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ABSTRAKT 

 
Diplomová práce obsahuje návrh parní turbíny pro spalovnu odpadu. Nejprve je 

rozebrána koncepce a provedení stroje. Následuje stěžejní část diplomové práce a tou je 

termodynamický výpočet parní turbíny. Diplomová práce také obsahuje výpočet osové síly 

působící na rotor a v závěru je proveden zjednodušený výpočet převodovky. Na základě 

výpočtu jsou sestaveny návrhové řezy jednotlivých těles a výkres dispozice uspořádání parní 

turbíny s generátorem.  

Klíčová slova 

 

Parní turbína, spalovna odpadů, termodynamický výpočet. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The thesis deals with the design of the steam turbine for a waste incinerator. First, the 

concept and design of the machine is discussed. Following part is the steam turbine 

thermodynamics calculation, which is the main part of the thesis. My work also contains 

calculation of axial force and a simplified calculation of the gearbox. The design sections of 

individual modules and drawing of a disposition of a steam turbine are made on the based of 

the calculation. 

Key words 

 

Steam turbine, waste incinerator, waste to energy, thermodynamics calculation 
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ÚVOD 

 
Parní turbína se stala významným vynálezem nejen v oblasti energetiky ale také lodní 

dopravy. Pro výrobu parních turbín v Brně byla klíčovou událostí světová výstava v Paříži 

v roce 1900, kde První brněnská strojírna koupila licenční smlouvu na výrobu přetlakové parní 

turbíny Ch. A. Parsonse. V Roce 1905 byla v Brně uvedena do provozu první spalovna na 

výrobu elektrické energie. Svému účelu spalovna sloužila do roku 1941 a v posledních dnech 

druhé světové války byla vybombardována. Snahu o znovuobnovení spalovny v městě Brně se 

podařilo zrealizovat až v roce 1989. Spalovna odpadu byla vybudována za účelem 

energetického využití komunálního odpadu se základní myšlenkou, použít odpad jako palivo 

a takto získanou tepelnou energii využít na výrobu páry a elektřiny. V současné době se 

v České republice nacházejí čtyři spalovny komunálního odpadu: v Brně, Praze, Liberci a nově 

také v Chotíkově u Plzně. Spalováním se redukuje původní hmotnost odpadu na 25 % a objem 

o 90 %, čímž se výrazně šetří kapacita skládek. Na výstupu ze zařízení pro energetické 

využívání odpadu jsou kromě elektrické nebo tepelné energie také produkty po spalovacím 

procesu, škvára a spaliny. Spaliny prochází sofistikovaným systémem čištění spalin tak, aby 

v ústí komína splňovaly emisní limity dle legislativy Evropské unie.  

Tématem diplomové práce je návrh parní turbíny pro spalovnu odpadu. Dvouhřídelová 

koncepce parní turbíny umožňuje v zimních měsících odpojit kondenzační část turbíny a využít 

tak veškeré teplo na vytápění. Odpojením ušetříme 5-10 % průtoku páry, která je zapotřebí na 

prohřívání kondenzační části. Dále odpadají ztráty v lopatkování a průtočných částech 

nízkotlaké části. V letních měsících, když není zapotřebí velké množství páry na vytápění, se 

kondenzační část turbíny spojí s generátorem, čímž zvýšíme výrobu elektrické energie. Při 

spalování komunálního odpadu není zaručena konstantní výhřevnost a dochází tedy k výkyvům 

výkonu kotle. Z tohoto důvodu navrhuji použít přetlakové lopatkování rotorové části parní 

turbíny, neboť jeho účinnost není tak náchylná na výkyvy výkonu kotle jako lopatkování 

rovnotlakové. Prvotní fáze diplomové práce se zabývá koncepcí parní turbíny a určením 

základních veličin pro tepelný výpočet stroje. Dále následuje termodynamický výpočet 

regulačního stupně a přetlakového lopatkování protitlakové a kondenzační části parní turbíny. 

Termodynamický výpočet také obsahuje nákres rychlostních trojúhelníků a expanzních křivek. 

Na závěr byl proveden výpočet osové síly rotoru a zjednodušený návrh převodovky. Na základě 

těchto údajů byl sestrojen návrhový řez protitlakové i kondenzační části parní turbíny a schéma 

dispozice zapojení celého turbosoustrojí s generátorem. 

   

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komun%C3%A1ln%C3%AD_odpad
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1 Návrh parní turbíny 
 

1.1 Základní koncepce 

Parní turbína pro spalovnu odpadů je navrhovaná jako dvoutělesová, ve dvouhřídelovém 

provedení se vzduchem chlazeným kondenzátorem s axiálním výstupním hrdlem. 

Vysokotlakový modul je navrhován s radiálním regulačním stupněm s akčním lopatkováním, 

další stupně vysokotlakého modulu mají lopatkování reakční. 

Dvouhřídelové uspořádání umožňuje odpojení nízkotlakého modulu a to především 

v zimních měsících, kdy je zapotřebí velké množství tepelné energie na vytápění. Tato 

koncepce je výhodná oproti jednohřídelovému uspořádání, protože zde nedochází ke vzniku 

ztrát přepouštěním páry přes nízkotlakové lopatkování až do kondenzátoru. V letních měsících, 

kdy není zapotřebí tepelná energie, se využita veškerá pára v kondenzační části parní turbíny. 

Vzduchem chlazený kondenzátor vykazuje oproti vodnímu chlazení výrazně nižší 

součinitel přestupu tepla a navíc vzduch mívá vyšší teplotu než chladicí voda. Proto lze 

považovat vzduchové chlazení za méně účinné. Vzhledem k nižšímu součiniteli přestupu tepla 

má vzduchový kondenzátor při stejném přenášeném výkonu větší teplosměnnou plochu. Pro 

dosažení vyššího chladicího výkonu se v drtivé většině případů používají ventilátory, což s 

sebou přináší vyšší vlastní spotřebu a značnou hlučnost. Výhodou vzduchového kondenzátoru 

je, že nepotřebuje zdroj chladící vody, který je navíc zpoplatněn. 

Pro návrh parní turbíny byly zadány parametry viz tabulka 1. Tyto parametry nám slouží 

pro základní návrh tepelné turbíny. Pomocí programu X-Steam v následujících kapitolách 

vypočítáme jednotlivé body expanzní křivky, které jsou nezbytné pro určení výkonů, účinností, 

volby počtu otáček, volby generátoru, převodovky a spojky. 

Tabulka 1. zadané hodnoty 

Zadané parametry 

Hmotnostní průtok páry 𝑚 t/h 70 

Teplota páry na vstupní přírubě turbíny 𝑡 °C 420 

Tlak páry na vstupní přírubě 𝑝𝐴 bar 40 

Tlak páry mezi moduly 𝑝𝑚 bar 4 

Tlak výstupu páry ve vzduchovém kondenzátoru 𝑝𝑘 bar 0,1 

 

Vzhledem k zadání navrhuji koncepci parní turbíny podle obrázku 1. Tato koncepce se 

vyznačuje samostatnou převodovkou pro VT a NT těleso, proto aby bylo umožněno odpojení 

kondenzační části. Před vstupem do vysokotlaké části jsou za sebou umístěny rychlozávěrný a 

regulační ventil. Velikost průtoku páry do protitlaku a do NT tělesa je řízen pomocí regulačních 

ventilů. Za regulačním ventilem VT modulu je umístěno čidlo měření tlaku, díky kterému je 

udržován požadovaný tlak v odběrové soustavě. Pokud dochází k navýšení tlaku v odběrové 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Lukáš Hodonský  

Parní turbína pro spalovnu odpadu 

 

17 

 

soustavě je automaticky otevírán regulační ventil NT modulu tak, aby tlak zůstal na požadované 

hodnotě. 

 

Obr. 1.1 Schéma koncepce zapojení parní turbíny: 1 Rychlozávěrný ventil, 2 Regulační ventil, 

3 Spojka, 4 Převodovka, 5 Vzduchem chlazený kondenzátor, 6 Topná síť, VT Vysokotlaké 

těleso, NT Nízkotlaké těleso, G Generátor. 

 

1.2 Tlakové ztráty 

Určení tlakových ztrát v traktu turbíny proběhlo podle literatury [1]. 

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

počítá podle vztahu: 

 𝛥𝑝𝑧1 = 0,3 ∙ 𝑝𝐴 = 1,2 𝑏𝑎𝑟 (1.2.1) 

Tlaková ztráta ve výstupním hrdle turbíny u protitlakové části: 

 
𝛥𝑝5𝑝 =  ∙ (

𝑐𝑘

100
)

2

∙ 𝑝𝑚 = 0,04 𝑏𝑎𝑟 (1.2.2) 

Kde hodnota součinitele  se pohybuje mezi hodnotami 0,03 až 0,06 přičemž nižší 

hodnota přísluší lépe provedeným hrdlům.  

 = 0,04 

Dle literatury [1] se rychlost ve výstupním hrdle 𝑐𝑘 pohybuje v rozmezí 30 až 100 m/s. 

Rychlost ve výstupním hrdle 𝑐𝑘 byla zvolena na základě odborného doporučení. 

𝑐𝑘 = 50 𝑚/𝑠 

Tlaková ztráta na výstupním hrdle turbíny u kondenzační části: 

 
𝛥𝑝5𝑘 = 0,038 ∙ ( − 1) ∙ (

𝑐𝐸

100
)

2

∙ 𝑝𝑘 = 0 𝑏𝑎𝑟 (1.2.3) 
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Součinitel  se volí mezi hodnotami 0,6 až 1,4, přičemž menší hodnota přísluší velkým 

turbínám s pečlivě provedenými difuzory. 

 = 1 

Rychlost páry na výstupu z posledního stupně 𝑐𝐸 se u kondenzačních turbín pohybuje 

v rozmezí 150 až 300 m/s. Dle termodynamického výpočtu je velikost rychlosti 𝑐𝐸: 

𝑐𝐸 = 153 𝑚/𝑠 

 

1.3 Vnitřní termodynamická účinnost turbíny 

Vnitřní termodynamickou účinnost turbíny lze přesně určit z tepelného výpočtu nebo 

z podrobných podkladů výrobce. Pro sestrojení expanzní křivky je nutné znát tuto účinnost, 

pokud účinnost není definována, je potřeba ji odborně odhadnout. Na základě odborné 

konzultace volím vnitřní termodynamickou účinnost vysokotlaké části turbíny: 


𝑉𝑇𝑡𝑑𝑖

= 0,83 

 Pro nízkotlakou část turbíny: 


𝑉𝑇𝑡𝑑𝑖

= 0,75 

Vnitřní termodynamickou účinnost jednotlivých částí parní turbíny se přesněji určí 

v dalších kapitolách z detailního tepelného výpočtu. 

1.4 Expanzní křivka turbíny 

Expanzní křivka slouží k určení základních bodů parní turbíny v i-s diagramu. Na základě 

zadání rozdělíme parní turbínu na dvě tělesa. Z parametrů před turbínou, mezi tělesy a z tlaku 

před kondenzátorem zkonstruujeme expanzní linii a dopočítáme důležité parametry v daných 

bodech pomocí programu X-Steam.  

Ze zadaných parametrů můžeme dopočítat entalpii a entropii před rychlozávěrným a 

regulačním ventilem ze vztahu: 

 𝑖0 = 𝑓(𝑝0; 𝑡0) (1.4.1) 

 𝑠0 = 𝑓(𝑝0; 𝑡0) (1.4.2) 

 

Entalpie za ventily je konstantní, je pouze nutno odečíst tlakovou ztrátu ve ventilech 𝛥𝑝𝑧1 

a určit další parametry. 

 𝑖0 = 𝑖0
′  (1.4.3) 

 𝑝0
′ = 𝑝0 −  𝛥𝑝𝑧1 (1.4.4) 

 𝑠0
′ = 𝑓(𝑝0

′ ; 𝑖0
′ ) (1.4.5) 

 𝑡0
′ = 𝑓(𝑝0

′ ; 𝑖0
′ ) (1.4.6) 

 

Dále vypočítáme parametry bodu mezi moduly turbíny. 
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 𝑝1 = 𝑝𝑚 + 𝛥𝑝5𝑝 (1.4.7) 

 𝑖1𝑖𝑧 = 𝑓(𝑝1; 𝑠0
′ ) (1.4.8) 

 ℎ𝑉𝑇𝑖𝑧 = 𝑖0 − 𝑖1𝑖𝑧 (1.4.9) 

 ℎ𝑉𝑇 = ℎ𝑖𝑧 ∙ 
𝑡𝑑𝑖

 (1.4.10) 

 𝑖1 = 𝑖0 − ℎ (1.4.11) 

 𝑠1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) (1.4.12) 

 𝑡1 =  𝑓(𝑝1; 𝑖1) (1.4.13) 

 𝑥1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) (1.4.14) 

Obdobným postupem vypočteme parametry na výstupu z kondenzační části turbíny. 

Všechny vypočtené hodnoty expanzní křivky jsou uvedeny v tabulce 2. Celkový entalpický 

spád turbíny vychází ze vzorce: 

 ℎ𝑐 = 𝑖0 − 𝑖2 (1.4.15) 

 

Obr. 1.2 Expanzní křivka turbíny 
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1.5 Výkon turbíny 

Předběžný vnitřní výkon stupně se vypočte z rovnice, pro VT díl: 

 𝑃𝑉𝑇 = 𝑀 ∙ ℎ𝑉𝑇𝑖𝑧 ∙ 
𝑉𝑇𝑡𝑑𝑖

 (1.5.1) 

Předběžný vnitřní výkon stupně se vypočte z rovnice, pro NT díl: 

 𝑃𝑁𝑇 = 𝑀 ∙ ℎ𝑁𝑇𝑖𝑧 ∙ 
𝑁𝑇𝑡𝑑𝑖

 (1.5.2) 

Kde M je hmotnostní průtok v kg/s, ℎ𝑖𝑧 je izoentropický spád v kJ/kg a 
𝑡𝑑𝑖

 je účinnost 

příslušného tělesa parní turbíny. Jelikož se jedná o účinnost předběžnou je nezbytné upřesnit 

tuto hodnotu po detailním výpočtu.  

1.6 Volba otáček turbíny 

Výpočet předběžného vnitřního výkonu je potřebný pro určení otáček parního stroje a to 

především s ohledem na obecnou charakteristiku integrované převodovky. Detailnějšímu 

návrhu převodovky se budeme zabývat v následující kapitole. Výhodou dvouhřídelového 

uspořádání je možnost volby rozdílných otáček protitlakové a kondenzační části parní turbíny. 

