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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

BRUS, R. Ověřovací měření turbíny TG16 v ETB. Ostrava: katedra energetiky, 

Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 35 s. Bakalářská práce, 

vedoucí Janalík, R. 

Bakalářská práce se zabývá metodikou sběru a vyhodnocení měření tepelně-

technických parametrů turbíny TG16 v ETB. V úvodu je popsán způsob instalovaného 

měření, definována metodika sběru a vyhodnocení dat. Získané údaje jsou přesně podle 

metodiky zpracovány a vyhodnoceny. Výsledná hodnota je závěrem porovnána s daty 

pořízenými při garančním měření po uvedení TG16 do provozu. Získané výsledky jsou 

graficky zobrazeny a ukazují stav měřeného zařízení. 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

BRUS, R. Diagnostic Measurement of Turbine in ETB Ostrava: Department of 

Energy Engineering, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of 

Ostrava, 2009, 35 pgs. Bachelor thesis, supervisor Janalík, R. 

The bachelor thesis inquires into the methodology of collection and evaluation of 

the measurements of thermal characteristics of TG16 turbine in ETB. The introduction 

describes the way of installed measurements, defines the metodology of data collection 

and data evaluation. The obtained data are precisely processed and evaluated according 

to the methodology. In the conclusion the resultant value is compared to the data 

acquired from the guarantee measurements after TG16 had been put into operation. The 

obtained results are graphically displayed and show the state of the measured 

equipment. 
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Přehled použitých zkratek, symbolů, značek a jejich jednotky: 

symbol jednotka popis  

ČEPS  Česká přenosová soustava 

EPK  expandér provozních kondenzátů 

ETB  elektrárna Třebovice 

NT   nízkotlaké 

NTO  nízkotlaký ohřívák 

PpS  podpůrné služby 

RV  regulační ventil 

TG16  místní název pro danou parní turbínu  

VT   vysokotlaké 

VTO  vysokotlaký ohřívák 

 

Ct  [GJ/MWh] měrné teplo 

Ctk  [GJ/MWh] měrné teplo korigované 

Q  [GJ/h] měrné teplo 

K  [%] korekce 

Ki  [%] suma korekcí 

Nel  [MW] naměřený elektrický výkon na svorkách generátoru  

h  [kJ/kg] entalpie 

m  [t/h] množství 

 

indexy: 

NTO   kondenzát za NTO 

NV1   napájecí voda před VTO1 

NV2   napájecí voda za VTO2 

vst   admisní pára do TG 

VTO   topný kondenzát z VTO1 

0,1   pára do odběru 0,1 MPa 

1,2   pára do odběru 1,2 MPa 
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1 Úvod 

Cílem bakalářské práce je provedení ověřovacího měření na turbíně TG16 v ETB 

a jeho porovnání s daty získanými při ukončení záručního provozu. 

Pro zdárné provedení a následné vyhodnocení naměřených dat je nutno vytvořil 

metodiku měření, která stanoví jakým způsobem musí být nastaveny provozní 

parametry turbíny, jakým způsobem provést sběr dat, jejich úpravu a vyhodnocení. 

Velmi důležité je stanovení hranic zařízení a určení měřících bodů na turbíně pro 

co nejlepší možné vyhodnocení měrné spotřeby tepla. K snadnější orientaci bylo 

vytvořeno schéma turbíny s vyznačením měřících míst pro vyhodnocení. Pro sběr dat 

byl použit monitorovací a archivační systém ETB, který získává údaje přímo z řídícího 

systému TG16. Turbína TG16 je již vybavena veškerým měřením potřebným 

k provedení sběru dat a vyhodnocení údajů a tudíž nebylo nutno instalovat dodatečná 

měřící místa. 

Získána data byla podle metodiky vyhodnocena a setříděna. Z takto setříděných 

dat byl proveden výpočet vlastní měrné spotřeby tepla. Graficky byl zobrazen vlastní 

průběh měrné spotřeby tepla mezi porovnanými měřeními a zobrazeny průběhy 

některých provozních veličin během měření. 

2 Základní popis [5] 

Parní turbína TG16 je nejmodernější turbogenerátor v Elektrárně Třebovice. Tato 

elektrárna byla postavena v roce 1935 a po přístavbě druhé části v roce 1956 získala 

dnešní podobu a zároveň se stala ve své době největší výrobnou ve střední Evropě. Po 

různých úpravách a výměnách zařízení má nyní charakter teplárny. V současné době 

je v provozu 6 parních, 2 horkovodní kotle a 3 kondenzační turbíny s regulovanými 

odběry páry s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 185MW. Tato skladba 

zařízení umožňuje mimo výroby elektrické energie také výrobu tepla, kterým zásobuje 

domácnosti v celé lokalitě Ostrava Poruba a Jižní město.  

Parní turbína TG16 byla vyrobena fa. Škoda Power, a.s. v roce 2004. V tomto 

roce došlo také k prvnímu spuštění a předání provozovateli do komerčního provozu. 

