜂𝑇𝐷𝑖4 0,8 
Tab. 4 Zvolené účinnosti pro jednotlivé stupně parní turbíny 

Ohřívák NTO1 NTO2 Odplyňovák

Teplota vody za 

ohřívákem °C 82,693 120 140

Nedohřev K 8 8 -

Teplota sytosti páry v 

ohříváku °C 90,693 128 140

Tlak páry v ohříváku MPa 0,072 0,254 0,362

δ 0,1 0,09 0,08

Tlak páry v odběru MPa 0,079 0,277 0,390
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Obr. 11 Parní turbína se znázorněnými odběry, účinnostmi a body pro výpočet expanzní čáry 

 

Ze zadání jsou známé parametry na vstupu do turbíny, tudíž v tabulkách je možné dohledat 

příslušnou entalpii a entropii pro daný stav páry. 

 𝑖0 = 𝑓(𝑝0, 𝑡0) = 3291,5 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1  (2.50) 

 𝑠0 = 𝑓(𝑝0, 𝑡0) = 6,699 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1. 𝐾−1 (2.51) 

V průběhu expanze v turbíně dochází k tepelným ztrátám. Jelikož zadaná turbína je jednotělesová, 

je uvažována pouze tlaková ztráta v hlavní uzavírací armatuře, spouštěcím ventilu a regulačních 

ventilech a tlaková ztráta ve výstupním hrdle turbíny. 

Tlaková ztráta v hlavní uzavírací armatuře, spouštěcím ventilu a regulačních ventilech se vypočítá 

z následujícího vzorce: 

 ∆𝑝𝑧1 = 0,04 ∙ 𝑝0 = 0,244 𝑀𝑃𝑎 (2.52) 

Pára v následujícím bodě (bod 0´) expanzní čáry má stejnou entalpii jako v bodě 0 a pro určení 

tlaku se od počátečního tlaku p0 odečtou tlakové ztráty ∆𝑝𝑧1. 

 𝑝0
′ = 𝑝0 − ∆𝑝𝑧1 (2.53) 

 𝑖0
′ = 𝑖0 (2.54) 

 𝑡0
′ = 𝑓(𝑝0

′  , 𝑖0
′ ) (2.55) 

 𝑠0
′ = 𝑓(𝑝0

′  , 𝑖0
′ ) (2.56) 
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Při výpočtu dalších bodů expanzní čáry se vychází z izoentropické expanze a využívá se předešle 

vypočítaných odběrových tlaků a zvolených termodynamických účinností jednotlivých stupňů 

parní turbíny. 

 𝑠0
′ = 𝑠3𝑖𝑧 (2.57) 

 𝑖3𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝3 , 𝑠3𝑖𝑧) (2.58) 

 ℎ3𝑖𝑧 = 𝑖0
′ − 𝑖3𝑖𝑧 (2.59) 

 ℎ3 = ℎ3𝑖𝑧 ∙ 𝜂𝑇𝐷𝐼1 (2.60) 

 𝑖3 = 𝑖0
′ − ℎ3 (2.61) 

Stejný postup je aplikován při výpočtu všech následujících bodů expanzní čáry. 

Jak bylo dříve řečeno, pro páru vystupující z turbíny jsou uvažované tlakové ztráty. Pro výpočet 

tlakové ztráty ve výstupním hrdle turbíny se využije vztahu: 

 
𝑝𝑧𝑐2

= 0,038 ∙ (𝜉 − 1) ∙ (
𝑐2

100
)

2

∙ 𝑝𝑘 = 0,000161 𝑀𝑃𝑎 
(2.62) 

 

Hodnota součinitele ξ byla zvolena na základě literatury [1]. Menší hodnoty součinitele ξ náleží 

větším turbínám s přesněji zkonstruovanými výstupními difuzory, proto byla volena hodnota vyšší. 

 𝜉 = 0,6 ÷ 1,4 = 1,2 (2.63) 

Výstupní rychlost páry z turbíny bývá v rozmezí 150 až 300 m.s-1 podle [1] pro kondenzační 

turbíny. Hodnota pro výstupní rychlost c2 byla zvolena na základě [2]. 

 𝑐2 = 174,2 𝑚. 𝑠−1 (2.64) 

Pak ztráta výstupní rychlostí se určí ze vztahu: 

 
𝑧𝑐2 =

𝑐2
2

2
= 15,17 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

(2.65) 

Konečný bod expanzní čáry je tedy definován následující entalpií a entropií: 

 𝑖4
′ = 𝑖4 + 𝑧𝑐2 (2.66) 

 𝑠4
′ = 𝑓(𝑝𝑧𝑐2

 , 𝑖4
′ ) (2.67) 
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Na Obr. 12 je znázorněná výsledná expanzní čára a v Tab. 5 jsou zaznačeny výsledky výpočtů pro 

expanzní čáru. Hodnoty tlaků v místech odběru vyšly téměř shodně s předběžným výpočtem těchto 

tlaků v kapitole 2.3, které jsou znázorněné v Tab. 3. Jak je z výsledků patrné, už v oblasti druhého 

odběru se parametry páry dostávají do oblasti mokré páry, tudíž na následujících stupních 

lopatkování může docházet k erozi. Takové výsledky je nutné zohlednit při volbě vhodného 

materiálu nosičů lopatek a rotoru, dalším opatřením může být kalení náběžných hran lopatek 

posledních stupňů. 

 

Tab. 5 Vypočítané hodnoty pro expanzní čáru 

 

Obr. 12 Expanzní čára 

bod 0 0' 3 2 1 4 4'

p [Mpa] 6,1 5,856 0,390 0,277 0,079 0,007 0,007

t [°C] 446 444,5 150,2 130,9 93,2 39,0 39,4

i [kJ/kg] 3291,532 3291,532 2754,048 2702,227 2529,280 2261,767 2276,940

s [kJ/kg.K] 6,699 6,717 6,944 6,971 7,067 7,281 7,321

x [-] 1 1 1 0,99 0,94 0,87 0,88
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 Tepelné a hmotnostní bilance 

 

Pro každý ohřívák byla sestavena jeho tepelná a hmotnostní bilance, aby bylo možné dopočítat 

hmotnostní toky zbylými větvemi a stavy pracovní látky v daných větvích. 

 

 Odplyňovač 

Na Obr. 13 jsou znázorněny hmotnostní toky vstupující a vystupující z odplyňovače. Nyní, když 

jsou známé všechny vstupy a výstupy je možné sestrojit rovnici pro hmotnostní a tepelnou bilanci 

pro odplyňovač. 

.  

Obr. 13 Hmotnostní toky pro odplyňovač 

 

Hmotnostní bilance: 

 �̇�𝑜𝑑3 + �̇�𝑘4 = �̇�𝑛𝑣 (2.68) 

Tepelná bilance: 

 �̇�𝑜𝑑3 ∙ 𝑖𝑜𝑑3 + �̇�𝑘4 ∙ 𝑖𝑘4 = �̇�𝑛𝑣 ∙ 𝑖𝑛𝑣 (2.69) 

Úpravou soustavy rovnic je možné získat vztah pro výpočet hmotnostního toku v odběru č. 3. 

 
�̇�𝑜𝑑3 = �̇�𝑛𝑣 ∙

𝑖𝑛𝑣 − 𝑖𝑘4

𝑖𝑜𝑑3 − 𝑖𝑘4
= 1,08 𝑘𝑔/𝑠 

 

(2.70) 

Z hmotnostní bilance lze pak dopočítat hmotnostní tok �̇�𝑘4. 

 �̇�𝑘4 = �̇�𝑛𝑣 − �̇�𝑜𝑑3 = 27,58 𝑘𝑔/𝑠 (2.71) 
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 Nízkotlaký ohřívák NTO2 

Stejně jako v případě odplyňovače je důležité správně určit všechny hmotnostní a tepelné 

toky pro  nízkotlaký ohřívák NTO2 (Obr. 14). Tlaková ztráta je uvažovaná pro oba proudy stejná, 

tzn. ∆𝑝𝑜ℎ = 0,05 𝑀𝑃𝑎. V proudu NTO2 je uvažovaná přítomnost nasycené kapaliny, tudíž: 

 𝑝𝑁𝑇𝑂2 = 𝑝𝑜𝑑2 − ∆𝑝𝑜ℎ (2.72) 

 𝑡𝑁𝑇𝑂2 = 𝑓(𝑝𝑁𝑇𝑂2 , 𝑥 = 0) (2.73) 

 𝑖𝑁𝑇𝑂2 = 𝑓(𝑝𝑁𝑇𝑂2 , 𝑥 = 0) (2.74) 

 

Obr. 14 Hmotnostní toky pro NTO2 

 

Rovnice hmotnostní bilance pro NTO2 vypadá následovně:  

 �̇�𝑜𝑑2 + �̇�𝑘3 = �̇�𝑁𝑇𝑂2 + �̇�𝑘4 (2.75) 

Přičemž 

 �̇�𝑜𝑑2 = �̇�𝑁𝑇𝑂2 (2.76) 

 �̇�𝑘3 = �̇�𝑘4 (2.77) 

Tepelná bilance pro NTO2 je vyjádřena vztahem: 

 �̇�𝑜𝑑2 ∙ 𝑖𝑜𝑑2 + �̇�𝑘3 ∙ 𝑖𝑘3 = �̇�𝑁𝑇𝑂2 ∙ 𝑖𝑁𝑇𝑂2 + �̇�𝑘4 ∙ 𝑖𝑘4 (2.78) 

Řešením soustavy rovnic dostáváme vztah pro výpočet hmotnostního toku v odběru č.2. 

 
�̇�𝑜𝑑2 = �̇�𝑘4 ∙

𝑖𝑘4 − 𝑖𝑘3

𝑖𝑜𝑑2 − 𝑖𝑁𝑇𝑂2
= 1,99 𝑘𝑔/𝑠 

(2.79) 
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 Nízkotlaký ohřívák NTO1 

Na Obr. 15 je znázorněné schéma pro první nízkotlaký ohřívák NTO1 zařazený za kondenzátorem 

ucpávkové páry se všemi hmotnostními toky. Pro větev NTO1 byl zvolen tlak stejný jako odběrový 

tlak, jelikož v NTO1 se míchá více toků dohromady nelze jednoznačně aplikovat tlakovou ztrátu 

odběru č.1 v ohříváku, jak je tomu u NTO2. Nicméně v potrubí odvádějícím kondenzát z ohříváku 

NTO1 je také uvažována přítomnost nasycené kapaliny, stejně tak je tomu u NTO2 a parametry v 

dané větvi se získají z tabulek pro nasycenou kapalinu. 

 

Obr. 15 Hmotnostní toky pro NTO1 

Hmotnostní bilance pro NTO1: 

 �̇�𝑜𝑑1 + �̇�𝑁𝑇𝑂2 + �̇�𝑘2 = �̇�𝑁𝑇𝑂1 + �̇�𝑘3 (2.80) 

Přičemž 

 �̇�𝑘2 = �̇�𝑘3 (2.81) 

 �̇�𝑜𝑑1 + �̇�𝑁𝑇𝑂2 = �̇�𝑁𝑇𝑂1 (2.82) 

Tepelná bilance pro NTO1: 

 �̇�𝑜𝑑1 ∙ 𝑖𝑜𝑑1 + �̇�𝑁𝑇𝑂2 ∙ 𝑖𝑁𝑇𝑂2 + �̇�𝑘2 ∙ 𝑖𝑘2 = �̇�𝑁𝑇𝑂1 ∙ 𝑖𝑁𝑇𝑂1 + �̇�𝑘3 ∙ 𝑖𝑘3 (2.83) 

Řešením soustavy rovnic získáváme vztah pro výpočet neznámého hmotnostního toku prvního 

odběru z parní turbíny �̇�𝑜𝑑1. 

 
�̇�𝑜𝑑1 =

�̇�𝑘3 ∙ (𝑖𝑘3 − 𝑖𝑘2) + �̇�𝑁𝑇𝑂2 ∙ (𝑖𝑁𝑇𝑂1 − 𝑖𝑁𝑇𝑂2)

𝑖𝑜𝑑1 − 𝑖𝑁𝑇𝑂1
= 1,9 𝑘𝑔/𝑠 

(2.84) 
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Poté z rovnice (2.82) lze dopočítat i hmotnostní tok �̇�𝑁𝑇𝑂1. 

 �̇�𝑁𝑇𝑂1 = 3,89 𝑘𝑔/𝑠 (2.85) 

 

 Kondenzátor ucpávkové páry (KUP) 

Parametry odebírané páry na zahlcování ucpávek jsou voleny následovně: 

 𝑝𝐾𝑈𝑃1 = 0,105 𝑀𝑃𝑎 (2.86) 

 �̇�𝐾𝑈𝑃1 = 0,16 𝑘𝑔. 𝑠−1 (2.87) 

 

Ucpávková pára se na daný tlak škrtí a je uvažováno ideální škrcení, tzn. izoentaplický děj. Pro 

výpočet parametrů za KUP je nutné pro něj sestavit energetickou bilanci. Jednotlivé toky jsou 

znázorněny na Obr. 16. 

 

Obr. 16 Hmotnostní toky pro KUP 

 

Z rovnice energetické bilance (2.88) se následně vyjádří 𝑖𝐾𝑈𝑃2, jelikož je to jediná neznámá 

hodnota. 

 �̇�𝐾𝑈𝑃1 ∙ 𝑖𝐾𝑈𝑃1 + �̇�𝑘č ∙ 𝑖𝑘č = �̇�𝑘2 ∙ 𝑖𝑘2 + �̇�𝐾𝑈𝑃2 ∙ 𝑖𝐾𝑈𝑃2 (2.88) 

 𝑖𝐾𝑈𝑃2 = 1027,6 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (2.89) 
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 Uzel KUP a NTO1 

Hmotnostní a energetická bilance musí být sestavena i pro uzel, kde se smíchává kondenzát 

ucpávkové páry a kondenzát odcházející z NTO1, aby bylo možné sestavit energetickou bilanci 

kondenzátoru a zjistit tak hmotnostní průtok chladicí vody. Směs pak odchází do kondenzátoru. 

Proudy uzlu jsou znázorněny na Obr. 17. 

 

 

Obr. 17 Proudy vstupující a vystupující z uzlu KUP a NTO1 

 

Hmotnostní bilance: 

 �̇�𝐾𝑈𝑃1 + �̇�𝑁𝑇𝑂1 = �̇�𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁 (2.90) 

Energetická bilance: 

 �̇�𝐾𝑈𝑃1 ∙ 𝑖𝐾𝑈𝑃1 + �̇�𝑁𝑇𝑂1 ∙ 𝑖𝑁𝑇𝑂1 = �̇�𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁 ∙ 𝑖𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁 (2.91) 

Z hmotnostní bilance lze přímo dopočítat hmotnostní průtok �̇�𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁, jelikož hmotnostní 

průtoku dalších dvou proudů jsou známé. Z energetické bilance se pak už jednoduše vypočítá 

entalpie 𝑖𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁. 

 �̇�𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁 = 4,05 𝑘𝑔. 𝑠−1 (2.92) 

 
𝑖𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁 =

�̇�𝐾𝑈𝑃1 ∙ 𝑖𝐾𝑈𝑃1 + �̇�𝑁𝑇𝑂1 ∙ 𝑖𝑁𝑇𝑂1

�̇�𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁
= 415,7 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 

(2.93) 
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 Hmotnostní tok chladicí vody 

Jak už bylo řečeno, pro výpočet hmotnostního průtoku chladicí vody potřebného na chlazení je 

nutné sestavit energetickou bilanci kondenzátoru. Proudy vstupující a vystupující z kondenzátoru 

jsou znázorněny na Obr. 18.   

 

Obr. 18 Proudy vstupující a vystupující z kondenzátoru 

 

Tlak chladicí vody na vstupu 𝑝𝑡𝑣1 je volen a tlaková ztráta v kondenzátoru je uvažována 0,05 𝑀𝑃𝑎, 

tudíž při známých teplotách vypočítaných v rovnicích (2.4) a (2.5) lze určit entalpie chladicí vody 

na vstupu i výstupu. Po sestavení energetické bilance je hmotnostní průtok chladicí vody �̇�𝑣 jediná 

neznámá. 

 𝑝𝑡𝑣1 = 0,35 𝑀𝑃𝑎 (2.94) 

 𝑝𝑡𝑣2 = 0,3 𝑀𝑃𝑎 (2.95) 

 �̇�𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁 ∙ 𝑖𝐾𝑈𝑃−𝐾𝑂𝑁 + �̇�𝑘 ∙ 𝑖𝑘 + �̇�𝑣1 ∙ 𝑖𝑣1 = �̇�𝑣2 ∙ 𝑖𝑣2 + �̇�4′ ∙ 𝑖4′ (2.96) 

 �̇�𝑣1 = �̇�𝑣2 = 1519,99 𝑘𝑔. 𝑠−1 (2.97) 

 

 Výsledky a návrh tepelného schématu 

Tepelné schéma je počítáno pro jeden stav, kdy turbína jede na jmenovité parametry. 

Nejdříve je potřeba provést návrh tepelného schématu a počet regeneračních ohříváků pro 

optimální zvýšení účinnosti cyklu. Do oběhu jsou tudíž zařazeny dva nízkoteplotní ohříváky. 

Výpočet tepelného schématu začíná výpočtem kondenzátoru, čerpadel a následuje výpočet 

ohříváků včetně odplyňovací nádrže. Z výpočtu ohříváků dostáváme tlaky v odběrech za 
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předpokladu, že v potrubí odběru zanedbáváme veškeré tlakové ztráty. Na základě zjištěných 

odběrových tlaků je sestavena předběžná expanzní čára turbíny a jsou dopočítány parametry páry 

v odběrech. 

Na závěr jsou vypočítány hmotnostní toky v odběrech a ve zbývajících větvích celého oběhu 

z tepelných a hmotnostní bilancí ohříváků. 

Vypočítané tlaky a hmotnostní průtoky v odběrech jsou použity v navazujících výpočtech a proto 

jsou přehledně znázorněny v Tab. 6. 

 Název  Jednotka Odběr 3 Odběr 2 Odběr 1 

Tlak páry v odběru 𝑀𝑃𝑎 0,390 0,277 0,079 

Hmotnostní tok odběrem 𝑘𝑔/𝑠 1,077 1,990 1,900 
Tab. 6 Tlaky a hmotnostní průtoky páry v odběrech 

 

Tímto je navržené celé tepelné schéma, které je i se všemi vypočtenými hodnotami znázorněno na 

Obr. 19. 
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Obr. 19 Předběžný návrh tepelného schématu pro zadanou parní turbínu 
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3 Výpočet regulačního stupně 
 

Prvním stupeň parní turbíny je tzv. regulační stupeň, který umožňuje regulaci hmotnostního 

průtoku páry změnou průtočného průřezu (parciální ostřik). Regulační stupeň je proveden jako 

akční stupeň, tedy buď jako A-kolo nebo jako C-kolo, a jeho volba ovlivňuje konstrukci VT dílu 

parní turbíny, celkový počet stupňů a termodynamickou účinnost turbíny. Regulační stupeň 

zpracovává daleko větší spád než řadové stupně, většinou ⅛ až ½ celkového spádu.  

Pro danou turbínu bylo zvoleno A-kolo jako regulační stupeň. Při volbě C-kola by se sice snížil 

počet řadových stupňů, jelikož C-kolo zpracuje daleko větší spád, ale na vstupu do počítané 

turbíny nejsou tak vysoké parametry páry, aby bylo potřeba je radikálněji snižovat kvůli volbě 

materiálu turbínové skříně a prvních stupňů lopatek. Navíc při volbě C-kola jako regulačního 

stupně termodynamická účinnost turbíny klesá o přibližně 10% oproti parní turbíně s regulačním 

stupněm v provedení A-kolo. 

Nejdříve je proveden předběžný výpočet, ze kterého zjistíme základní geometrické parametry a 

výkonové charakteristiky regulačního stupně. Stejně tak budou v předběžném návrhu stanoveny 

parametry páry za regulačním stupněm.  

Z následného detailního výpočtu vychází rychlostní trojúhelník, účinnosti, vnitřní výkon a 

skutečná entalpie páry za regulačním stupněm. 

Veškeré volené parametry v této kapitole byly voleny na základě literatury [4] a konzultovány 

s [2]. 

 

 Předběžný návrh 

Zadány jsou vstupní parametry páry, hmotnostní průtok a otáčky turbíny. Parametry páry vstupující 

na regulační stupeň jsou rozdílné od zadaných parametrů kvůli tlakové ztrátě v hlavní uzavírací 

armatuře, spouštěcím ventilu a regulačních ventilech. Tyto parametry jsou vypočítány v kap. 2.4.  

Název Značení Hodnota Jednotka 

Tlak páry na vstupu do turbíny 𝑝0′ 5,86 𝑀𝑃𝑎 

Teplota páry na vstupu do turbíny 𝑡0′ 444,53 °𝐶 

Měrný objem páry na vstupu do turbíny 𝑣0′ 0,053 𝑚3. 𝑘𝑔−1 

Hmotnostní tok páry přes regulační stupeň 𝑀𝑝 28,5 𝑘𝑔. 𝑠−1 

Otáčky turbíny 𝑛 78,3 𝑠−1 

Stupeň reakce 𝜌 0 − 
Tab. 7 Známé parametry potřebné pro předběžný návrh 
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Dle literatury [4] jsou voleny další potřebné parametry jako rychlostní poměr (
𝑢

𝑐𝑖𝑧
)  pro A-kolo 

a absolutní rychlost páry na vstupu c0. 

 (
𝑢

𝑐𝑖𝑧
) = 0,4 ÷ 0,5 

(3.1) 

 𝑐0 = (30 ÷ 50) 𝑚. 𝑠−1 (3.2) 

V předběžném výpočtu je také nutné stanovit střední průměr lopatkování regulačního stupně 𝐷𝑟𝑠. 

Ten se zjistí výpočtem ze vztahu pro obvodovou rychlost u. Velikost obvodové rychlosti se stanoví 

z rozmezí dle literatury [4]. 

 𝑢𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é = (160 ÷ 260) 𝑚. 𝑠−1  (3.3) 

 𝐷𝑟𝑠 =
𝑢

𝜋 ∙ 𝑛
 

 

(3.4) 

Střední průměr regulačního stupně 𝐷𝑟𝑠 se zaokrouhlí na celé milimetry a přepočítá se obvodová 

rychlost na skutečnou velikost. 

 𝑢 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑟𝑠 ∙ 𝑛 (3.5) 

Teoretická izoentropická absolutní rychlost páry na výstupu z dýzy 𝑐1𝑖𝑧  se určí z následujícího 

vztahu: 

 𝑐1𝑖𝑧 =
𝑢

(
𝑢

𝑐𝑖𝑧
)
 

 

(3.6) 

Ze zadaných veličin je možné vypočítat izoentropický spád na regulačním stupni ze vztahu: 

 
ℎ𝑖𝑧_𝑟𝑠 =

𝑐1𝑖𝑧
2

2
−

𝑐0
2

2
 

 

(3.7) 

Odečtením izoentropického spádu od entalpie páry na vstupu do turbíny 𝑖0‘ (viz. kap.2.4) se získá 

entalpie páry za regulačním stupněm 𝑖𝐴2,𝑖𝑧.  

 𝑖𝐴2,𝑖𝑧 = 𝑖0
′ − ℎ𝑖𝑧𝑟𝑠

 (3.8) 

Jelikož se jedná o izoetropický děj, entropie za regulačním stupněm 𝑠𝐴2 se uvažuje rovna entropii 

páry při vstupu na turbínu 𝑠0‘. Ze známé entalpie a entropie za regulačním stupněm při 

izoentropickém spádu lze určit tlak za regulačním stupněm 𝑝𝐴2. 

 𝑝𝐴2 = 𝑓(𝑖𝐴2,𝑖𝑧 ;  𝑠0′) (3.9) 
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Je nutno zkontrolovat tlak za regulačním stupněm 𝑝𝐴2 vůči kritickému tlaku 𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡. Kritický tlak 

𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡 pro přehřátou páru se určí ze vztahu: 

 𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡 = 0,546 ∙ 𝑝0
′  (3.10) 

Tlak za regulačním stupněm 𝑝𝐴2 je větší než kritický tlak 𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡, tudíž nedochází ke kritickému 

proudění a je volena nerozšířená dýza. Poměr tlaků (
𝑝𝐴2

𝑝0′
) by měl splňovat podmínku (

𝑝𝐴2

𝑝0′
) ≤  0,8, 

která je splněna. 

Aby bylo možné zjistit skutečný stav páry za dýzou regulačního stupně, je nutné stanovit ztráty ve 

statorové části regulačního stupně 𝑧0, kde 𝜑 je rychlostní součinitel pro dýzu. 

 𝜑 = (0,95 ÷ 0,98) (3.11) 

 𝑧0 = (1 − 𝜑2) ∙ ℎ𝑖𝑧𝑟𝑠
 (3.12) 

Nyní lze určit entalpii páry za dýzou regulačního stupně 𝑖𝐴1 a při známém tlaku za regulačním 

stupněm 𝑝𝐴2 jsou známé i ostatní parametry páry za statorovou částí regulačního stupně 

(𝑡𝐴1, 𝑠𝐴1, 𝜐𝐴1). Pro další výpočet bude potřeba pouze hodnota měrného objemu páry za dýzou 

regulačního stupně 𝜐𝐴1. 

 𝑖𝐴1 = 𝑖𝐴1,𝑖𝑧 − 𝑧0 (3.13) 

 𝜐𝐴1 = 𝑓(𝑝𝐴2 ; 𝑖𝐴1) (3.14) 

K určení předběžné účinnosti a vnitřního výkonu stupně je nutné ještě určit délku výstupní hrany 

rozváděcí lopatky při totálním ostřiku 𝑙𝑡𝑜𝑡. Z ní se poté vypočítá optimální délka rozváděcí lopatky 

v závislosti na dělení parciálního ostřiku 𝑙𝑜𝑝𝑡 a na závěr se z těchto dvou předešle vypočítaných 

délek rozváděcí lopatky určí redukovaná délka lopatky 𝑙𝑟𝑒𝑑. Do výpočtu je nutné znát výstupní 

úhel z dýzy 𝛼1, který je volen. 