Otáčky se snažíme volit co nejvyšší, neboť vysoké otáčky snižují počet stupňů, zmenšují střední 

průměr rotoru i axiální délku turbíny. Ovšem při zvyšujících se otáčkách stroje se také zvětšuje 

obvodová síla, která zvyšuje namáhání lopatek a závěsů lopatek. 

 

Obr. 1.3 Obecná charakteristika převodovky [3] 

Podle obecné charakteristiky převodovky navrhuji otáčky vysokotlakého modulu pomocí 

výpočtu z odborně zvolené obvodové rychlosti a středního průměru lopatkování regulačního 

stupně: 
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𝑛𝑉𝑇 =

𝑢1

𝜋 ∙ 𝐷1
∙ 60  [

𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
] (1.6.1) 

Pro nízkotlaký modul navrhuji otáčky: 

 
𝑛𝑁𝑇 =

𝑢1

𝜋 ∙ 𝐷1
∙ 60  [

𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
] (1.6.2) 

1.7 Volba generátoru 

V energetice se nejčastěji používají turboalternátory s hladkým hřídelem pro generování 

střídavého napětí. Turboalternátory bývají dvoupólové (jeden pólový pár) nebo čtyřpólové (dvě 

pólové dvojce). Alternátory pracují synchronně s frekvencí elektrorozvodné sítě 50 Hz platných 

pro celou Evropu. Turboalternátory jsou konstrukčně omezeny velikostí průměru. Z důvodu 

vzniku velkých odstředivých sil se vyrábí rotory malého průměru přibližně do 1,1 metru a velké 

délky i přes 5 metrů. Alternátory velkých výkonů větších než 200 MW už není možné chladit 

vzduchem a používá se chlazení vodíkem, vodou nebo kombinace vodního a vodíkového 

chlazení. 

Na základě vyšší účinnosti a vzduchovému chlazení navrhuji čtyřpólový turboalternátor 

s otáčkami 𝑛 = 1500 1/𝑚𝑖𝑛. 

 

Obr. 1.4 Účinnost elektrických generátoru [7] 

1.8 Termodynamické schéma 

Výpočtem expanzní křivky jsme získali základní parametry v daných bodech parního 

stroje, které jsme pro přehlednost zanesli do koncepčního návrhu. 
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Obr. 1.5 Termodynamické schéma 

1.9 Shrnutí vypočítaných hodnot 

Tabulka 2 Souhrn vypočítaných hodnot expanzní křivky turbíny 

Název Označení Jednotka Vzorec Hodnota 

Entalpie před rychlozávěrným ventilem 𝑖0 kJ/kg (1.4.1) 3263,255 

Entropie před rychlozávěrným ventilem 𝑠0 kJ/kgK (1.4.2) 6,856 

Entalpie před dýzou 𝑖0
′   kJ/kg (1.4.3) 3263,255 

Tlak před dýzou 𝑝0
′  bar (1.4.4)  38,8 

Entropie před dýzou 𝑠0
′  kJ/kgK (1.4.5) 6,856 

Teplota před dýzou 𝑡0
′  °C (1.4.6) 419,994 

Účinnost vysokotlakého dílu 
𝑉𝑇

 - voleno  0,83 

Účinnost nízkotlakého dílu 
𝑁𝑇

 - voleno  0,75 

Tlak za poslední lopatkovou řadou vysokotlakého 
tělesa 

𝑝1 bar (1.4.7)  4,04 

Izoentropická entalpie na výstupu z 
vysokotlakého tělesa  

𝑖1𝑖𝑧 kJ/kg (1.4.8) 2723,489 

Izoentropický tepelný spád vysokotlakého dílu ℎ𝑉𝑇𝑖𝑧 kJ/kg (1.4.9)  539,766 

Entalpický spád vysokotlakého dílu ℎ𝑉𝑇 kJ/kg (1.4.10)  448,005 
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Název Označení Jednotka Vzorec Hodnota 

Entalpie na výstupu z vysokotlakého tělesa 𝑖1 kJ/kg  (1.4.11) 2815,250 

Entropie na výstupu z vysokotlakého tělesa 𝑠1 kJ/kgK (1.4.12) 7,069 

Teplota na výstupu z vysokotlakého tělesa 𝑡1 °C (1.4.13) 178,532 

Sytost páry na výstupu z vysokotlakého tělesa 𝑥1 - (1.4.14) 1 

Tlak za poslední lopatkovou řadou nízkotlakého 
tělesa 

𝑝2 bar zadáno 0,1 

Izoentropická entalpie na výstupu z nízkotlakého 
tělesa 

𝑖2𝑖𝑧 kJ/kg x-steam 2239,425 

Izoentropický tepelný spád nízkotlakého dílu ℎ𝑁𝑇𝑖𝑧 kJ/kg  x-steam 575,825 

Entalpický spád nízkotlakého tělesa ℎ𝑁𝑇 kJ/kg x-steam  431,869 

Entalpie na výstupu z nízkotlakého tělesa 𝑖2 kJ/kg  x-steam 2383,381 

Teplota na výstupu z nízkotlakého tělesa 𝑡2 °C x-steam 45,808 

Entropie na výstupu z nízkotlakého tělesa 𝑠2 kJ/kgK x-steam 7,520 

Sytost páry na výstupu z nízkotlakého tělesa 𝑥2 - x-steam 0,916 

Celkový entalpický spád turbíny ℎ𝑐 kJ/kg  (1.4.15) 879,874 

Výkon vysokotlakého dílu 𝑃𝑉𝑇 kW (1.5.1)  8711,216 

Výkon nízkotlakého dílu 𝑃𝑁𝑇 kW  (1.5.2) 8397,445 

Otáčky vysokotlakého tělesa 𝑛𝑉𝑇 1/min  (1.6.1) 9549,3 

Otáčky nízkotlakého tělesa 𝑛𝑁𝑇 1/min  (1.6.2) 5443,1 
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2 Návrh a výpočet regulačního stupně 
Jedná se o první stupeň turbíny, kde statorová část stupně používá dýzovou regulaci. 

Rozváděcí lopatky umožňují změnu velikosti průtočného průřezu, tedy regulaci hmotnostního 

toku páry pomocí posunu jednotlivých regulačních segmentů.  Stroje s regulovanými odběry 

páry mají regulačních stupňů několik, vždy za místem odběru. Obvykle se používají dvě 

základní provedení, tj. provedení A-kolo nebo dvouvěncový Curtisův stupeň. V regulačních 

stupních je z pravidla zpracovávám větší tepelný spád než u ostatních stupňů.  

Curtisův stupeň zpracovává daleko větší tepelný spád než A-kolo, tím významně snižuje 

počet řadových stupňů, snižuje vysoké parametry vstupní páry. Nízký tlak za regulačním 

stupněm umožňuje zkrátit přední labyrintovou ucpávku nebo ucpávku vyrovnávajícího pístu. 

Zabraňuje vzniku problémům s objemovým průtokem páry v řadových stupních z hlediska 

délky lopatky a parciálního ostřiku. Ovšem termodynamická účinnost Curtisova stupně je cca 

o 10% nižší než u provedení A-kola, navíc parametry páry na vstupu turbíny pro tuto 

diplomovou práci nejsou tak vysoké, aby bylo nutné zvolit Curtisův dvouvěncový stupeň. [1] 

Regulační stupeň je navržen v radiálním provedení s akčním lopatkováním. Vzhledem 

k tomu, že v průtočném průřezu nedochází k nadkritickému proudění je použita nerozšířená 

dýza. Regulační stupeň je navržen se dvěma vstupy, parciální ostřik je rozdělen na 2 segmenty. 

Průtok páry je regulován prostřednictvím dělených lopatek statorové řady s kulisovým 

ovládacím mechanismem. Při regulaci pomocí dělených lopatek odpadají tlakové ztráty a 

nemaří se vstupní rychlost na vstupu jako je tomu u regulace ventily. 

 

Obr. 2.1 Dělené lopatky rozváděcího kola 

 Regulační stupeň je navržen z technologických i termodynamických důvodů jako 

centripetální a to především pro větší vnitřní práci v důsledku kladné změny kinetických energií 

obvodových rychlostí [2]. 
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Obr. 2.2 Expanze páry v regulačním stupni 

2.1 Stanovení primárních veličin 

Vstupní parametry do regulačního stupně byly definovány v předchozí kapitole 1.4 

Expanzní křivka turbíny, konkrétně se jedná o bod za rychlozávěrným a regulačním ventilem. 

Tabulka 3. Tabulka vstupních hodnot regulačního stupně 

Název Označení Jednotka Vzorec Hodnota 

Entalpie před dýzou 𝑖0  kJ/kg (1.4.1) 3263,255 

Tlak před dýzou 𝑝0 bar (1.4.4)  38,8 

Hmotnostní průtok 𝑚 t/h zadáno 70 

Entropie před dýzou 𝑠0 kJ/kgK (1.4.5) 6,856 

Teplota před dýzou 𝑡0 °C (1.4.5) 419,994 
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Nyní je nutné stanovit na základě odborného odhadu tlak za regulačním stupněm.  

𝑝2 = 20,7 𝑏𝑎𝑟 

Tato hodnota výstupního tlaku z regulačního stupně se na konci výpočtu modifikovala 

tak, aby rychlostní poměr x vycházel v optimální rozsahu pro akční lopatkování, tj. 0,45 až 

0,47.  

Obvodová rychlost na středním průměru lopatkování se z hlediska namáhání lopatek a 

jejich závěsů dle literatury [1] pohybuje v rozmezí 160 až 260 m/s. Na základě odborné 

konzultace volím obvodovou rychlost: 

𝑢 = 275 𝑚/𝑠 

Hodnota stupně reakce pro rovnotlaké lopatkování se z důvodů zlepšení poměrů při 

obtékání oběžných lopatek se volí 0,03 až 0,06 [1]. 

𝜌 = 0,05 

Úhel absolutního proudu respektive výstupní úhel z rozváděcí mříže se obvykle pohybuje 

mezi 11 až 18° [1].  

1 = 12° 

Velikost úhlu relativního proudu na výstupu byla odborným vedením stanovena: 


2

= 160° 

Pro určení měrného objemu 𝑣1 za statorem je nutné ztráty ve statorové mříži. Ztráty ve 

statoru se stanoví pomocí rychlostního součinitele, který se pro dýzu pohybuje v rozmezí 0,95 

až 0,98 [1]. 

 = 0,98 

Tento postup výpočtu ztrát můžeme analogicky použít i u oběžné lopatkové mříže. Zde 

se hodnota rychlostního součinitele oběhové lopatkové mříže stanovila podle literatury [1]. 

 = 0,92 

Střední a vnitřní průměr lopatkování radiálního regulačního stupně byl navržen na 

základě zkušeností odborného konzultanta: 

𝐷1 = 550 𝑚𝑚 

𝐷2 = 500 𝑚𝑚 

Radiální mezera pro akční stupeň vychází ze středního průměru lopatkování dle rovnice 

[1]: 

 
 ≈

1

1000
∙ 𝐷1 + 0,2 𝑚𝑚 (2.1.1) 

Bez zavedení parciálního ostřiku by mohly vycházet malé délky lopatek radiálního 

stupně. Regulační stupeň je navržen se dvěma vstupy. Geometrie radiálního regulačního stupně 

umožňuje řízení průtočné plochy pomocí regulačních segmentů. Segmenty se mohou posunout 

přes 5 lopatkových kanálů. Tím se mění parciálnost stupně v rozmezí 1 = 0 ÷ 0,6 [3]. 
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1 = 0,6 

Absolutní rychlost na vstupu páry do dýz se přibližně rovna rychlosti v přívodním potrubí 

𝑐0 = 30 ÷ 50 𝑚/𝑠 [1]. 

𝑐0 = 50 𝑚/𝑠 

Entalpie na vstupu do regulačního stupně tedy vzroste o absolutní rychlost páry do dýz a 

absolutní rychlost páry na vstupu bude rovna: 

 
𝑖0𝑐 = 𝑖0 +

𝑐0
2

2
 (2.1.2) 

Abychom mohli určit celkový izoentropický spád ℎ𝑖𝑧 regulačního stupně, je nutné 

nejdříve stanovit entalpii za oběžnou řadou lopatek. 

 𝑖2𝑖𝑧 = 𝑓(𝑠0, 𝑝2) (2.1.3) 

 ℎ𝑖𝑧 = 𝑖0 − 𝑖2𝑖𝑧 (2.1.4) 

 𝑐𝑖𝑧 = √2 ∙ ℎ𝑖𝑧 (2.1.5) 

2.2  Statorová část regulačního stupně 

Vzhledem ke zvolenému stupni reakce je možné izoentropický spád ℎ𝑖𝑧 rozdělit na 

tepelný spád pro stator a tepelný spád pro rotor. 

 ℎ𝑆,𝑖𝑧 = (1 − 𝜌) ∙ ℎ𝑖𝑧 (2.2.1) 

S použitím statorového spádu můžeme dopočítat izoentropickou entalpii a tlak páry za 

statorovou částí regulačního stupně z následujících vztahů: 

 𝑖1𝑖𝑧 = 𝑖0 − ℎ𝑆,𝑖𝑧 (2.2.2) 

 𝑝1 = 𝑓(𝑖1𝑖𝑧, 𝑠0) (2.2.3) 

2.2.1 Rychlostní trojúhelník 

Teoretická izoentropická absolutní rychlost páry na výstupu z dýzy se řeší dle literatury 

[1]: 

 
𝑐1𝑖𝑧 = √2(1 − 𝜌) ∙ ℎ𝑖𝑧 + 𝑐0

2 (2.2.4) 

Skutečná absolutní rychlost páry na výstupu z dýzy: 

 𝑐1 =  ∙ 𝑐1𝑖𝑧 (2.2.5) 

Absolutní složka rychlosti do obvodového směru:  

 𝑐1𝑢 = 𝑐1 ∙ 𝑐𝑜𝑠1 (2.2.6) 

Absolutní složka rychlosti do axiálního směru: 

 𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 = 𝑐1 ∙ 𝑠𝑖𝑛1 (2.2.7) 

Složka relativní rychlosti v obvodovém směru: 

 𝑤1𝑢 = 𝑐1𝑢 − 𝑢 (2.2.8) 
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Relativní rychlost páry na výstupu z dýzy: 

 
𝑤1 = √𝑐1

2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑢 ∙ 𝑐𝑜𝑠1 (2.2.9) 

Úhel relativní rychlosti na výstupu z dýzy: 

 
1

= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 ∙
𝑤1𝑢

𝑤1
 (2.2.10) 

2.2.2 Ztráta v mříži 

Energetická ztráta v lopatkování rozváděcí mříži: 

 
𝑧0 =

𝑐1𝑖𝑧
2

2
∙ (1 − 2) (2.2.11) 

2.2.3 Parametry páry na výstupu z dýzy 

Pomocí energetické ztráty v lopatkování rozváděcí mříže nyní můžeme stanovit 

jednotlivé paramentry za statorem regulačního stupně. 