Základní schéma parní turbíny je schématicky zobrazeno v Obrázek č.2.2. schéma 
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TG16 Základní  parametry TG16 jsou zobrazeny v Tabulka č.2.1. základní parametry 

turbíny TG16 

Obrázek č.2.1. TG 16 

 

Parní turbina 72 MW typ Škoda KT 72 – 10,8 je dvoutělesová, rovnotlaká 

kondenzační turbína s jedním jednoproudovým VT dílem a jedním jednoproudovým NT 

dílem.  

Turbína je vybavena odběry páry pro regenerační ohřev napájecí vody a 

kondenzátů a odběry do parní sběrny 1,2MPa a 0,1MPa. Směr otáčení rotorů je po 

směru hodinových ručiček při pohledu od turbíny směrem ke generátoru. Rotory 

turbosoustrojí jsou spojeny pevnými spojkami. 

Regulaci zajišťuje elektronicko-hydraulický řídící a regulační systém, který 

odpovídá náročným požadavkům na přesnost a rychlost změn pro bezpečný a spolehlivý 

provoz soustrojí. 

TG16 je turbína je certifikována nezávislou organizací na podmínky poskytování 

podpůrných služeb (PpS) pro Českou přenosovou soustavu (ČEPS), která zajišťuje 

stabilitu přenosové soustavy v České republice. TG16 poskytuje tyto PpS: 
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Primární regulace – což je schopnost regulace turbíny regulovat frekvenci v sítí 

v předem definovaném rozsahu elektrického výkonu a trendu změna výkonu. TG 16 má 

certifikaci na ± 3 MWel. 

Sekundární regulace – což je schopnost turbíny reagovat na základě požadavku 

ČEPS na potřeby elektrizační soustavy vyjížděním a sjížděním s elektrickým výkonem. 

Tato služba je řízená on-line z centra ČEPS a provozovatel si definuje pouze pásmo 

elektrického výkonu, v kterém se požadavky ČEPSu mohou pohybovat. V kodexu 

České přenosové soustavy je definována podmínka, že turbína musí být schopna projet 

nabízené pásmo pro regulaci za 10 min. Certifikované pásmo TG16 pro sekundární 

regulaci je ± 25 MWel. 

Terciární regulace – jedná se o poskytnutí rezervy parního výkonu pro pokrytí 

potřeb sítě České přenosové soustavy. Tato služba je aktivována pracovníky ČEPS na 

základě telefonické výzvy a provozovatel musí zajistit tyto nasmlouvané dodávky 

elektrické energie. Certifikované pásmo TG16 pro terciární regulaci je 50 MWel. 

Minimální nabízené pásmo je dle požadavku České přenosové soustavy 10MWel. 

Obrázek č.2.2. schéma TG16 
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Tabulka č.2.1. základní parametry turbíny TG16 

jmenovitý výkon, měřený na svorkách generátoru při 

kondenzačním provozu a cos φ = 0,8 
72,0 MW 

jmenovité otáčky turbíny 3 000 ot/min 

jmenovitý tlak admisní páry 10,8 MPa 

jmenovitá teplota admisní páry 530,0 °C 

hltnost turbíny  300,0 t/h 

jmenovitá teplota chladící vody 25,0 °C 

maximální teplota chladící vody 33,0 °C 

množství chladící vody 10 000 t/h 

regulovaný odběr: 

    jmenovitý tlak 1,3 MPa 

    přestavitelnost tlaku 1,2 ÷ 1,6 MPa 

    odběrové množství páry 120 t/h 

počet těles turbíny 2 

počet odběrů:  

      regulovaných 1 

      neregulovaných 4 

počet VT ohříváků 2 

počet NT ohříváků 1 

2.1 Provedení VT dílu  

Vysokotlaké těleso je v přední části dvouplášťové, s horizontální dělicí rovinou. 

Admisní pára je zavedena do VT tělesa pěti regulačními ventily (RV) do horní a spodní 

poloviny tělesa. RV jsou umístěné v jedné společné komoře, která je přímo spojená 

s vrchním VT tělesem. Do horní poloviny tělesa je pára přiváděna z RV č. 1, 3 a 5 

přímo přes dýzové nástavce, do spodní poloviny tělesa je pára přiváděna z RV č. 2 a 4 

převáděcími parovody. Dýzové nástavce jsou zaústěny přímo do dýzových komor, které 

jsou odlité ve vnitřním VT tělese.  

Rozváděcí kola jsou uložena ve vnitřním tělese a v nosiči. Rozváděcí kola jsou 

kolíkovaná, rozváděcí lopatky s integrálními bandážemi jsou vsazeny do hlav a disků 

rozváděcích kol a zajištěny kolíky. 