 𝛼1 = (13 ÷ 18)° (3.15) 

Délka výstupní hrany rozváděcí lopatky při totálním ostřiku: 

 
𝑙𝑡𝑜𝑡 =

𝑀𝑝 ∙ 𝜐𝐴1

𝜋 ∙ 𝐷𝑟𝑠 ∙ 𝑐1𝑖𝑧 ∙ 𝜑 ∙ sin 𝛼1
 

 

(3.16) 

 

Pro výpočet optimální délka rozváděcí lopatky je nutné nejprve zjistit hodnoty součinitelů 𝛼 a 𝛿. 
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Součinitel α: 

 
𝛼 = √

𝐷𝑟𝑠

𝑏
𝑎

∙ 𝑠1 + 𝛿 ∙ 𝐷𝑟𝑠

 
 

 

(3.17) 

Konstanta:  
𝑏

𝑎
= 0,0398 

 

Parciální ostřik je volen v celku, proto 𝑠1 = 1. 

 

𝛿 =
𝑐

𝑎
∙

(
𝑢

𝑐𝑖𝑧
)

(
𝑛

1000
)

02

∙ 𝐷𝑟𝑠
0,5

 

 

 

(3.18) 

Experimentální konstanta 
𝑐

𝑎
= 0,1467 pro A-kolo. 

 

 𝑙𝑜𝑝𝑡 = 𝛼 ∙ √𝑙𝑡𝑜𝑡 (3.19) 

Skutečná délka výstupní hrany rozváděcí lopatky 𝑙0 se získá zaokrouhlením 𝑙𝑜𝑝𝑡 na celé 

centimetry. 

Redukovaná délka lopatky: 

 
𝑙𝑟𝑒𝑑 =

𝑙0

1 + (
𝑙0

𝑙𝑜𝑝𝑡
)

2

− 𝛿 ∙ 𝑙0

 
 

(3.20) 

Redukovaná obvodová účinnost se určí z diagramu (Obr. 20), při známé hodnotě (
𝑢

𝑐𝑖𝑧
) a 𝑙𝑟𝑒𝑑. Tato 

účinnost zahrnuje také ztrátu parciálním ostřikem. 

 

Stupeň parciálního ostřiku ε je určen na základě známé délky výstupní hrany rozváděcí lopatky při 

totálním ostřiku 𝑙𝑡𝑜𝑡 a skutečné délky lopatky 𝑙0. 

 
휀 =

𝑙𝑡𝑜𝑡

𝑙0
 

 

(3.21) 
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Obr. 20 Redukovaná účinnost regulačního stupně v provedení A-kolo 

 

Vnitřní účinnost regulačního stupně 𝜂𝑡𝑑𝑖,𝑟𝑠 je redukovaná obvodová účinnost nižší o poměrnou 

ztrátu 𝜉5, která závisí na absolutní hodnotě ztráty třením a ventilací 𝑍5 a izoentropickém spádu na 

regulačním stupni ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠. Součinitel 𝑘 ze vztahu pro výpočet ztráty třením a ventilací se odečte 

z diagramu v literatuře [4]. 

 
𝑍5 =

𝑘

𝑀𝑝 ∙ 𝜐0′
 

 

(3.22) 

 
𝜉5 =

𝑍5

ℎ𝑖𝑧_𝑟𝑠
 

 

(3.23) 

 𝜂𝑡𝑑𝑖_𝑟𝑠 = 𝜂𝑢 − 𝜉5 (3.24) 

 

Vnitřní výkon regulačního stupně je určí ze vztahu: 

 𝑃𝑖_𝑟𝑠 = 𝑀𝑝 ∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖𝑟𝑠
 (3.25) 

 

Entalpie páry za regulačním stupněm lze vypočítat ze vztahu: 

 
𝑖𝐴2 = 𝑖0

′ +
𝑐0

2

2
− 𝜂𝑡𝑑𝑖𝑟𝑠

∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 
 

(3.26) 
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 Výsledky předběžného návrhu 

Předběžným výpočtem se stanovili základní geometrické rozměry a výkonové charakteristiky 

regulačního stupně. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 8.  

 

Tab. 8 Výsledky předběžného výpočtu regulačního stupně 

Název Značení Hodnota Jednotka Rovnice 

Rychlostní poměr 𝑢/𝑐𝑖𝑧 0,48 − (2.1) 

Absolutní rychlost páry na vstupu 𝑐0 40 𝑚. 𝑠−1 (2.2) 

Zvolená obvodová rychlost 𝑢𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 211 𝑚. 𝑠−1 (2.3) 

Průměr lopatkování 𝐷𝑟𝑠 0,857 𝑚 (2.4) 

Skutečná obvodová rychlost u 210,9 𝑚. 𝑠−1 (2.5) 

Teoretická izoentropická rychlost páry na 

výstupu z dýzy 
𝑐1𝑖𝑧 439,376 𝑚. 𝑠−1 (2.6) 

Izoentropický spád na regulační stupeň ℎ𝑖𝑧_𝑟𝑠 97,325 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (2.7) 

Izoentropická entalpie za regulačním st. 𝑖𝐴2𝑖𝑧 3194,21 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (2.8) 

Tlak za regulačním stupněm 𝑝𝐴2 4,23 𝑀𝑃𝑎 (2.9) 

Kritický tlak 𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡 3,2 𝑀𝑃𝑎 (2.10) 

Rychlostní součinitel pro pro dýzu 𝜑 0,98 − (2.11) 

Ztráta ve statoru regulačního st. 𝑧0 3,85 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (2.12) 

Entalpie za dýzou regulačního st. 𝑖𝐴1 3198,061 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (2.13) 

Měrný objem za dýzou regulačního st. 𝜐𝐴1 0,0685 𝑚3. 𝑘𝑔−1 (2.14) 

Výstupní úhel z dýzy 𝛼1 13,5 ° (2.15) 

Délka lopatky při totálním ostřiku 𝑙𝑡𝑜𝑡 0,00721 𝑚 (2.16) 

Dělení parciálního ostřiku 𝑠1 1 − 
 

Optimální délka rozváděcí lopatky 𝑙𝑜𝑝𝑡 2,042 𝑐𝑚 (2.19) 

Skutečná délka lopatky 𝑙0 2 𝑐𝑚 
 

Redukovaná délka lopatky 𝑙𝑟𝑒𝑑 1,172 𝑐𝑚 (2.20) 

Redukovaná obvodová účinnost 𝜂𝑢 0,69 − 
 

Parciální ostřik 휀 0,36 − (2.21) 

Ztráta třením a ventilací 𝑍5 5,294 − (2.22) 

Poměrná ztráta 𝜉5 0,0544 − (2.23) 

Vnitřní účinnost regulačního stupně 𝜂𝑡𝑑𝑖,𝑟𝑠 0,636 − (2.24) 

Vnitřní výkon regulačního stupně 𝑃𝑖  1763,035 𝑘𝑊 (2.25) 

Koncový bod expanze v regulačním stupně 𝑖𝐴2 3230,471 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (2.26) 
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 Detailní výpočet 

Nejdříve je potřeba určit stupeň reakce. Teoreticky se pro A-kolo počítá s nulovým stupněm reakce, 

ale v praxi se volí malý stupeň reakce kvůli zlepšení poměru obtékání oběžných lopatek. 

 𝜌 = 0,05 (3.27) 

Izoentropický spád vypočítaný v předběžném výpočtu se rozdělí na izoentropický spád pro stator 

a rotor. Následně je možné zjistit tlak mezi statorem a rotorem v regulačním stupni.  

 ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠
𝑆 = (1 − 𝜌) ∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 (3.28) 

 ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠
𝑅 = 𝜌 ∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 (3.29) 

Entalpie páry za statorovou částí regulačního stupně je: 

 𝑖𝐴1,𝑖𝑧 = 𝑖0
′ − ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠

𝑆  (3.30) 

Tlak za dýzou se určí z tabulek. 

 𝑝𝐴1 = 𝑓(𝑖𝐴1,𝑖𝑧; 𝑠0
′ ) (3.31) 

Jelikož 𝑝𝐴1 > 𝑝𝑘𝑟𝑖𝑡, na výstupu z dýzy nedochází ke kritickému proudění a výstupní úhel profilu 

je shodný s výstupním úhlem proudu. 

 

 Rychlostní trojúhelník 

Pro sestrojení rychlostního trojúhelníku je nutné určit rychlostní součinitele (𝜑, 𝛹 ) a výstupní 

úhly (𝛼, 𝛽). Úhel 𝛼1 a rychlostní součinitel 𝜑 už byly voleny v kap.3.1 v rovnicích (3.11) a (3.15). 

 

Teoretická absolutní rychlost na výstupu z dýzy se spočítá ze vztahu:  

 
𝑐1𝑖𝑧 = √2 ∙ (1 − 𝜌) ∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 + 𝑐0

2 
 
(3.32) 

Skutečná absolutní rychlost na výstupu z dýzy je pak: 

 𝑐1 = 𝜑 ∙ 𝑐1𝑖𝑧 (3.33) 

Skutečná velikost obvodové rychlosti byla spočítána v kap.3.1 v rovnici (3.5). 

Skutečná rychlost relativní rychlosti na výstupu z dýzy se dopočítá ze známé absolutní a  obvodové 

rychlosti v daném místě. 
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𝑤1 = √𝑐1

2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑢 ∙ cos(𝛼1) 
 

(3.34) 

Pro sestrojení rychlostního trojúhelníku je zapotřebí dopočítat k jednotlivým rychlostem 

i jednotlivé složky rychlostí v obvodovém a axiálním směru. 

 𝑐1𝑢 = 𝑐1 ∙ cos(𝛼1) (3.35) 

 𝑤1𝑢 = 𝑐1𝑢 − 𝑢 (3.36) 

 𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 = 𝑐1 ∙ sin(𝛼1) (3.37) 

 𝛽1 = arccos (
𝑤1𝑢

𝑤1
) 

 

(3.38) 

Dále je nutné vypočítat ještě rychlosti ve výstupním trojúhelníku.  

Relativní rychlost na výstupu z regulačního stupně 𝑤2 se dopočítá vynásobením teoretické 

výstupní relativní rychlosti 𝑤2𝑖𝑧 rychlostním součinitelem 𝛹, který se určí z grafu v závislosti na 

ohnutí proudu dle literatury [4]. 

 𝛹 = 0,93 (3.39) 

 
𝑤2𝑖𝑧 = √𝜌 ∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 + 𝑤1

2 
 

(3.40) 

 𝑤2 = 𝛹 ∙ 𝑤2𝑖𝑧 (3.41) 

Pro výpočet absolutní rychlosti páry na výstupu z rotorových lopatek regulačního stupně je také 

potřeba zvolit úhel 𝛽2, když známe úhel 𝛽1 z rovnice (2.44).  

 𝛽2 = 180 − [𝛽1 − 4]  (3.42) 

 
𝑐2 = √𝑤2

2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑢 ∙ cos(180 − 𝛽2) 
 

(3.43) 

Pro účely zakreslení daných výstupních rychlostní do rychlostního trojúhelníku je opět nutné 

dopočítat složky daných rychlostí do obvodového a axiálního směru. 

 𝑤2𝑢 = 𝑤2 ∙ sin(𝛽2 − 90) (3.44) 

 𝑐2𝑢 = 𝑤2𝑢 − 𝑢 (3.45) 

 𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 = 𝑤2 ∙ sin(𝛽2) (3.46) 

 𝛼2 = arctg (
𝑐2𝑢

𝑐2𝑎
) + 90 

 

(3.47) 
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Obr. 21 Rychlostní trojúhelník pro regulační stupeň 

 

 Energetické ztráty v lopatkování 

Mezi ztráty v lopatkování se řadí ztráta ve statorové řadě 𝑧0, v rotorové řadě 𝑧1a ztráta výstupní 

rychlostí 𝑧𝑐. 

 
𝑧0 =

𝑐1𝑖𝑧
2

2
∙ (1 − 𝜑2) 

 

(3.48) 

 
𝑧1 =

𝑤2𝑖𝑧
2

2
∙ (1 − 𝛹2) 

 

(3.49) 

 
𝑧𝑐 =

𝑐2
2

2
 

 

(3.50) 

 

 Machovo číslo na výstupu z rozváděcí a oběžné řady lopatek 

 

Rozváděcí lopatková řada 

Nejprve je nutné zjistit parametry páry na výstupu z rozváděcí řady. Tlak je známý z rovnice (3.31) 

a entalpii páry v daném bodě 𝑖𝐴1 vypočítáme přičtením ztát ve statorové řadě lopatkování 𝑧0 

(rovnice (3.48)) od entalpie za statorovou řadou lopatek při izoentalpickém spádu 𝑖𝐴1,𝑖𝑧 

(rovnice (3.30)). Při známém tlaku a entalpii lze z tabulek zjistit další parametry páry jako je teplota 

𝑡𝐴1, měrný objem 𝜐𝐴1 nebo entropii 𝑠𝐴1. 

 𝑖𝐴1 = 𝑖𝐴1,𝑖𝑧 + 𝑧0 (3.51) 

 𝜐𝐴1 = 𝑓(𝑝𝐴1 , 𝑖𝐴1) (3.52) 
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Rychlost zvuku na výstupu z rozváděcí lopatkové řady 𝑎1 se dopočítá z následujícího 

vztahu (3.53), kdy Poissonova konstanta pro přehřátou páru 𝜅 = 1,3. Hodnota Machova čísla ve 

shodném bodě se zjistí z rovnice (3.54). 

 𝑎1 = √𝜅 ∙ 𝑝𝐴1 ∙ 𝜐𝐴1 (3.53) 

 𝑀𝑎𝑐1 =
𝑐1

𝑎1
 

 

(3.54) 

 

Oběžná lopatková řada 

Parametry páry, rychlost zvuku a Machovo číslo na výstupu z oběžné řady lopatek regulačního 

stupně se určí analogicky dle postupu pro rozváděcí řadu lopatkování. 

 𝑖𝐴2 = 𝑖𝐴2,𝑖𝑧 + 𝑧0 + 𝑧1 (3.55) 

 𝜐𝐴2 = 𝑓(𝑝𝐴2 , 𝑖𝐴2) (3.56) 

 𝑎2 = √𝜅 ∙ 𝑝𝐴2 ∙ 𝜐𝐴2 (3.57) 

 𝑀𝑎𝑤2 =
𝑤2

𝑎2
  

(3.58) 

 

 Průtočný průřez stupně 

Nyní lze stanovit délky lopatek regulačního stupně (Obr. 22). Délka rozváděcí (statorové) lopatky 

𝑙0 se stanoví ze vztahu: 

 
𝑙0 =

𝑀𝑝 ∙ 𝜐𝐴1

𝜋 ∙ 𝐷𝑟𝑠 ∙ 휀 ∙ 𝑐1 ∙ sin(𝛼1)
 

 

(3.59) 

Za předpokladu, že průtočný kanál je válcový, tudíž délka rotorové lopatky na vstupu 𝑙1 

a na výstupu 𝑙2 je totožná a liší se od délky rozváděcí lopatky pouze o přesah lopatek ∆𝑙, které je 

voleno dle [4]. 

 ∆𝑙 = (1 ÷ 3) 𝑚𝑚  (3.60) 

 𝑙1 = 𝑙2 = 𝑙0 + ∆𝑙 (3.61) 

Při předpokladu válcového kanálu je nutné přepočítat výstupní úhel 𝛽2. 

 
𝛽2 = 180 − arcsin (

𝑀𝑝 ∙ 𝜐𝐴2

𝜋 ∙ 𝐷𝑟𝑠 ∙ 휀 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑙2
) 

 

(3.62) 
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Obr. 22 Průtočný kanál regulačního stupně v provedení A-kolo 

 

Průtočný průřez pro páru lze pak dopočítat z následujícího vztahu: 

 𝑆𝑝 = 𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑙1 ∙ 휀 ∙ sin(𝛼1) (3.63) 

Dalším krokem je stanovení rozměrů charakterizujících profil (Obr. 23). Všechny hodnoty jsou 

voleny dle literatury [4] a konzultaci s [2] na základě Machových čísel a vstupních a výstupních 

úhlů z lopatkové mříže. Pro rozváděcí řadu byl zvolen profil TS-2A a pro oběžnou řadu TR-3A. 

Optimální rozteč 
𝑠

𝑐
 a úhel nastavení profilu 𝛾 se volí z rozmezí uvedeného v Tab. 9 pro statorovou 

řadu a v Tab. 10 pro rotorovou řadu. 

 

Obr. 23 Rozměry charakterizující profil 

 

 

Tab. 9 Parametry lopatkové mříže pro rovnotlaký profil rozváděcích lopatek TS-2A 

Typ mříže
Rozsah Machova 

čísla

Vstupní úhly 

do mříže

Výstupní úhly 

do mříže

Optimální 

rozteč s/c

Optimální úhel 

nastavení ϒ

Skupina A 0,3 - 0,9 70 -100 13 - 17 0,7 - 0,9 37 - 41
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Tab. 10 Parametry lopatkové mříže pro rovnotlaký profil oběžných lopatek TR-3A 

- Šířka lopatky B  

 𝐵𝑆 = 𝑐𝑆 ∙ cos(𝛾𝑆) (3.64) 

 𝐵𝑅 = 𝑐𝑅 ∙ cos(𝛾𝑅) (3.65) 

- Rozteč lopatek pro statorové i rotorové lopatky 

 𝑠𝑆 = 𝑐 ∙ (
𝑠

𝑐
)

𝑆
 (3.66) 

 𝑠𝑅 = 𝑐 ∙ (
𝑠

𝑐
)

𝑅
 

(3.67) 

- Počet lopatek 

 
𝑍𝑠 = 휀 ∙

𝜋 ∙ 𝐷𝑟𝑠

𝑠𝑠
 

(3.68) 

 
𝑍𝑅 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑟𝑠

𝑠𝑟
 

(3.69) 

 

 Obvodová a vnitřní termodynamická účinnost 

Obvodová účinnost stupně je definovaná jako poměr obvodové práce stupně 𝑎𝑢 a celkové 

využitelné energie stupně 𝐸0.  

 

𝜂𝑢 =
𝑎𝑢

𝐸0
=

(ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 +
𝑐0

2

2 ) − 𝑧0 − 𝑧1 − 𝑧𝑐

(ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 +
𝑐0

2

2 )

 

 

 

 

(3.70) 

Vnitřní termodynamická účinnost stupně 𝜂𝑡𝑑𝑖 zohledňuje další ztráty, a to, poměrnou ztrátu třením 

disku 𝜉5, poměrnou ztrátu parciálním ostřikem 𝜉6 a poměrnou ztráty radiální mezerou 𝜉7.  

- Poměrná ztráta třením disku 𝜉5 

Pro výpočet je nutné zvolit součinitel tření 𝑘𝑡ř a průtočný průřez páry 𝑆𝑝 je vypočítám 

rovnicí  (3.63).  

 𝑘𝑡ř = (0,45 ÷ 0,8) ∙ 10−3 (3.71) 

Typ mříže
Rozsah Machova 

čísla

Vstupní úhly 

do mříže

Výstupní úhly do 

mříže

Optimální 

rozteč s/c

Optimální úhel 

nastavení ϒ

Skupina A 0,3 - 0,9 28 - 45 24 - 28 0,54 - 0,64 77 - 80
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𝜉5 = 𝑘𝑡ř ∙

𝐷2

𝑆𝑝
∙ (

𝑢

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠

)

3

 
 

(3.72) 

- Poměrná ztráta parciálním ostřikem 𝜉6 

Tato ztráta se skládá ze ztráty ventilací neostříknutých lopatek 𝜉61 a ze ztrát vznikajících 

na okrajích pásma ostřiku 𝜉62. Ve vztahu pro ztrátu vznikající ventilací neostříknutých lopatek 𝜉61 

se vyskytuje veličina 𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚, která udává počet segmentů pro parciální ostřik po obvodu 

regulačního stupně. Pro danou turbínu je zvoleno 𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚 = 1. 

 
𝜉61 =

0,065

sin(𝛼1)
∙

1 − 휀

휀
∙ (

𝑢

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠

)

3

 
 

(3.73) 

 
𝜉62 = 0,25 ∙

𝑐 ∙ 𝑙2

𝑆
∙ (

𝑢

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 
) ∙ 𝜂𝑢 ∙ 𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚 

 

(3.74) 

 𝜉6 = 𝜉61 + 𝜉62 (3.75) 

- Poměrná ztráta parciální mezerou 𝜉7 

Tato ztráta je počítána pro akční stupeň s bandáží. Ekvivalentní vůle 𝛿𝑒𝑘𝑣 se dopočítává z velikosti 

radiální mezery 𝛿𝑟, z vůle mezi statorem a rotorem v axiální směru 𝛿𝑎 a z počtu břitů bandáže 𝑧𝑟. 

Pro výpočet ztráty je také nutné znát stupeň reakce na špici lopatky 𝜌š. 

 

𝜌š = 1 − (1 − 𝜌) ∙

𝐷
𝑙1

1 +
𝐷
𝑙1

 

 

 

(3.76) 

 
𝛿𝑟 =

1

1000
∙ 𝐷 + 0,2 𝑚𝑚 

 

(3.77) 

 
𝛿𝑒𝑘𝑣 =

1

√
4

𝛿𝑎
2 + 1,5 ∙

𝑧𝑟

𝛿𝑟
2

 
 

(3.78) 

 

𝜉7 = 𝛿𝑒𝑘𝑣 ∙ √
𝜌š

1 − 𝜌
∙ 𝜂𝑢 ∙

𝜋 ∙ (𝐷 + 𝑙0)

𝑆𝑝
 

 

(3.79) 

Hodnota ztráty 𝑧𝑖 pro znázornění expanze v regulačním stupni v i-s diagramu se vypočítá 

z poměrných ztrát 𝜉𝑖 následovně: 

 𝑧𝑖 = 𝜉𝑖 ∙ 𝐸0 (3.80) 

Výpočet celkové využitelné energie stupně 𝐸0 je uveden v rovnici (3.70). 
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- Vnitřní termodynamická účinnost stupně 

 𝜂𝑡𝑑𝑖 = 𝜂𝑢 − 𝜉5 − 𝜉6 − 𝜉7 (3.81) 

Na základě vypočítané vnitřní termodynamické účinnosti lze zjistit vnitřní výkon regulačního 

stupně 𝑃𝑖 a také entalpii páry na konci expanze v regulačním stupni 𝑖𝐴2,𝑐. 

 𝑃𝑖
𝑅𝑆 = 𝑀𝑝 ∙ ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 (3.82) 

 
𝑖𝐴2,𝑐 = 𝑖0

′ +
𝑐0

2

2
− ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 

 

(3.83) 

 

 Průběh expanze v regulačním stupni: i-s diagram 

 

 

Obr. 24 Průběh expanze v regulačním stupni s vyznačenými ztrátami 
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 Výsledky detailního výpočtu 

Na základě detailního výpočtu regulačního stupně je sestrojen rychlostní trojúhelník regulačního 

stupně (Obr. 21). Dále jsou voleny profily lopatek v závislosti na Machově čísle a vstupních a 

výstupních úhlech. Pro statorové lopatkování byl zvolen profil TS-2A a pro rotorové lopatky profil 

TR-3A. Po zvolení profilu se dopočítává počet statorových a rotorových lopatek regulačního 

stupně, kdy při výpočtu statorových lopatek je potřeba zohlednit účinek parciálního ostřiku. 

Dále jsou vypočítány ztráty v regulačním stupni, účinnosti a na závěr skutečný vnitřní výkon 

regulačního stupně a parametry za regulačním stupněm. Vnitřní výkon se později přičítá ke 

vnitřnímu výkonu části přetlakového lopatkování a je dopočítán celkový vnitřní výkon parní 

turbíny. Parametry za regulačním stupněm, které vychází z detailního výpočtu regulačního stupně, 

se později porovnávají s parametry za regulačním stupněm, které vychází z detailního výpočtu 

přetlakového lopatkování a musí dojít ke shodě těchto parametrů páry za regulačním stupněm. 