 𝑖1 = 𝑖1𝑖𝑧 + 𝑧0 (2.2.12) 

 𝑠1 = 𝑓(𝑖1, 𝑝1) (2.2.13) 

 𝑣1 = 𝑓(𝑖1, 𝑝1) (2.2.14) 

 𝑥1 =  𝑓(𝑖1, 𝑝1) (2.2.15) 

2.2.4 Rychlost zvuku a Machovo číslo 

Následně provedeme výpočet rychlosti zvuku a Machova čísla, přičemž budeme vycházet 

z hodnot parametrů za dýzou. Výpočet rychlosti zvuku provedeme pomocí programu X-Steam, 

kde rychlost zvuku počítáme jako funkci tlaku a entalpie za statorem. 

 𝑎1 = 𝑓(𝑝1; 𝑖1) (2.2.16) 

 𝑀𝑎𝑐1 =
𝑐1

𝑎1
 (2.2.17) 

2.2.5 Charakteristika rozváděcí mříže 

Průtočná plocha statoru byla odvozena z rovnice kontinuity 𝑚 =  ∙ 𝐴 ∙ 𝑐𝑎. Po úpravě 

dostáváme rovnici pro průtočnou plochu: 

 𝐴 =  
𝑚 ∙ 𝑣1

𝑐1𝑎
 (2.2.18) 

Z průtočné plochy rozváděcí mříže a středního průměru lopatkování dále určíme 

minimální délku lopatky ze vzorce: 

 
𝑙0𝑠 =

𝐴

 ∙ 𝐷1
 (2.2.19) 

Dalším krokem je stanovení základních rozměrů profilu mříže. Hodnoty byly voleny na 

základě Machova čísla a vstupních respektive výstupních úhlů z mříže. Podle literatury [1] jsme 

zvolili pro rovnotlakou statorovou řadu profil TS-1B, pro rovnotlakou rotorovou řadu profil 

TR-2A. 
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Obr. 2.3 Charakteristické rozměry profilu 

 

Tab. 4 Tabulka rovnotlakého profilu statorové mříže 

 
 

Tab. 5 Tabulka rovnotlakého profilu rotorové mříže 

 
 

Šířku lopatky B určíme ze vztahu: 

 𝐵𝑠 = 𝑐𝑠 ∙ cos (
𝑠
) (2.2.20) 

 𝐵𝑅 = 𝑐𝑅 ∙ cos (
𝑅

) (2.2.21) 

Rozteč lopatek 

 𝑠𝑠 = 𝑐𝑠 ∙ (
𝑠

𝑐
)

𝑠
 (2.2.22) 

 𝑠𝑅 = 𝑐𝑅 ∙ (
𝑠

𝑐
)

𝑅
 (2.2.23) 

Počet lopatek 

 
𝑧 =

 ∙ 𝐷1

𝑠𝑠
 (2.2.24) 

 
𝑧 =

 ∙ 𝐷2

𝑠𝑠
 (2.2.25) 

2.3 Rotorová část regulačního stupně 

Tepelný spád na rotor: 

 ℎ𝑅,𝑖𝑧 = ℎ𝑖𝑧 ∙  (2.3.1) 
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2.3.1 Rychlostní trojúhelník 

Obvodová rychlost oběžné řady lopatek: 

 
𝑢2 =

 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑛𝑉𝑇

60
 (2.3.2) 

Teoretická relativní rychlost páry na výstupu z regulačního stupně: 

 
𝑤2𝑖𝑧 = √ ∙ ℎ𝑖𝑧 + 𝑤1

2 + (𝑢2) (2.3.3) 

Skutečná relativní rychlost páry na výstupu z oběžné lopatkové řady: 

 𝑤2 =  ∙ 𝑤2𝑖𝑧 (2.3.4) 

Složka relativní rychlosti do obvodového směru: 

 𝑤2𝑢 = 𝑤2 ∙ cos 
2
 (2.3.5) 

Složka rychlostí do axiálního směru: 

 𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 = 𝑤2 ∙ sin 
2
 (2.3.6) 

Složka absolutní rychlosti do obvodového směru: 

 𝑐2𝑢 = 𝑤2𝑢 − 𝑢2 (2.3.7) 

Absolutní rychlost páry na výstupu z rotorové řady: 

 
𝑐2 = √𝑤2

2 + 𝑢2 − 2 ∙ 𝑤2 ∙ 𝑢 ∙ cos (180 − 
2

) (2.3.8) 

Na závěr výpočtu rychlostních trojúhelníků je nezbytné provést kontrolu rychlostního 

poměru x. Rychlostní poměr je závislý na zvoleném tlaku na výstupu z oběžné řady lopatek 

regulačního stupně. Tlak 𝑝2 tedy iteračně modifikujeme, dokud rychlostní poměr x nedosáhne 

optimální hodnoty tj. v rozmezi 0,45 až 0,47. 

 𝑥 =
𝑢1

𝑐𝑖𝑧
 (2.3.9) 

 

Obr. 2.4 Rychlostní trojúhelník regulačního stupně 

 

2.3.2 Ztráty v mříži 

Energetická ztráta v oběžné lopatkové řadě: 
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𝑧1 =

𝑤2𝑖𝑧
2

2
∙ (1 − 2) (2.3.10) 

Ztráta výstupní rychlostí: 

 
𝑧𝑐 =

𝑐2
2

2
 (2.3.11) 

2.3.3 Parametry páry na výstupu z regulačního stupně 

Při určování jednotlivých parametrů za oběžnou lopatkovou řadou se vychází 

z obdobného postupu jako v případě výpočtu na výstupu z dýzy. 

 𝑖2 = 𝑖2𝑖𝑧 + 𝑧0 + 𝑧1 (2.3.12) 

 𝑠2 = 𝑓(𝑝2, 𝑖2) (2.3.13) 

 𝑣2 = 𝑓(𝑝2, 𝑖2) (2.3.14) 

 𝑡2 = 𝑓(𝑝2, 𝑖2) (2.3.15) 

 𝑥2 = 𝑓(𝑝2, 𝑖2) (2.3.16) 

Skutečný tepelný spád regulačního stupně  

 ℎ𝑆𝑇 = 𝑖0 − 𝑖2 (2.3.17) 

2.3.4 Rychlost zvuku a Machovo číslo 

Postup je analytický k výpočtu rychlosti zvuku a Machova čísla na výstupu z rozváděcí 

mříže. 

 𝑎2 = 𝑓(𝑝2; 𝑖2) (2.3.18) 

 𝑀𝑎𝑤2 =
𝑤2

𝑎2
 (2.3.19) 

2.3.5 Charakteristika oběžné lopatkové mříže 

Pro stanovení délky lopatek vycházíme z válcového omezení průtočného kanálu. 

 𝑙1 = 𝑙2 = 𝑙0 + 𝑙 (2.3.20) 

2.4 Obvodová a vnitřní termodynamická účinnost 

Obvodová účinnost stupně je definována na středním průměru lopatkování. Vyjadřuje se 

jako poměr mezi obvodovou prací stupně 𝑎𝑢 a celkovou využitelnou energií na stupeň 𝐸0 [1]. 

 


𝑢

=
𝑎𝑢

𝐸0
=

(ℎ𝑖𝑧 +
𝑐0

2

2 ) − 𝑧0 − 𝑧1 − 𝑧𝑐

ℎ𝑖𝑧 +
𝑐0

2

2

 (2.4.1) 

Vnitřní termodynamická účinnost stupně je nižší, jelikož na rozdíl od obvodové účinnosti 

zahrnuje poměrnou ztrátu třením, poměrnou ztrátu parciálním ostřikem a poměrnou ztrátu 

radiální mezerou. 

 


𝑡𝑑𝑖
=

ℎ

𝐸0
=

𝑎𝑢 − 𝑧5 − 𝑧6 − 𝑧7

𝐸0
= 

𝑢
− 

5
− 

6
− 

7
 (2.4.2) 
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Poměrná ztráta třením: 

 


5
= 𝑘𝑡ř ∙

𝐷1
2

𝐴
∙ (

𝑢1

√2ℎ𝑖𝑧

)

3

 (2.4.3) 

Kde součinitel tření 𝑘𝑡ř se pohybuje v rozmezí (0,45 𝑎ž 0,8) ∙ 10−3 a průtočný průřez A 

byl vypočítán rovnicí (3.2.5.1.). 

 𝑘𝑡ř = 0,5 ∙ 10−3 (2.4.4) 

Poměrná ztráta parciálním ostřikem 
6
 se skládá ze ztrát vznikajících ventilací 

neostříknutých lopatek 
61

 a ze ztrát vznikajících na okrajích pásma ostřiku 
62

. Pro ztrátu 
62

 

se určí počet segmentů pro parciální ostřik po obvodu rozváděcí mříže 𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚 [1].  

 


61
=

0,065

sin 1
∙

(1 − )


∙ (

𝑢1

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧

)

3

 (2.4.5) 

 


62
= 0,25 ∙

(𝑐 ∙ 𝑙2)

𝐴
∙ (

𝑢1

√2 ∙ ℎ𝑖𝑧

) ∙ 
𝑢

∙ 𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚 (2.4.6) 

𝑧𝑠𝑒𝑔𝑚 = 1 

 
6

= 
61

+ 
62

 (2.4.7) 

Poměrnou ztrátu radiální mezery budeme počítat pro akční stupeň bez bandáže ze vzorce 

dle literatury [1]. Nejdříve však určíme průtokový součinitel 𝜇1 = 0,5. Dále průřez radiální 

mezery 𝐴1𝑅 a stupeň reakce na špici lopatky 𝜌š. 

 𝐴1𝑅 = 𝜋 ∙ (𝐷1 + 𝑙1) ∙  (2.4.8) 

 

𝜌š = 1 − (1 − 𝜌) ∙

𝐷1

𝑙1

1 +
𝐷1

𝑙1

 (2.4.9) 

 


7

= 1,5 ∙
𝜇1 ∙ 𝐴1𝑅 ∙ 

𝑢

𝐴
∙ √

𝜌š

1 − 𝜌
 (2.4.10) 

Poměrná ztráta radiální mezerou s bandáží 

 


7

= 𝑒𝑘𝑣 ∙ √
𝜌š

1 − 𝜌
∙ 

𝑢
∙

𝜋 ∙ (𝐷1 + 𝑙0)

𝐴
 (2.4.11) 

Kde 

 
𝑒𝑘𝑣 =

1

√
4

𝑎
 2 + 1,5

𝑧𝑟

𝑟
 2

 

(2.4.12) 

Symboly: 𝑧𝑟 je počet břitů bandáže, 𝑎 velikost axiální vůle, 𝑟 velikost radiální vůle 
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Poměrná ztráta vlhkostí páry 

 


𝑥
= 1 −

(𝑥1 + 𝑥2)

2
 (2.4.13) 

Absolutní hodnota ztráty třením 

 
𝑧5 = 

5
∙ 𝐸0 = 

5
∙ (ℎ𝑖𝑧 +

𝑐0
2

2
) (2.4.14) 

Absolutní hodnota ztráty parciálním ostřikem 

 
𝑧6 = 

6
∙ 𝐸0 = 

6
∙ (ℎ𝑖𝑧 +

𝑐0
2

2
) (2.4.15) 

Absolutní hodnota ztráty radiální mezerou 

 
𝑧7 = 

7
∙ 𝐸0 = 

7
∙ (ℎ𝑖𝑧 +

𝑐0
2

2
) (2.4.16) 

Absolutní hodnota ztráty vlhkostí páry 

 
𝑧𝑥 = 

𝑥
∙ 𝐸0 = 

𝑥
∙ (ℎ𝑖𝑧 +

𝑐0
2

2
) (2.4.17) 

Entalpie na výstupu ze stupně po přičtení ztrát bude rovna: 

 𝑖2
′ = 𝑖2 + 𝑧5 + 𝑧6 + 𝑧7 (2.4.18) 

Celková entalpie na výstupu ze stupně respektive koncový bod expanze ve stupni lze určit 

v i-s diagramu podle obr. 1. Dále stanovíme celkový tlak a celkovou teplotu na výstupu ze 

stupně. 

 
𝑖2𝑐 = 𝑖0 +

𝑐0
2

2
− ℎ = 𝑖0 +

𝑐0
2

2
− ℎ𝑖𝑧 ∙ 

𝑡𝑑𝑖
 (2.4.19) 

 𝑝2𝑐 = 𝑓(𝑖2𝑐; 𝑠2)  (2.4.20) 

 𝑡2𝑐 = 𝑓(𝑖2𝑐; 𝑠2)  (2.4.21) 
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Obr. 2.5 Expanzní křivka regulačního stupně 

2.5 Výkon regulačního stupně 

Vnitřní výkon akčního stupně v provedení A-kolo stanovíme na základě literatury [1]. 