Tab. 11 Výsledky detailního výpočtu regulačního stupně 

Název Značení Hodnota Jednotky Rovnice 

Izoentropický spád na statoru ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠
𝑆  92,459 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (3.28) 

Izoentropický spád na rotoru ℎ𝑖𝑧,𝑟𝑠
𝑅  4,866 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (3.29) 

Entalpie za statorem při izoentropickém spádu 𝑖𝐴1,𝑖𝑧 3199,073 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (3.30) 

Tlak mezi statorem a rotorem 𝑝𝐴1 4,304 𝑀𝑃𝑎 (3.31) 

Teoretická rychlost na výstupu z dýzy 𝑐1,𝑖𝑧 431,88 𝑚. 𝑠−1 (3.32) 

Skutečná absolutní rychlost z dýzy 𝑐1 423,24 𝑚. 𝑠−1 (3.33) 

Skutečná obvodová rychlost 𝑢 210,9 𝑚. 𝑠−1 (3.5) 

Relativní rychlost na výstupu z dýzy 𝑤1 223,65 𝑚. 𝑠−1 (3.34) 

Absolutní rychlost na výstupu z dýzy v 

obvodovém směru 
𝑐1𝑢 411,55 𝑚. 𝑠−1 (3.35) 

Relativní rychlost na výstupu z dýzy v 

obvodovém směru 
𝑤1𝑢 200,65 𝑚. 𝑠−1 (3.36) 

Absolutní rychlost na výstupu z dýzy v 

axiálním směru  
𝑐1𝑎 98,8 𝑚. 𝑠−1 (3.37) 

Relativní rychlost na výstupu z dýzy v 

axiálním směru 
𝑤1𝑎 98,8 𝑚. 𝑠−1 (3.37) 

Úhel relativní rychlosti na výstupu ze statoru 𝛽1 26,22 ° (3.38) 

Úhel relativní rychlosti na výstupu z rotoru- 

předběžný 

𝛽2 156,78 ° (3.42) 

Teoretická relativní rychlost na výstupu z rotoru 𝑤2𝑖𝑧 234,28 𝑚. 𝑠−1 (3.40) 

Skutečná relativní rychlost na výstupu z rotoru 𝑤2 217,88 𝑚. 𝑠−1 (3.41) 

Absolutní rychlost na výstupu z rotoru 𝑐2 86,55 𝑚. 𝑠−1 (3.43) 

Rychlostní součinitel - rotor 𝛹 0,93 𝑚. 𝑠−1 (3.39) 

Relativní rychlost na výstupu z rotoru v 

obvodovém směru 
𝑤2𝑢 200,24 𝑚. 𝑠−1 (3.44) 

Absolutní rychlost na výstupu z rotoru v 

obvodovém směru 
𝑐2𝑢 10,66 𝑚. 𝑠−1 (3.45) 
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Absolutní rychlost na výstupu z rotoru v 

axiálním směru 
𝑐2𝑎 85,89 𝑚. 𝑠−1 (3.46) 

Relativní rychlost na výstupu z rotoru v 

axiálním směru 
𝑤2𝑎 85,89 𝑚. 𝑠−1 (3.46) 

Úhel absolutní rychlosti na výstupu z rotoru 𝛼2 97,08 ° (3.47) 

Ztráta v dýze 𝑧0 3,69 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (3.48) 

Ztráta v oběžné lopatkové řadě 𝑧1 3,71 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (3.49) 

Ztráta výstupní rychlostí 𝑧𝑐 3,75 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (3.50) 

Entalpie páry za dýzou 𝑖𝐴1 3202,77 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (3.51) 

Měrný objem páry za dýzou 𝑣𝐴1 0,0676 𝑚3. 𝑘𝑔−1 (3.52) 

Entalpie páry za oběžnou řadou  𝑖𝐴2 3201,607 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (3.55) 

Měrný objem páry za oběžnou řadou 𝜐𝐴2 0,0687 𝑚3. 𝑘𝑔−1 (3.56) 

Poissonova konstanta pro přehřátou páru 𝜅 1,3 − 
 

Rychlost zvuku za dýzou 𝛼1 614,99 𝑚. 𝑠−1 (3.53) 

Rychlost zvuku za oběžnou řadou 𝛼2 614,74 𝑚. 𝑠−1 (3.57) 

Machovo číslo za dýzou 𝑀𝑎𝑐1 0,688 − (3.54) 

Machovo číslo za oběžnou řadou 𝑀𝑎𝑤2 0,354 − (3.58) 

Délka rozváděcí lopatky 𝑙0 2,009 𝑐𝑚 (3.59) 

Přesah lopatek 𝛥𝑙 0,003 𝑚𝑚 (3.60) 

Vstupní délka oběžné lopatky 𝑙1 2,309 𝑐𝑚 (3.61) 

Výstupní délka oběžné lopatky 𝑙2 2,309 𝑐𝑚 (3.61) 

Skutečný úhel relativní rychlosti na výstupu 

z rotoru 
𝛽2 156,36 ° (3.62) 

Průtočný průřez pro páru 𝑆𝑝 0,00523 𝑚2 (3.63) 

Poměrná rozteč pro statorové lopatky (
𝑠

𝑐
)

𝑆
 0,8 − 

 

Poměrná rozteč pro rotorové lopatky (
𝑠

𝑐
)

𝑅
 0,54 − 

 

Délka tětivy profile- stator 𝑐𝑆 0,03 𝑚 
 

Délka tětivy profile- rotor 𝑐𝑅 0,03 𝑚 
 

Úhel nastavení- stator ϒ𝑆 39 °  

Úhel nastavení- rotor ϒ𝑅 79 °  

Šířka lopatky- stator 𝐵𝑆 0,0233 𝑚 (3.64) 

Šířka lopatky- rotor 𝐵𝑅 0,0057 𝑚 (3.65) 

Rozteč statorových lopatek 𝑠𝑆 0,024 𝑚 (3.66) 

Rozteč rotorových lopatek 𝑠𝑅 0,0162 𝑚 (3.67) 

Počet lopatek rozváděcích 𝑍𝑆 40 − (3.68) 

Počet lopatek oběžných 𝑍𝑅 166 − (3.69) 

Obvodová účinnost stupně 𝜂𝑢 0,886 − (3.70) 

Poměrná ztráta třením disku 𝜉5 0,0046 − (3.72) 

Koeficient tření 𝑘𝑡ř 0,0006 − (3.71) 

Ztráta ventilací neostříknutých lopatek 𝜉61 0,05395 − (3.73) 

Ztráta na okrajích pásma ostřiku 𝜉62 0,01402 − (3.74) 

Poměrná ztráta parciálním ostřikem 𝜉6 0,06797 − (3.75) 
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Počet segmentů parciálního ostřiku po obvodu 𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚 1 −  

Stupeň reakce na špici lopatky 𝜌š 0,0749 − (3.76) 

Zvolená radiální mezera 𝛿𝑟 0,001057 𝑚 (3.77) 

Zvolená axiální mezera 𝛿𝑎 0,0025 𝑚  

Počet břitů 𝑧𝑟 2 − 
 

Ekvivalentní vůle 𝛿𝑒𝑘𝑣 0,000548 − (3.78) 

Poměrná ztráta radiální mezerou 𝜉7 0,071896 − (3.79) 

Vnitřní termodynamická účinnost 𝜂𝑡𝑑𝑖 0,742 − (3.81) 

Vnitřní výkon stupně 𝑃𝑖
𝑅𝑆 2057,97 𝑘𝑊 (3.82) 

Koncový bod expanze v regulačním stupni 𝑖𝐴2𝑐 3220,12 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (3.83) 

Teplota za regulačním stupněm 𝑡𝐴2 404,12 °𝐶 
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4 Výpočet stupňové části s přetlakovým lopatkováním 
 

Výpočet stupňové části se dělí na předběžný výpočet, kdy se zjišťuje počet stupňů, rozdělení 

lopatkování na jednotlivé nosiče lopatek a přibližné rozměry průtočného kanálu, a na výpočet 

detailní. V detailním výpočtu se počítá stupeň po stupni, upřesňuje se počet stupňů, jsou dopočítány 

parametry páry za každou lopatkovou řadou, rychlostní trojúhelníky jednotlivých stupňů a na závěr 

je zjištěna termodynamická účinnost turbíny a svorkový výkon. 

 

 Předběžný výpočet  

 Stručný postup výpočtu 

Nejdříve je nutné stupňovou část přetlakového lopatkování turbíny rozdělit do několika kuželů 

z důvodů uvedených níže v kap. 4.1.2 a následně učit spády na jednotlivé kužely a parametry páry 

na výstupu z kužele. 

Následuje volba délky první a poslední lopatky kužele a výstupních úhlů a výpočet středních 

průměrů. Každý kužel je počítán tak, aby jeho patní průměr byl konstantní. Z dopočítaných 

středních průměrů je možné zjistit střední obvodovou rychlost a počet stupňů. 

Pro výpočet vnitřní termodynamické účinnosti a vnitřního výkonu se nejprve stanoví jednotlivé 

ztráty. Uvažuje se střední hodnota ztráty radiální mezerou, rozvějířením, vlhkostí páry a ztráta 

výstupní rychlostí. 

Celý výpočet je proveden pro různé hodnoty Parsonsových čísel, výstupních úhlů ze statorových 

lopatek a délek lopatek tak, aby vycházely optimální hodnoty počtu stupňů a účinnosti jednotlivých 

kuželů. 

Na závěr se vytvoří předběžný návrh průtočného kanálu. 

 Rozdělení stupňové části pro výpočet 

Jelikož počítaná parní turbína má tři odběry a jedna z podmínek pro výpočet lopatkování metodou 
𝑐𝑎

𝑢
 je konstantní hmotnostní průtok počítanou stupňovou částí, je nutné parní turbínu rozdělit do 

několika kuželů. Tlaky v neregulovaných odběrech jsou známé z předešlého výpočtu v kap. 2.3 

a jsou uvedené v Tab. 6. Zároveň se musí zkontrolovat, jestli tlakové poměry tlaku za kuželem a 

před kuželem splňují podmínku 
𝑝2

𝑝1
≥ 0,15. Daný minimální tlakový poměr musí být dodržen kvůli 

pevnostnímu namáhání. Stejně tak jednotlivé nosiče lopatek jsou schopny unést pouze určitý počet 

stupňů a jsou dimenzované na určitý maximální teplotní rozdíl před a za nosičem, který je přibližně 

130°𝐶.  
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Rozdělení stupňové části na jednotlivé kužely je znázorněno v Tab. 12, kde jsou znázorněny tlaky 

před kužely a hmotnostní průtoky jednotlivými kužely. Předem známé odběrové tlaky jsou 

zvýrazněné šedou barvou. Pro určení hmotnostního toku jdoucího na stupňovou část turbíny byl 

od hmotnostního průtoku na regulačním stupni odečten hmotnostní průtok odebíraný pro 

vyrovnávací píst, který byl volen jako 2% z původního hmotnostního toku (0,57 𝑘𝑔. 𝑠−1).  

 

Tab. 12 Rozdělení stupňové části na výpočtové kužely, jednotlivé tlaky před kužely a hmotnostní průtok 

jednotlivými kužely 

 

 Výstupní parametry páry 

Parametry páry na vstupu do kužele jsou vždy známé. U prvního kužele jsou to parametry 

za regulačním stupněm, dále pak parametry dopočítané na konci každého kuželu. Tlak za každým 

kuželem je znám. Za posledním kuželem je tlak daný tlakem v kondenzátoru, který je známý 

ze zadání. 

Předběžným odhadem vnitřní termodynamické účinnosti kužele je možné předběžně určit spád na 

kužel a entalpii v koncovém bodě. 

Entalpie v koncovém bodě při izoentropické expanzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 𝑖2𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝𝑛;  𝑠1) (4.1) 

Izoentropický spád na kužel 

 𝐻𝑖𝑧 = 𝑖1 − 𝑖2𝑖𝑧 (4.2) 

Předběžný skutečný spád na kužel 

 𝐻𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý = 𝐻𝑖𝑧 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖,𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é (4.3) 

Entalpie v koncovém bodě (předběžná) 

 𝑖𝑛,𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý = 𝑖1 − 𝐻𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý (4.4) 

Měrný objem páry v koncovém bodě (předběžný) 

 𝜈𝑛,𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý = 𝑓(𝑝𝑛 ;  𝑖𝑛,𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý) (4.5) 

Kužel 1 2 3 4 5 6

Tlak před kuželem [MPa] 4,232 2,310 0,960 0,390 0,277 0,079

Hmotnostní průtok kuželem [kg/s] 27,93 27,93 27,93 26,85 24,86 22,96
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 Výpočet počtu stupňů 

Pro výpočet počtu stupňů na jednotlivých kuželech je nutné ještě znát Parsonsovo číslo a střední 

průměry na vstupu a výstupu z kužele. 

Parsonsovo číslo se volí v rozmezí dle [4] a po délce průtočného kanálu se může měnit o 5 až 10 %. 

Poměr (
𝑐𝑎

𝑢
) se odečítá z diagramu na Obr. 25, když známe hodnotu Parsonsova čísla a výstupní 

úhel statorové lopatky. 

 

Obr. 25 Diagram pro výpočet skupiny přetlakových stupňů metodou 
𝒄𝒂

𝒖
 [4] 

 

Délka první statorové lopatky se volí a musí být minimálně 30 mm vysoká. 

Při výpočtu středního průměru na výstupu je nutné volit poměr (
𝑙

𝐷
)

𝑛
, ten se volí tak, aby bylo 

splněno, že patní průměr lopatkování na vstupu do kužele je roven patnímu průměru na výstupu 
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z kužele. Navíc by měl splňovat podmínku (
𝑙

𝐷
)

𝑛
< (

1

8
÷

1

10
), jelikož při tomto poměru se používají 

nezkrucované lopatky. 

 𝑃𝑎𝑠 = (0,6 ÷ 0,85) (4.6) 

 𝑃𝑎1 = (0,9 ÷ 0,95) ∙ 𝑃𝑎𝑠 (4.7) 

 𝑃𝑎𝑛 = (0,9 ÷ 0,95) ∙ 𝑃𝑎𝑠 (4.8) 

 

𝐷1 =
1

𝜋
∙ √

𝑀 ∙ 𝜈1

𝑛 ∙ 𝑙1 ∙ (
𝑐𝑎

𝑢
)

1

   

 

(4.9) 

 

𝐷𝑛 = √
𝑀 ∙ 𝜈𝑛

𝜋2 ∙ 𝑛 ∙ (
𝑙
𝐷

)
𝑛

∙ (
𝑐𝑎

𝑢
)

𝑛

3
 

 

(4.10) 

Poté, co jsou známé střední průměry, je možné dopočítat střední odvodovou rychlost a pak počet 

stupňů na kuželu. 

 
𝑢𝑠 = 𝜋 ∙ 𝑛 ∙ (

𝐷1 + 𝐷𝑛

2
) 

(4.11) 

 
𝑧 =

𝑃𝑎𝑠 ∙ 𝐻𝑖𝑧

𝑢𝑠
2

 
(4.12) 

 

 Výpočet účinnosti a výkonu 

Pro výpočet vnitřní termodynamické účinnosti stupňové části a následně výkonu je nejprve potřeba 

zjistit ztráty v lopatkování. Do výpočtu jsou brány střední hodnoty ztát z vypočítaných ztrát pro 

první a poslední stupeň. 

Uvažované jsou ztráty radiální mezerou, rozvějířením, vlhkostí páry a výstupní rychlostí. 

Ztráta radiální mezerou 

Nejprve je nutné zvolit tolerance radiální vůle v lopatkování z Tab. 13 a následně určit radiální 

vůle pro první a poslední lopatku. 

 

Tab. 13 Tolerance radiální vůle lopatkování [4] 

 

Radiální vůle [mm] 0,2 až 0,4 0,5 až 0,7 0,8 až 1,2

Tolerance x [mm] +0,1 +0,2 +0,3
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Radiální vůle první lopatky 

 
𝑘1 =

𝐷𝑣1

1000
+ 𝑥𝑡1 

(4.13) 

Radiální vůle poslední lopatky 

 
𝑘𝑛 =

𝐷𝑣𝑛

1000
+ 𝑥𝑡2 

(4.14) 

Poměrná ztráta radiální mezerou první lopatky 

 
𝜉𝑘1 =

0,3 + 𝑘1

𝑙1
∙ 4,5 

(4.15) 

Poměrná ztráta radiální mezerou poslední lopatky 

 
𝜉𝑘𝑛 =

0,3 + 𝑘𝑛

𝑙𝑛
∙ 4,5 

(4.16) 

 

Střední hodnota ztráty radiální mezerou 

 
𝜉𝑘 =

𝜉𝑘1 + 𝜉𝑘𝑛

2
 

(4.17) 

 

Ztráta rozvějířením 

Poměrná ztráta rozvějířením první lopatky 

 
𝜉𝑣1 = (

𝑙1

𝐷1
)

2

 
(4.18) 

Poměrná ztráta rozvějířením poslední lopatky 

 
𝜉𝑣𝑛 = (

𝑙𝑛

𝐷𝑛
)

2

 
(4.19) 

 

Střední hodnota ztráty rozvějířením 

 
𝜉𝑣 =

𝜉𝑣1 + 𝜉𝑣𝑛

2
 

(4.20) 
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Ztráta vlhkostí páry 

Uvažuje se, pokud část lopatkování kužele pracuje s mokrou parou a počítá se z hodnot suchosti 

před a za kuželem. 

Suchost před první lopatkou 

 𝑥1 = 𝑓(𝑝1 ; 𝑖1) (4.21) 

Suchost za poslední lopatkou 

 𝑥𝑛 = 𝑓(𝑝𝑛 ; 𝑖𝑛) (4.22) 

 

Ztráta vlhkostí páry 

 
𝜉𝑥 = 1 −

𝑥0 + 𝑥𝑛

2
 

(4.23) 

 

Vnitřní účinnost bez ztráty výstupní rychlostí 

Pro výpočet vnitřní účinnosti 𝜂𝑖 je třeba určit obvodovou účinnost pro nekonečně dlouhou lopatku 

𝜂∞ a reheat faktor 𝑓. 

Obvodová účinnost pro nekonečně dlouho lopatku závisí na velikosti Parsonsova čísla a při 

předběžném výpočtu se odečítá z diagramu na Obr. 26.  

 

Obr. 26 Účinnost přetlakových stupňů [4] 
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Reheat faktor se počítá z následujícího vzorce, kde teploty 𝑡1 a 𝑇1 jsou teploty na vstupu do 

stupňové části a 𝑡1 se dosazuje v jednotkách °𝐶 a 𝑇1 v jednotkách 𝐾. Teplota na konci izoentropické 

expanze ve stupňové části kužele se značí 𝑡2𝑖𝑧 [°𝐶] a skutečná teplota na konci expanzi ve stupňové 

části kužele je označovaní jako 𝑇2 [𝐾]. 

 
𝑓 =

𝑧 − 1

𝑧
∙ (1 −

𝐻𝑖

𝐻𝑖𝑧
) ∙

𝑡1 − 𝑡2𝑖𝑧

𝑇1 + 𝑇2
 

(4.24) 

 

Vnitřní účinnost bez ztráty výstupní rychlostí 

 𝜂𝑖 = 𝜂∞ ∙ (1 + 𝑓)(1 − 𝜉𝑘 − 𝜉𝑣 − 𝜉𝑥) (4.25) 

Entalpie a měrný objem páry na výstupu před zohledněním ztráty výstupní rychlostí  

 𝑖𝑛 = 𝑖1 − 𝐻𝑖𝑧 ∙ 𝜂𝑖 (4.26) 

 𝜈𝑛 = 𝑓(𝑝𝑛 ; 𝑖𝑛) (4.27) 

 

Ztráta výstupní rychlostí 

Ztráta výstupní rychlostí 𝑧𝑐 se počítá z absolutní výstupní rychlosti páry z rotorových lopatek 

posledního stupně 𝑐2𝑛. Nejprve se však musí zjistit hodnota axiální výstupní rychlosti páry 

z lopatkování 𝑐𝐴𝑛. 

 
𝑐𝐴𝑛 =

𝑀 ∙ 𝑣𝑛

𝜋 ∙ 𝐷𝑛 ∙ 𝑙𝑛
 

 

 

(4.28) 

 

𝑐2𝑛 = 𝑐𝐴𝑛 ∙ √[𝑐𝑜𝑡𝑔(𝛼𝑛) − (
𝑢

𝑐𝑎
)]

2

+ 1 

 

(4.29) 

 
𝑧𝑐 =

𝑐2𝑛
2

2
 

 

(4.30) 

Skutečný entalpický spád stupňové části se zahrnutou ztrátou výstupní rychlostí 

 𝐻𝑖 = 𝐻𝑖𝑧 ∙ 𝜂𝑖 − 𝑧𝑐 

 

(4.31) 

Skutečná entalpie páry na výstupu z kužele 

 𝑖𝑛′ = 𝑖1 − 𝐻𝑖𝑧 ∙ 𝜂𝑡𝑑𝑖 (4.32) 
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Vnitřní termodynamická účinnost stupňové části lopatkování kužele 

 
𝜂𝑡𝑑𝑖 =

𝐻𝑖

𝐻𝑖𝑧
 

 

 

(4.33) 

Vnitřní výkon stupňové části lopatkování kužele 

 𝑃𝑖 = 𝐻𝑖 ∙ 𝑀 

 

(4.34) 

 

 Návrh průtočného kanálu 

Pro předběžný návrh průtočného kanálu je nutné stanovit axiální délky jednotlivých kuželů, a proto 

volíme předběžně šířky lopatek, axiální délky mezery mezi lopatkami na kuželu a axiální mezery 

mezi jednotlivými kužely. Předběžný návrh průtočného kanálu je znázorněn na Obr. 27. 

 

Název Značení Jednotka 1 2 3 4 5 6 

Axiální mezera mezi 

lopatkovými řadami 
𝐴𝑥𝑚 𝑚𝑚 7 8 9 10 12 15 

Šířka lopatky 𝐵 𝑚𝑚 10,1 11,8 14,1 16,5 19,6 23,8 

Axiální mezera mezi 

nosiči lopatek 
𝐴𝑥𝑖 𝑚𝑚 50 50 100 100 100 50 

Axiální délka kuželu 𝐴𝑥𝑘 𝑚𝑚 266,6 308,8 222 96 240,8 295,4 

Tab. 14 Zvolené hodnoty pro předběžný návrh průtočného kanálu 

 

 

Obr. 27 Předběžný návrh průtočného kanálu 
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 Výsledky předběžného výpočtu 

Předběžným výpočtem byly zjištěny základní geometrické charakteristiky průtočného kanálu a 

předběžný počet stupňů, které byly rozděleny na příslušný počet nosičů tak, aby byly splněny 

pevnostní a teplotní podmínky pro lopatkové nosiče. 

Všechny výsledky pro lopatkování jednotlivých kuželů jsou uvedeny v Tab. 15 a Tab. 16. 

 

Tab. 15 Výsledky předběžného výpočtu přetlakového lopatkování (1/2) 

Název Označení Jednotka Rovnice 1. kužel 2. kužel 

Entalpie na vstupu do kužele 𝑖1 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 
 

3220,122 3082,107 

Tlak na vstupu do kužele 𝑝1 𝑀𝑃𝑎 
 

4,232 2,310 

Měrný objem na vstupu do 

kužele 
𝑣1 𝑚3. 𝑘𝑔−1 

 

0,070 0,114 

Entropie na vstupu do kužele 𝑠1 𝑘𝐽. (𝑘𝑔. 𝐾)−1 
 

6,755 6,804 

Tlak na výstupu z kužele 𝑝𝑛  𝑀𝑃𝑎  
 

2,310 0,960 

Hmotnostní tok kuželem 𝑀 𝑘𝑔. 𝑠−1 
 

27,93 27,93 

Odhadnutá vnitřní 

termodynamická účinnost 

kužele 

𝜂𝑡𝑑𝑖,𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é − 
 

0,85 0,85       

Izoentalpie na výstupu 

z kužele 
𝑖2𝑖𝑧 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.1) 

3053,112 2871,842 

Izoentropický spád na kužel 𝐻𝑖𝑧 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.2) 167,011 210,265 

Předběžný skutečný spád na 

kužel 
𝐻𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.3) 

141,959 178,725 

Předběžná entalpie na 

výstupu z kužele 
𝑖𝑛,𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.4) 

3078,163 2903,382 

Předběžný měrný objem páry 

na výstupu z kužele 
𝑣𝑛,𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý 𝑚3. 𝑘𝑔−1 (4.5) 

0,114 0,233       

Střední Parsonsovo číslo 𝑃𝑎𝑠 −  (4.6) 0,74 0,76 

Parsonsovo číslo na vstupu 

do kuželu 
𝑃𝑎1 − (4.7) 

0,70 0,71 

Parsonsovo číslo na výstupu 

z kuželu 
𝑃𝑎𝑛 − (4.8) 

0,70 0,71 

Výstupní úhel první statorové 

lopatky 
𝛼1 ° 

 

15 18,3 

Výstupní úhel poslední 

statorové lopatky 
𝛼𝑛 ° 

 

15 18,3 

Poměr ca/u na vstupu do 

kužele 
(

𝑐𝑎

𝑢
)

1
 − 

 

0,307 0,378 

Poměr ca/u na výstupu 

z kužele 
(

𝑐𝑎

𝑢
)

𝑛
 − 

 

0,307 0,378 
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Délka první statorové lopatky 𝑙1 𝑚 
 

0,0312 0,0351 

Střední průměr lopatkování 

prvního stupně 
𝐷1 𝑚 (4.9) 

0,513 0,558 

Vnější průměr lopatkování 

prvního stupně 
𝐷𝑣1 𝑚 

 

0,544 0,593 

Patní průměr lopatkování 

prvního stupně 
𝐷𝑝1 𝑚 

 

0,482 0,523 

Poměr (l/D) 
(

𝑙

𝐷
)

𝑛
 

− - 

0,090 0,110 

Střední průměr lopatkování 

posledního stupně 
𝐷𝑛 𝑚 (4.10) 

0,530 0,588 

Délka výstupní lopatky 𝑙𝑛 𝑚 
 

0,048 0,064 

Vnější průměr lopatkování 

posledního stupně 
𝐷𝑣𝑛 𝑚 

 

0,578 0,652 

Patní průměr lopatkování 

posledního stupně 
𝐷𝑝𝑛 𝑚 

 

0,482 0,523 

Střední obvodová rychlost 𝑢𝑠 𝑚. 𝑠−1 (4.11) 128,314 140,971 

Počet stupňů na daném 

kuželu 
𝑧 − (4.12) 

8 8       

Výrobní tolerance pro první 

lopatku 
𝑥𝑡1 𝑚𝑚 

 
0,2 0,2 

Výrobní tolerance pro 

poslední lopatku 
𝑥𝑡𝑛 𝑚𝑚 

 
0,2 0,2 

Radiální vůle první lopatky 𝑘1 𝑚𝑚 (4.13) 0,744 0,793 

Radiální vůle poslední 

lopatky 
𝑘𝑛 𝑚𝑚 (4.14) 

0,778 0,852 

Poměrná ztráta radiální 

mezerou první lopatky 
𝜉𝑘1 − (4.15) 

0,1506 0,1401 

Poměrná ztráta radiální 

mezerou poslední lopatky 
𝜉𝑘𝑛 − (4.16) 

0,1015 0,0805 

Ztráta radiální mezerou 𝜉𝑘 − (4.17) 0,1260 0,1103 

Poměrná ztráta rozvějířením 

první lopatky 
𝜉𝑣1 − (4.18) 

0,0033 0,0035 

Poměrná ztráta rozvějířením 

poslední lopatky 
𝜉𝑣2 − (4.19) 

0,0081 0,0120 

Ztráta rozvějířením 𝜉𝑣 − (4.20) 0,0057 0,0078 

Vlhkost páry na začátku 

expanze 
𝑥1 − (4.21) 

1 1 

Vlhkost páry na konci 

expanze 
𝑥𝑛 − (4.22) 

1 1 

Ztráta vlhkostí páry 𝜉𝑥  − (4.23) 0 0 

Reheat faktor 𝑓 − (4.24) 0,0090 0,0132 

Obvodová účinnost pro 

nekonečně dlouhou lopatku 
𝜂∞  − 

 

0,95 0,95 
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Vnitřní účinnost kužele bez 

ztrát výstupní rychlostí 
𝜂𝑖  − (4.25) 

0,832 0,849 

Entalpie páry na výstupu 𝑖𝑛 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.26) 3081,120 2903,620 

Měrný objem páry na 

výstupu 
𝑣𝑛 

 
(4.27) 

0,114 0,233 

Axiální výstupní rychlost 

páry z lopatkování 
𝑐𝐴𝑛 𝑚. 𝑠−1 (4.28) 

40,132 54,681 

Absolutní rychlost páry na 

výstupu z lopatkování 
𝑐2𝑛 𝑚. 𝑠−1 (4.29) 

44,424 58,462 

Ztráta výstupní rychlostí 𝑧𝑐 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.30) 0,987 1,709 

Skutečný spád 𝐻𝑖 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.31) 138,016 176,778 

Skutečná výstupní entalpie 𝑖𝑛′ 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.32) 3082,106

7 

2905,328

7 

Termodynamická účinnost 𝜂𝑡𝑑𝑖 − (4.33) 0,826 0,841 

Vnitřní výkon kužele 𝑃𝑖 𝑘𝑊 (4.34) 3854,781 4937,409 

 

Tab. 16 Výsledky předběžného výpočtu přetlakového lopatkování (2/2) 

Označení Jednotka Rovnice 3. kužel 4. kužel 5. kužel 6. kužel 

𝑖1 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 
 

2905,329 2748,093 2695,774 2526,398 

𝑝1 𝑀𝑃𝑎 
 

0,960 0,390 0,277 0,079 

𝑣1 𝑚3. 𝑘𝑔−1 
 

0,233 0,480 0,644 1,977 

𝑠1 𝑘𝐽. (𝑘𝑔. 𝐾)−1 
 

6,871 6,930 6,955 7,059 

𝑝𝑛  𝑀𝑃𝑎  
 

0,390 0,277 0,079 0,007 

𝑀 𝑘𝑔. 𝑠−1 
 

27,93 26,85 24,86 22,96 

𝜂𝑡𝑑𝑖,𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é − 
 

0,85 0,83 0,83 0,8    
    

𝑖2𝑖𝑧 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.1) 2723,446 2685,910 2488,006 2192,433 

𝐻𝑖𝑧 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.2) 181,882 62,183 207,769 333,965 

𝐻𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.3) 154,600 51,612 172,448 267,172 

𝑖𝑛,𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.4) 2750,729 2696,481 2523,326 2259,226 

𝑣𝑛,𝑝ř𝑒𝑑𝑏ěž𝑛ý 𝑚3. 𝑘𝑔−1 (4.5) 
0,481 0,645 1,975 17,862    

    

𝑃𝑎𝑠 −  (4.6) 0,77 0,78 0,8 0,82 

𝑃𝑎1 − (4.7) 0,71 0,7098 0,72 0,7298 

𝑃𝑎𝑛 − (4.8) 0,72 0,7176 0,728 0,738 

𝛼1 ° 
 

18,4 18,5 18,5 18 

𝛼𝑛 ° 
 

18,4 18,3 24,6 36 

(
𝑐𝑎

𝑢
)

1
 − 

 

0,379 0,357 0,378 0,363 

(
𝑐𝑎

𝑢
)

𝑛
 − 

 

0,351 0,354 0,5 0,789 
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𝑙1 𝑚 
 

0,056 0,0957 0,0883 0,179 

𝐷1 𝑚 (4.9) 0,63 0,698 0,788 0,951 

𝐷𝑣1 𝑚 
 

0,686 0,794 0,876 1,130 

𝐷𝑝1 𝑚 
 

0,574 0,602 0,700 0,772 

(
𝑙

𝐷
)

𝑛
 

− - 

0,157 0,167 0,194 0,369 

𝐷𝑛 𝑚 (4.10) 0,680 0,724 0,868 1,222 

𝑙𝑛 𝑚 
 

0,107 0,121 0,169 0,451 

𝐷𝑣𝑛 𝑚 
 

0,787 0,844 1,036 1,672 

𝐷𝑝𝑛 𝑚 
 

0,573 0,603 0,699 0,771 

𝑢𝑠 𝑚. 𝑠−1 (4.11) 161,212 174,938 203,741 267,319 

𝑧 − (4.12) 5 2 4 4    
    

𝑥𝑡1 𝑚𝑚 
 

0,2 0,2 0,3 0,3 

𝑥𝑡𝑛 𝑚𝑚 
 

0,2 0,2 0,3 0,3 

𝑘1 𝑚𝑚 (4.13) 0,886 0,994 1,176 1,430 

𝑘𝑛 𝑚𝑚 (4.14) 0,987 1,044 1,336 1,972 

𝜉𝑘1 − (4.15) 0,0953 0,0608 0,0752 0,0435 

𝜉𝑘𝑛 − (4.16) 
0,0541 0,0501 0,0437 0,0227 

𝜉𝑘 − (4.17) 0,0747 0,0555 0,0595 0,0331 

𝜉𝑣1 − (4.18) 0,0067 0,0145 0,0102 0,0251 

𝜉𝑣2 − (4.19) 0,0248 0,0278 0,0378 0,1361 

𝜉𝑣 − (4.20) 0,0157 0,0212 0,0240 0,0806 

𝑥1 − (4.21) 1 1 0,9912 0,9404 

𝑥𝑛 − (4.22) 1 0,9912 0,9404 0,8713 

𝜉𝑥  − (4.23) 0 0,0044 0,0342 0,0941 

𝑓 − (4.24) 0,0116 0,0017 0,0062 0,0120 

𝜂∞  − 
 

0,95 0,95 0,95 0,95 

𝜂𝑖  − (4.25) 0,874 0,875 0,844 0,762 

𝑖𝑛 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.26) 2746,344 2693,713 2520,519 2272,056 

𝑣𝑛 
 

(4.27) 0,479 0,644 1,972 17,971 

𝑐𝐴𝑛 𝑚. 𝑠−1 (4.28) 58,435 62,968 106,641 238,630 

𝑐2𝑛 𝑚. 𝑠−1 (4.29) 59,152 64,201 108,434 240,042 

𝑧𝑐 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.30) 1,749 2,061 5,879 28,810 

𝐻𝑖 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.31) 157,235 52,319 169,376 225,531 

𝑖𝑛′ 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.32) 2748,093 2695,774 2526,398 2300,866 

𝜂𝑡𝑑𝑖 − (4.33) 0,864 0,841 0,815 0,675 

𝑃𝑖 𝑘𝑊 (4.34) 4391,587 1404,915 4211,234 5178,926 
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 Detailní výpočet 

 Stručný postup výpočtu 

Přetlakové lopatkování je počítáno metodou 
𝑐𝑎

𝑢
 , kterou je možné použít za následujících podmínek:  

- Hmotnostní průtok stupňovou částí je konstantní 

- Proudění je sledováno na středním průměru po válcové ploše 

- Axiální rychlost na vstupu a výstupu je shodná 

- Stupeň reakce 𝜌 = 0,5 

Výpočet začíná od posledního stupně a je prováděn stupeň po stupni až ke stupni prvnímu. Vychází 

se z parametrů páry za posledním kuželem z předběžného výpočtu a pro účel této práce jsou 

metodou 
𝑐𝑎

𝑢
  počítány i poslední stupně se zkrucovanými lopatkami. 

Výpočet je založen na stanovení ztát a dopočítání parametrů páry před rotorovou řadou. 

Analogicky se dopočítá statorová řada a parametry páry před ní. Tím jsou známé hodnoty pro celý 

stupeň a výpočet pokračuje dále směrem k regulačnímu stupni. 

Následně je nutné porovnat parametry páry za regulačním stupněm vypočítané v kap. 3 s parametry 

páry za regulačním stupněm dopočítanými metodou 
𝑐𝑎

𝑢
. Vyrovnání parametrů páry za regulačním 

stupněm je dosaženo změnou poměru 
𝑢

𝑐𝑖𝑧
 regulačního stupně a úpravou počtu stupňů jednotlivých 

kuželů. 

Pro celé stupně jsou vypočítány vnitřní účinnost a stupeň reakce. 

Na závěr se dopočítá vnitřní výkon turbíny sečtením jednotlivých vnitřních výkonů jednotlivých 

kuželů a regulačního stupně ponížené o mechanické ztráty, ztráty převodovky a ztráty generátoru. 

 

 Vstupní hodnoty výpočtu 

Pro výpočet jednotlivých řad je potřeba znát: 

- Parametry páry za danou řadou (𝑖2, 𝑝2, 𝑣2, 𝑡2, 𝑥2) 

Parametry páry jsou myšleny entalpie, tlak, měrný objem, teploty a suchost. Pro začátek výpočtu 

se uvažují parametry páry na konci přetlakového lopatkování vypočítané v předběžném výpočtu. 

- Hmotnostní průtok stupněm (𝑀) 

Hmotnostní toky jsou tak též předem vypočítány v předběžném výpočtu pro jednotlivé kužely. 
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- Výstupní úhly z rotorové a statorové řady lopatkování (𝛽2, 𝛼1) 

Úhly jsou předběžně odhadnuté v předběžném výpočtu, pro detailní výpočet jsou poupraveny. 

- Délku výstupní hrany rotorové a statorové lopatky příslušné řady (𝑙) 

Délka první 𝑙1 a poslední 𝑙𝑛 lopatky kužele je brána z předběžného výpočtu. Délky zbylých lopatek 

kužele jsou dopočítány dle následujícího vzorce, kde 𝑧 je počet stupňů. 

 
𝑙𝑥 = 𝑙𝑥−1 +

𝑙𝑛 − 𝑙1

2 ∙ 𝑧 − 1
 

 

(4.35) 

- Střední průměr lopatkování příslušné řady 

Střední průměr na vstupu a výstupu do kužele je dán předběžným výpočtem a pro ostatní řady je 

dopočítán ze vztahu: 

 
𝐷𝑥 = 𝐷𝑥−1 +

𝐷𝑛 − 𝐷1

2 ∙ 𝑧 − 1
 

 

(4.36) 

 

 Výpočet rotorové řady 

Vychází z izoentropického spádu na celý stupeň, který vychází z obvodové rychlosti a hodnoty 

Parsonsova čísla. Při výpočtu Parsonsova čísla ve vztahu dominuje výstupní úhel z řady, průtokové 

číslo a ztrátový součinitel. 

Ztrátový součinitel 

Ztrátový součinitel 𝜆2 je uvažován konstantní na hodnotě 0,1198 pro celý výpočet kromě 

posledních stupňů, kde se jeho hodnota výrazně liší od hodnoty pro ostatní stupně.  

Pro poslední stupně se proto ztrátový součinitel volí 𝜆𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é, z něj je dopočítáno Parsonsovo číslo 

a z něj tlakové číslo stupně ze vztahu: 

 
𝛹𝑆𝑇 =

2

𝑃𝑎2
 

 

(4.37) 

Pro dané tlakové číslo se odečte ztrátový součinitel z grafu, ze kterého vychází následující 

závislost: 

 𝜆2 = 0,0013467 ∙ 𝛹2
4 − 0,01715784 ∙ 𝛹2

3 + 0,09029577 ∙ 𝛹2
2

− 0,20281011 ∙ 𝛹2 + 0,23061731 

 

(4.38) 

Iteračně je volený ztrátový součinitel 𝜆𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é dosazován do té doby, než je shodný se ztrátovým 

součinitelem odečteným z grafu. 

Daný postup platí jako pro jak pro rotorové, tak pro statorové lopatky posledních stupňů. 
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Axiální průtočná plocha 

 𝑆2𝑎 = 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑙2 (4.39) 

Obvodová rychlost 

 𝑢2 = 𝜋 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑛 (4.40) 

Absolutní axiální rychlost 

 
𝑐2𝑎 =

𝑀 ∙ 𝑣2

𝑆2𝑎
 

 

 

(4.41) 

Průtokové číslo řady 

 𝜑 =
𝑐2𝑎

𝑢2
 

 

(4.42) 

Parsonsovo číslo 

 
𝑃𝑎2 =

1

𝜆2

sin2(𝛽2)
∙ 𝜑2 +

2
𝑡𝑔(𝛽2) 

∙ 𝜑 − 1
 

 

(4.43) 

Izoentropický spád na stupeň 

 
𝐻𝑖𝑧

𝑆𝑇 =
𝑢2

2

𝑃𝑎2
 

 

(4.44) 

Izoentropický spád na rotor 

 
𝐻𝑖𝑧

𝑅 =
𝐻𝑖𝑧

𝑆𝑇

2
 

 

(4.45) 

Tlakové číslo rotoru 

 

𝛹2 =

2
𝑃𝑎2

2
 

 

(4.46) 

 

 Ztráty ve stupni a vnitřní účinnost 

 

Poměrná ztráta radiální mezerou 

Tolerance radiální vůle v lopatkování volena z Tab. 13. 
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Vnější průměr lopatkování 

 𝐷𝑣 = 𝐷𝑥 + 𝑙𝑥 (4.47) 

Radiální vůle lopatky 

 
𝑘𝑥 =

𝐷𝑣

1000
+ 𝑥 

(4.48) 

Poměrná ztráta radiální mezerou rotoru  

 
𝜉𝑘2 =

0,3 + 𝑘𝑥

𝑙2
∙ 4,5 − 𝑘𝑏 

(4.49) 

Korekční součinitel zahrnující vliv bandáže 𝑘𝑏 = 0,02 je volen dle [2] a je uplatněn u všech 

rotorových řad vyjma řad posledního kužele. 

Poměrná ztráta radiální mezerou statoru  

 
𝜉𝑘1 =

0,3 + 𝑘𝑥

𝑙1
∙ 4,5 

(4.50) 

 

Poměrná ztráta rozvějířením 

Poměrná ztráta rozvějířením rotoru 

 

𝜉𝑣2 =
(

𝑙2
𝐷2

)
2

2
 

 

 

(4.51) 

Poměrná ztráta rozvějířením statoru 

 

𝜉𝑣1 =
(

𝑙1
𝐷1

)
2

2
 

 

(4.52) 

 

Poměrná ztráta tlumícím drátem 

Tato ztráta je uvažována pouze pro rotorové lopatky posledního kužele. Průměr tlumícího drátu je 

brán dle [2], 𝛿𝑑 = 6 𝑚𝑚. 

Průměr pro umístění tlumícího drátu 

 𝐷𝑑 = 0,85 ∙ 𝑙2 + 𝐷2 (4.53) 
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Poměrná ztráta tlumícím drátem 

 
𝜉𝑑 = 0,64 ∙

𝛿𝑑 ∙ 𝐷𝑑

𝐷2 ∙ 𝑙2
 

 

(4.54) 

 

Obvodová účinnost nekonečně dlouhých lopatek 

 𝜂∞ = 0,468089 + 1,46673 ∙ 𝑃𝑎2 − 1,41229 ∙ 𝑃𝑎2
2 + 0,415374 ∙ 𝑃𝑎2

3 (4.55) 

 

Vnitřní účinnost stupně bez vlivu ztráty vlhkostí páry 

 𝜂𝑖
′ = 𝜂∞ ∙ (1 − 𝜉𝑘1 − 𝜉𝑘2 − 𝜉𝑣1 − 𝜉𝑣2 − 𝜉𝑑) (4.56) 

 

Poměrná ztráta vlhkostí páry 

Pro výpočet této ztráty je nutné znát i parametry páry před statorem. 

Skutečný spád stupně 

 𝐻𝑆𝑇 = 𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 ∙ 𝜂𝑖 

 

(4.57) 

Ztráty ve stupni 

 𝑧𝑆𝑇 = 𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 − 𝐻𝑆𝑇 (4.58) 

Entalpie za rotorem při izoentropickém spádu 

 𝑖2𝑖𝑧 = 𝑖2 − 𝑧𝑆𝑇 (4.59) 

Entalpie před statorem 

 𝑖0 = 𝑖2𝑖𝑧 + 𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 (4.60) 

Entropie před statorem 

 𝑠0 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2𝑖𝑧) (4.61) 

Tlak před statorem 

 𝑝0 = 𝑓(𝑖0; 𝑠0) (4.62) 

Suchost páry před statorem 

 𝑥0 = 𝑓(𝑝0; 𝑖0) (4.63) 
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Suchost páry za rotorem 

 𝑥2 = 𝑓(𝑝2 ; 𝑖2) (4.64) 

Poměrná ztráta vlhkostí páry 

 
𝜉𝑥 = 1 −

𝑥0 + 𝑥2

2
 

 

(4.65) 

Poměrná ztráta vlhkostí páry v rotoru 

 𝜉𝑥2 = 0,55 ∙ 𝜉𝑥 (4.66) 

Poměrná ztráta vlhkostí páry ve statoru 

 𝜉𝑥1 = 0,45 ∙ 𝜉𝑥 (4.67) 

Vnitřní účinnost stupně 

 𝜂𝑖 = 𝜂∞ ∙ (1 − 𝜉𝑘1 − 𝜉𝑘2 − 𝜉𝑣1 − 𝜉𝑣2 − 𝜉𝑑 − 𝜉𝑥) (4.68) 

Vnitřní účinnost rotoru 

Obvodová účinnost rotoru 

 
𝜂𝑠𝑢

𝑅 = 1 − 2 ∙ 𝜆2 ∙
1

𝛹2 ∙ sin2(𝛽2)
∙ 𝜑2 

 

(4.69) 

Vnitřní účinnost rotoru 

 𝜂𝑖
𝑅 = 𝜂𝑠𝑢 ∙ (1 − 𝜉𝑘2 − 𝜉𝑣2 − 𝜉𝑑 − 𝜉𝑥2) (4.70) 

Vnitřní účinnost statoru 

Obvodová účinnost statoru 

 
𝜂𝑠𝑢

𝑆 = 1 − 2 ∙ 𝜆1 ∙
1

𝛹1 ∙ sin2(𝛼1)
∙ 𝜑2 

 

(4.71) 

Vnitřní účinnost statoru 

 𝜂𝑖
𝑆 = 𝜂𝑠𝑢 ∙ (1 − 𝜉𝑘1 − 𝜉𝑣1 − 𝜉𝑥1) (4.72) 

 Parametry páry před rotorem 

Pro následující výpočet statorové řady je nutné znát parametry páry za rotorovou řadou lopatek. 

Skutečný spád na rotoru 

 𝐻𝑅 = 𝐻𝑖𝑧
𝑅 ∙ 𝜂𝑖

𝑅 (4.73) 
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Ztráty v rotoru 

 𝑧𝑅 = 𝐻𝑖𝑧
𝑅 − 𝐻𝑅 (4.74) 

Entalpie na výstupu z rotoru při izoentropické expanzi 

 𝑖2𝑖𝑧′ = 𝑖2 − 𝑧𝑅 (4.75) 

Entalpie páry před rotorem 

 𝑖1 = 𝑖2𝑖𝑧
′ + 𝐻𝑖𝑧

𝑅  (4.76) 

Entropie páry před rotorem 

 𝑠1 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2𝑖𝑧
′ ) (4.77) 

Tlak páry před rotorem  

 𝑝1 = 𝑓(𝑖1; 𝑠1) (4.78) 

Teplota páry před rotorem  

 𝑡1 = 𝑓(𝑖1; 𝑠1) (4.79) 

Měrný objem páry před rotorem  

 𝑣1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) (4.80) 

Suchost páry před rotorem  

 𝑥1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) (4.81) 

 

 Výpočet statorové řady 

Výpočet statorové řady je analogický s výpočtem rotorové řady. Ztrátový součinitel je volen stejně 

jako u rotorové řady, pro poslední kužel vychází iteračně z grafu, pro další řady zůstává konstantní. 

Axiální průtočná plocha 

 𝑆1𝑎 = 𝜋 ∙ 𝐷1 ∙ 𝑙1 (4.82) 

Obvodová rychlost 

 𝑢1 = 𝜋 ∙ 𝐷1 ∙ 𝑛 (4.83) 
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Absolutní axiální rychlost 

 
𝑐1𝑎 =

𝑀 ∙ 𝑣1

𝑆1𝑎
 

 

 

(4.84) 

Průtokové číslo řady 

 𝜑 =
𝑐1𝑎

𝑢1
 

 

(4.85) 

Parsonsovo číslo 

 
𝑃𝑎1 =

1

𝜆2

sin2(𝛼1)
∙ 𝜑2 +

2
𝑡𝑔(𝛼1) 

∙ 𝜑 − 1
 

 

(4.86) 

Izoentropický spád na stupeň 

 
𝐻𝑖𝑧

𝑆𝑇 =
𝑢1

2

𝑃𝑎1
 

 

(4.87) 

Izoentropický spád na statoru 

 
𝐻𝑖𝑧

𝑆 =
𝐻𝑖𝑧

𝑆𝑇

2
 

 

(4.88) 

Tlakové číslo statoru 

 

𝛹1 =

2
𝑃𝑎1

2
 

 

(4.89) 

 

 Parametry páry před statorem 

Skutečný spád na statoru 

 𝐻𝑆 = 𝐻𝑖𝑧
𝑆 ∙ 𝜂𝑖

𝑆 (4.90) 

Ztráty ve statoru 

 𝑧𝑆 = 𝐻𝑖𝑧
𝑆 − 𝐻𝑆 (4.91) 

Entalpie na výstupu ze statoru při izoentropické expanzi 

 𝑖1𝑖𝑧 = 𝑖1 − 𝑧𝑆 (4.92) 
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Entalpie páry před statorem 

 𝑖0 = 𝑖1𝑖𝑧 + 𝐻𝑖𝑧
𝑆  (4.93) 

Entropie páry před statorem 

 𝑠0 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1𝑖𝑧) (4.94) 

Tlak páry před statorem  

 𝑝0 = 𝑓(𝑖0; 𝑠0) (4.95) 

Teplota páry před statorem  

 𝑡0 = 𝑓(𝑖0; 𝑠0) (4.96) 

Měrný objem páry před statorem  

 𝑣0 = 𝑓(𝑝0; 𝑖0) (4.97) 

Suchost páry před statorem  

 𝑥0 = 𝑓(𝑝0; 𝑖0) (4.98) 

 

 Parametry celých stupňů 

Izoentropický spád na stupeň 

 𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 = 𝑖0 − 𝑖2𝑖𝑧 (4.99) 

Vnitřní účinnost stupně 

 
𝜂𝑖 =

𝐻𝑅 + 𝐻𝑆

𝐻𝑖𝑧
 

(4.100) 

Stupeň reakce 

 
𝜌 =

𝐻𝑖𝑧
𝑅

𝐻𝑖𝑧
 

(4.101) 

 

 Rychlostní trojúhelníky 

 

4.2.9.1 Stator 

Pro výstupní rychlosti ze statoru v axiálním směru platí: 

 𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 (4.102) 
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Absolutní rychlost na výstupu ze statoru 

 𝑐1 =
𝑐1𝑎

sin(𝛼1)
 

(4.103) 

Relativní rychlost na výstupu ze statoru 

 
𝑤1 = √𝑐1

2 + 𝑢1
2 − 2 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑢1 ∙ cos (𝛼1) 

(4.104) 

Výstupní úhel relativní rychlosti 

 𝛽1 = arcsin (
𝑤1𝑎

𝑤1
) 

(4.105) 

Absolutní rychlost na výstupu ze statoru v obvodovém směru 

 𝑐1𝑢 = 𝑐1 ∙ cos (𝛼1) (4.106) 

Relativní rychlost na výstupu ze statoru v obvodovém směru 

 𝑤1𝑢 = 𝑤1 ∙ cos (𝛽1) (4.107) 

 

4.2.9.2 Rotor 

Pro výstupní rychlosti z rotoru v axiálním směru platí: 

 𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 (4.108) 

Relativní rychlost na výstupu ze statoru 

 𝑤2 =
𝑤2𝑎

sin(𝛽2)
 (4.109) 

Absolutní rychlost na výstupu ze statoru 

 
𝑐2 = √𝑤2

2 + 𝑢2
2 − 2 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑢2 ∙ cos (𝛽2) 

(4.110) 

Výstupní úhel absolutní rychlosti 

 𝛼2 = arcsin (
𝑐2𝑎

𝑐2
) 

(4.111) 

Absolutní rychlost na výstupu z rotoru v obvodovém směru 

 𝑐2𝑢 = 𝑐2 ∙ cos (𝛼2) (4.112) 

Relativní rychlost na výstupu z rotoru v obvodovém směru 

 𝑤2𝑢 = 𝑤2 ∙ cos (𝛽2) (4.113) 
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  Výkon turbíny 

4.2.10.1 Vnitřní výkon přetlakové části turbíny 

Vnitřní výkon je počítán zvlášť pro každý kužel, jelikož hmotnostní průtok lopatkováním není 

konstantní. Celkový vnitřní výkon přetlakové části lopatkování se získá součtem jednotlivých 

vnitřních výkonů všech kuželů. 

Součet izoentropických spádů 

 
∑ ℎ𝑖𝑧 = 𝐻𝑖𝑧𝑖

𝑅 + 𝐻𝑖𝑧𝑖

𝑆

𝑛

𝑖=1

 
 

(4.114) 

Entalpie při izoentropické expanzi na výstupu z turbíny 

Zjistí se v závislosti na tlaku na výstupu z turbíny a entropii za regulačním stupněm  

 𝑖2𝑖𝑧
𝑇 = 𝑓(𝑝2

𝑇; 𝑠𝐴2) (4.115) 

Izoentropický spád přetlakové části lopatkování turbíny 

 𝐻𝑖𝑧
𝑆Č = 𝑖0

1 − 𝑖2𝑖𝑧
28  (4.116) 

Reheat faktor 

 
𝑓𝑆Č =

∑ ℎ𝑖𝑧

𝐻𝑖𝑧
𝑆Č

− 1 
 

(4.117) 

Skutečný spád přetlakové části lopatkování turbíny  

 𝐻𝑆Č = 𝑖0
1 − 𝑖2

28 (4.118) 

Vnitřní účinnost přetlakové části lopatkování turbíny 

 
𝜂𝑖

𝑆Č =
𝐻𝑆Č

𝐻𝑖𝑧
𝑆Č

 
 

(4.119) 

Skutečný spád na kužel 

Horní index A označuje první stupeň daného kužele a index Z poslední stupeň daného kužele. 