 𝑃𝑖 = 𝑀 ∙ ℎ𝑖𝑧 ∙ 
𝑡𝑑𝑖

 (2.5.1) 

2.6 Souhrn vypočítaných hodnot 

 

Tab. 6 Vypočítané hodnoty regulačního stupně 

Název Označení Jednotka Vzorec Hodnota 

Vstupní tlak do regulačního stupně 
 

𝑝0 bar (1.4.4) 38,8 

Vstupní teplota  
 

𝑡0 °C zadáno 420 

Vstupní entalpie  
 

𝑖0 kJ/kg (1.4.1) 3263,255 

Tlak páry za stupněm  
 

𝑝2 bar voleno 20,7 

Hmotnostní průtok páry  
 

𝑚 t/h zadáno 70 

Hmotnostní průtok páry  
 

𝑚 kg/s zadáno 19,444 
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Název Označení Jednotka Vzorec Hodnota 

Obvodová rychlost  
 

𝑢1 m/s voleno 275 

Stupeň reakce regulačního stupně 
 

 - voleno 0,05 

Úhel absolutního proudu 𝛼1 deg voleno 12 

Úhel relativního proudu na výstupu 
 


2
 deg voleno 160 

Rychlostní součinitel  
 

 - voleno 0,98 

Rychlostní součinitel oběžné lopatkové mříže  - voleno 0,92 

Střední průměr  
 

𝐷1 m voleno 0,55 

Vnitřní průměr  
 

𝐷2 m voleno 0,5 

Radiální vůle  
 

 m (2.1.1) 0,0016 

Vliv parciálnosti  
 

 - voleno 0,6 

Absolutní rychlost páry na vstupu do dýz 𝑐0 m/s voleno 50 

Otáčky   
 

𝑛 1/min (1.6.1) 9549,297 

Celková entalpie na vstupu 
 

𝑖0𝑐 kJ/kg (2.1.2) 3264,505 

Entropie   
 

𝑠0 kJ/kgK (1.4.5) 6,856 

Entalpie na výstupu  
 

𝑖2,𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.3) 3084,482 

Izoentropický spád zpracovaný stupněm ℎ𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.4) 178,773 

Izoentropický spád zpracovaný stupněm 
vyjádřený jako rychlost 

𝑐𝑖𝑧 m/s (2.1.5) 597,951 

Stator 

Spád na stator, izoentropický 
 

ℎ𝑆,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.1) 169,834 

Entalpie za statorem, izoentropická 
 

𝑖1,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.2) 3093,421 

Tlak za statorem  
 

𝑝1 bar (2.2.3) 21,407 

Teoretická rychlost na výstupu z dýzy 𝑐1𝑖𝑧 m/s (2.2.4) 584,952 

Skutečná absolutní rychlost na výstupu z dýzy 𝑐1 m/s (2.2.5) 573,253 

Složka absolutní rychlosti v obvodovém směru 𝑐1𝑢 m/s (2.2.6) 560,726 

Složka rychlosti v axiálním směru 
 

 𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 m/s (2.2.7) 119,186 
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Název Označení Jednotka Vzorec Hodnota 

Složka relativní rychlosti v obvodovém směru 𝑤1𝑢 m/s (2.2.8) 285,726 

Relativní rychlost páry na výstupu z dýzy 𝑤1 m/s (2.2.9) 309,588 

Úhel relativní rychlosti w1 za statorem 
1
 deg (2.2.10) 22,643 

Ztráty ve statoru  
 

𝑧0 kJ/kg (2.2.11) 6,775 

Entalpie za statorem  
 

𝑖1 kJ/kg (2.2.11) 3100,196 

Entropie za statorem  
 

𝑠1 kJ/kgK (2.2.13) 6,867 

Měrný objem za statorem 𝑣1 m3/kg (2.2.14) 0,125 

Vlhkost páry 𝑥1 - (2.2.15) 1 

Rychlost zvuku  
 

𝑎1 m/s (2.2.16) 590,790 

Machovo číslo  
 

𝑀𝑎𝑐1 - (2.2.17) 0,970 

Průtočná plocha statoru  
 

𝐴1   m2 (2.2.18) 0,0205 

Délka lopatky  
 

𝑙0𝑠 m (2.2.19) 0,012 

Poměrná rozteč rozváděcí lopatky 
 

𝑠/𝑐 - voleno 0,74 

Délka tětivy lopatky statoru 
 

𝑐𝑠 m voleno 0,25 

Úhel nastavení profilu statoru 
 


𝑠
 deg voleno 36 

Šířka lopatky statoru  
 

𝐵𝑠 m (2.2.20) 0,202 

Rozteč lopatek statoru  
 

𝑠𝑠 m (2.2.22) 0,185 

Počet lopatek statoru  
 

𝑧𝑠 - (2.2.24) 9,340 

Rotor 

Spád na rotor  
 

ℎ𝑅,𝑖𝑧 kJ/kg (2.3.1) 8,939 

Obvodová rychlost u2  
 

𝑢2 m/s (2.3.2) 250 

Teoretická výstupní relativní rychlost páry 𝑤2𝑖𝑧 m/s (2.3.3) 317,170 

Skutečná relativní rychlost páry 
 

𝑤2 m/s (2.3.4) 291,796 

Složka relativní rychlosti v obvodovém směru 𝑤2𝑢 m/s (2.3.5) 234,923 

Složka rych. v axiálním směru 
 

𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 m/s (2.3.6) 99,800 
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Název Označení Jednotka Vzorec Hodnota 

Složka absolutní rychlosti v obvodovém směru 𝑐2𝑢 m/s (2.3.7) -15,077 

Absolutní rychlost páry na výstupu z oběžných 
lopatek 

𝑐2 m/s (2.3.8) 102,692 

Rychlostní poměr  
 

𝑥 - (2.3.9) 0,460 

Ztráty v rotoru  
 

𝑧1 kJ/kg (2.3.10) 7,726 

Ztráta výstupní rychlostí  
 

𝑧𝑐 kJ/kg (2.3.11) 5,273 

Entalpie za stupněm  
 

𝑖2 kJ/kg (2.3.12) 3098,983 

Entropie za stupněm  
 

𝑠2 kJ/kgK (2.3.13) 6,880 

Měrný objem za stupněm 𝑣2 m3/kg (2.3.14) 0,130 

Celková teplota za stupněm 
 

𝑡2 °C (2.3.15) 333,463 

Vlhkost páry 𝑥2 - (2.3.16) 1 

Skutečný spád stupně  
 

ℎ𝑆𝑇 kJ/kg (2.3.17) 164,272 

Rychlost zvuku  
 

𝑎2 m/s (2.3.18) 590,527 

Machovo číslo  
 

𝑀𝑎𝑤2 - (2.3.19) 0,494 

Průtočná plocha rotoru  
 

𝐴2   m2 (2.2.18) 0,025 

Délka lopatky  
 

𝑙0𝑅 m (2.3.20) 0,016 

Poměrná rozteč oběžné lopatky 
 

𝑠/𝑐 - voleno 0,6 

Úhel nastavení profilu rotoru 
 


𝑅

 deg voleno 35 

Délka tětivy lopatky rotoru 𝑐𝑅 m voleno 0,03 

Šířka lopatky rotorové  
 

𝐵𝑅 m (2.2.21) 0,0246 

Rozteč lopatek rotoru  
 

𝑠𝑅 m (2.2.23) 0,018 

Počet lopatek rotoru  
 

𝑧𝑅 - (2.2.25) 95,993 

Obvodová účinnost stupně 
 


𝑢
 - (2.4.1) 0,8902 

Vnitřní termodynamická účinnost stupně 
𝑡𝑑𝑖

 - (2.4.2) 0,859 

Koeficient   
 

𝑘𝑡ř - (2.4.4) 0,0005 

počet segmentů po obvodu 
 

𝑧𝑠𝑒𝑔 - voleno 2 
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Název Označení Jednotka Vzorec Hodnota 

Poměrná ztráta třením  
 


5
 - (2.4.3) 0,00058 

Poměrná ztráta parciálním ostřikem 
 


6
 - (2.4.7) 0,00868 

Ztráta ventilací neostříknutých lopatek 
61

 - (2.4.5) 0,00786 

Ztráty vznikající na okrajích pásma ostřiku 
62

 - (2.4.6) 0,00083 

Průřez radiální mezery 𝐴1𝑅  m2 (2.4.8) 0,0028 

Stupeň reakce na špici lopatky 
š
 - (2.4.9) 0,07697 

Zvolená axiální mezera 𝑎 m voleno 0,002 

Počet břitů bandáže 𝑧𝑟 - voleno 2 

Součinitel 𝑒𝑘𝑣 - (2.4.12) 0,00067 

Ztráta radiální mezerou s bandáží 
7
 - (2.4.11) 0,0146 

Absolutní hodnota ztráty třením 𝑧5 kJ/kg (2.4.14) 0,1042 

Absolutní hodnota ztráty parc. Ostřikem 𝑧6 kJ/kg (2.4.15) 1,552 

Absolutní hodnota ztráty radiální mezerou 𝑧7 kJ/kg (2.4.16) 2,606 

Entalpie na výstupu ze stupně 𝑖2
′  kJ/kg (2.4.18) 3103,245 

Celková entalpie na výstupu ze stupně 𝑖2𝑐 kJ/kg (2.4.19) 3109,631 

Celková tlak na výstupu ze stupně 𝑝2𝑐 bar (2.4.20) 21,110 

Celková teplota na výstupu ze stupně 𝑡2𝑐 °C (2.4.21) 338,592 

Vnitřní výkon regulačního stupně 𝑃𝑖 kW (2.5.1) 3011,445 
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3 Návrh a výpočet vysokotlakého tělesa 
Z návrhu regulačního stupně známe parametry páry na vstupu do prvního stupně a otáčky 

vysokotlakého dílu turbíny. Lopatkování vysokotlakých stupňů volím jako přetlakové, kde 

optimální hodnota rychlostního poměru 𝑥 = 0,65. Při návrhu jednotlivých stupňů 

vysokotlakého tělesa budeme postupovat analogicky jako při výpočtu regulačního stupně.  

Nejprve určíme přibližný počet stupňů podle charakteristiky v závislosti obvodové 

rychlosti na entalpickém spádu při daném rychlostním poměru, viz obr. 3.1. Z charakteristiky 

je zřejmé, že pro zpracování celkového entalpického spádu při optimálním rychlostním poměru 

x musí mít vysokotlaká část mezi 5 až 6 stupni. Přesný počet stupňů se určí při výpočtu, během 

stanovení tlaku 𝑝2 za jednotlivými stupni. Entalpický spád se stanoví z poměru 𝛥𝑖 =
𝑢2

2𝑥2, kde 

u je obvodová rychlost a x je rychlostní poměr. Z tohoto grafu můžeme vyčíst, jaký entalpický 

spád je lopatková řada schopná zpracovat při daném rychlostním poměru a obvodové rychlosti. 

Sečtením jednotlivých entalpických spádu poté dostáváme celkový entalpický spád turbíny. 

 

 

Obr. 3.1 Závislost obvodové rychlosti na entalpickém spádu 

 

3.1 Celkový vnitřní výkon vysokotlakého stupně 

Celkový vnitřní výkon vysokotlakého stupně vypočítáme součtem jednotlivých stupňů 

včetně A-kola. 
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 𝑃𝑖𝑐 = ∑ 𝑃𝑖 (3.1.1) 

3.2 Rychlostní trojúhelníky 

 

 

Obr. 3.2 Rychlostní trojúhelník prvního stupně vysokotlakého tělesa 

 

 

Obr. 3.3 Rychlostní trojúhelník druhého stupně vysokotlakého tělesa 

 

 

Obr. 3.4 Rychlostní trojúhelník třetího stupně vysokotlakého tělesa 
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Obr. 3.5 Rychlostní trojúhelník čtvrtého stupně vysokotlakého tělesa 

 

 

Obr. 3.6 Rychlostní trojúhelník pátého stupně vysokotlakého tělesa 

 

 

Obr. 3.7 Rychlostní trojúhelník šestého stupně vysokotlakého tělesa 
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3.3 Expanzní křivka vysokotlakého tělesa 

 

Obr. 3.8 Expanzní křivka vysokotlakého tělesa 

Kde 𝐻 je skutečný spád vysokotlakého tělesa, 𝐻𝑖 skutečný využitelný spád a 𝐻𝑖𝑧 

izoentropický spád vysokotlakého tělesa. 

3.4 Souhrn vypočítaných hodnot 

 

Tab. 7 Tabulka hodnot prvního přetlakového stupně 

Název Označení Jednotka Vzorec Stupeň I 

Vstupní tlak do regulačního stupně 𝑝0 bar (2.4.20) 21,110 

Vstupní teplota 𝑡0 °C (2.4.21) 340,951 

Vstupní entalpie 𝑖0 kJ/kg (2.4.17.) 3114,953 

Tlak páry za stupněm 𝑝2 bar voleno 17,2 

Hmotnostní průtok páry 𝑚 t/h voleno 69,65 
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Název Označení Jednotka Vzorec Stupeň I 

Hmotnostní průtok páry 𝑚 kg/s voleno 19,35 

Obvodová rychlost 𝑢1 m/s voleno 215 

Stupeň reakce regulačního stupně  - voleno 0,5 

Úhel absolutního proudu 𝛼1 deg voleno 20 

Úhel relativního proudu na výstupu 
2
 deg voleno 160 

Rychlostní součinitel  - voleno 0,98 

Rychlostní součinitel oběžné lopatkové mříže  - voleno 0,92 

Střední průměr 𝐷1 m voleno 0,43 

Vnitřní průměr 𝐷2 m voleno 0,435 

Radiální vůle  m (2.1.1) 0,0014 

Vliv parciálnosti  - voleno 1 

Otáčky 𝑛 1/min (1.6.1) 9549,3 

Entropie 𝑠0 kJ/kgK (1.4.5) 6,898 

Entalpie na výstupu 𝑖2,𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.3) 3060,529 

Izoentropický spád zpracovaný stupněm ℎ𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.4) 54,424 

Izoentropický spád zpracovaný stupněm 
vyjádřený jako rychlost 

𝑐𝑖𝑧 m/s (2.1.5) 329,921 

Stator 

Spád na stator, izoentropický ℎ𝑆,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.1) 27,212 

Entalpie za statorem, izoentropická 𝑖1,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.2) 3087,741 

Tlak za statorem 𝑝1𝑠 bar (2.2.3) 19,077 

Teoretická rychlost na výstupu z dýzy 𝑐1𝑖𝑧 m/s (2.2.4) 233,289 

Skutečná absolutní rychlost na výstupu z dýzy 𝑐1 m/s (2.2.5) 228,623 

Složka absolutní rychlosti v obvodovém směru 𝑐1𝑢 m/s (2.2.6) 214,836 

Složka rychlosti v axiálním směru  𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 m/s (2.2.7) 78,194 

Složka relativní rychlosti v obvodovém směru 𝑤1𝑢 m/s (2.2.8) -0,164 
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Název Označení Jednotka Vzorec Stupeň I 