Spodní index x značí číslo kužele. 

 𝐻𝑥 = 𝑖0
𝐴 − 𝑖2

𝑍 (4.120) 

Ztráta výstupní rychlostí 

 
𝑧𝑐 =

𝑐228

2

2
 

(4.121) 
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Skutečný spád posledního kužele 

 𝐻6 = 𝑖0
𝐴 − 𝑖2

𝑍 − 𝑧𝑐 (4.122) 

Vnitřní výkon daného kužele 

 𝑃𝑖,𝑥 = 𝐻𝑥 ∙ 𝑀𝑥 (4.123) 

Celkový vnitřní výkon přetlakového lopatkování 

 𝑃𝑖
𝑆Č = ∑ 𝑃𝑖,𝑥 

(4.124) 

 

4.2.10.2 Svorkový výkon turbíny 

Celkový vnitřní výkon turbíny 

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑖
𝑅𝑆 + 𝑃𝑖

𝑆Č (4.125) 

Termodynamická účinnost turbíny  

 
𝜂𝑡𝑑𝑖

𝑇 =
𝑖0

′ − 𝑖2
28 − 𝑧𝑐

𝑖0
′ − 𝑖2𝑖𝑧

28  

 

(4.126) 

Svorkový výkon 

 𝑃𝑆𝑉 = 𝑃𝑖 ∙ 𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ ∙ 𝜂𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑 ∙ 𝜂𝑔𝑒𝑛 (4.127) 

Jednotlivé účinnosti, tj. mechanická, převodovky a generátoru jsou voleny dle [2]. 

 

 Výsledky 

Počet stupňů z předběžného výpočtu je poupraven, tak aby se detailním výpočtem přetlakového 

lopatkování metodou 
𝑐𝑎

𝑢
  dosáhlo potřebných parametrů v odběrech a stejných parametrů páry za 

regulačním stupněm. Rozdíly v počtech stupňů z jednotlivých výpočtů jsou vidět v Tab. 17. 

Tab. 17 Počet stupňů na daném kuželu z předběžného výpočtu a reálný počet 

 Kužel 1 Kužel 2 Kužel 3 Kužel 4 Kužel 5 Kužel 6 

Počet stupňů- předběžný 

výpočet 

8 8 5 2 4 4 

Počet stupňů- detailní 

výpočet 

7 8 5 2 3 3 
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Pro každou lopatkovou řadu byly v detailním výpočtu spočítány parametry, jak geometrické, tak 

termodynamické. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách Tab. 23 až Tab. 30. 

Vnitřní účinnost je nižší jak pro první stupně, tak pro stupně poslední. První stupně mají vyšší 

poměrnou ztrátu radiální mezerou. U posledních stupňů se zvyšuje ztráta rozvějířením a ztráta 

vlhkostní páry, navíc, lopatky posledních stupňů jsou počítané jako prizmatické, i když ve 

skutečnosti jsou zkrucované. Výpočet pro poslední stupně je proto brán pouze jako orientační. 

Dále byly počítány parametry pro jednotlivé stupně, které jsou uvedeny v Tab. 20. I přesto, že se 

jedná o přetlakové lopatkování, stupeň reakce není přesně roven hodnotě 0,5, ale pohybuje se 

v rozmezí 0,42 ÷ 0,54. 

Rychlosti pro sestrojení rychlostních trojúhelníků jednotlivých stupňů jsou uvedeny v Tab. 21 

a Tab. 22.  Rychlostní trojúhelníky pro první a poslední stupeň každého kužele jsou vykresleny 

v Příloze A na Obr. 35 až Obr. 46. 

Jedny z nejdůležitějších parametrů parní turbíny jsou termodynamická účinnost a svorkový výkon 

počítaný na závěr detailního výpočtu. Parní turbína pracuje s účinností 80,5% a generuje 

24,71 𝑀𝑊 elektrické energie. 

Tab. 18 Vnitřní výkon regulačního stupně (0) a jednotlivých kuželů (rovnice (4.123)) 

Kužel 
 

0 1 2 3 4 5 6 

Vnitřní výkon 

kužele 
𝑘𝑊 1968,8 

 

3678,7 4993,6 4069,4 1946,9 4056,2 5192,8 

 

Tab. 19 Termodynamická účinnost a svorkový výkon turbíny 

Název Označení Rovnice Hodnota Jednotka 

Entalpie při izoentropické expanzi na 

výstupu z turbíny 
𝑖2𝑖𝑧

28  
 

2097,08 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 

Skutečný spád na SČ 𝐻𝑆Č (4.118) 922,47 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 

Izoentropický spád na SČ 𝐻𝑖𝑧
𝑆Č (4.116) 1126,17 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 

Vnitřní účinnost SČ 𝜂𝑖
𝑆Č (4.119) 0,819 − 

Součet izoentropických spádů ∑ ℎ𝑖𝑧 
(4.114) 

1211,25 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 

Refeat faktor 𝑓𝑆Č (4.117) 0,0755 − 

Ztráta výstupní rychlostí 𝑧𝑐 (4.121) 29,27 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 

Termodynamická účinnost turbíny 𝜂𝑡𝑑𝑖
𝑇  (4.126) 0,805 − 

Celkový vnitřní výkon turbíny 𝑃𝑖 (4.125) 25906,65 𝑘𝑊 

Mechanická účinnost 𝜂𝑚𝑒𝑐ℎ  0,99 − 

Účinnost převodovky 𝜂𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑  0,988 − 

Účinnost generátoru 𝜂𝑔𝑒𝑛  0,975 − 

Svorkový výkon turbíny 𝑃𝑆𝑉 (4.127) 24,706 𝑀𝑊 
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Tab. 20 Parametry jednotlivých stupňů 

Stupeň Izoentropický spád na stupeň Vnitřní účinnost stupně Stupeň reakce 

Značení 𝑯𝒊𝒛 𝜼𝒊 𝝆 

Jednotka 𝒌𝑱. 𝒌𝒈−𝟏 − − 

Rovnice (4.99) (4.100) (4.101) 

    

1 27,982 0,706 0,42 

2 26,142 0,704 0,45 

3 25,404 0,719 0,46 

4 24,883 0,732 0,46 

5 24,834 0,746 0,46 

6 25,417 0,750 0,47 

7 25,669 0,758 0,47 

8 31,183 0,705 0,45 

9 29,530 0,727 0,46 

10 28,398 0,744 0,47 

11 27,935 0,760 0,47 

12 28,202 0,769 0,48 

13 28,693 0,779 0,48 

14 29,741 0,800 0,49 

15 31,917 0,788 0,49 

16 41,098 0,774 0,47 

17 36,791 0,804 0,48 

18 34,689 0,820 0,48 

19 33,705 0,829 0,49 

20 33,416 0,836 0,49 

21 42,800 0,829 0,49 

22 44,295 0,836 0,50 

23 75,194 0,789 0,49 

24 66,248 0,828 0,50 

25 58,569 0,836 0,54 

26 109,747 0,885 0,38 

27 98,242 0,813 0,52 

28 99,980 0,784 0,52 

 

Tab. 21 Rychlosti a úhly na výstupu ze statorové řady jednotlivých stupňů 

Stupeň 𝒖𝟏 𝒄𝟏 𝒘𝟏 𝜶𝟏 𝜷𝟏 

𝒎. 𝒔−𝟏 𝒎. 𝒔−𝟏 𝒎. 𝒔−𝟏 ° ° 

Rovnice (4.83) (4.103) (4.104)  (4.105) 

      

1 125,51 174,34 59,96 13,51 42,78 

2 126,26 155,89 46,93 14,90 58,68 
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3 127,01 153,79 45,17 14,95 61,45 

4 127,75 152,41 43,99 15,00 63,74 

5 128,50 153,85 44,31 14,85 62,86 

6 129,25 153,89 44,12 14,91 63,83 

7 130,00 154,91 44,58 14,97 63,85 

8 137,32 173,67 61,10 18,30 63,18 

9 138,29 168,91 57,60 18,37 67,54 

10 139,27 165,61 55,34 18,44 71,19 

11 140,24 165,41 54,63 18,32 72,11 

12 141,21 164,81 54,16 18,39 73,73 

13 142,18 167,38 55,13 18,29 72,32 

14 143,16 169,90 56,52 18,37 71,34 

15 144,13 176,39 60,06 18,28 67,11 

16 155,04 206,69 77,15 18,42 57,84 

17 157,78 194,63 67,01 18,38 66,32 

18 160,52 187,32 61,39 18,33 73,64 

19 163,27 183,09 58,59 18,35 79,66 

20 166,01 182,41 57,90 18,36 82,94 

21 171,77 208,70 71,14 18,48 68,42 

22 175,99 210,54 70,36 18,32 70,16 

23 193,92 283,18 119,34 19,46 52,24 

24 201,78 268,70 108,21 21,04 63,07 

25 209,63 245,73 103,40 24,65 82,38 

26 234,03 531,13 317,02 18,05 31,27 

27 260,66 328,24 159,92 28,69 80,18 

28 287,29 353,26 199,22 34,32 88,72 
 

Tab. 22 Rychlosti a úhly na výstupu z rotorové řady jednotlivých stupňů 

Stupeň 𝒖𝟐 𝒄𝟐 𝒘𝟐 𝜶𝟐 𝜷𝟐 

𝒎. 𝒔−𝟏 𝒎. 𝒔−𝟏 𝒎. 𝒔−𝟏 ° ° 

Rovnice (4.40) (4.110) (4.109) (4.111)  

      

1 125,88 45,12 151,58 63,36 15,43 

2 126,63 44,32 151,41 63,97 15,25 

3 127,38 43,02 149,72 66,67 15,30 

4 128,13 42,19 148,62 68,92 15,36 

5 128,88 41,89 148,33 70,31 15,42 

6 129,63 43,11 151,62 67,23 15,20 

7 130,38 43,78 152,94 66,92 15,27 

8 137,81 57,99 168,34 68,01 18,63 

9 138,78 55,41 164,51 72,07 18,69 

10 139,75 53,84 162,01 75,30 18,75 

11 140,72 53,14 160,83 77,50 18,82 

12 141,70 53,70 163,07 76,20 18,65 
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13 142,67 54,59 164,80 75,79 18,73 

14 143,64 57,14 170,37 71,80 18,58 

15 144,62 60,76 176,36 68,30 18,67 

16 156,41 70,28 197,78 63,78 18,59 

17 159,15 62,48 186,80 73,46 18,70 

18 161,89 59,02 181,90 79,76 18,62 

19 164,64 57,69 180,14 83,91 18,57 

20 167,38 57,72 179,47 87,44 18,74 

21 173,88 68,67 204,69 73,08 18,72 

22 178,10 70,17 209,64 73,01 18,67 

23 197,85 115,02 279,70 55,38 19,78 

24 205,70 107,34 264,59 68,52 22,18 

25 213,56 110,65 259,00 78,74 24,77 

26 247,35 157,03 317,39 78,94 29,05 

27 273,97 178,87 352,87 79,74 29,92 

28 300,60 241,95 390,02 88,73 38,33 

 

 

Tab. 23 Parametry jednotlivých lopatkových řad (1/8) 

 
Značení Jednotka Rovnice KUŽEL 1 

Stupeň 
  

 1 

Řada    1 2 

Délka lopatky 𝑙 𝑚 (4.35) 0,031 0,032 

Střední průměr 𝐷 𝑚 (4.36) 0,510 0,512 

Entalpie za rotorem nebo 

statorem 
𝑖2 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1  

3237,290 3228,291 

Tlak za rotorem nebo statorem 𝑝2 𝑀𝑃𝑎  4,101 3,940 

Měrný objem za rotorem nebo 

statorem 
𝑣2 𝑚3. 𝑘𝑔−1 

 

 

0,073 0,075 

Teplota za rotorem nebo 

statorem 
𝑡2 °𝐶  

410,433 405,462 

Suchost za rotorem nebo 

statorem 
𝑥2 −  

1 1 

Hmotnostní průtok 𝑀 𝑘𝑔. 𝑠−1  27,93 27,93 

Výstupní úhel z řady 𝛼1;  𝛽2 °  13,51 15,43 

Axiální průtočná plocha 𝑆𝑎 𝑚2 (4.39) 

(4.82) 0,050 0,052 

Obvodová rychlost 𝑢 𝑚. 𝑠−1 (4.40) 

(4.83) 125,507 125,881 

Axiální absolutní rychlost na 

výstupu z řady 
𝑐𝑎 𝑚. 𝑠−1 (4.41) 

(4.84) 40,728 40,329 

Ztrátový součinitel  𝜆 −  0,1198 0,1198 
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Průtokové číslo 𝜑 − (4.42) 

(4.85) 0,325 0,320 

Parsonsovo číslo 𝑃𝑎 − (4.43) 

(4.86) 0,517 0,669 

Izoentropický spád na stupeň 𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.44) 

(4.87) 30,439 23,692 

Izoentropický spád na rotor 𝐻𝑖𝑧
𝑆 , 𝐻𝑖𝑧

𝑅  𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.45) 

(4.88) 15,220 11,846 

Tlakové číslo stupně  𝛹𝑆𝑇 − (4.37) 3,865 2,990 

Radiální vůle 𝑘𝑋 𝑚𝑚 (4.48) 0,841 0,844 

Poměrná ztráta radiální mezerou 𝜉𝑘1, 𝜉𝑘2 − (4.49) 

(4.50) 0,165 0,139 

Poměrná ztráta rozvějířením 𝜉𝑣1, 𝜉𝑣2 − (4.51) 

(4.52) 0,002 0,002 

Poměrná ztráta tlumícím drátem 𝜉𝑑 − (4.54) 0 0 

  𝜂∞  − (4.55) 0,906 0,942 

Ztráty ve stupni 𝑧𝑠𝑡 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.58)  8,233 

Izoentalpie za rotorem nebo 

statorem 
𝑖2𝑖𝑧 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.59) 

 3220,058 

Poměrná ztráta vlhkostí páry 𝜉𝑥 − (4.66) 

(4.67) 0 0 

Obvodová účinnost rotoru/ 

statoru 
𝜂𝑢

𝑅 , 𝜂𝑢
𝑆 − (4.69)  

(4.71) 0,847 0,884 

Vnitřní účinnost rotoru/statoru 𝜂𝑖
𝑅, 𝜂𝑖

𝑆 − (4.70) 

(4.72) 0,706 0,760 

Vnitřní účinnost stupně 𝜂𝑖
𝑆𝑇 − (4.68)  0,653 

Skutečný spád rotoru/statoru 𝐻𝑅, 𝐻𝑆 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.73) 

(4.90) 10,750 8,999 

Ztráty v rotoru/ statoru 𝑧𝑅 , 𝑧𝑆 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.74) 

(4.91) 4,469 2,848 

Izoentalpie na výstupu z rotoru 𝑖2𝑖𝑧
′ , 𝑖1𝑖𝑧 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.75) 

(4.92) 3232,820 3225,443 

Entalpie na vstupu do řady 𝑖1 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 (4.76) 

(4.93) 3248,040 3237,290 

Entropie na vstupu do řady 𝑠1 𝑘𝐽. (𝑘𝑔. 𝐾)−1 (4.77) 

(4.94) 6,788 6,794 

Tlak na vstupu do řady 𝑝1 𝑀𝑃𝑎 (4.78) 

(4.95) 4,314 4,101 

Teplota na vstupu do řady 𝑡1 °𝐶 (4.79) 

(4.96) 416,477 410,433 

Suchost na vstupu do řady 𝑥1 − (4.81) 

(4.97) 1,000 1,000 

Měrný objem na vstupu do řady 𝑣1 𝑚3. 𝑘𝑔−1 (4.80) 

(4.98) 0,070 0,073 
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Tab. 24 Parametry jednotlivých lopatkových řad (2/8) 

 KUŽEL 1 

Stupeň 2 3 4 5 

Řada 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝑙 0,034 0,035 0,036 0,038 0,039 0,040 0,041 0,043 

𝐷 0,513 0,515 0,516 0,518 0,519 0,521 0,522 0,524 

𝑖2 3218,998 3209,880 3200,645 3191,606 3182,385 3173,381 3163,911 3154,863 

𝑝2 3,777 3,628 3,479 3,342 3,205 3,079 2,948 2,831 

𝑣2 0,078 0,081 0,084 0,086 0,089 0,093 0,096 0,099 

𝑡2 400,3 395,3 390,2 385,3 380,2 375,3 370,1 365,1 

𝑥2 1 1 1 1 1 1 1 1 

𝑀 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 

𝛼1;  𝛽2 14,9 15,25 14,95 15,3 15 15,36 14,85 15,42 

𝑆𝑎 0,054 0,057 0,059 0,061 0,063 0,066 0,068 0,070 

𝑢 126,3 126,6 127 127,4 127,8 128,1 128,5 128,9 

𝑐𝑎 40,085 39,825 39,675 39,508 39,446 39,366 39,431 39,440 

𝜆 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 

𝜑 0,317 0,314 0,312 0,310 0,309 0,307 0,307 0,306 

𝑃𝑎 0,637 0,676 0,660 0,698 0,678 0,715 0,673 0,726 

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 25,012 23,707 24,446 23,251 24,077 22,952 24,543 22,883 

𝐻𝑖𝑧
𝑆 , 𝐻𝑖𝑧

𝑅  12,506 11,853 12,223 11,626 12,038 11,476 12,271 11,441 

𝛹𝑆𝑇 3,138 2,957 3,031 2,866 2,950 2,796 2,972 2,755 

𝑘𝑋 0,847 0,850 0,852 0,855 0,858 0,861 0,864 0,866 

𝜉𝑘1, 𝜉𝑘2 0,153 0,128 0,143 0,118 0,134 0,110 0,126 0,103 

𝜉𝑣1, 𝜉𝑣2 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

𝜉𝑑 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂∞ 0,937 0,943 0,940 0,945 0,943 0,947 0,942 0,947 

𝑧𝑠𝑡 
 

7,731 
 

7,129 
 

6,658 
 

6,316 

𝑖2𝑖𝑧 
 

3202,149 
 

3184,477 
 

3166,723 
 

3148,547 

𝜉𝑥 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂𝑢
𝑅 , 𝜂𝑢

𝑆 0,879 0,884 0,884 0,884 0,887 0,885 0,887 0,885 

𝜂𝑖
𝑅, 𝜂𝑖

𝑆 0,743 0,769 0,756 0,777 0,766 0,785 0,772 0,791 

𝜂𝑖
𝑆𝑇 

 
0,674 

 
0,693 

 
0,710 

 
0,724 

𝐻𝑅, 𝐻𝑆 9,293 9,118 9,235 9,039 9,221 9,004 9,470 9,047 

𝑧𝑅 , 𝑧𝑆 3,213 2,736 2,988 2,587 2,818 2,472 2,801 2,394 

𝑖2𝑖𝑧
′ , 𝑖1𝑖𝑧 3215,785 3207,145 3197,657 3189,019 3179,568 3170,909 3161,109 3152,469 

𝑖1 3228,291 3218,998 3209,880 3200,645 3191,606 3182,385 3173,381 3163,911 

𝑠1 6,798 6,803 6,807 6,812 6,816 6,820 6,824 6,828 

𝑝1 3,940 3,777 3,628 3,479 3,342 3,205 3,079 2,948 

𝑡1 405,462 400,312 395,300 390,206 385,253 380,185 375,264 370,070 

𝑥1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

𝑣1 0,075 0,078 0,081 0,084 0,086 0,089 0,093 0,096 
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Tab. 25 Parametry jednotlivých lopatkových řad (3/8) 

 KUŽEL 1 KUŽEL 2 

Stupeň 6 7 8 9 

Řada 11 12 13 14 15 16 17 18 

𝑙 0,044 0,045 0,047 0,048 0,035 0,037 0,039 0,041 

𝐷 0,525 0,527 0,528 0,530 0,558 0,560 0,562 0,564 

𝑖2 3145,298 3135,793 3126,046 3116,329 3105,241 3094,347 3083,500 3072,884 

𝑝2 2,709 2,595 2,480 2,372 2,244 2,128 2,017 1,915 

𝑣2 0,103 0,107 0,111 0,115 0,120 0,126 0,131 0,137 

𝑡2 359,901 354,725 349,400 344,116 337,988 332,018 326,061 320,265 

𝑥2 1 1 1 1 1 1 1 1 

𝑀 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 

𝛼1;  𝛽2 14,91 15,2 14,97 15,27 18,3 18,63 18,37 18,69 

𝑆𝑎 0,073 0,075 0,077 0,080 0,062 0,065 0,069 0,073 

𝑢 129,254 129,629 130,003 130,378 137,319 137,806 138,292 138,779 

𝑐𝑎 39,597 39,752 40,016 40,279 54,530 53,777 53,232 52,716 

𝜆 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 

𝜑 0,306 0,307 0,308 0,309 0,397 0,390 0,385 0,380 

𝑃𝑎 0,680 0,704 0,679 0,700 0,628 0,669 0,668 0,707 

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 24,574 23,883 24,885 24,275 30,040 28,369 28,630 27,235 

𝐻𝑖𝑧
𝑆 , 𝐻𝑖𝑧

𝑅  12,287 11,941 12,443 12,138 15,020 14,185 14,315 13,618 

𝛹𝑆𝑇 2,942 2,843 2,945 2,856 3,186 2,988 2,994 2,828 

𝑘𝑋 0,869 0,872 0,875 0,878 0,893 0,897 0,901 0,905 

𝜉𝑘1, 𝜉𝑘2 0,120 0,097 0,114 0,091 0,153 0,125 0,139 0,112 

𝜉𝑣1, 𝜉𝑣2 0,004 0,004 0,004 0,004 0,002 0,002 0,002 0,003 

𝜉𝑑 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂∞ 0,943 0,946 0,943 0,945 0,935 0,942 0,941 0,946 

𝑧𝑠𝑡 
 

6,346 
 

6,205  9,202  8,067 

𝑖2𝑖𝑧 
 

3129,446 
 

3110,124  3085,145  3064,817 

𝜉𝑥 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂𝑢
𝑅 , 𝜂𝑢

𝑆 0,888 0,885 0,888 0,885 0,874 0,880 0,882 0,881 

𝜂𝑖
𝑅, 𝜂𝑖

𝑆 0,779 0,796 0,783 0,801 0,738 0,768 0,758 0,780 

𝜂𝑖
𝑆𝑇 

 
0,734 

 
0,744  0,676  0,704 

𝐻𝑅, 𝐻𝑆 9,566 9,505 9,747 9,717 11,087 10,894 10,847 10,617 

𝑧𝑅 , 𝑧𝑆 2,721 2,436 2,695 2,421 3,933 3,290 3,468 3,001 

𝑖2𝑖𝑧
′ , 𝑖1𝑖𝑧 3142,576 3133,356 3123,350 3113,908 3101,309 3091,057 3080,032 3069,883 

𝑖1 3154,863 3145,298 3135,793 3126,046 3116,329 3105,241 3094,347 3083,500 

𝑠1 6,832 6,836 6,840 6,844 6,848 6,855 6,860 6,866 

𝑝1 2,831 2,709 2,595 2,480 2,372 2,244 2,128 2,017 

𝑡1 365,135 359,901 354,725 349,400 344,116 337,988 332,018 326,061 

𝑥1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

𝑣1 0,099 0,103 0,107 0,111 0,115 0,120 0,126 0,131 
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Tab. 26 Parametry jednotlivých lopatkových řad (4/8) 

 KUŽEL 2 

Stupeň 10 11 12 13 

Řada 19 20 21 22 23 24 25 26 

𝑙 0,043 0,045 0,047 0,049 0,051 0,053 0,055 0,057 

𝐷 0,566 0,568 0,570 0,572 0,574 0,576 0,578 0,580 

𝑖2 3062,196 3051,745 3040,920 3030,508 3019,627 3008,829 2997,551 2986,466 

𝑝2 1,816 1,725 1,635 1,553 1,470 1,392 1,315 1,243 

𝑣2 0,143 0,149 0,156 0,163 0,170 0,178 0,187 0,195 

𝑡2 314,422 308,732 302,831 297,174 291,257 285,401 279,276 273,273 

𝑥2 1 1 1 1 1 1 1 1 

𝑀 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 

𝛼1;  𝛽2 18,44 18,75 18,32 18,82 18,39 18,65 18,29 18,73 

𝑆𝑎 0,076 0,080 0,084 0,088 0,091 0,095 0,099 0,103 

𝑢 139,265 139,752 140,238 140,725 141,212 141,698 142,185 142,671 

𝑐𝑎 52,384 52,077 51,991 51,882 51,994 52,148 52,529 52,917 

𝜆 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 

𝜑 0,376 0,373 0,371 0,369 0,368 0,368 0,369 0,371 

𝑃𝑎 0,701 0,737 0,711 0,758 0,726 0,747 0,714 0,742 

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇

 27,650 26,494 27,652 26,140 27,481 26,895 28,334 27,431 

𝐻𝑖𝑧
𝑆 , 𝐻𝑖𝑧

𝑅
 13,825 13,247 13,826 13,070 13,741 13,447 14,167 13,716 

𝛹𝑆𝑇 2,851 2,713 2,812 2,640 2,756 2,679 2,803 2,695 

𝑘𝑋 0,909 0,913 0,917 0,921 0,925 0,928 0,932 0,936 

𝜉𝑘1, 𝜉𝑘2 0,127 0,102 0,117 0,093 0,109 0,085 0,101 0,078 

𝜉𝑣1, 𝜉𝑣2 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 

𝜉𝑑  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂∞ 0,945 0,948 0,946 0,949 0,947 0,949 0,947 0,949 

𝑧𝑠𝑡 
 

7,259 
 

6,699 
 

6,523 
 

6,330 

𝑖2𝑖𝑧 
 

3044,485 
 

3023,809 
 

3002,306 
 

2980,136 

𝜉𝑥  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂𝑢
𝑅 , 𝜂𝑢

𝑆 0,888 0,881 0,890 0,881 0,892 0,882 0,890 0,881 

𝜂𝑖
𝑅, 𝜂𝑖

𝑆
 0,773 0,789 0,783 0,797 0,792 0,803 0,796 0,808 

𝜂𝑖
𝑆𝑇

 

 
0,726 

 
0,744 

 
0,757 

 
0,769 

𝐻𝑅, 𝐻𝑆 10,687 10,452 10,825 10,412 10,881 10,798 11,278 11,085 

𝑧𝑅 , 𝑧𝑆 3,138 2,795 3,001 2,658 2,860 2,649 2,889 2,631 

𝑖2𝑖𝑧
′ , 𝑖1𝑖𝑧 3059,059 3048,949 3037,918 3027,850 3016,767 3006,180 2994,662 2983,835 

𝑖1 3072,884 3062,196 3051,745 3040,920 3030,508 3019,627 3008,829 2997,551 

𝑠1 6,871 6,876 6,881 6,886 6,891 6,896 6,901 6,906 

𝑝1 1,915 1,816 1,725 1,635 1,553 1,470 1,392 1,315 

𝑡1 320,265 314,422 308,732 302,831 297,174 291,257 285,401 279,276 

𝑥1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

𝑣1 0,137 0,143 0,149 0,156 0,163 0,170 0,178 0,187 
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Tab. 27 Parametry jednotlivých lopatkových řad (5/8) 

 KUŽEL 2 KUŽEL 3 

Stupeň 14 15 16 17 

Řada 27 28 29 30 31 32 33 34 

𝑙 0,059 0,061 0,062 0,064 0,056 0,062 0,067 0,073 

𝐷 0,582 0,584 0,586 0,588 0,630 0,636 0,641 0,647 

𝑖2 2974,564 2962,687 2950,236 2937,537 2921,468 2905,735 2890,604 2876,158 

𝑝2 1,170 1,100 1,029 0,963 0,879 0,806 0,740 0,683 

𝑣2 0,205 0,216 0,228 0,240 0,259 0,278 0,298 0,318 

𝑡2 266,840 260,414 253,658 246,794 238,021 229,512 221,311 213,519 

𝑥2 1 1 1 1 1 1 1 1 

𝑀 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 

𝛼1;  𝛽2 18,37 18,58 18,28 18,67 18,42 18,59 18,38 18,7 

𝑆𝑎 0,107 0,111 0,115 0,119 0,111 0,123 0,136 0,148 

𝑢 143,158 143,644 144,131 144,618 155,038 156,409 157,780 159,152 

𝑐𝑎 53,545 54,285 55,328 56,457 65,310 63,050 61,369 59,891 

𝜆 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 

𝜑 0,374 0,378 0,384 0,390 0,421 0,403 0,389 0,376 

𝑃𝑎 0,704 0,706 0,665 0,672 0,574 0,629 0,656 0,720 

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 29,131 29,238 31,235 31,138 41,888 38,863 37,927 35,172 

𝐻𝑖𝑧
𝑆 , 𝐻𝑖𝑧

𝑅  14,565 14,619 15,618 15,569 20,944 19,431 18,963 17,586 

𝛹𝑆𝑇 2,843 2,834 3,007 2,978 3,485 3,177 3,047 2,777 

𝑘𝑋 0,940 0,944 0,948 0,952 0,986 0,997 1,008 1,020 

𝜉𝑘1, 𝜉𝑘2 0,075 0,073 0,090 0,067 0,103 0,075 0,087 0,061 

𝜉𝑣1, 𝜉𝑣2 0,005 0,005 0,006 0,006 0,004 0,005 0,006 0,006 

𝜉𝑑 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂∞ 0,946 0,946 0,941 0,942 0,923 0,935 0,940 0,947 

𝑧𝑠𝑡 
 

5,962 
 

6,767  9,297  7,214 

𝑖2𝑖𝑧 
 

2956,725 
 

2930,770  2896,438  2868,944 

𝜉𝑥 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂𝑢
𝑅 , 𝜂𝑢

𝑆 0,889 0,881 0,882 0,880 0,859 0,879 0,880 0,881 

𝜂𝑖
𝑅, 𝜂𝑖

𝑆 0,817 0,812 0,797 0,816 0,767 0,810 0,798 0,821 

𝜂𝑖
𝑆𝑇 

 
0,796 

 
0,783  0,761  0,795 

𝐻𝑅, 𝐻𝑆 11,903 11,877 12,452 12,699 16,069 15,732 15,131 14,446 

𝑧𝑅 , 𝑧𝑆 2,663 2,742 3,166 2,870 4,875 3,699 3,832 3,139 

𝑖2𝑖𝑧
′ , 𝑖1𝑖𝑧 2971,901 2959,945 2947,069 2934,666 2916,593 2902,036 2886,772 2873,019 

𝑖1 2986,466 2974,564 2962,687 2950,236 2937,537 2921,468 2905,735 2890,604 

𝑠1 6,911 6,916 6,921 6,927 6,933 6,942 6,950 6,957 

𝑝1 1,243 1,170 1,100 1,029 0,963 0,879 0,806 0,740 

𝑡1 273,273 266,840 260,414 253,658 246,794 238,021 229,512 221,311 

𝑥1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

𝑣1 0,195 0,205 0,216 0,228 0,240 0,259 0,278 0,298 
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Tab. 28 Parametry jednotlivých lopatkových řad (6/8) 

 KUŽEL 3 KUŽEL 4 

Stupeň 18 19 20 21 

Řada 35 36 37 38 39 40 41 42 

𝑙 0,079 0,084 0,090 0,096 0,101 0,107 0,096 0,104 

𝐷 0,652 0,658 0,663 0,669 0,675 0,680 0,698 0,707 

𝑖2 2861,631 2847,714 2833,538 2819,769 2805,544 2791,837 2773,978 2756,350 

𝑝2 0,629 0,581 0,535 0,494 0,454 0,418 0,374 0,335 

𝑣2 0,340 0,363 0,387 0,413 0,442 0,472 0,517 0,565 

𝑡2 205,679 198,186 190,559 183,157 175,520 168,163 158,547 149,100 

𝑥2 1 1 1 1 1 1 1 1 

𝑀 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 27,93 26,85 26,85 

𝛼1;  𝛽2 18,33 18,62 18,35 18,57 18,36 18,74 18,48 18,72 

𝑆𝑎 0,161 0,174 0,188 0,201 0,215 0,229 0,210 0,231 

𝑢 160,523 161,894 163,265 164,637 166,008 167,379 171,772 173,882 

𝑐𝑎 58,909 58,080 57,640 57,367 57,457 57,659 66,153 65,695 

𝜆 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 

𝜑 0,367 0,359 0,353 0,348 0,346 0,344 0,385 0,378 

𝑃𝑎 0,725 0,781 0,782 0,821 0,813 0,856 0,675 0,716 

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 35,522 33,569 34,104 33,008 33,908 32,737 43,714 42,204 

𝐻𝑖𝑧
𝑆 , 𝐻𝑖𝑧

𝑅  17,761 16,785 17,052 16,504 16,954 16,368 21,857 21,102 

𝛹𝑆𝑇 2,757 2,562 2,559 2,436 2,461 2,337 2,963 2,792 

𝑘𝑋 1,031 1,042 1,053 1,065 1,076 1,087 1,094 1,111 

𝜉𝑘1, 𝜉𝑘2 0,076 0,052 0,068 0,044 0,061 0,038 0,066 0,041 

𝜉𝑣1, 𝜉𝑣2 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,009 0,011 

𝜉𝑑 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂∞ 0,947 0,950 0,950 0,950 0,950 0,949 0,942 0,947 

𝑧𝑠𝑡  6,245  5,761  5,484  7,313 

𝑖2𝑖𝑧  2841,469  2814,009  2786,353  2749,037 

𝜉𝑥 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂𝑢
𝑅 , 𝜂𝑢

𝑆 0,892 0,882 0,901 0,882 0,905 0,882 0,883 0,881 

𝜂𝑖
𝑅, 𝜂𝑖

𝑆 0,818 0,829 0,831 0,834 0,839 0,837 0,817 0,835 

𝜂𝑖
𝑆𝑇  0,814  0,825  0,832  0,827 

𝐻𝑅, 𝐻𝑆 14,527 13,917 14,176 13,768 14,225 13,707 17,859 17,628 

𝑧𝑅 , 𝑧𝑆 3,234 2,868 2,876 2,736 2,728 2,661 3,998 3,474 

𝑖2𝑖𝑧
′ , 𝑖1𝑖𝑧 2858,397 2844,846 2830,662 2817,034 2802,816 2789,176 2769,980 2752,876 

𝑖1 2876,158 2861,631 2847,714 2833,538 2819,769 2805,544 2791,837 2773,978 

𝑠1 6,964 6,971 6,977 6,983 6,989 6,995 7,001 7,010 

𝑝1 0,683 0,629 0,581 0,535 0,494 0,454 0,418 0,374 

𝑡1 213,519 205,679 198,186 190,559 183,157 175,520 168,163 158,547 

𝑥1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

𝑣1 0,318 0,340 0,363 0,387 0,413 0,442 0,472 0,517 
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Tab. 29 Parametry jednotlivých lopatkových řad (7/8) 

 KUŽEL 4 KUŽEL 5 

Stupeň 22 23 24 25 

Řada 43 44 45 46 47 48 49 50 

𝑙 0,112 0,121 0,088 0,104 0,120 0,137 0,153 0,169 

𝐷 0,715 0,724 0,788 0,804 0,820 0,836 0,852 0,868 

𝑖2 2737,9 2719,3 2690,6 2660 2632,7 2605,1 2581,9 2556,2 

𝑝2 0,297 0,263 0,213 0,172 0,140 0,115 0,096 0,079 

𝑣2 0,622 0,686 0,829 1,004 1,204 1,440 1,683 2,007 

𝑡2 139,215 129,305 122,156 115,457 109,324 103,480 98,569 93,212 

𝑥2 1 1 0,992 0,982 0,974 0,966 0,960 0,952 

𝑀 26,85 26,85 24,86 24,86 24,86 24,86 24,86 24,86 

𝛼1;  𝛽2 18,32 18,67 19,46 19,78 21,04 22,18 24,65 24,77 

𝑆𝑎 0,253 0,275 0,219 0,264 0,310 0,358 0,408 0,460 

𝑢 175,992 178,102 193,920 197,848 201,776 205,703 209,631 213,559 

𝑐𝑎 66,179 67,109 94,341 94,653 96,469 99,886 102,488 108,515 

𝜆 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 0,1198 

𝜑 0,376 0,377 0,486 0,478 0,478 0,486 0,489 0,508 

𝑃𝑎 0,693 0,716 0,498 0,526 0,589 0,633 0,772 0,725 

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 44,689 44,289 75,556 74,375 69,142 66,871 56,926 62,874 

𝐻𝑖𝑧
𝑆 , 𝐻𝑖𝑧

𝑅  22,345 22,145 37,778 37,187 34,571 33,436 28,463 31,437 

𝛹𝑆𝑇 2,886 2,792 4,018 3,800 3,396 3,161 2,591 2,757 

𝑘𝑋 1,128 1,144 1,176 1,208 1,240 1,272 1,304 1,336 

𝜉𝑘1, 𝜉𝑘2 0,057 0,034 0,075 0,045 0,058 0,032 0,047 0,024 

𝜉𝑣1, 𝜉𝑣2 0,012 0,014 0,006 0,008 0,011 0,013 0,016 0,019 

𝜉𝑑 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

𝜂∞ 0,945 0,947 0,899 0,909 0,927 0,936 0,950 0,947 

𝑧𝑠𝑡  7,276  15,868  11,387  9,613 

𝑖2𝑖𝑧  2712,055  2644,137  2593,757  2546,576 

𝜉𝑥 0,000 0,000 0,004 0,005 0,011 0,014 0,018 0,022 

𝜂𝑢
𝑅 , 𝜂𝑢

𝑆 0,887 0,881 0,831 0,874 0,860 0,875 0,891 0,872 

𝜂𝑖
𝑅, 𝜂𝑖

𝑆 0,825 0,839 0,760 0,823 0,791 0,823 0,819 0,816 

𝜂𝑖
𝑆𝑇  0,836  0,779  0,806  0,809 

𝐻𝑅, 𝐻𝑆 18,439 18,580 28,722 30,604 27,350 27,511 23,306 25,649 

𝑧𝑅 , 𝑧𝑆 3,906 3,564 9,056 6,583 7,221 5,925 5,157 5,788 

𝑖2𝑖𝑧
′ , 𝑖1𝑖𝑧 2734,006 2715,767 2681,553 2653,422 2625,434 2599,220 2576,682 2550,401 

𝑖1 2756,350 2737,912 2719,331 2690,610 2660,005 2632,655 2605,145 2581,838 

𝑠1 7,019 7,028 7,037 7,060 7,077 7,096 7,111 7,125 

𝑝1 0,335 0,297 0,263 0,213 0,172 0,140 0,115 0,096 

𝑡1 149,100 139,215 129,305 122,156 115,457 109,324 103,480 98,569 

𝑥1 1,000 1,000 1,000 0,992 0,982 0,974 0,966 0,960 

𝑣1 0,565 0,622 0,686 0,829 1,004 1,204 1,440 1,683 
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Tab. 30 Parametry jednotlivých lopatkových řad (8/8) 

 KUŽEL 6 

Stupeň 22 23 24 

Řada 51 52 53 54 55 56 

𝑙 0,179 0,233 0,288 0,342 0,396 0,451 

𝐷 0,951 1,005 1,059 1,113 1,167 1,222 

𝑖2 2495,409 2459,027 2420,723 2379,178 2341,118 2300,782 

𝑝2 0,039 0,029 0,021 0,015 0,010 0,007 

𝑣2 3,833 4,945 6,568 9,168 12,607 18,216 

𝑡2 75,317 68,672 61,624 53,798 46,720 39,001 

𝑥2 0,940 0,929 0,919 0,908 0,898 0,887 

𝑀 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 22,96 

𝛼1;  𝛽2 18,05 29,05 28,69 29,92 34,32 38,33 

𝑆𝑎 0,535 0,737 0,957 1,196 1,453 1,729 

𝑢 234,033 247,347 260,660 273,974 287,288 300,602 

𝑐𝑎 164,568 154,115 157,576 176,009 199,170 241,887 

𝜆 0,1198 0,0757 0,0744 0,0754 0,0706 0,0708 

𝜑 0,703 0,623 0,605 0,642 0,693 0,805 

𝑃𝑎 0,254 0,731 0,753 0,737 0,879 0,866 

𝐻𝑖𝑧
𝑆𝑇 215,391 83,702 90,180 101,913 93,911 104,348 

𝐻𝑖𝑧
𝑆 , 𝐻𝑖𝑧

𝑅  107,695 41,851 45,090 50,956 46,955 52,174 

𝛹𝑆𝑇 7,865 2,736 2,655 2,715 2,276 2,310 

𝑘𝑋 1,430 1,538 1,647 1,755 1,864 1,972 

𝜉𝑘1, 𝜉𝑘2 0,043 0,015 0,010 0,027 0,025 0,003 

𝜉𝑣1, 𝜉𝑣2 0,018 0,027 0,037 0,047 0,058 0,068 

𝜉𝑑 0,000 0,000 0,000 0,014 0,000 0,011 

𝜂∞ 0,757 0,948 0,949 0,948 0,948 0,949 

𝑧𝑠𝑡 
 

12,585 
 

18,393 
 

21,584 

𝑖2𝑖𝑧 
 

2446,442 
 

2360,785 
 

2279,198 

𝜉𝑥 0,027 0,033 0,036 0,045 0,046 0,056 

𝜂𝑢
𝑅 , 𝜂𝑢

𝑆 0,619 0,941 0,927 0,940 0,930 0,897 

𝜂𝑖
𝑅, 𝜂𝑖

𝑆 0,564 0,869 0,850 0,815 0,811 0,773 

𝜂𝑖
𝑆𝑇  0,792  0,743  0,697 

𝐻𝑅, 𝐻𝑆 60,780 36,382 38,304 41,545 38,060 40,336 

𝑧𝑅 , 𝑧𝑆 46,916 5,469 6,786 9,411 8,895 11,838 

𝑖2𝑖𝑧
′ , 𝑖1𝑖𝑧 2448,493 2453,558 2413,937 2369,767 2332,223 2288,944 

𝑖1 2556,189 2495,409 2459,027 2420,723 2379,178 2341,118 

𝑠1 7,141 7,276 7,292 7,312 7,341 7,369 

𝑝1 0,079 0,039 0,029 0,021 0,015 0,010 

𝑡1 93,212 75,317 68,672 61,624 53,798 46,720 

𝑥1 0,952 0,940 0,929 0,919 0,908 0,898 

𝑣1 2,007 3,833 4,945 6,568 9,168 12,607 
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5 Zatížení axiálního ložiska 
 

 Axiální ložisko 

Axiální ložisko slouží k vyrovnání axiálních sil. U parních turbín se používá segmentové axiální 

ložisko, u kterého výrobce udává maximální možné zatížení. Konstrukce ložiska by měla zajišťovat 

rovnoměrné zatížení jednotlivých segmentů, u parní turbíny však dochází k mírně 

nerovnoměrnému zatížení vlivem házení. 

Ložisko musí být intenzivně mazáno, jelikož musí být odváděno teplo vzniklé třením v ložisku. Při 

provozu musí být na styčných plochách vytvořen olejový film. Množství oleje potřebného 

k chlazení ložiska je důležité správně vypočítat, na základě vypočítaného množství oleje jsou pak 

dimenzována olejová čerpadla. 

 

 Postup výpočtu 

Nejdříve je vypočítána axiální síla působící na lopatkovou část turbíny. Výpočet není prováděn pro 

každou lopatkovou řadu zvlášť, ale rotor se nahrazuje ekvivalentními válci. Pro tento výpočet 

každý kužel představuje jeden početní válec a průměr válce je hodnota aritmetického průměru 

středních průměrů na začátku a na konci kužele. U mnohostupňových turbín by tuto axiální sílu 

nebylo možné zachytit pouze axiálním ložiskem, tudíž je nutné navrhnut vyrovnávací píst. 

Vyrovnávací píst je volen dvoustupňový, jelikož jednostupňový by nebyl dostačující a průměry 

jednotlivých stupňů vyrovnávacího pístu jsou voleny na základě konstrukčních omezení turbínové 

skříně a tak, aby vhodně vyrovnávaly axiální sílu. Pára z vyrovnávacího pístu je zaváděna zpět do 

turbíny. Přiváděcí místa jsou voleny dle [2]. 

Dále jsou dopočítány axiální síly na části neolopatkovaného rotoru, všechny dílčí axiální síly jsou 

sečteny a je stanoveno zatížení axiálního ložiska. Na závěr je posouzena vhodnost vybraného 

ložiska. 

 

 Výpočet 

Na Obr. 28 je znázorněn rotor počítané parní turbíny i s danými tlaky v jednotlivých místech rotoru 

a průměry rotoru v oblasti ucpávek a vyrovnávacího pístu. Pro výpočet axiální síly působící od 

lopatkové části se vychází z výsledných hodnot vypočítaných uvedených v kapitole 4.2.  
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Obr. 28 Schéma rotoru pro výpočet axiální síly s uvedenými tlaky a průměry 

 

Atmosférický tlak 𝑝𝑎 1 𝑏𝑎𝑟 

Tlak před vyrovnávacím pístem 𝑝𝑉𝑃1 0,79 𝑏𝑎𝑟 

Tlak mezi stupni vyrovnávacího pístu 𝑝𝑉𝑃2 4,18 𝑏𝑎𝑟 

Tlak za regulačním stupněm 𝑝𝐴2 43,14 𝑏𝑎𝑟 

Protitlak 𝑝𝑘 0,07 𝑏𝑎𝑟 
Tab. 31 Vstupní hodnoty tlaků pro výpočet axiální síly 

Průměr předních ucpávek 𝐷𝑢𝑐𝑝1 0,4 𝑚 

Průměr vyrovnávacího pístu VP1 𝐷𝑉𝑃1 0,75 𝑚 

Průměr vyrovnávacího pístu VP2 𝐷𝑉𝑃2 0,56 𝑚 

Průměr zadních ucpávek 𝐷𝑢𝑐𝑝2 0,36 𝑚 

Tab. 32 Vstupní hodnoty průměrů pro výpočet axiální síly 

Axiální síla působící na část rotoru předních ucpávek 

 
𝐹𝑎𝑥1 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑢𝑐𝑝1
2

4
∙ (𝑝𝑎 − 𝑝𝑉𝑃1) 

 

(5.1) 

Axiální síla působící na část vyrovnávacího pístu VP1 

 
𝐹𝑎𝑥2 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑉𝑃1
2

4
∙ (𝑝𝑉𝑃1 − 𝑝𝑉𝑃2) 

 

(5.2) 
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Axiální síla působící na část vyrovnávacího pístu VP2 

 
𝐹𝑎𝑥3 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑉𝑃2
2

4
∙ (𝑝𝑉𝑃2 − 𝑝𝐴2) 

 

(5.3) 

Axiální síla působící na lopatkovou část turbíny 

 

𝐹𝑎𝑥4 = ∑ 𝐹𝑎𝑥𝑖 =

6

𝑖=1

∑
𝜋 ∙ (

𝐷1 + 𝐷𝑛

2
)

2

4
∙ (𝑝1 − 𝑝2)

6

𝑖=1

 

 

(5.4) 

Axiální síla působící na část rotoru zadních ucpávek 

 
𝐹𝑎𝑥5 =

𝜋 ∙ 𝐷𝑢𝑐𝑝2
2

4
∙ (𝑝𝑘 − 𝑝𝑎) 

 

(5.5) 

Celková axiální síla působící na axiální ložisko 

 𝐹𝑎𝑥 = 𝐹𝑎𝑥1 + 𝐹𝑎𝑥2 + 𝐹𝑎𝑥3 + 𝐹𝑎𝑥4 + 𝐹𝑎𝑥5 

 

(5.6) 

 

 Výsledky 

Dle materiálů Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. je voleno axiální ložisko o průměru 

340 𝑚𝑚, plocha ložiska je 43290 𝑚𝑚2 a od výrobce axiálních ložisek jsou navržené segmenty, 

tak aby bezpečně přenášely sílu 2,5 𝑁. 𝑚𝑚−2. Tudíž zvolené axiální ložisko je schopné přenášet 

zatížení o velikosti až 𝐹𝑎𝑥 = 108,2 𝑘𝑁. Celková hodnota vypočítané síly působící na axiální 

ložisko je nižší (viz Tab. 33), je tedy bezpečné použít zvolené axiální ložisko.  

Název Značení 

Hodnota 

Jednotka Rovnic

e 

Přední ucpávky 𝐹𝑎𝑥1 2,615 𝑘𝑁 (5.1) 

Vyrovnávací píst VP1 𝐹𝑎𝑥2 -149,777 𝑘𝑁 (5.2) 

Vyrovnávací píst VP2 𝐹𝑎𝑥3 -959,625 𝑘𝑁 (5.3) 

Celková axiální síla od lopatkování 𝐹𝑎𝑥4 1186,509 𝑘𝑁 (5.4) 

Zadní ucpávky 𝐹𝑎𝑥5 -9,466 𝑘𝑁 (5.5) 

Celková axiální síla působící na axiální 

ložisko 
𝑭𝒂𝒙 70,256 𝒌𝑵 

(5.6) 

 
Tab. 33 Výsledky výpočtu axiální síly působící na axiální ložisko 
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6 Pevnostní kontrola přetlakového lopatkování 
 

Jednotlivé lopatky jsou namáhány na tah a na ohyb, proto je nutné namáhání na přetlakové 

lopatkování zkontrolovat, jestli vychází v přístupných mezích.  

 

 Postup výpočtu 

Nejdříve je spočítáno napětí od odstředivých sil, které působí pouze na rotorové lopatky. Napětí 

od odstředivých sil se zvyšuje s rostoucími otáčkami, s rostoucím středním průměrem a délkou 

lopatky. Nejvíce namáhané jsou tedy poslední rotorové stupně přetlakového lopatkování. Také 

záleží na použitém materiálu lopatek.  

Na ohyb jsou namáhané jak lopatky rotorové, tak i statorové. Výpočet ohybového napětí je 

prováděn řada po řadě a závisí na axiální a obvodové síle působící na lopatku. Vychází se 

z geometrie lopatkování, tudíž je potřeba nejprve zvolit profil lopatkování (volen dle [4]). 

Při známém profilu lze dopočítat počet lopatek v řadě a dále na základě vypočítané axiální 

a obvodové síly na jednu lopatku se dopočítá moment od axiální a obvodové síly a tudíž i ohybový 

moment pro danou lopatku. Poté už lze vypočítat ohybové napětí, které se musí porovnat 

s maximálními dovolenými hodnotami pro ohybové napětí lopatek. 

 

 Namáhání na tah 

Úhlová rychlost 

 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛 (6.1) 

Napětí od odstředivých sil 

 
𝜎𝑜𝑑𝑠 = 𝑙 ∙

𝐷

2
∙ 𝜌𝑚𝑎𝑡 ∙ 𝜔2 

(6.2) 

Hustota uvažovaného materiálu: 

 𝜌𝑚𝑎𝑡 = 7,7 𝑔. 𝑐𝑚−3 (6.3) 

 

Musí platit: 

 𝜎𝑜𝑑𝑠 ≤ 𝜎𝑜𝑑𝑠
𝑚𝑎𝑥 (6.4) 
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 Namáhání na ohyb 

Rozteč lopatek 

 𝑠 = 𝑐 ∙
𝑠

𝑐
 

 

(6.5) 

Počet lopatek 

 
𝑧 =

𝜋 ∙ 𝐷

𝑠
 

 

(6.6) 

V následujících vztazích pro výpočet axiální a obvodové síly působící na jednu lopatku je spodním 

indexem 1 označován stav před danou lopatkovou řadou a spodním indexem 2 stav za danou 

lopatkovou řadou. 