Relativní rychlost páry na výstupu z dýzy 𝑤1 m/s (2.2.9) 78,194 

Úhel relativní rychlosti 
1
 deg (2.2.10) 0,120 

Ztráty ve statoru 𝑧0 kJ/kg (2.2.11) 1,078 

Entalpie za statorem 𝑖1 kJ/kg (2.2.11) 3088,818 

Entropie za statorem 𝑠1 kJ/kgK (2.2.13) 6,899 

Měrný objem za statorem 𝑣1 m3/kg (2.2.14) 0,139 

Vlhkost páry 𝑥1 - (2.2.16) 1 

Rychlost zvuku 𝑎1 m/s (2.2.17) 588,045 

Machovo číslo 𝑀𝑎𝑐1 - (2.2.1) 0,389 

Průtočná plocha statoru 𝐴1  m2 (2.2.18) 0,034 

Délka lopatky 𝑙0𝑠 m (2.2.19) 0,026 

Poměrná rozteč rozváděcí lopatky 𝑠/𝑐 - voleno 0,75 

Délka tětivy lopatky statoru 𝑐𝑠 m voleno 0,016 

Úhel nastavení profilu statoru 
𝑠
 deg voleno 35 

Šířka lopatky statoru 𝐵𝑠 m (2.2.20) 0,0131 

Rozteč lopatek statoru 𝑠𝑠 m (2.2.22) 0,012 

Počet lopatek statoru 𝑧𝑠 - (2.2.24) 112,574 

Rotor 

Spád na rotor ℎ𝑅,𝑖𝑧 kJ/kg (2.3.1) 27,212 

Obvodová rychlost u2 𝑢2 m/s (2.3.2) 217,5 

Teoretická výstupní relativní rychlost páry 𝑤2𝑖𝑧 m/s (2.3.3) 248,233 

Skutečná relativní rychlost páry 𝑤2 m/s (2.3.4) 228,374 

Složka relativní rychlosti v obvodovém směru 𝑤2𝑢 m/s (2.3.5) 204,383 

Složka rychlosti v axiálním směru 𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 m/s (2.3.6) 78,109 

Složka absolutní rychlosti v obvodovém směru 𝑐2𝑢 m/s (2.3.7) -13,117 
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Název Označení Jednotka Vzorec Stupeň I 

Absolutní rychlost páry na výstupu z oběžných 
lopatek 

𝑐2 m/s (2.3.8) 78,162 

Rychlostní poměr 𝑥 - (2.3.9) 0,652 

Ztráty v rotoru 𝑧1 kJ/kg (2.3.10) 4,732 

Ztráta výstupní rychlostí 𝑧𝑐 kJ/kg (2.3.11) 3,055 

Entalpie za stupněm 𝑖2 kJ/kg (2.3.12) 3066,339 

Entropie za stupněm 𝑠2 kJ/kgK (2.3.13) 6,907 

Měrný objem za stupněm 𝑣2 m3/kg (2.3.14) 0,152 

Celková teplota za stupněm 𝑡2 °C (2.3.15) 315,176 

Vlhkost páry 𝑥2 - (2.3.16) 1 

Skutečný spád stupně ℎ𝑆𝑇 kJ/kg (2.3.17) 48,614 

Rychlost zvuku 𝑎2 m/s (2.3.18) 582,399 

Machovo číslo 𝑀𝑎𝑤2 - (2.3.19) 0,392 

Průtočná plocha rotoru 𝐴2  m2 (2.2.18) 0,038 

Délka lopatky 𝑙0𝑅 m (2.3.20) 0,027 

Poměrná rozteč oběžné lopatky 𝑠/𝑐 - voleno 0,75 

Úhel nastavení profilu rotoru 
𝑅

 deg voleno 35 

Délka tětivy lopatky rotoru 𝑐𝑅 m voleno 0,02 

Šířka lopatky rotorové 𝐵𝑅 m (2.2.21) 0,0164 

Rozteč lopatek rotoru 𝑠𝑅 m (2.2.23) 0,015 

Počet lopatek rotoru 𝑧𝑅 - (2.2.25) 90,059 

Obvodová účinnost stupně 
𝑢
 - (2.4.1) 0,837 

Vnitřní termodynamická účinnost stupně 
𝑡𝑑𝑖

 - (2.4.2) 0,808 

Koeficient 𝑘𝑡ř - (2.4.4) 0,0005 

počet segmentů po obvodu 𝑧𝑠𝑒𝑔 - voleno 1 

Poměrná ztráta třením 
5
 - (2.4.3) 0,00068 
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Název Označení Jednotka Vzorec Stupeň I 

Poměrná ztráta parciálním ostřikem 
6
 - (2.4.7) 0 

Ztráta ventilací neostříknutých lopatek 
61

 - (2.4.5) 0 

Ztráty vznikající na okrajích pásma ostřiku 
62

 - (2.4.6) 0 

Průřez radiální mezery 𝐴1𝑅  m2 (2.4.8) 0,002 

Stupeň reakce na špici lopatky 
š
 - (2.4.9) 0,530 

Zvolená axiální mezera 𝑎 m voleno 0,005 

Počet břitů bandáže 𝑧𝑟 - voleno 2 

Součinitel 𝑒𝑘𝑣 - (2.4.12) 0,00078 

Ztráta radiální mezerou s bandáží 
7
 - (2.4.11) 0,028 

Absolutní hodnota ztráty třením 𝑧5 kJ/kg (2.4.14) 0,037 

Absolutní hodnota ztráty parciálním ostřikem 𝑧6 kJ/kg (2.4.15) 0 

Absolutní hodnota ztráty radiální mezerou 𝑧7 kJ/kg (2.4.16) 1,525 

Entalpie na výstupu ze stupně 𝑖2
′  kJ/kg (2.4.18) 3067,90 

Celková entalpie na výstupu ze stupně 𝑖2𝑐 kJ/kg (2.4.19) 3070,96 

Celková tlak na výstupu ze stupně 𝑝2𝑐 bar (2.4.20) 17,402 

Celková teplota na výstupu ze stupně 𝑡2𝑐 °C (2.4.21) 317,47 

Vnitřní výkon reakčního stupně 𝑃𝑖 kW (2.5.1) 851,21 

Celkový vnitřní výkon vysokotlakého dílu 𝑃𝑖𝑐 kW (2.4.9) 9213,8 

 

Tab. 8 Tabulka hodnot reakčního lopatkování vysokotlakého dílu 

Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V Stupeň VI 

𝑝0 bar (2.4.20) 17,402 14,082 11,092 8,492 6,126 

𝑡0 °C (2.4.21) 317,655 292,995 266,300 237,778 204,851 

𝑖0 kJ/kg (2.4.17) 3071,376 3025,270 2975,387 2922,114 2860,635 

𝑝2 bar voleno 13,9 10,93 8,35 6 4,04 

𝑚 t/h voleno 69,65 69,65 69,65 69,65 69,65 
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Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V Stupeň VI 

𝑚 kg/s voleno 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 

𝑢1 m/s voleno 220 228 238 252 270 

 - voleno 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

𝛼1 deg voleno 20 20 20 20 20 


2
 deg voleno 160 160 160 160 160 

 - voleno 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

 - voleno 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

𝐷1 m voleno 0,44 0,456 0,476 0,504 0,54 

𝐷2 m voleno 0,448 0,466 0,49 0,522 0,562 

 m (2.1.1) 0,0014 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 

 - voleno 1 1 1 1 1 

𝑛 1/min (1.6.1) 9549,3 9549,3 9549,3 9549,3 9549,3 

𝑠0 kJ/kgK (1.4.5) 6,910 6,924 6,939 6,956 6,977 

𝑖2,𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.3) 3013,562 2962,589 2908,313 2844,788 2774,430 

ℎ𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.4) 57,394 61,890 65,955 75,940 84,592 

𝑐𝑖𝑧 m/s (2.1.5) 338,804 351,823 363,193 389,718 411,320 

Stator 

ℎ𝑆,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.1) 28,697 30,945 32,977 37,970 42,296 

𝑖1,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.2) 3042,259 2993,533 2941,291 2882,758 2816,727 

𝑝1 bar (2.2.3) 15,575 12,429 9,646 7,163 5,000 

𝑐1𝑖𝑧 m/s (2.2.4) 239,570 248,776 256,816 275,572 290,847 

𝑐1 m/s (2.2.5) 234,779 243,801 251,680 270,060 285,030 

𝑐1𝑢 m/s (2.2.6) 220,620 229,098 236,502 253,774 267,841 

 𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 m/s (2.2.7) 80,299 83,385 86,080 92,366 97,486 

𝑤1𝑢 m/s (2.2.8) 0,620 1,098 -1,498 1,774 -2,159 
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Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V Stupeň VI 

𝑤1 m/s (2.2.9) 80,301 83,392 86,093 92,383 97,510 


1
 deg (2.2.10) 0,442 0,754 0,997 1,100 1,269 

𝑧0 kJ/kg (2.2.11) 1,136 1,225 1,306 1,504 1,675 

𝑖1 kJ/kg (2.2.11) 3043,395 2994,759 2942,596 2884,261 2818,402 

𝑠1 kJ/kgK (2.2.13) 6,912 6,926 6,941 6,959 6,980 

𝑣1 m3/kg (2.2.14) 0,164 0,197 0,241 0,306 0,407 

𝑥1 - (2.2.15) 1 1 1 1 1 

𝑎1 m/s (2.2.16) 576,551 563,898 549,904 533,693 514,622 

𝑀𝑎𝑐1 - (2.2.17) 0,407 0,432 0,458 0,506 0,554 

𝐴1   m2 (2.2.18) 0,040 0,046 0,054 0,064 0,081 

𝑙0𝑠 m (2.2.19) 0,029 0,032 0,036 0,040 0,048 

𝑠/𝑐 - voleno 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

𝑐𝑠 m voleno 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 


𝑠
 deg voleno 31 31 31 31 31 

𝐵𝑠 m (2.2.20) 0,0171 0,0171 0,0171 0,0171 0,0171 

𝑠𝑠 m (2.2.22) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

𝑧𝑠 - (2.2.24) 92,153 95,504 99,693 105,558 113,097 

Rotor 

ℎ𝑅,𝑖𝑧 kJ/kg (2.3.1) 28,697 30,945 32,977 37,970 42,296 

𝑢2 m/s (2.3.2) 224 233 245 261 281 

𝑤2𝑖𝑧 m/s (2.3.3) 256,161 266,737 277,034 298,482 316,483 

𝑤2 m/s (2.3.4) 235,668 245,398 254,871 274,603 291,164 

𝑤2𝑢 m/s (2.3.5) 210,491 218,948 230,225 245,260 264,054 

𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 m/s (2.3.6) 80,603 83,931 87,171 93,920 99,584 

𝑐2𝑢 m/s (2.3.7) -13,509 -14,052 -14,775 -15,740 -16,946 
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Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V Stupeň VI 

𝑐2 m/s (2.3.8) 80,643 83,966 87,344 93,966 99,858 

𝑥 - (2.3.9) 0,649 0,648 0,655 0,647 0,656 

𝑧1 kJ/kg (2.3.10) 5,039 5,464 5,894 6,842 7,692 

𝑧𝑐 kJ/kg (2.3.11) 3,252 3,525 3,815 4,415 4,986 

𝑖2 kJ/kg (2.3.12) 3019,738 2969,278 2915,513 2853,134 2783,798 

𝑠2 kJ/kgK (2.3.13) 6,921 6,936 6,953 6,974 6,998 

𝑣2 m3/kg (2.3.14) 0,180 0,218 0,271 0,353 0,484 

𝑡2 °C (2.3.15) 290,269 263,284 234,510 201,125 164,040 

𝑥2 - (2.3.16) 1 1 1 1 1 

𝐻𝑆𝑇 kJ/kg (2.3.17) 51,218 55,200 58,755 67,594 75,225 

𝑐 m/s (2.3.18) 570,448 557,124 542,458 524,787 504,249 

𝑀𝑎𝑤2 - (2.3.19) 0,413 0,440 0,470 0,523 0,577 

𝐴2      m2 (2.2.18) 0,043 0,050 0,060 0,073 0,094 

𝑙0𝑅 m (2.3.20) 0,031 0,034 0,039 0,044 0,053 

𝑠/𝑐 [-] voleno 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 


𝑅

 deg voleno 31 31 31 31 31 

𝑐𝑅 m voleno 0,02 0,02 0,02 0,02 0,024 

𝐵𝑅 m (2.2.21) 0,0171 0,0171 0,0171 0,0171 0,0206 

𝑠𝑅 m (2.2.23) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,018 

𝑧𝑅 - (2.2.25) 92,153 95,504 99,693 105,558 94,248 


𝑢
 - (2.4.1) 0,836 0,835 0,833 0,832 0,830 


𝑡𝑑𝑖

 - (2.4.2) 0,810 0,811 0,812 0,813 0,813 

𝑘𝑡ř - (2.4.4) 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

𝑧𝑠𝑒𝑔 - voleno 1 1 1 1 1 


5
 - (2.4.3) 0,00061 0,00056 0,00053 0,00047 0,00044 
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Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V Stupeň VI 


6
 - (2.4.7) 0 0 0 0 0 


61

 - (2.4.5) 0 0 0 0 0 


62

 - (2.4.6) 0 0 0 0 0 

𝐴1𝑅 m2 (2.4.8) 0,0021 0,0022 0,0023 0,0025 0,0027 


š
 - (2.4.9) 0,533 0,535 0,538 0,540 0,545 

𝑎 m voleno 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

𝑧𝑟 - voleno 2 2 2 2 2 

𝑒𝑘𝑣 - (2.4.12) 0,00079 0,00080 0,00081 0,00082 0,00084 


7
 - (2.4.11) 0,025 0,023 0,021 0,019 0,017 

𝑧5 kJ/kg (2.4.14) 0,035 0,035 0,035 0,036 0,037 

𝑧6 kJ/kg (2.4.15) 0 0 0 0 0 

𝑧7 kJ/kg (2.4.16) 1,454 1,430 1,365 1,438 1,402 

𝑖2
′  kJ/kg (2.4.18) 3021,227 2970,743 2916,913 2854,608 2785,237 

𝑖2𝑐 kJ/kg (2.4.19) 3024,478 2974,268 2920,728 2859,023 2790,223 

𝑝2𝑐 bar (2.4.20) 14,082 11,092 8,492 6,126 4,144 

𝑡2𝑐 °C (2.4.21) 292,638 265,793 237,146 204,113 167,305 

𝑃𝑖 kW (2.5.1) 899,212 971,431 1035,855 1193,819 1331,079 
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4 Návrh a výpočet nízkotlakého tělesa 
Kondenzační část parní turbíny je navrhnuta s radiálním regulačním stupněm, další 

stupně mají přetlakové lopatkování, tak jako je tomu u protitlakové části. Výstup páry 

z poslední lopatkové řady je axiální. Termodynamický výpočet provedeme analyticky 

k výpočtu vysokotlakého tělesa.  

Tlaková ztráta v regulačním ventilu před kondenzační částí parní turbíny se vypočítá dle 

[5], kde je tlaková ztráta vztažena k výstupnímu tlaku z posledního stupně vysokotlakého dílu. 