Axiální síla působící na jednu lopatku 

 
𝐹𝑎 = 𝑚 ∙

𝑐1𝑎 − 𝑐2𝑎

𝑧
+

𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑙

𝑧
∙ (𝑝1 − 𝑝2) 

 

(6.7) 

Obvodová síla působící na jednu lopatku 

 𝐹𝑢 = 𝑚 ∙
𝑐1𝑢 − 𝑐2𝑢

𝑧
 

 

(6.8) 

Moment od axiální síly 

 
𝑀𝑎 = 𝐹𝑎 ∙

𝑙

2
 

 

(6.9) 

Moment od obvodové síly 

 
𝑀𝑢 = 𝐹𝑢 ∙

𝑙

2
 

 

(6.10) 

Ohybový moment 

 𝑀𝑜 = √𝑀𝑎
2 + 𝑀𝑢

2 

 

(6.11) 

Ohybové napětí 

 
𝜎𝑜ℎ𝑦𝑏 =

𝑀𝑜

𝑤𝑚𝑖𝑛
 

 

(6.12) 
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 Výsledky 

Jak už bylo řečeno, pouze rotorové lopatky jsou namáhány od odstředivých sil a výsledná hodnota 

musí být menší než maximální povolená hodnota napětí od odstředivých sil, která je závislá na 

použitém materiálu a teplotě v daném místě turbíny. Pro vyšší teploty páry, tzn. pro první stupně 

lopatkování se napětí od odstředivých sil porovnává s mezí tečení pro 100 000 hod a prodloužení 

0,2. Jelikož počítaná turbína nemá tak vysoké parametry na vstupu je i napětí od odstředivých sil 

prvních stupňů porovnáváno s maximálním možným zatížením, které platí i pro ostatní stupně, a to 

je rovno mezi průtažnosti. Nejvíce zatížené lopatky na tah jsou lopatky posledních stupňů a 

maximální hodnota pro lopatky poslední rotorové řady vychází 513,38 𝑀𝑃𝑎. Maximální zatížení 

při teplotě 100°𝐶 je rovno 620 𝑀𝑃𝑎 a pro nižší teploty ještě dále roste. V oblasti poslední rotorové 

řady je teplota páry nižší než 100°𝐶, tudíž maximální povolené zatížení by bylo vyšší než 

620 𝑀𝑃𝑎 a proto namáhání lopatek na tah je v bezpečné mezi. 

Volbou profilu lopatek jsou vypočítány i šířky lopatek potřebné pro sestrojení návrhového řezu 

parní turbíny. Maximální povolené zatížení lopatek na ohyb se liší pro oblast přehřáté a mokré 

páry. Pokud lopatkových kanálem proudí přehřátá pára je hodnota maximálního možného zatížení 

na ohyb rovna 50 𝑀𝑃𝑎. Na stupních kde už proudí mokrá pára je maximální povolené zatížení 

rovno 25 𝑀𝑃𝑎. Jak už bylo zmíněno, profily lopatek jsou voleny dle literatury [4] tak, aby 

splňovaly požadovanou pevnostní kontrolu. Hodnoty profilů posledních stupňů jsou voleny po 

konzultaci dle [2]. Pevnostní výpočet pro poslední řady je pouze orientační, jelikož jsou počítány 

jako prizmatické metodou  
𝑐𝑎

𝑢
, i když ve skutečnosti jsou poslední stupně zkrucované. 

Návrh lopatkování vyhovuje pevnostní kontrole. 

 

Tab. 34 Zvolené profily lopatkování a počet lopatek 

Profil Řada 𝒔/𝒄 𝒄 𝒔 𝜸 𝑩 𝒘𝒎𝒊𝒏 𝒛   
[−] [𝑚𝑚] [𝑚𝑚] [°] [𝑚𝑚] [𝑐𝑚3] [−] 

Rovnice    (6.5)     (6.6) 

         

PB510 1 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 131 

PB510 2 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 131 

PB510 3 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 131 

PB510 4 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 132 

PB510 5 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 132 

PB510 6 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 133 

PB510 7 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 133 

PB510 8 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 133 

PB510 9 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 134 

PB510 10 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 134 

PB520 11 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 110 
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PB520 12 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 110 

PB520 13 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 111 

PB520 14 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 111 

PB510 15 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 143 

PB510 16 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 143 

PB510 17 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 144 

PB510 18 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 144 

PB510 19 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 145 

PB510 20 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 146 

PB510 21 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 146 

PB510 22 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 147 

PB510 23 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 147 

PB510 24 0,67 18,3 12,261 44,5 13,05 0,0304 148 

PB520 25 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 121 

PB520 26 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 121 

PB520 27 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 122 

PB520 28 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 122 

PB520 29 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 123 

PB520 30 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 123 

PB520 31 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 132 

PB520 32 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 133 

PB520 33 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 134 

PB520 34 0,67 22,4 15,008 44,5 15,98 0,0543 135 

PB530 35 0,67 26,8 17,956 44,5 19,12 0,093 114 

PB530 36 0,67 26,8 17,956 44,5 19,12 0,093 115 

PB530 37 0,67 26,8 17,956 44,5 19,12 0,093 116 

PB530 38 0,67 26,8 17,956 44,5 19,12 0,093 117 

PB530 39 0,67 26,8 17,956 44,5 19,12 0,093 118 

PB530 40 0,67 26,8 17,956 44,5 19,12 0,093 119 

PB530 41 0,67 26,8 17,956 44,5 19,12 0,093 122 

PB530 42 0,67 26,8 17,956 44,5 19,12 0,093 124 

PB540 43 0,67 31 20,77 44,5 22,11 0,1439 108 

PB540 44 0,67 31 20,77 44,5 22,11 0,1439 109 

PB550 45 0,67 39,2 26,264 44,5 27,96 0,2915 94 

PB550 46 0,67 39,2 26,264 44,5 27,96 0,2915 96 

PB550 47 0,67 39,2 26,264 44,5 27,96 0,2915 98 

PB550 48 0,67 39,2 26,264 44,5 27,96 0,2915 100 

PB560 49 0,67 45,6 30,552 44,5 32,52 0,46 88 

PB560 50 0,67 45,6 30,552 44,5 32,52 0,46 89 

PB560 51 0,67 50 33,5 44,5 35,66 1,094 89  
52 0,67 80 53,6 44,5 57,06 1,094 59  
53 0,67 63 42,21 44,5 44,93 1,094 79  
54 0,67 80 53,6 44,5 57,06 1,094 65  
55 0,67 100 67 44,5 71,33 1,532 55  
56 0,67 112 75,04 44,5 79,88 1,532 51 
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Tab. 35 Výsledky pevnostního výpočtu pro jednotlivé řady lopatkování 

Řada 𝝈𝒐𝒅𝒔 𝑭𝒂 𝑭𝒖 𝑴𝒂 𝑴𝒖 𝑴𝒐 𝝈𝒐𝒉𝒚𝒃  
[𝑀𝑃𝑎] [𝑁] [𝑁] [𝑁𝑚] [𝑁𝑚] [𝑁𝑚] [𝑀𝑃𝑎] 

Rovnice (6.2) (6.7) (6.8) (6.9) (6.10) (6.11) (6.12) 

        

1 0 90,912 32,197 1,418 0,502 1,505 49,492 

2 15,49 63,909 31,827 1,038 0,517 1,159 38,135 

3 0 67,887 27,806 1,146 0,469 1,238 40,724 

4 16,81 64,186 27,762 1,124 0,486 1,225 40,287 

5 0 66,447 27,325 1,206 0,496 1,304 42,897 

6 18,14 62,917 27,626 1,182 0,519 1,291 42,469 

7 0 65,275 27,338 1,268 0,531 1,375 45,222 

8 19,49 62,293 27,728 1,250 0,556 1,368 45,002 

9 0 66,068 27,833 1,368 0,576 1,484 48,820 

10 20,85 61,508 28,056 1,313 0,599 1,443 47,455 

11 0 80,240 34,177 1,763 0,751 1,917 35,299 

12 22,22 77,634 33,523 1,756 0,758 1,912 35,219 

13 0 79,701 33,458 1,853 0,778 2,010 37,015 

14 23,61 77,203 33,338 1,844 0,796 2,009 36,999 

15 0 52,361 28,852 0,919 0,506 1,049 34,514 

16 19,35 52,876 27,963 0,980 0,518 1,108 36,454 

17 0 53,526 26,880 1,044 0,524 1,168 38,428 

18 21,54 51,356 27,784 1,052 0,569 1,196 39,338 

19 0 52,106 26,977 1,118 0,579 1,259 41,417 

20 23,76 49,831 27,441 1,118 0,616 1,276 41,983 

21 0 52,120 27,425 1,220 0,642 1,379 45,357 

22 26,01 48,983 27,649 1,195 0,674 1,372 45,126 

23 0 51,417 27,529 1,304 0,698 1,479 48,666 

24 28,29 49,802 27,096 1,312 0,714 1,494 49,130 

25 0 63,758 33,727 1,742 0,921 1,971 36,291 

26 30,60 61,224 33,592 1,732 0,951 1,976 36,393 

27 0 63,780 33,847 1,867 0,991 2,114 38,928 

28 32,94 63,141 32,829 1,910 0,993 2,153 39,648 

29 0 65,737 33,981 2,053 1,061 2,311 42,559 

30 35,30 64,193 32,931 2,067 1,061 2,324 42,791 

31 0 68,780 36,740 1,926 1,029 2,183 40,209 

32 36,56 67,648 34,661 2,086 1,069 2,344 43,165 

33 0 67,195 32,025 2,263 1,078 2,506 46,159 

34 44,04 63,191 34,532 2,307 1,261 2,629 48,415 

35 0 76,783 39,206 3,021 1,543 3,392 36,473 

36 51,76 72,816 40,638 3,071 1,714 3,517 37,820 

37 0 73,879 39,316 3,326 1,770 3,767 40,508 

38 59,71 71,149 40,023 3,405 1,915 3,906 42,003 

39 0 72,367 39,529 3,668 2,004 4,180 44,942 
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40 67,90 68,962 40,029 3,691 2,142 4,268 45,890 

41 0 74,449 43,001 3,562 2,058 4,114 44,236 

42 68,56 73,014 38,538 3,798 2,005 4,295 46,183 

43 0 88,274 44,728 4,961 2,513 5,561 38,645 

44 81,49 85,362 44,189 5,153 2,668 5,803 40,324 

45 0 109,750 65,199 4,845 2,879 5,636 19,335 

46 78,26 112,229 52,226 5,857 2,725 6,460 22,160 

47 0 99,452 47,046 5,989 2,833 6,625 22,728 

48 106,42 90,462 52,581 6,174 3,589 7,141 24,499 

49 0 84,303 51,996 6,431 3,967 7,556 16,426 

50 136,49 117,263 56,355 9,888 4,752 10,970 23,848 

51 0 226,379 124,718 20,261 11,162 23,132 21,142 

52 218,72 124,677 184,825 14,545 21,562 26,010 23,775 

53 0 95,409 74,943 13,722 10,779 17,450 15,950 

54 355,08 115,276 90,464 19,711 15,469 25,056 22,903 

55 0 106,591 108,506 21,122 21,501 30,140 19,674 

56 513,38 98,633 128,956 22,224 29,056 36,581 23,875 
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7 Systém ucpávkové páry 
 

Systém ucpávkové páry zabraňuje úniku páry z turbíny do strojovny a přisávání vzduchu 

do turbíny vakuovým systémem. Zahlcují se ucpávky s vyšším tlakem (přetlakové ucpávky), 

z ucpávek s nižším tlakem (podtlakové ucpávky) je odsávána parovzdušná směs proudící 

do kondenzátoru ucpávkové páry (KUP). 

Zahlcovací pára je přiváděna na ucpávky z externího zdroje a je udržována mírně 

nad atmosférickým tlakem. Je napojena na přední přetlakové ucpávky za redukčním ventilem a na 

zadní přetlakové ucpávky za chladičem ucpávkové páry. Chladicí kondenzát je obvykle brán 

z výtlaku hlavních kondenzátních čerpadel. Ucpávková pára pro zadní přetlakové ucpávky se musí 

chladit na (160 ÷ 240)°𝐶.  

Jak už bylo zmíněno z podtlakových ucpávek je parovzdušná směs odváděna do KUP, kde dochází 

ke kondenzaci páry z parovzdušné směsi a vzduch je vyfukován do okolního prostoru. Podtlak 

v KUP a tím pádem i prostoru podtlakových ucpávek je vytvářen ventilátorem.  

Systém ucpávkové páry musí najíždět ještě před zprovozněním vakuového systému při najíždění 

turbíny, aby nedocházelo k nasávání studeného vzduchu ze strojovny přes ucpávky, jelikož by 

mohlo dojít k jejich deformaci. Při odstavené turbíně naopak nesmí být zahlcovací pára přiváděna 

na ucpávky kvůli nebezpečí deformace a poškození rotoru. 

Ucpávky můžou být dotykové nebo bezdotykové labyrintové, u parních turbín se používají téměř 

výhradně bezdotykové ucpávky. Bezdotykové ucpávky se konstruují v provedení pravého či 

nepravého labyrintu. Typ ucpávkových labyrintů lze kombinovat a také závisí na typu stroje a 

parametrech páry. Pokud by hrozilo vymezení vůlí ucpávek pravého labyrintu, volí se ucpávky 

typu nepravého labyrintu.  

 

Obr. 29 Schéma systému ucpávkové páry 
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 Postup výpočtu a počáteční hodnoty 

Nejdříve jsou vypočítány ucpávky vyrovnávacího pístu. Průměry jednotlivých stupňů 

vyrovnávacího pístu jsou zvoleny při výpočtu axiálního zatížení v Tab. 32. Počet břitů je volen 

dle [2]. Je také nutné vhodně zvolit, do jakého místa turbíny bude ucpávková pára z vyrovnávacího 

pístu zavedena, tím bude určen tlak v daných místech vyrovnávacího pístu. Pára z druhého stupně 

vyrovnávacího pístu se standardně zavádí až za poslední nosič přetlakového lopatkování, ale často 

se možné se setkat s případem, kdy je tato pára zavedená do jiné části turbíny. Tak lze ještě využít 

tuto páru, která projde zbylou částí přetlakového lopatkování a zvýší se termodynamická účinnost 

posledních stupňů. 

Jelikož přes ucpávky vyrovnávacího pístu proudí pára o vysokých parametrech, která je pak 

zaváděna do turbíny v místech odběru pro NTO, kde pára už nemá tak vysokou teplotu, musí se na 

tuto skutečnost brát zřetel při návrhu materiálu potrubí.  

Na závěr jsou dopočítány radiální vůle mezi břity a statorem, tlakové poměry a hmotnostní průtoky 

jednotlivými ucpávkami. 

Ucpávky jsou voleny jako bezdotykové labyrintové v provedení pravého labyrintu a přední i zadní 

ucpávky jsou rozděleny do tří segmentů (viz Obr. 30). Počet a tloušťka břitů ucpávek, tlaky před a 

za ucpávkami a střední průměry jsou voleny dle [2]. Výpočet je shodný s výpočtem ucpávek 

vyrovnávacího pístu.  

 

Tlak páry pro zahlcení ucpávek 𝑝𝑧 1,03 𝑏𝑎𝑟 

Tlak páry odváděné do KUP 𝑝𝐾𝑈𝑃 0,995 𝑏𝑎𝑟 

Tlak páry za regulačním stupněm 𝑝𝐴2 43,14 𝑏𝑎𝑟 

Tlak páry mezi stupni vyrovnávacího pístu 𝑝𝑉𝑃2 4,18 𝑏𝑎𝑟 

Tlak páry za vyrovnávacím pístem 𝑝𝑉𝑃1 0,79 𝑏𝑎𝑟 

Protitlak 𝑝𝑘 0,07 𝑏𝑎𝑟 

Teplota páry pro zahlcení po ochlazení 𝑡𝑧 160 °𝐶 

Teplota nasávaného vzduchu do ucpávek 𝑡𝑣𝑧𝑑 100 °𝐶 

Měrný objem vzduchu pro danou teplotu 𝑣𝑣𝑧𝑑 1,071 𝑚3. 𝑘𝑔−1 
Tab. 36 Tlaky a teploty v systému ucpávkové páry 

 

 
Značení Jednotky VP1 VP2 

Střední průměr 𝐷𝑢𝑐𝑝 𝑚𝑚 750 560 

Počet břitů 𝑧𝑢𝑐𝑝 − 51 31 

Tloušťka břitů 𝛥𝑢𝑐𝑝 𝑚𝑚 0,3 0,3 
Tab. 37 Parametry ucpávek vyrovnávacího pístu 
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Značení Jednotky WL3V WL2V WL1V WL1H WL2H WL3H 

Střední průměr 𝐷𝑢𝑐𝑝 𝑚𝑚 400 400 400 360 360 360 

Počet břitů 𝑧𝑢𝑐𝑝 − 5 5 11 13 12 5 

Tloušťka břitů 𝛥𝑢𝑐𝑝 𝑚𝑚 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Tab. 38 Parametry ucpávek 

 

 

Obr. 30 Rozdělení labyrintových ucpávek do segmentů 

 

 

 Výpočet 

Radiální vůle mezi břity a tělesem statoru ucpávky se vypočítá z následujícího vztahu, kde 𝐵 je 

materiálová konstanta a uvažují se ucpávky z feritické oceli, proto 𝐵 = 0,85. 

 
𝛿 = 𝐵 ∙

𝐷𝑢𝑐𝑝

1000
+ 0,25 

 

(7.1) 

Dále je třeba vypočítat tlakový poměr 𝜋, kde tlak  𝑝1 představuje tlak před segmentem ucpávek a 

tlak 𝑝2 reprezentuje tlak za daným segmentem ucpávek. 

 𝜋 =
𝑝2

𝑝1
 

 

(7.2) 

Hmotnostní průtok segmentem ucpávek se pak počítá v závislosti na tom, jaké proudění se nachází 

v ucpávkách. Pokud 𝜋 ≤ 𝜋∗ jedná se kritické proudění ucpávkami, pokud 𝜋 > 𝜋∗ jedná se o 

podkritické proudění. 

Kritický poměr 

 
𝜋∗ =

0,82

√𝑧𝑢𝑐𝑝 + 1,25
 

 

(7.3) 
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Průtočný průřez ucpávky 

 𝑆𝑢𝑐𝑝 = 𝜋 ∙ 𝐷𝑢𝑐𝑝 ∙ 𝛿 (7.4) 

 

Průtokový součinitel 𝜇 je odečten z grafu na Obr. 31, když uvažujeme typ břitů (g). 

 

 

Obr. 31 Průtokový součinitel ucpávek 

 

Hmotnostní tok ucpávkami pro podkritické proudění (𝜋 > 𝜋∗) 

 

𝑚𝑢𝑐𝑝 = 𝜇 ∙ 𝑆𝑢𝑐𝑝 ∙ √
𝑝1

2 − 𝑝2
2

𝑝1 ∙ 𝑣1 ∙ 𝑧𝑢𝑐𝑝
 

 

(7.5) 
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Hmotnostní tok ucpávkami pro kritické proudění (𝜋 ≤ 𝜋∗) 

 

𝑚𝑢𝑐𝑝 = 𝜇 ∙ 𝑆𝑢𝑐𝑝 ∙ √
1

𝑧𝑢𝑐𝑝 + 1,25
∙

𝑝1

𝑣1
 

 

(7.6) 

 

 Výsledky 

Výsledky pro ucpávky vyrovnávacího pístu jsou znázorněny v Tab. 39. Pára odcházející 

na vyrovnávací píst za regulačním stupněm předběžně určená v Kap. 4.1.2 je nyní upřesněna 

a odchází tam 1,38 𝑘𝑔. 𝑠−1 páry. Jak už bylo řečeno, tato pára z vyrovnávacího pístu je přiváděna 

zpět do turbíny. Výpočet přetlakového lopatkování může být tudíž mírně zkreslen, jelikož na 

počátku je zvolen nižší průtok páry odcházející na vyrovnávací píst a uvažuje se, že už se zpět do 

průtočného kanálu nevrací, tudíž v první části turbíny je počítáno s mírně vyšším průtokem páry a 

naopak v zadní části s průtokem mírně nižším. 

Výsledky pro přední a zadní ucpávky jsou uvedené v Tab. 40 a Tab. 41. Na ucpávky je nutné 

přivádět 0,064 𝑘𝑔. 𝑠−1 zahlcovací páry a do kondenzátoru ucpávkové páry je 

odsáváno 0,032 𝑘𝑔. 𝑠−1. 

 

Název Značení Jednotky Rovnice VP1 VP2 

Radiální vůle mezi břity a ucpávkou 𝛿 𝑚𝑚 (7.1) 0,8875 0,726 

Tlak před ucpávkou 𝑝1 𝑏𝑎𝑟  4,18 43,14 

Tlak za ucpávkou 𝑝2 𝑏𝑎𝑟  0,79 4,18 

Poměr tlaků 𝜋 − (7.2) 0,189 0,097 

Kritický poměr 𝜋 ∗ − (7.3) 0,113 0,144 

Proudění 
  

 podkritické kritické 

Průtočný průřez ucpávky 𝑆𝑢𝑐𝑝 𝑚2 (7.4) 0,0021 0,0013 

Entalpie páry před ucpávkou ℎ1 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1  2791,84 3248,04 

Měrný objem páry před ucpávkou 𝑣1  𝑚3. 𝑘𝑔−1  0,472 0,0698 

Poměr 𝛿/𝛥 𝛿/𝛥 −   2,958 2,42 

Průtokový součinitel  𝜇 −   0,675 0,679 

Hmotnostní tok ucpávkou 𝑚𝑢𝑐𝑝 𝑘𝑔. 𝑠−1 (7.5)/(7.6) 0,1826 1,2003 
Tab. 39 Výsledky pro ucpávky vyrovnávacího pístu 
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Název Značení Jednotky WL3V WL2V WL1V 

Radiální vůle mezi břity a ucpávkou 𝛿 𝑚𝑚 0,59 0,59 0,59 

Tlak před ucpávkou 𝑝1 𝑏𝑎𝑟 1 1,03 1,03 

Tlak za ucpávkou 𝑝2 𝑏𝑎𝑟 0,995 0,995 0,79 

Poměr tlaků 𝜋 − 0,995 0,966 0,767 

Kritický poměr 𝜋 ∗ − 0,328 0,328 0,234 

Proudění 
  

podkritické podkritické podkritické 

Průtočný průřez ucpávky 𝑆𝑢𝑐𝑝 𝑚2 0,001 0,001 0,001 

Entalpie páry před ucpávkou ℎ1 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 - 3291,532 3291,532 

měrný objem páry před ucpávkou 𝑣1  𝑚3. 𝑘𝑔−1 1,071 3,041 3,041 

Poměr 𝛿/𝛥 𝛿/𝛥 −  1,967 1,967 1,967 

průtokový součinitel (z grafu) 𝜇 −  0,682 0,682 0,682 

Hmotnostní tok ucpávkou 𝑚𝑢𝑐𝑝 𝑘𝑔. 𝑠−1 0,007 0,011 0,018 
Tab. 40 Výsledky pro přední ucpávky 

 

Název Značení Jednotky WL1H WL2H WL3H 

Radiální vůle mezi břity a ucpávkou 𝛿 𝑚𝑚 0,556 0,556 0,556 

Tlak před ucpávkou 𝑝1 𝑏𝑎𝑟 1,03 1,03 1 

Tlak za ucpávkou 𝑝2 𝑏𝑎𝑟 0,07 0,995 0,995 

Poměr tlaků 𝜋 − 0,068 0,966 0,995 

Kritický poměr 𝜋 ∗ − 0,225 0,244 0,328 

Proudění 
  

kritické podkritické podkritické 

Průtočný průřez ucpávky 𝑆𝑢𝑐𝑝 𝑚2 0,001 0,001 0,001 

Entalpie páry před ucpávkou ℎ1 𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1 2796,222 2796,222  
měrný objem páry před ucpávkou 𝑣1  𝑚3. 𝑘𝑔−1 1,926 1,926 1,071 

Poměr 𝛿/𝛥 𝛿/𝛥 −  1,853 1,853 1,853 

průtokový součinitel (z grafu) 𝜇 −  0,679 0,679 0,679 

Hmotnostní tok ucpávkou 𝑚𝑢𝑐𝑝 𝑘𝑔. 𝑠−1 0,027 0,008 0,006 
Tab. 41 Výsledky pro zadní ucpávky 

 

V tabulkách s uvedenými výsledky, Tab. 40 a Tab. 41, se jednotlivé hodnoty dopočítávají ze 

stejných rovnic, které jsou uvedené v Tab. 39. 
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 Návrh systému ucpávkové páry 

Na Obr. 32 je znázorněno schéma návrhu ucpávkové páry. Schéma vychází z výchozích hodnot a 

výsledků pro ucpávkovou páru.  

Navíc jsou vypočítány rychlosti páry a parovzdušné směsi v daném potrubí a na základě těchto 

rychlostí jsou navrženy světlosti potrubí. Světlost potrubí se volí tak, aby rychlosti v potrubí 

vycházely v určitém rozmezí dle firemních materiálů Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.  

Rychlost proudění v potrubí se vypočítá dle následujícího vztahu: 

 
𝑐 =

�̇� ∙ 𝑣

𝑆
 

(7.7) 

Teploty v potrubí odsávání parovzdušné směsi jsou teploty počítány z následujícího vztahu, 

 
𝑇𝑠𝑚ě𝑠 =

�̇�1 ∙ 𝑐𝑝1 ∙ 𝑇1 + �̇�2 ∙ 𝑐𝑝2 ∙ 𝑇2

�̇�1 ∙ 𝑐𝑝1 + �̇�2 ∙ 𝑐𝑝2
 

 

(7.8) 

kde měrná tepelná kapacita vzduchu je volena jako 𝑐𝑝
𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 1 𝑘𝐽. (𝑘𝑔. 𝐾)−1. 