 𝑝𝑧2 = 0,03 ∙ 𝑝2𝑐 = 0,124 𝑏𝑎𝑟 (3.4.1) 

Celkový tlak na vstupu do regulačního stupně nízkotlaké části 

 𝑝0 = 𝑝2𝑐 − 𝑝𝑧2 (3.4.2) 

4.1 Rychlostní trojúhelníky 

 

Obr. 4.1 Rychlostní trojúhelník regulačního stupně nízkotlaké části 

 

 

Obr. 4.2 Rychlostní trojúhelník prvního stupně nízkotlaké části 
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Obr. 4.3 Rychlostní trojúhelník druhého stupně nízkotlaké části 

 

 

Obr. 4.4 Rychlostní trojúhelník třetího stupně nízkotlaké části 

 

 

Obr. 4.5 Rychlostní trojúhelník čtvrtého stupně nízkotlaké části 
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4.2 Expanzní křivka nízkotlakého tělesa 

 

Obr. 4.6 Expanzní křivka nízkotlakové části parní turbíny 

 

4.3 Souhrn vypočítaných hodnot 

 

Tab. 9 Tabulka vypočítaných hodnot regulačního stupně kondenzační části 

Název Označení Jednotka Vzorec 
Regulační 

stupeň 

Tlaková ztráta v regulačním orgánu před 
nízkotlakou částí 

𝑝𝑧2 
bar (3.4.1) 0,1243 

Vstupní tlak do regulačního stupně 𝑝0 bar (3.4.2) 4,020 

Vstupní teplota 𝑡0 °C (2.4.21) 235,11 

Vstupní entalpie 𝑖0 kJ/kg (2.4.17) 2933,834 

Tlak páry za stupněm 𝑝2 bar voleno 1 

Hmotnostní průtok páry 𝑚 t/h voleno 70 

Hmotnostní průtok páry 𝑚 kg/s voleno 19,444 
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Název Označení Jednotka Vzorec 
Regulační 

stupeň 

Obvodová rychlost 𝑢1 m/s voleno 342 

Stupeň reakce regulačního stupně  - voleno 0,05 

Úhel absolutního proudu 𝛼1 deg voleno 13 

Úhel relativního proudu na výstupu 
2
 deg voleno 151 

Rychlostní součinitel   - voleno 0,98 

Rychlostní součinitel oběžné lopatkové mříže  - voleno 0,92 

Střední průměr 𝐷1 m voleno 1,2 

Vnitřní průměr 𝐷2 m voleno 1,14 

Radiální vůle  m (2.1.1) 0,0022 

Vliv parciálnosti  - voleno 0,6 

Otáčky 𝑛 1/min (1.6.1) 5443,1 

Entropie 𝑠0 kJ/kgK (1.4.5) 7,319 

Entalpie na výstupu 𝑖2,𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.3) 2659,978 

Izoentropický spád zpracovaný stupněm 𝐻𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.4) 273,856 

Izoentropický spád zpracovaný stupněm 
vyjádřený jako rychlost 

𝑐𝑖𝑧 m/s (2.1.5) 740,075 

Stator 

Spád na stator, izoentropický ℎ𝑆,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.1) 260,163 

Entalpie za statorem, izoentropická 𝑖1,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.2) 2673,671 

Tlak za statorem 𝑝1 bar (2.2.3) 1,084 

Teoretická rychlost na výstupu z dýzy 𝑐1𝑖𝑧 m/s (2.2.4) 723,067 

Skutečná absolutní rychlost na výstupu z dýzy 𝑐1 m/s (2.2.5) 708,605 

Složka absolutní rychlosti v obvodovém směru 𝑐1𝑢 m/s (2.2.6) 690,444 

Složka rychlosti v axiálním směru  𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 m/s (2.2.7) 159,402 

Složka relativní rychlosti v obvodovém směru 𝑤1𝑢 m/s (2.2.8) 348,444 

Relativní rychlost páry na výstupu z dýzy 𝑤1 m/s (2.2.9) 383,174 
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Název Označení Jednotka Vzorec 
Regulační 

stupeň 

Úhel relativní rychlosti w1 
1
 deg (2.2.10) 24,583 

Ztráty ve statoru 𝑧0 kJ/kg (2.2.11) 10,352 

Entalpie za statorem 𝑖1 kJ/kg (2.2.11) 2684,023 

Entropie za statorem 𝑠1 kJ/kgK (2.2.13) 7,346 

Měrný objem za statorem 𝑣1 m3/kg (2.2.14) 1,582 

Vlhkost páry 𝑥1 - (2.2.16) 1 

Rychlost zvuku 𝑎1 m/s (2.2.17) 472,30 

Machovo číslo 𝑀𝑎𝑐1 - (2.2.1) 1,50 

Průtočná plocha statoru 𝐴1  m2 (2.2.18) 0,1930 

Délka lopatky 𝑙0𝑠 m (2.2.19) 0,0512 

Poměrná rozteč rozváděcí lopatky 𝑠/𝑐 - voleno 0,65 

Délka tětivy lopatky statoru 𝑐𝑠 m voleno 0,035 

Úhel nastavení profilu statoru 
𝑠
 deg voleno 37 

Šířka lopatky statoru 𝐵𝑠 m (2.2.20) 0,028 

Rozteč lopatek statoru 𝑠𝑠 m (2.2.22) 0,023 

Počet lopatek statoru 𝑧𝑠 - (2.2.24) 99,4 

Rotor 

Spád na rotor ℎ𝑅,𝑖𝑧 kJ/kg (2.3.1) 13,693 

Obvodová rychlost u2 𝑢2 m/s (2.3.2) 324,9 

Teoretická výstupní relativní rychlost páry 𝑤2𝑖𝑧 m/s (2.3.3) 403,489 

Skutečná relativní rychlost páry 𝑤2 m/s (2.3.4) 371,210 

Složka relativní rychlosti v obvodovém směru 𝑤2𝑢 m/s (2.3.5) 284,164 

Složka rychlosti v axiálním směru 𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 m/s (2.3.6) 179,966 

Složka absolutní rychlosti v obvodovém směru 𝑐2𝑢 m/s (2.3.7) -40,736 

Absolutní rychlost páry na výstupu z oběžných 
lopatek 

𝑐2 m/s (2.3.8) 179,966 
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Název Označení Jednotka Vzorec 
Regulační 

stupeň 

Rychlostní poměr 𝑥 - (2.3.9) 0,462 

Ztráty v rotoru 𝑧1 kJ/kg (2.3.10) 12,503 

Ztráta výstupní rychlostí 𝑧𝑐 kJ/kg (2.3.11) 16,194 

Entalpie za stupněm 𝑖2 kJ/kg (2.3.12) 2682,833 

Entropie za stupněm 𝑠2 kJ/kgK (2.3.13) 7,380 

Měrný objem za stupněm 𝑣2 m3/kg (2.3.14) 1,713 

Celková teplota za stupněm 𝑡2 °C (2.3.15) 103,417 

Vlhkost páry 𝑥2 - (2.3.16) 1 

Skutečný spád stupně ℎ𝑆𝑇 kJ/kg (2.3.17) 251,000 

Rychlost zvuku 𝑎2 m/s (2.3.18) 471,861 

Machovo číslo 𝑀𝑎𝑤2 - (2.3.19) 0,787 

Průtočná plocha rotoru 𝐴2  m2 (2.2.18) 0,185 

Délka lopatky 𝑙0𝑅 m (2.3.20) 0,052 

Poměrná rozteč oběžné lopatky 𝑠/𝑐 - voleno 0,6 

Úhel nastavení profilu rotoru 
𝑅

 deg voleno 74 

Délka tětivy lopatky rotoru 𝑐𝑅 m voleno 0,11 

Šířka lopatky rotorové 𝐵𝑅 m (2.2.21) 0,0303 

Rozteč lopatek rotoru 𝑠𝑅 m (2.2.23) 0,066 

Počet lopatek rotoru 𝑧𝑅 - (2.2.25) 57,1 

Obvodová účinnost stupně 
𝑢
 - (2.4.1) 0,858 

Vnitřní termodynamická účinnost stupně 
𝑡𝑑𝑖

 - (2.4.2) 0,841 

Koeficient 𝑘𝑡ř - (2.4.4) 0,0005 

Počet segmentů po obvodu 𝑧𝑠𝑒𝑔 - voleno 2 

Poměrná ztráta třením 
5
 - (2.4.3) 0,00038 

Poměrná ztráta parciálním ostřikem 
6
 - (2.4.7) 0,01148 
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Název Označení Jednotka Vzorec 
Regulační 

stupeň 

Ztráta ventilací neostříknutých lopatek 
61

 - (2.4.5) 0,01018 

Ztráty vznikající na okrajích pásma ostřiku 
62

 - (2.4.6) 0,00130 

Průřez radiální mezery 𝐴1𝑅 m2 (2.4.8) 0,00865 

Stupeň reakce na špici lopatky 
š
 - (2.4.9) 0,08922 

Zvolená axiální mezera 𝑎 m voleno 0,003 

Počet břitů bandáže 𝑧𝑟 - voleno 2 

Součinitel 𝑒𝑘𝑣 - (2.4.12) 0,000969 

Ztráta radiální mezerou bez bandáže 
7
 - (2.4.11) 0,00519 

Poměrná ztráta vlhkostí páry 
𝑥
 - (2.4.13) 0 

Absolutní hodnota ztráty třením 𝑧5 kJ/kg (2.4.14) 0,1052 

Absolutní hodnota ztráty parciálním ostřikem 𝑧6 kJ/kg (2.4.15) 3,1433 

Absolutní hodnota ztráty radiální mezerou 𝑧7 kJ/kg (2.4.16) 1,4214 

Absolutní ztráta vlhkostí páry 𝑧𝑥 kJ/kg (2.4.17) 0 

Entalpie na výstupu ze stupně 𝑖2
′  kJ/kg (2.4.18) 2687,503 

Celková entalpie na výstupu ze stupně 𝑖2𝑐 kJ/kg (2.4.19) 2704,770 

Celková tlak na výstupu ze stupně 𝑝2𝑐 bar (2.4.20) 1,0980 

Celková teplota na výstupu ze stupně 𝑡2𝑐 °C (2.4.21) 114,681 

Vnitřní výkon stupně 𝑃𝑖 kW (2.5.1) 4478,326 

Součet vnitřních výkonů jednotlivých stupňů 𝑃𝑖𝑐 kW (2.4.9) 10126,24 

 

Tab. 10 Tabulka vypočítaných hodnot přetlakových stupňů kondenzační části 

Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V 

𝑝0 bar (2.4.20) 1,098 0,777 0,504 0,276 

𝑡0 °C (2.4.21) 114,68 92,69 81,52 67,20 

𝑖0 kJ/kg (2.4.17) 2704,770 2653,064 2593,451 2517,233 
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Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V 

𝑝2 bar voleno 0,76 0,49 0,265 0,1 

𝑚 t/h voleno 70 70 70 70 

𝑚 kg/s voleno 19,444 19,444 19,444 19,444 

𝑢1 m/s voleno 228 252,225 290,7 350,55 

 - voleno 0,5 0,5 0,5 0,5 

𝛼1 deg voleno 18 18 18 18 


2
 deg voleno 160 160 160 158 

 - voleno 0,98 0,98 0,98 0,98 

 - voleno 0,92 0,92 0,92 0,92 

𝐷1 m voleno 0,8 0,885 1,02 1,23 

𝐷2 m voleno 0,83 0,94 1,1 1,4 

 m (2.1.1) 0,0018 0,0019 0,0020 0,0022 

 - voleno 1 1 1 1 

𝑛 1/min (1.6.1) 5443,1 5443,1 5443,1 5443,1 

𝑠0 kJ/kgK (1.4.5) 7,395 7,414 7,443 7,490 

𝑖2,𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.3) 2642,312 2578,705 2495,215 2373,816 

𝐻𝑖𝑧 kJ/kg (2.1.4) 62,458 74,359 98,236 143,417 

𝑐𝑖𝑧 m/s (2.1.5) 353,435 385,640 443,251 535,569 

Stator 

ℎ𝑆,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.1) 31,229 37,180 49,118 71,708 

𝑖1,𝑖𝑧 kJ/kg (2.2.2) 2673,541 2615,884 2544,333 2445,524 

𝑝1 bar (2.2.3) 0,916 0,619 0,368 0,168 

𝑐1𝑖𝑧 m/s (2.2.4) 249,916 272,689 313,426 378,704 

𝑐1 m/s (2.2.5) 244,918 267,235 307,157 371,130 

𝑐1𝑢 m/s (2.2.6) 232,931 254,156 292,124 352,966 
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Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V 

 𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 m/s (2.2.7) 75,684 82,580 94,917 114,686 

𝑤1𝑢 m/s (2.2.8) 4,931 1,931 1,424 2,416 

𝑤1 m/s (2.2.9) 75,844 82,603 94,928 114,711 


1
 deg (2.2.10) 86,272 88,661 89,140 88,793 

𝑧0 kJ/kg (2.2.11) 1,237 1,472 1,945 2,840 

𝑖1 kJ/kg (2.2.11) 2674,777 2617,357 2546,278 2448,364 

𝑠1 kJ/kgK (2.2.13) 7,398 7,418 7,449 7,499 

𝑣1 m3/kg (2.2.14) 1,847 2,612 4,161 8,401 

𝑥1 - (2.2.16) 1 0,9839 0,9628 0,9348 

𝑎1 m/s (2.2.17) 469,17 458,34 445,94 428,90 

𝑀𝑎𝑐1 - (2.2.1) 0,52 0,58 0,69 0,87 

𝐴1   m2 (2.2.18) 0,475 0,615 0,852 1,424 

𝑙0𝑠 m (2.2.19) 0,189 0,221 0,266 0,369 

𝑠/𝑐 - voleno 0,65 0,65 0,65 0,65 

𝑐𝑠 m voleno 0,06 0,075 0,96 0,126 


𝑠
 deg voleno 24 22 20 18 

𝐵𝑠 m (2.2.20) 0,055 0,070 0,902 0,120 

𝑠𝑠 m (2.2.22) 0,039 0,049 0,624 0,082 

𝑧𝑠 - (2.2.24) 64,4 57,0 5,1 47,2 

Rotor 

ℎ𝑅,𝑖𝑧 kJ/kg (2.3.1) 31,229 37,180 49,118 71,708 

𝑢2 m/s (2.3.2) 236,55 267,9 313,5 399 

𝑤2𝑖𝑧 m/s (2.3.3) 268,668 298,890 347,883 439,194 

𝑤2 m/s (2.3.4) 247,174 274,979 320,053 404,058 

𝑤2𝑢 m/s (2.3.5) 222,284 251,744 294,594 369,946 
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Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V 

𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 m/s (2.3.6) 84,539 94,048 109,464 151,363 

𝑐2𝑢 m/s (2.3.7) -14,266 -16,156 -18,906 -29,054 

𝑐2 m/s (2.3.8) 84,647 94,527 110,204 153,311 

𝑥 - (2.3.9) 0,645 0,654 0,656 0,655 

𝑧1 kJ/kg (2.3.10) 5,544 6,861 9,295 14,814 

𝑧𝑐 kJ/kg (2.3.11) 3,583 4,468 6,072 11,752 

𝑖2 kJ/kg (2.3.12) 2649,092 2587,038 2506,455 2391,469 

𝑠2 kJ/kgK (2.3.13) 7,413 7,438 7,476 7,546 

𝑣2 m3/kg (2.3.14) 2,176 3,220 5,590 13,491 

𝑡2 °C (2.3.15) 92,111 80,814 66,271 45,808 

𝑥2 - (2.3.16) 0,9939 0,9751 0,9517 0,9196 

𝐻𝑆𝑇 kJ/kg (2.3.17) 55,678 66,026 86,996 125,763 

𝑐 m/s (2.3.18) 463,717 452,891 438,816 418,780 

𝑀𝑎𝑤2 - (2.3.19) 0,533 0,607 0,729 0,965 

𝐴2   m2 (2.2.18) 0,501 0,666 0,993 1,733 

𝑙0𝑅 m (2.3.20) 0,192 0,225 0,287 0,394 

𝑠/𝑐 - voleno 0,65 0,815 0,815 0,815 


𝑅

 deg voleno 24 22 19 18 

𝑐𝑅 m voleno 0,06 0,075 0,1 0,137 

𝐵𝑅 m (2.2.21) 0,0548 0,0695 0,0946 0,1303 

𝑠𝑅 m (2.2.23) 0,039 0,061125 0,0815 0,111655 

𝑧𝑅 - (2.2.25) 64,4 45,5 39,3 34,6 


𝑢
 - (2.4.1) 0,834 0,828 0,824 0,795 


𝑡𝑑𝑖

 - (2.4.2) 0,828 0,802 0,776 0,718 

𝑘𝑡ř - (2.4.4) 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 
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Označení Jednotka Vzorec Stupeň II Stupeň III Stupeň IV Stupeň V 

𝑧𝑠𝑒𝑔 - voleno 1 1 1 1 


5
 - (2.4.3) 0,00017 0,00016 0,00015 0,00012 


6
 - (2.4.7) 0 0 0 0 


61

 - (2.4.5) 0 0 0 0 


62

 - (2.4.6) 0,00129 0,00147 0,00168 0,00174 

𝐴1𝑟   m2 (2.4.8) 0,00561 0,00658 0,00830 0,01138 


š
 - (2.4.9) 0,59677 0,60151 0,60989 0,62131 

𝑎 m voleno 0,01 0,015 0,02 0,025 

𝑧𝑟 - voleno 2 2 2 2 

𝑒𝑘𝑣 - (2.4.12) 0,001017 0,001077 0,001158 0,001281 


7
 - (2.4.11) 0,00607 0,00553 0,00499 0,00436 


𝑥
 - (2.4.13) 0 0,02046 0,04276 0,07280 

𝑧5 kJ/kg (2.4.14) 0,0107 0,0122 0,0145 0,0176 

𝑧6 kJ/kg (2.4.15) 0 0 0 0 

𝑧7 kJ/kg (2.4.16) 0,3790 0,4110 0,4907 0,6258 

𝑧𝑥 kJ/kg (2.4.17) 0 1,5217 4,2004 10,4404 

𝑖2
′  kJ/kg (2.4.18) 2649,482 2587,461 2506,960 2392,113 

𝑖2 kJ/kg (2.4.19) 2653,064 2593,451 2517,233 2414,305 

𝑝2𝑐 bar (2.4.20) 0,7766 0,5040 0,2761 0,1091 

𝑡2𝑐 °C (2.4.21) 92,689 81,518 67,197 47,514 

𝑃𝑖 kW (2.5.1) 1005,386 1159,150 1482,018 2001,364 
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5 Výpočet osové síly 
Osová síla působící na věnec oběžných lopatek jednotlivých stupňů parní turbíny obecně 

vzniká účinkem proudu páry na list lopatky a také rozdílem tlaků před a za řadou rotorových 

lopatek. 

U mnohostupňových parních turbín dosahuje osová síla hodnot, které většinou nelze 

zachytit axiálním ložiskem. Proto je nutné axiální sílu vyrovnat jinými způsoby. Pro zmenšení 

axiální síly můžeme využít změnu směru toku páry lopatkováním nebo použijeme vyrovnávací 

píst. 

O velikosti vyrovnávacího pístu dále rozhoduje velikost tlaku za ucpávkou 

vyrovnávacího pístu. Nejčastěji je tento prostor propojen s protitlakem nebo vhodnou tlakovou 

úrovní v průtočném kanále turbíny. 

Při výpočtu nepočítáme osovou sílu pro každou lopatkovou řadu, ale nahrazujeme rotor 

řadou ekvivalentních válců. Průměry jednotlivých ekvivalentních válců stanovíme ze středních 

průměrů lopatkování na konci a na začátku úseku. Celkovou osovou sílu je potom možno 

vypočítat z rovnice [1] 

 
𝐹𝑎𝑥 = ∑ 𝑆𝑖 ∙ (𝑝𝑖 − 𝑝𝑖+1)

𝑛

𝑖=1

 (4.3.1) 

Kde průřez i-tého ekvivalentního válce [𝑚𝑚2] 

 
𝑆𝑖 =

 ∙ 𝐷𝑖
2

4
 (4.3.2) 

 𝑝𝑖, 𝑝𝑖+1 [𝑀𝑃𝑎] jsou tlaky působící na jednotlivé průřezy, tyto tlaky jsou buď dány 

zadáním nebo jsou známy z termodynamického výpočtu. 

Složka osové síly od proudu páry je u mnohostupňových turbín s přetlakovým 

lopatkováním zanedbatelná v porovnání se silou způsobenou rozdílem tlaků páry, proto ji ve 

výpočtu neuvažujeme. [1] 

 

Obr. 5.1 Náčrt rotoru pro výpočet osové síly 

Kde průměr ekvivalentního válce vypočítáme z aritmetického průměru prvního a 

posledního středního průměru lopatkování přetlakového stupně. 
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𝐷𝑆𝑇 =  

𝐷1 + 𝐷𝑁

2
 (4.3.3) 

Tab. 11 Souhrn hodnot pro výpočet osové síly mnohostupňové turbíny 

Název Označení Jednotka Vzorec VT NT 

Atmosférický tlak 𝑝1 MPa zadáno  0,11 0,11 

Tlak za ucpávkou vyrovnávacího pístu 𝑝𝐵 MPa zadáno  0,4 0,097 

Tlak za regulačním stupněm 𝑝𝑧 MPa voleno  2,07 0,2 

Protitlak 𝑝2 MPa zadáno  0,4 0,01 

Průměr ekvivalentního válce 𝐷𝑆𝑇 mm (4.3.3)  496 1 100 

Průřez plochy S1 𝑆1 mm2 (4.3.2)  48 305 196 350 

Průřez vyrovnávacího pístu 𝑆𝐵 mm2 (4.3.2) 185 508 950 332 

Průřez ekvivalentního válce 𝑆𝑆𝑇 mm2 (4.3.2)  193 221 594 468 

Axiální síla od plochy S1 vpředu 𝐹1 N (4.3.1)  -14 008 589 

Axiální síla od vyrovnávacího pístu 𝐹2 N (4.3.1)  -309 798 -97 884 

Axiální síla od lopatkování 𝐹3 N (4.3.1)  322 678 65 391 

Axiální síla od plochy S1 vzadu 𝐹4 N (4.3.1)  14 008 -17 671 

Celková axiální síla 𝐹𝑎𝑥 N (4.3.1)  12 880 36 435 

Celková axiální síla 𝐹𝑎𝑥 t (4.3.1)  1,3 3,6 
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6 Návrh převodovky 
Při návrhu převodovky jsme vycházeli ze zvolené koncepce parní turbíny. Každé těleso 

turbíny má různé otáčky a tedy svou vlastní převodovku k převodu na otáčky generátoru. 

Detailní návrh převodovky by byl složitý a není obsahem této diplomové práce, provedeme 

zjednodušenou verzi návrhu převodovky pro určení základních parametrů a sil. 

Při návrhu budeme vycházet z odborně zvolených hodnot obvodové rychlosti v ozubení, 

obvodové rychlosti čepu pastorku, obvodové rychlosti kola, otáček vysokotlakého tělesa, 

otáček generátoru, otáček nízkotlakého tělesa. Tyto hodnoty byly zjištěny v předchozím 

výpočtu nebo určeny na základě odborné konzultace. 

Navrhuji převodovku s čelním ozubeným soukolím s šikmými zuby. Předností čelního 

ozubení se šikmými zuby je pozvolný a plynulý vstup i výstup zubových dvojic do i ze záběru. 

Soukolí má proto klidnější a tišší chod. Jeho nevýhodou je vznik axiální síly a ohybového 

momentu, které namáhají ložiska a hřídele. [6] 

Tab. 12. Vstupní hodnoty pro návrh převodovky 

Název Značka Jednotka Vzorec VT NT 

Otáčky turbíny 𝑛𝑇 1/min (1.6.1) 9549,3 5443,1 

Otáčky generátoru 𝑛𝐺𝐸𝑁 1/min voleno 1500 1500 

Výkon turbíny 𝑃𝑖 kW (3.1.1) 8970,8 10170,3 

Obvodová rychlost v ozubení 𝑢𝑜𝑧 m/s voleno 120 120 

Obvodová rychlost čepu pastorku 𝑢𝑝 m/s voleno 80 80 

Obvodová rychlost čepu kola 𝑢𝑘 m/s voleno 25 25 

Úhel sklonu zubů  deg voleno 25 25 

Úhel záběru 𝑛 deg voleno 20 20 

Osová délka ložiska pastorku 𝑎𝑝 m voleno 0,12 0,16 

Osová délka ložiska kola 𝑎𝑘 m voleno 0,12 0,16 

 

Převodový poměr 

 𝑖 =
𝑛𝑇

𝑛𝐺𝐸𝑁
 (4.3.1) 

Průměr roztečné kružnice pastorku 

 𝐷𝑝 =
𝑢𝑂𝑍

𝜋 ∙ 𝑛𝑇
 (4.3.2) 

Průměr roztečné kružnice kola 
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 𝐷𝑘 =
𝑢𝑂𝑍

𝜋 ∙ 𝑛𝐺𝐸𝑁
 (4.3.3) 

Průměr čepu pastorku 

 𝐷č,𝑝 =
𝑢𝑝

𝜋 ∙ 𝑛𝑇
 (4.3.4) 

Průměr čepu kola 

 𝐷č,𝑘 =
𝑢𝑘

𝜋 ∙ 𝑛𝐺𝐸𝑁
 (4.3.5) 

Osová vzdálenost kol 

 
𝑎 =

𝐷𝑝 + 𝐷𝑘

2
 (4.3.6) 

Kroutící moment 

 
𝑀𝑘 =

𝑃𝑖

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑇
 (4.3.7) 

Obvodová síla 

 
𝐹𝑡 =

2 ∙ 𝑀𝑘

𝐷𝑝
 (4.3.8) 

Radiální síla 

 
𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∙

𝑡𝑔 𝑛

cos 
 (4.3.9) 

Axiální síla 

 𝐹𝑎 = 𝐹𝑡 ∙ 𝑡𝑔  (4.3.10) 

Normálová síla 

 
𝐹𝑛 =

𝐹𝑡

cos 𝑛 ∙ cos 
 (4.3.11) 

Reakční síla působící na ložisko pastorku 

 
𝐹𝑟𝑒𝑎 =

√𝐹𝑡
2 + 𝐹𝑟

2

2
 (4.3.12) 

Tlak v ložisku pastorku 

 
𝑝𝑝 =

𝐹𝑟𝑒𝑎

𝐷č𝑝 ∙ 𝑎𝑝
 (4.3.13) 

Tlak v ložisko kola 

 
𝑝𝑘 =

𝐹𝑟𝑒𝑎

𝐷č𝑘 ∙ 𝑎𝑘
 (4.3.14) 
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Tab. 13. Souhrn vypočítaných hodnot pro návrh převodovky 

Název Značka Jednotka Vzorec VT NT 

Převodový poměr 𝑖 - (4.3.1) 6,366 3,629 

Průměr roztečné kružnice pastorku 𝐷𝑝 m (4.3.2) 0,24 0,421 

Průměr roztečné kružnice kola 𝐷𝑘  m (4.3.3) 1,528 1,528 

Průměr čepu pastorku 𝐷č𝑝 m (4.3.4) 0,16 0,281 

Průměr čepu kola 𝐷č𝑘 m (4.3.5) 0,318 0,318 

Osová vzdálenost kol 𝑎 m (4.3.6) 0,884 0,974 

Kroutící moment 𝑀𝑘 N/m (4.3.7) 8970,8 17842,6 

Obvodová síla 𝐹𝑡 N (4.3.8) 74756,8 84752,3 

Radiální síla 𝐹𝑟 N (4.3.9) 30022,1 34036,3 

Axiální síla 𝐹𝑎 N (4.3.10) 34859,6 39520,7 

Normálová síla 𝐹𝑛 N (4.3.11) 87778,7 99515,4 

Reakční síla působící na ložisko 
pastorku 

𝐹𝑟𝑒𝑎 N (4.3.12) 40279,9 45665,7 

Tlak v ložisku pastorku 𝑝𝑝 MPa (4.3.13) 2,0979 1,0846 

Tlak v ložisku kola 𝑝𝑘 MPa (4.3.14) 1,0545 0,956 
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ZÁVĚR 
Parní turbína je navrhována tak, aby byla dosažena co nejvyšší účinnost a zároveň 

pružnost provozu podle potřeby výroby tepla a elektrické energie. Z tohoto důvodu je navržena 

dvouhřídelová konstrukce parní turbíny. Dvouhřídelová koncepce umožňuje úplné odpojení 

kondenzační části turbíny, čímž ušetří část tepelné energie, kterou může v zimních měsících 

dodat do otopné soustavy. V letních měsících, když není potřeba tepelná energie, se připojí 

kondenzační část parní turbíny ke generátoru pro navýšení výroby elektrické energie. Oba 

moduly parní turbíny jsou navrženy s radiálním regulačním stupněm, za kterým následuje 

přetlakové lopatkování. 