Světlosti potrubí se standardně volí pro hmotnostní průtoky při vyšlehaných ucpávkách. Předešlý 

výpočet neuvažuje vyšlehané ucpávky, kdy se zvyšují hmotnostní průtoky ucpávkami, a tudíž je 

možné, že světlost potrubí by měla být volena vyšší, aby rychlost proudění v potrubí nedosahovalo 

příliš vysokých rychlostí. 

Po podrobnějším výpočtu ucpávek softwarem Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o pro případ 

nových i vyšlehaných ucpávek bylo zjištěno, že průtoky vypočítané v předešlém výpočtu se téměř 

shodují s hmotnostními průtoky pro vyšlehané ucpávky, i když pro zadní ucpávky software počítá 

mírně vyšší průtoky ucpávkami. Jediné potrubí, které by potřebovalo zvýšit světlost je proto 

potrubí pro zahlcování zadních ucpávek, kde místo DN50 by bylo zvoleno DN65.  

Hmotnostní průtok vyšlehanými ucpávkami se zvýší přibližně o (30 ÷ 40)% oproti hmotnostním 

průtokům novými ucpávkami. 
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Obr. 32 Návrh systému ucpávkové páry 
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8 Systém odvodnění turbíny 
 

Systém odvodnění slouží k vypouštění vody z turbíny a příslušného potrubí jak při najíždění 

a odstavování stroje, tak při trvalém provozu. Odvodnění se tedy dělí na odvodnění pro najíždění 

a na trvalá odvodnění turbíny (znázorněno na Obr. 33). Dále se podle způsobu odvodňování systém 

dělí na interní a externí odvodnění. 

 

 

Obr. 33 Přímé a trvalé odvodnění 

 

Odvodnění pro najíždění neboli přímé odvodnění, jak už název napovídá, se používá při najíždění 

turbosoustrojí, ale i při odstavování turbíny. Při najíždění kondenzuje velké množství páry 

na chladných částech turbíny a v potrubí. Skládá se z uzavíracího ventilu a clonky, která bývá 

umístěna co nejblíže sběrny odvodnění a průměr vrtání je volen dle [2]. Samostatné přímé 

odvodnění, tedy bez větve trvalého odvodnění, se používá pro odvodnění tělesa rychlozávěrného 

ventilu před kuželkou a odvodnění těles regulačních ventilů. 

Trvalá odvodnění jsou v provozu jak při najíždění tak po najetí turbíny a uzavření větve přímého 

odvodnění. Trvalé odvodnění může být buď v provedení s odvaděčem kondenzátu, nebo se clonou. 

Odvaděče kondenzátu se volí většinou jako automatické bimetalové nebo plovákové. Trvalé 

odvodnění se clonou bez uzavírací armatury se využívá u potrubí syté i mokré páry, potrubí 
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ucpávkové páry se vstřikem kondenzátu, ale i odvodnění turbíny, kde dochází ke stálé vyšší tvorbě 

kondenzátu. 

Interní a externí odvodnění se dělí na základě toho, jestli v odvodňovaném systému proudí pára při 

odstavené turbíně. Pokud neproudí, jedná se o interní odvodnění, pokud ano, odvodnění je externí. 

Tyto dva způsoby odvodnění musí být od sebe oddělené. U kondenzační turbíny je interní 

odvodnění zavedené do sběrny odvodnění, která nesmí být zavedená do atmosféry, jelikož by došlo 

ke zhoršení vakua v turbíně a kondenzátoru. Externí odvodnění je na rozdíl od interního zavedeno 

do atmosférických nádrží. 

 

 Návrh systému odvodnění 

Pára na turbínu je přiváděna zespodu, tudíž těleso rychlozávěrného ventilu není odvodňováno. 

Interní odvodnění začíná tedy až odvodněním ventilové skříně. Následuje odvodnění za regulačním 

stupněm a dále je turbína odvodňována za každým nosičem.  

V některých případech se místo samostatného odvodnění za nosičem provrtává lopatkový nosič a 

odvodnění je až za dalším nosičem. Toto provedení se vyskytuje zejména u předposledního nosiče, 

kdy za posledním nosičem vzniklý kondenzát odchází přímo do kondenzátoru. Pokud je nosič 

provrtáván, musí být překontrolovány pevnostní limity a splněny výkonnostní požadavky, jelikož 

provrtání nosiče snižuje účinnost následujících stupňů. 

Pokud je odběr páry orientován směrem dolů, pak se turbína odvodňuje odběrem, jak je tomu 

v našem případě za čtvrtým nosičem. Odběry za třetím a pátým nosičem jsou orientovány směrem 

nahoru, proto musí být navíc v těchto místech turbína odvodněna zvlášť. 

Potrubí, kterým se zavádí do turbíny pára z vyrovnávacího pístu, pokud není vyspádované do 

turbíny, musí být taktéž odvodněno. Toto odvodňovací potrubí je zavedeno do odvodnění z turbíny. 

Pozornost musí být věnována design parametrům potrubí a daným komponentám odvodnění 

v těchto místech, jelikož pára proudící z vyrovnávacího pístu má vyšší teplotu než místo na turbíně, 

do kterého je zaváděna pára z vyrovnávacího pístu. 

Na závěr musí být navržena sběrna odvodnění, její světlost a její design parametry. Návrh sběrny 

odvodnění záleží také na tom, jaký typ kondenzátoru je použit, jestli vodní nebo vzduchový. 

Návrh systému odvodnění je znázorněn na schématu na Obr. 34. 
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Obr. 34 Návrh systému interního odvodnění 
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9 Cenová kalkulace 
 

V dnešní době hraje jednu z nejdůležitějších rolí cena produktu a není tomu jinak ani u parních 

turbín. Celková cena závisí na rozsahu dodávky a skládá se z mnoha položek. Cenovou nabídku 

zpracovávají nabídkoví inženýři na základě požadavků zákazníka a předběžného 

termodynamického výpočtu. Na základě předložené nabídky následně probíhají technická 

a komerční jednání, která v případě úspěchu končí podpisem smlouvy. Z technického hlediska 

projekt pokračuje zpracování detailní projektové dokumentace, termodynamických výpočtů 

na hotovo, podkladů pro nákup subdodávek, výrobních a technologických podkladů a projektový 

manažer se stará o termínovou a technicky správnou a kvalitní dodávku v rámci rozpočtu dané 

smlouvou.  

Níže je zpracován návrh cenové kalkulace pro vypočítanou turbínu. Ceny jsou poupraveny pro 

případ diplomové práce, přibližné poměry jsou však zachovány. 

Položka Cena [Kč] 

Project Management 7 163 580 

Engineering 6 933 695 

Doprava + Zabalení 8 604 300 

Dokumentace 454 480 

Školení + Uvedení do provozu 26 480 590 

Parní turbína 55 424 595 

Systém ucpávkové páry + Sytém odvodnění 1 111 705 

Olejový systém 6 757 975 

Řídicí systém 6 111 100 

Elektrické součásti + Generátor 30 313 885 

Potrubí včetně armatur 9 082 585 

Příslušenství turbíny, montáž a nářadí 4 491 900 
Tab. 42 Návrh cenové kalkulace 

Jak lze vidět v tabulce, nejpodstatnější část ceny tvoří právě náklady na materiál a zpracování 

součástí parní turbíny. Tato částka zahrnuje ložiskový stojan, skříň, nosiče lopatek a statorové 

lopatky, rotor a lopatky rotorové, turbínový rám, ovšem bez olejového hospodářství, převodovku 

a měření na turbíně. Kdybychom vzali cenu turbíny i s olejovým systémem a systémem ucpávkové 

páry a odvodnění, tvoří to téměř 40% celkové ceny zakázky. 

Co se týče dopravy, je potřeba ji předem pečlivě naplánovat, aby se náklad vešel pod mosty, jak už 

na silniční, železniční nebo vodní trase, a aby bylo případně možné se všude s velkým nákladem 

vytočit v zatáčkách. 
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Mezi příslušenství parní turbíny řadíme izolaci a také nářadí a jeřáby potřebné na montáž a 

manipulaci.  

Pro danou cenovou kalkulaci uvažujeme úzký rozsah dodávky, to znamená, nedodáváme 

kondenzátor, regenerační ohříváky, kondenzátní ani napájecí čerpadla a turbína nebude mít 

protihlukový kryt. Taktéž nejsou do ceny započítány náhradní díly. 

V takovém rozsahu dodávky by parní turbína stála 162 930 390 𝐾č, což by odpovídalo zhruba 6,5 

miliónům za megawatt vyrobené elektrické energie. 
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Závěr 
Parní turbína je navrhována s ohledem na maximální výkon a účinnost tak, aby vyhovovala 

pevnostním omezením. Tato kondenzační parní turbína je navržena jako jednotělesová 

s převodovkou a třemi neregulovanými odběry sloužící k regeneraci. Lopatkování je voleno jako 

přetlakové a regulační stupeň je v provedení A-kolo. 

Nejprve je proveden návrh tepelného schématu tak, aby teplota napájecí vody byla 140°𝐶. 

Na základě známé teploty napájecí vody jsou vypočítány tlaky v odběrech turbíny a postupně je 

proveden výpočet na všech zařízeních tepelného oběhu. Tím jsou zjištěny parametry páry a její 

hmotnostní průtoky ve všech částech tepelného schématu a znázorněny na Obr. 19.  

V tepelném oběhu jsou zařazeny dva nízkotlaké regenerační ohříváky, které zvyšují termickou 

účinnost cyklu, ale zároveň se odběrem páry z turbíny snižuje svorkový výkon parní turbíny. 

Tepelné schéma je počítáno pouze pro návrhový stav a nejdůležitějšími výstupy z tohoto výpočtu 

jsou tlaky páry a hmotnostní průtoky v odběrech, jelikož tyto výsledky jsou dále vstupními 

parametry pro následující výpočty. 

Nejobsáhlejší výpočet diplomové práce tvoří termodynamický výpočet lopatkování. Nejdříve je 

proveden výpočet regulačního stupně, který se skládá z předběžného a detailního. Dále je 

předběžnému a detailnímu výpočtu podrobeno přetlakové lopatkování. 

Regulační stupeň byl volen v provedení A-kolo s nerozšířenou dýzou. A-kolo namísto C-kola bylo 

voleno kvůli dosažení vyšší účinnosti. Navíc, parametry páry na vstupu do turbíny nejsou tak 

vysoké, aby bylo potřeba je ještě více snižovat použitím C-kola na úkor poklesu účinnosti stupně.  

Předběžným výpočtem regulačního stupně jsou zjištěny základní geometrické parametry 

a výkonové charakteristiky regulačního stupně. Volbou parciálního ostřiku je zvětšena délka 

lopatek regulačního stupně, jelikož pro totální ostřik regulačního stupně by délka rozváděcí lopatky 

vycházela pouze 7,21 𝑚𝑚. 

Důležitým výstupem předběžného výpočtu je také tlak za regulačním stupněm. Zbylé parametry 

páry za regulačním stupněm jsou určeny až výpočtem detailním na základě určení energetických 

ztrát stupně. Tím se vypočítá i termodynamická účinnost regulačního stupně a jeho vnitřní výkon. 

Výpočet přetlakového lopatkování je proveden metodou 
𝑐𝑎

𝑢
. Touto metodou jsou počítány i 

poslední stupně přetlakového lopatkování, které by měly být voleny jako zkrucované a počítány 

odlišnou metodou zvlášť. Proto výsledky pro poslední stupně lopatkování jsou brány pouze jako 

orientační. 

V předběžném výpočtu přetlakového lopatkování je nutné průtočný kanál rozdělit do několika 

kuželů, které představují jednotlivé nosiče lopatek. Jednotlivé odběry rozdělují lopatkování 

na nosiče a navíc musí být zkontrolovány z pevnostního hlediska, kdy musí platit, že poměr tlaků 
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za nosičem a před ním musí být větší než 0,15 a rozdíl teplot před a za nosičem nesmí přesáhnout 

přibližně 130°𝐶.  

Předběžným výpočtem se určí délky první a poslední lopatky na nosiči a střední průměry v těchto 

místech, patní průměr, který je pro nosič konstantní, a předběžný počet stupňů, který je roven 

31 stupňů v poměru 8-8-5-2-4-4 na nosič. 

Detailní výpočet se provádí od poslední řady směrem k regulačnímu stupni a vychází z parametrů 

páry za posledním stupněm vypočítaných předběžným výpočtem. Pro každou lopatkovou řadu byly 

vypočítány její geometrické i termodynamické parametry. Detailní výpočet spočívá ve zjištění ztrát 

pro každou řadu a musí se dojít ke stejným parametrům páry za regulačním stupněm, jako jsou 

vypočítané v detailním výpočtu regulačního stupně. Toho je dosaženo změnou poměru 
𝑢

𝑐𝑖𝑧
 

regulačního stupně a úpravou počtu stupňů na jednotlivých nosičích. Počet stupňů se tak sníží na 

28 v poměru 7-8-5-2-3-3 na jednotlivý nosič. 

Vnitřní účinnost je nižší jak pro první stupně, tak pro stupně poslední. První stupně mají vyšší 

poměrnou ztrátu radiální mezerou. U posledních stupňů je vyšší ztráta rozvějířením a ztráta 

vlhkostní páry, navíc, lopatky posledních stupňů jsou počítané jako prizmatické, i když 

ve skutečnosti jsou zkrucované. Výpočet pro poslední stupně je proto nutné brát pouze jako 

orientační. 

Jedny z nejdůležitějších parametrů parní turbíny jsou termodynamická účinnost a svorkový výkon 

počítaný na závěr detailního výpočtu. Parní turbína pracuje s účinností 80,5% a generuje 

24,71 𝑀𝑊 elektrické energie. 

V následující části diplomové práce je vypočítána axiální síla a navrženo vhodné axiální ložisko. 

U mnohostupňových turbín by nebylo možné axiální sílu zachytit pouze axiálním ložiskem, tudíž 

je nutné navrhnut vyrovnávací píst. Vyrovnávací píst je volen dvoustupňový, jelikož 

jednostupňový by nebyl dostačující a průměry jednotlivých stupňů vyrovnávacího pístu jsou 

voleny na základě konstrukčních omezení turbínové skříně a tak, aby vhodně kompenzovaly 

axiální sílu. Pára z vyrovnávacího pístu je zaváděna zpět do turbíny, kde je ještě možné využít její 

energii. 

Nejdříve je vypočítána axiální síla působící na lopatkovou část turbíny. Při tomto výpočtu se rotor 

nahrazuje ekvivalentními válci. Válce jsou voleny tak, že každý kužel představuje jeden početní 

válec a průměr válce je hodnota aritmetického průměru středních průměrů na začátku a na konci 

kužele. Dále jsou dopočítány axiální síly na části neolopatkovaného rotoru, všechny dílčí axiální 

síly jsou sečteny a je stanoveno zatížení axiálního ložiska, které je rovno 70,26 𝑘𝑁.  

Na základě známé velikosti axiální síly je voleno segmentové axiální ložisko o průměru 340 𝑚𝑚, 

které je schopné přenášet axiální sílu o velikosti 108,2 𝑘𝑁. Stačí tedy na zachycení axiální síly, 

která vzniká na turbíně. 
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Navržené lopatky se dále musí zkontrolovat, jestli vyhovují pevnostně. Všechny lopatky jsou 

namáhány na ohyb, ty rotorové jsou navíc ještě zatíženy odstředivou silou. Maximální povolené 

hodnoty namáhání závisí na teplotě a daném materiálu lopatek.  

Pro daný počet otáček platí, že čím je lopatka delší, tím větší odstředivá síla na ni působí. 

Na poslední rotorovou řadu působí odstředivá síla 513,38 𝑀𝑃𝑎, která bez problémů splňuje 

požadovaný pevnostní limit. 

Maximální povolené zatížení lopatek na ohyb se liší pro oblast přehřáté a mokré páry. Pokud 

lopatkovým kanálem proudí přehřátá pára je hodnota maximálního možného zatížení na ohyb 

rovna 50 𝑀𝑃𝑎. Na stupních kde už proudí mokrá pára je maximální povolené zatížení rovno 

25 𝑀𝑃𝑎. Ohybové napětí lopatek závisí i na zvoleném lopatkovém profilu a profily jsou voleny 

tak, aby lopatky splňovaly pevnostní kontrolu. Profily jsou voleny dle literatury [4] kromě profilů 

posledních třech stupňů, které jsou voleny na základě firemních materiálů [2].   

Na závěr jsou navrženy dva systémy parní turbíny, a to systém ucpávkové páry a systém odvodnění 

turbíny. 

Při návrhu systému ucpávkové páry je nejdříve vypočítáno množství páry odcházející 

na vyrovnávací píst, které bylo dříve přibližně odhadnuto pro výpočet přetlakového lopatkování. 

Přesně vypočítaná hodnota je vyšší než předběžně odhadnutá. Pára z vyrovnávacího pístu je 

přiváděna zpět do turbíny, což výpočet neuvažuje. Výpočet přetlakového lopatkování může být 

tudíž mírně zkreslen, jelikož na počátku je zvolen nižší průtok páry odcházející na vyrovnávací 

píst, tudíž v první části turbíny je počítáno s mírně vyšším průtokem páry a naopak v zadní části 

s průtokem mírně nižším než je ve skutečnosti. 

Návrh systému ucpávkové páry pokračuje výpočtem množství páry potřebné na zahlcování a 

množství odsávané parovzdušné směsi. Na ucpávky je nutné přivádět 0,064 𝑘𝑔. 𝑠−1 zahlcovací 

páry a do kondenzátoru ucpávkové páry je odsáváno 0,032 𝑘𝑔. 𝑠−1 parovzdušné směsi. 

Systém odvodnění turbíny je vypracován na základě standardního postupu. Jednotlivé odvodňovací 

větve jsou napojeny na sběrnu odvodnění, která je zavedena do expanzní trubky kondenzátoru. 

Systém interního odvodnění turbíny je navržen na Obr. 34. 

Na základě výpočtů je vypracován návrhový řez parní turbínou. 

Na závěr je vypracován návrh cenové kalkulace pro dodávku dané parní turbíny. Pro určený rozsah 

dodávky by parní turbína stála 162 930 390 𝐾č. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

Značka Jednotka Veličina 

𝐴𝑥 [−] Axiální mezera 

𝐵 [𝑚] Šířka lopatky 

𝑐 [𝑚. 𝑠−1] / [𝑚] Absolutní rychlost / Tětiva 

𝐷 [𝑚] Průměr 

𝑓 [−] Součinitel zpětného využití ztrát 

𝐹 [𝑁] Síla 

𝑔 [ ]𝑚. 𝑠−2 Tíhové zrychlení 

𝐻 / ℎ [𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1] Spád 

∆ℎ [𝑚] Rozdíl výšek mezi čerpadlem a odplyňovákem 

𝑖 [𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1] Entalpie 

∆𝑖 [𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1] Přírůstek entalpie 

𝑗 [−] Počet NTO 

𝑘 [−] / [𝑚] Koeficient / Radiální vůle 

𝑘 ;
𝑐

𝑎
 ;

𝑏

𝑎
 

[−] 
Součinitel 

𝑙 [𝑚] Délka 

(
𝑙

𝐷
) [−] Poměrná délka 

𝑚 [𝑘𝑔. 𝑠−1] Hmotnostní průtok 

𝑀 [𝑘𝑔. 𝑠−1] / [𝑁. 𝑚−1] Hmotnostní průtok / Moment 

𝑀𝑎 [−] Machovo číslo 

𝑛 [𝑠−1] Otáčky 

𝑝 [𝑃𝑎] Tlak 

∆𝑝 [𝑃𝑎] Tlaková diference 

𝑃 [𝑊] Výkon 

𝑃𝑎 [−] Parsonsovo číslo 

𝑠 [𝑘𝐽. (𝑘𝑔. 𝐾)−1] Entropie 

𝑆 [𝑚2] Průtočný průřez 
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𝑠

𝑐
 

[𝑚] Poměrná rozteč 

𝑡 [°𝐶] Teplota 

∆𝑡 [°𝐶] Teplotní diference 

𝑇 [𝐾] Teplota 

𝑢 [𝑚. 𝑠−1] Obvodová rychlost 

𝑣 [𝑚3. 𝑘𝑔−1] Měrný objem 

𝑉 [𝑚3. 𝑠−1] Objemový průtok 

𝑤 [𝑚. 𝑠−1] / [𝑚3] Relativní rychlost / Ohybový modul profilu lopatky 

𝑥 [−] / [𝑚] Suchost / Výrobní tolerance 

𝑧 [−] / [−] / [𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1] Počet lopatek / Počet stupňů / Ztráty 

𝑍 [𝑘𝐽. 𝑘𝑔−1] Ztráta 

𝛼 ° Výstupní úhel absolutní rychlosti 

𝛽 ° Výstupní úhel relativní rychlosti 

𝛾 ° Úhel nastavení profilu 

∆ [𝑚] Tloušťka břitu 

𝛿 [°𝐶] / [−] / [𝑚] Nedohřev / Součinitel / Radiální mezera 

휀 [−] Parciální ostřik 

𝜂 [−] Účinnost 

𝜆 [−] Ztrátový součinitel 

𝜇 [−] Průtokový součinitel 

𝜉 [−] Poměrná ztráta 

𝜌 [−] / [𝑘𝑔. 𝑚−3] Stupeň reakce / Hustota 

𝜎 [𝑃𝑎] Napětí 

𝜑 [−] / [−] Rychlostní součinitel statoru / Průtokové číslo 

𝛹 [−] / [−] Rychlostní součinitel rotoru / Tlakové číslo 

𝜔 [𝑟𝑎𝑑. 𝑠−1] Úhlová rychlost 
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Indexy 

Horní index Význam 

1 ÷ 28 Pořadové číslo stupně 

𝑅 Rotor 

𝑅𝑆 Regulační stupeň 

𝑆 Stator 

𝑆Č Stupňová část 

𝑆𝑇 Stupeň 

𝑇 Turbína 

 

Spodní index Význam 

0 Stav před stupněm / Jmenovitý stav 

1 Stav mezi statorem a rotorem / Vstup  

1 Stav pro první lopatkovou řadu na daném kuželi 

2 Stav za rotorem / Výstup 

𝑎 Axiální složka / Atmosféra 

𝑎𝑥 Axiální směr 

𝐴1 Stav mezi statorem a rotorem regulačního stupně 

𝐴2 Stav za regulačním stupněm 

𝑐2 Výstupní rychlost 

𝑑 Tlumicí drát 

𝑔𝑒𝑛 Generátor 

𝑖 Vnitřní stav 

𝑖𝑧 Izoentropický stav 

𝑘 Kondenzátor 

𝑘2 Stav před NTO1 

𝑘3 Stav za NTO1 

𝑘4 Stav za NTO2 

𝑘1 ; 𝑘2 Ztráta radiální mezerou 

𝑘č Kondenzátní čerpadlo 

𝐾𝑈𝑃 Kondenzátor ucpávkové páry 
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𝑚𝑎𝑡 Materiál 

𝑚𝑒𝑐ℎ Mechanický 

𝑛 Stav pro poslední řadu na daném kuželi 

𝑛č Napájecí čerpadlo 

𝑛𝑣 Napájecí voda 

𝑁𝑇𝑂 Nízkoteplotní ohřívák 

𝑜 Ohyb 

𝑜𝑑 Odplyňovák 

𝑜𝑑1 ; 𝑜𝑑2 ; 𝑜𝑑3 Odběr 1 / Odběr 2 / Odběr 3 

𝑜𝑑𝑠 Odstředivá 

𝑜𝑝𝑡 Optimální 

𝑝 Patní / Pára 

𝑟 Radiální směr 

𝑅 Rotor 

𝑟𝑒𝑑 Redukovaný 

𝑟𝑠 Regulační stupeň 

𝑠 Střední 

𝑆 Stator 

𝑆𝑇 Stupeň 

𝑠𝑢 Obvodová (u účinnosti) 

𝑆𝑉 Svorkový 

𝑡𝑑𝑖 Vnitřní termodynamický stav 

𝑡𝑜𝑡 Totální ostřik 

𝑡ř Tření 

𝑢 Obvodová složka 

𝑢𝑐𝑝 Ucpávková pára 

𝑣 Chladicí voda / Vnější (u průměru) 

𝑣1 ; 𝑣2 Ztráta rozvějířením 

𝑉𝑃 Vyrovnávací píst 

𝑣𝑧𝑑 Vzduch 

𝑥 Pořadové číslo lopatkové řady / Ztráta vlhkostí páry 

∞ Pro nekonečně dlouho lopatku 
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Seznam příloh 
 

Příloha A Rychlostní trojúhelníky pro první a poslední stupeň každého lopatkového 

nosiče 

Příloha B Návrhový řez parní turbínou (vložená příloha) 
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Příloha A 

Rychlostní trojúhelníky 

Kužel 1 

 

Obr. 35 Rychlostní trojúhelník prvního stupně přetlakového lopatkování 

 

 

Obr. 36 Rychlostní trojúhelník sedmého stupně přetlakového lopatkování 
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Kužel 2 

 

 

Obr. 37 Rychlostní trojúhelník osmého stupně přetlakového lopatkování 

 

 

Obr. 38 Rychlostní trojúhelník patnáctého stupně přetlakového lopatkování 
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Kužel 3 

 

 

Obr. 39 Rychlostní trojúhelník šestnáctého stupně přetlakového lopatkování 

 

 

Obr. 40 Rychlostní trojúhelník dvacátého stupně přetlakového lopatkování 
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Kužel 4 

 

 

Obr. 41 Rychlostní trojúhelník dvacátého prvního stupně přetlakového lopatkování 

 

 

Obr. 42 Rychlostní trojúhelník dvacátého druhého stupně přetlakového lopatkování 
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Kužel 5 

 

 

Obr. 43 Rychlostní trojúhelník dvacátého třetího stupně přetlakového lopatkování 

 

 

Obr. 44 Rychlostní trojúhelník dvacátého pátého stupně přetlakového lopatkování 
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Kužel 6 

 

 

Obr. 45 Rychlostní trojúhelník dvacátého šestého stupně přetlakového lopatkování 

 

 

Obr. 46 Rychlostní trojúhelník posledního stupně přetlakového lopatkování 