Nejprve je rozebrána koncepce parní turbíny a navrhnuto schéma zapojení parní turbíny 

s generátorem. Dále byly určeny tlakové ztráty v parní turbíně a vypočítána expanzní křivka 

turbíny. Výpočtové hodnoty expanzní křivky byly využity na sestavení termodynamického 

schématu, které jednoznačně popisuje parametry páry ve významných bodech turbínového 

celku. Následuje předběžný výpočet výkonu protitlakové a kondenzační části parní turbíny. Na 

základě výkonu jsme navrhli podle obecné charakteristiky převodovky otáčky obou částí parní 

turbíny. 

Nejobsáhlejší výpočet diplomové práce tvoří termodynamický výpočet lopatkování. 

Nejdříve je proveden výpočet regulačního stupně vysokotlakého tělesa a poté je proveden 

výpočet přetlakového lopatkování. Provedení výpočtu je obdobné i u kondenzační části parní 

turbíny.  

Radiální regulační stupeň je navržen s akčním lopatkováním. Jelikož nedochází 

k nadkritickému proudění v lopatkové mříži, je rozváděcí kolo navrženo s nerozšířenou dýzou. 

Regulační stupeň byl navržen se dvěma vstupy, parciální ostřik je dělen na 2 segmenty. Průtok 

páry je regulován pomocí posuvu dělených lopatek. Při tomto provedení regulace nedochází 

k tlakovým ztrátám a nemaří se vstupní rychlost do regulačního stupně, jako je tomu při regulaci 

ventily. Řízený posuv dělený lopatek regulačního stupně je zajištěn prostřednictvím kulisového 

ovládacího mechanismu. 

Výpočtem regulačního stupně určíme jeho základní geometrické a výkonové parametry. 

Stěžejní veličinou je zde tlak za regulačním stupněm, který byl odborně odhadnut tak, aby při 

výpočtu bylo dosaženo optimálního rychlostního poměru 𝑥 =
𝑢1

𝑐𝑖𝑧
= 0,46 pro rovnotlaké 

lopatkování. Na závěr výpočtu byl proveden nákres rychlostního trojúhelníku a expanzní křivky 

regulačního stupně. 

Dále byl proveden výpočet přetlakového lopatkování, kde optimální rychlosti poměr 𝑥 =

 0,65. Protitlakový modul navrhuji s šesti přetlakovými stupni. Celkový vnitřní výkon 

vysokotlaké části parní turbíny je 𝑃𝑖𝑐 = 9213,8 𝑘𝑊, při vnitřních účinnostech jednotlivých stupňů 

mírně přes 80 %. 

Kondenzační část parní turbíny je navržena obdobně jako část protitlaková. Radiální 

regulační stupeň se dvěma vstupy s regulací pomocí posuvu dělených lopatek statorové řady. 

Následuje pět přetlakových stupňů, poslední stupeň lopatkování je navržen se zkrucovanými 

lopatkami. Kondenzační těleso je konstruováno s axiálním výstupním hrdlem. Celkový vnitřní 

výkon nízkotlaké části parní turbíny je 𝑃𝑖𝑐 = 10126,3 𝑘𝑊. Vnitřní účinnost posledních dvou 

přetlakových stupňů klesá právě z důvodu ztráty vlhkostí páry. 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Bc. Lukáš Hodonský  

Parní turbína pro spalovnu odpadu 

 

68 

 

Dalším bodem diplomové práce je výpočet osové síly na rotor. Axiální síla na rotor u 

mnohostupňové parní turbíny se nedá zachytit pouze axiálním ložiskem, proto je nutné 

navrhnout vyrovnávací píst vhodného průměru, který část axiální síly eliminuje. Při výpočtu se 

sečtou axiální síly od jednotlivých ploch rotoru, lopatková část rotoru se nahrazuje 

ekvivalentními válci pro zjednodušení. Celkové zatížení axiální ložiska protitlakového modulu 

je 𝐹𝑎𝑥 = 1,3𝑡  a kondenzační části 𝐹𝑎𝑥 = 3,6𝑡.  

Při návrhu převodovky s čelním ozubeným soukolím s šikmými zuby vycházíme 

z obvodové síly v ozubení a otáčkách jednotlivých modulů a generátoru. Jedná se o 

zjednodušený návrh, který zahrnuje stanovení základní geometrie převodu a výpočet sil 

působících na soukolí. 

Malé rozměry protitlakové části parní turbíny umožňují uložit těleso na rámu, pevný bod 

je umístěn v těžišti rotoru. K utěsnění prostoru s párou kolem hřídele byly použity kartáčové 

ucpávky. Kartáčové ucpávky se vyznačují menší vůlí, větší pružností a větším tlakovým 

spádem, tím zkracují celkovou axiální délku rotoru. Kratší axiální délka rotoru je výhodná 

především pro snížení průhybu rotoru. Průměr rotoru v místě uložení ložisek je volen tak, aby 

obvodová rychlost na povrchu hřídele nepřekročila 80 m/s. Výstup páry z vysokotlakého tělesa 

je radiální, směrem nahoru. 

Vzhledem k větším rozměrům nízkotlakého modulu je pevný bod kondenzační části parní 

turbíny umístěn v zadním ložiskovém stojanu. Přední flexibilní podpěra umožňuje vyrovnání 

tepelných dilatací v podélné ose i do stran bez vzniku tření. K utěsnění prostoru s párou kolem 

hřídele byly použity kartáčové i labyrintové ucpávky. Výstupní axiální hrdlo je navrženo jako 

difuzor, který využívá část kinetické energie proudící páry. Úhel rozevření kužele nesmí 

přesáhnout 12°. Při překročení tohoto úhlu může docházet k odtrhávání proudu páry. 

Na základě výpočtů je vypracována výkresová dokumentace, návrhový řez protitlakové 

a kondenzační části parní turbíny. Závěrečnou dokumentací je schéma dispozice zapojení parní 

turbíny s převodovou soustavou, spojkami a generátorem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

Symbol Veličina Jednotka 

𝑝0 Vstupní tlak do regulačního stupně bar 

𝑡0 Vstupní teplota °C 

𝑖0 Vstupní entalpie kJ/kg 

𝑝2 Tlak páry za stupněm bar 

𝑚 Hmotnostní průtok páry t/h 

𝑚 Hmotnostní průtok páry kg/s 

𝑢1 Obvodová rychlost m/s 

 Stupeň reakce regulačního stupně - 

𝛼1 Úhel absolutního proudu deg 


2
 Úhel relativního proudu na výstupu deg 

 Rychlostní součinitel - 

 Rychlostní součinitel oběžné lopatkové mříže - 

𝐷1 Střední průměr m 

𝐷2 Vnitřní průměr m 

 Radiální vůle m 

 Vliv parciálnosti - 

𝑐0 Absolutní rychlost páry na vstupu do dýz m/s 

𝑛 Otáčky 1/min 

𝑖0𝑐 Celková entalpie na vstupu kJ/kg 

𝑠0 Entropie kJ/kgK 

𝑖2,𝑖𝑧 Entalpie na výstupu kJ/kg 

𝐻𝑖𝑧 Izoentropický spád zpracovaný stupněm kJ/kg 

𝑐𝑖𝑧 
Izoentropický spád zpracovaný stupněm vyjádřený jako 

rychlost 
m/s 

𝐻𝑖𝑧,𝑆 Spád na stator, izoentropický kJ/kg 

𝑖1,𝑖𝑧 Entalpie za statorem, izoentropická kJ/kg 

𝑝1𝑠 Tlak za statorem bar 

𝑐1𝑖𝑧 Teoretická rychlost na výstupu z dýzy m/s 

𝑐1 Skutečná absolutní rychlost na výstupu z dýzy m/s 

𝑐1𝑢 Složka absolutní rychlosti v obvodovém směru m/s 

 𝑐1𝑎 = 𝑤1𝑎 Složka rychlosti v axiálním směru m/s 

𝑤1𝑢 Složka relativní rychlosti v obvodovém směru m/s 

𝑤1 Relativní rychlost páry na výstupu z dýzy m/s 


1
 Úhel relativní rychlosti w1 za statorem deg 

𝑧0 Ztráty ve statoru kJ/kg 

𝑖1 Entalpie za statorem kJ/kg 

𝑠1 Entropie za statorem kJ/kgK 

𝑣1 Měrný objem za statorem           m3/kg 
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𝑖𝑐1.𝑟 Celková entalpie relativního proudu kJ/kg 

𝑥 Vlhkost páry - 

𝑐 Rychlost zvuku m/s 

𝑀𝑎𝑐1 Machovo číslo - 

𝐴1 Průtočná plocha statoru    m2 

𝑙0𝑠 Délka lopatky m 

𝑠/𝑐 Poměrná rozteč rozváděcí lopatky - 

𝑐𝑠 Délka tětivy lopatky statoru m 


𝑠
 Úhel nastavení profilu statoru deg 

𝐵𝑠 Šířka lopatky statoru m 

𝑠𝑠 Rozteč lopatek statoru m 

𝑧𝑠 Počet lopatek statoru - 

𝐻𝑖𝑧,𝑅 Spád na rotor kJ/kg 

𝑢2 Obvodová rychlost u2 m/s 

𝑤2𝑖𝑧 Teoretická výstupní relativní rychlost páry m/s 

𝑤2 Skutečná relativní rychlost páry m/s 

𝑤2𝑢 Složka relativní rychlosti v obvodovém směru m/s 

𝑐2𝑎 = 𝑤2𝑎 Složka rychlosti v axiálním směru m/s 

𝑐2𝑢 Složka absolutní rychlosti v obvodovém směru m/s 

𝑐2 Absolutní rychlost páry na výstupu z oběžných lopatek m/s 

𝑥 Rychlostní poměr - 

𝑧1 Ztráty v rotoru kJ/kg 

𝑧𝑐 Ztráta výstupní rychlostí kJ/kg 

𝑖2 Entalpie za stupněm kJ/kg 

𝑠2 Entropie za stupněm kJ/kgK 

𝑣2 Měrný objem za stupněm           m3/kg 

𝑡2 Celková teplota za stupněm °C 

𝑥2 Vlhkost páry - 

𝐻𝑆𝑇 Skutečný spád stupně kJ/kg 

𝑐 Rychlost zvuku m/s 

𝑀𝑎𝑤2 Machovo číslo - 

𝐴2 Průtočná plocha rotoru    m2 

𝑙0𝑅 Délka lopatky m 

𝑠/𝑐 Poměrná rozteč oběžné lopatky - 


𝑅

 Úhel nastavení profilu rotoru deg 

𝑐𝑅 Délka tětivy lopatky rotoru m 

𝐵𝑅 Šířka lopatky rotorové m 

𝑠𝑅 Rozteč lopatek rotoru m 

𝑧𝑅 Počet lopatek rotoru - 


𝑢
 Obvodová účinnost stupně - 


𝑡𝑑𝑖

 Vnitřní termodynamická účinnost stupně - 
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𝑘𝑡ř Koeficient - 

𝑧𝑠𝑒𝑔 počet segmentů po obvodu - 


5
 Poměrná ztráta třením - 


6
 Poměrná ztráta parciálním ostřikem - 


61

 Ztráta ventilací neostříknutých lopatek - 


62

 Ztráty vznikající na okrajích pásma ostřiku - 


š
 Stupeň reakce na špici lopatky - 

𝑎 Zvolená axiální mezera m 

𝑧𝑟 Počet břitů bandáže - 

𝑒𝑘𝑣 Součinitel - 


7
 Ztráta radiální mezerou s bandáží - 

𝑧5 Absolutní hodnota ztráty třením kJ/kg 

𝑧6 Absolutní hodnota ztráty parciálním ostřikem kJ/kg 

𝑧7 Absolutní hodnota ztráty radiální mezerou kJ/kg 

𝑖2
′  Entalpie na výstupu ze stupně kJ/kg 

𝑖2𝑐 Celková entalpie na výstupu ze stupně kJ/kg 

𝑝2𝑐 Celková tlak na výstupu ze stupně bar 

𝑡2𝑐 Celková teplota na výstupu ze stupně °C 

𝑃𝑖 Vnitřní výkon kW 

𝑝𝑧2 
Tlaková ztráta v regulačním orgánu před nízkotlakou 

částí 
bar 

𝑝1 Atmosférický tlak MPa 

𝑝𝐵 Tlak za ucpávkou vyrovnávacího pístu MPa 

𝑝𝑧 Tlak za regulačním stupněm MPa 

𝑝2 Protitlak MPa 

𝐷𝑆𝑇 Průměr ekvivalentního válce mm 

𝑆1 Průřez plochy S1        mm2 

𝑆𝐵 Průřez vyrovnávacího pístu        mm2 

𝑆𝑆𝑇 Průřez ekvivalentního válce        mm2 

𝐹1 Axiální síla od plochy S1 vpředu N 

𝐹2 Axiální síla od vyrovnávacího pístu N 

𝐹3 Axiální síla od lopatkování N 

𝐹4 Axiální síla od plochy S1 vzadu N 

𝐹𝑎𝑥 Celková axiální síla N 

𝐹𝑎𝑥 Celková axiální síla t 

𝑛𝑇 Otáčky turbíny 1/min 

𝑛𝐺𝐸𝑁 Otáčky generátoru 1/min 

𝑃𝑖 Výkon turbíny kW 

𝑢𝑜𝑧 Obvodová rychlost v ozubení m/s 

𝑢𝑝 Obvodová rychlost čepu pastorku m/s 

𝑢𝑘 Obvodová rychlost čepu kola m/s 
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 Úhel sklonu zubů deg 

𝑛 Úhel záběru deg 

𝑎𝑝 Osová délka ložiska pastorku m 

𝑎𝑘 Osová délka ložiska kola m 

𝑖 Převodový poměr - 

𝐷𝑝 Průměr roztečné kružnice pastorku m 

   𝐷𝑘  Průměr roztečné kružnice kola m 

𝐷č𝑝 Průměr čepu pastorku m 

𝐷č𝑘 Průměr čepu kola m 

𝑎 Osová vzdálenost kol m 

𝑀𝑘 Kroutící moment N/m 

𝐹𝑡 Obvodová síla N 

𝐹𝑟 Radiální síla N 

𝐹𝑎 Axiální síla N 

𝐹𝑛 Normálová síla N 

𝐹𝑟𝑒𝑎 Reakční síla působící na ložisko pastorku N 

𝑝𝑝 Tlak v ložisku pastorku MPa 

𝑝𝑘 Tlak v ložisku kola MPa 
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