Vnější těleso je provedeno s úzkými a vysokými přírubami. Malý rozdíl v tloušťce 

stěny tělesa a šířce příruby snižuje nebezpečí deformace tělesa. Vytápění přírub se 
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nepoužívá. Vnější těleso je uloženo na ložiskových stojanech patkami v dělicí rovině, 

tím je zajištěna jeho souosost při teplotních změnách ve všech provozních stavech. 

Vnitřní těleso je uloženo ve vnějším tělese patkami v dělicí rovině, jeho upevnění v 

axiálním směru je zajištěno centračními čepy v přední a zadní části vnitřního tělesa. 

Poloha vnitřního tělesa ve vnějším tělese v axiálním směru je zajištěna pery v místě 

vstupů páry do tělesa. 

Rotor je celokovaný včetně kotouče pevné spojky. Oběžné lopatky všech stupňů 

jsou mohutně dimenzovány. Lopatky regulačního stupně jsou upevněny na rotor 

vidličkovou nýtovanou nožkou, lopatky ostatních stupňů zazubenými "T" nožkami. 

Všechny stupně jsou provedeny s bandážemi, které nejen spojují lopatky do svazků pro 

zvýšení tuhosti, ale také vytváří nadbandážovou ucpávku. Regulační stupeň má dvojitou 

bandáž - první je integrální, frézovaná společně s profilem a druhá je nýtovaná. Ostatní 

stupně mají nýtované bandáže s rotujícími těsnícími břity. 

Odběrová hrdla regulovaného odběru (parní síť 1,2 MPa a VTO) jsou umístěna ve 

spodní části vnějšího VT tělesa. Výstup páry do převáděcího potrubí do NT dílu je na 

svršku vnějšího tělesa. 

2.2 Provedení NT dílu 

Nízkotlaký díl je jednoproudový, jednoplášťový s jedním výstupem do 

kondensátoru. Pára z vysokotlakého dílu je přivedena jedním převáděcím potrubím do 

okružního kanálu předního NT tělesa. Vlastní NT těleso sestává ze dvou částí – 

předního tělesa a zadního výstupního tělesa s ložiskovou vanou. Přední těleso je 

odlévané a zadní výstupní těleso je svařované. Obě tělesa jsou spojena vertikální 

přírubou. Výstupní hrdlo je pevně spojeno s nástavbou kondensátoru, který je uložen na 

pružinách. 

Nízkotlaký rotor je celokovaný s nakovanými spojkami. Oběžné lopatky jsou 

upevněny na rotor zazubenými „T“ nožkami a vidličkovými nožkami. Oběžné lopatky 

posledního stupně jsou upevněny stromečkovou nožkou. Lopatky jsou provedeny 

s bandážemi nebo jsou volné bez vazby (poslední dva stupně). Rozváděcí i oběžné 

lopatky předposledního a posledního stupně jsou nové generace, s použitím 

transonických profilů.  
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Je použito povrchové kalení jako ochrana posledních NT oběžných lopatek. 

Náběžná hrana lopatky je kalena v místě, kde se  očekává dopad částic vody (kalená 

vrstva tloušťky 2 - 6 mm - podle tvaru profilu lopatky). Průměrná tvrdost této vrstvy je 

asi 45 HRC, struktura vrstvy je martenzitická. Kalená vrstva plynule přechází do 

základního materiálu. Tloušťka přechodové zóny je asi 2 mm. 

Rozváděcí kola jsou uložena v nosičích a v zadním výstupním tělese. Rozváděcí 

kola prvních několika stupňů jsou kolíkovaná (obdobně jako u VT dílu) a u dalších 

stupňů svařovaná, kde rozváděcí lopatky jsou zavařeny do mříží a ty potom do hlav a 

disků rozváděcích kol. Dlouhé rozváděcí lopatky posledních stupňů jsou zavařeny 

koutovými svary přímo do hlav a disků rozváděcích kol. 

Přední odlévané těleso je uloženo patkami v dělicí rovině na ložiskovém stojanu a 

zadní výstupní těleso je uloženo bočními patkami na kozlících připevněných 

základovými šrouby a zalitých betonovou zálivkou. 

Odběrová hrdla neregulovaných odběrů (2 odběry pro NTO, parní síť 0,1MPa a 

VTO1) jsou umístěna na spodku předního NT tělesa. 

2.3 Funkce jednotlivých odběrů 

Odběr č.1  

Tento odběr je vyveden z turbíny v prostoru před posledními stupni NT tělesa a 

využívá se pro ohřev kondenzátu z TG v nízkotlaké regeneraci při kondenzačním 

provozu a vysokých elektrických výkonech. ŘS vyhodnocuje teplotu kondenzátu za 

NTO a podle aktuálního tlaku v odběru jej přiřadí pro ohřev.  

Odběr č.2 

Tento odběr je vyveden ze spodní části NT tělesa turbíny a využívá se pro ohřev 

kondenzátu z TG v nízkotlaké regeneraci při odběrovém provozu a nízkých elektrických 

výkonech kdy není dostatečný tlak páry v odběru č.1. 

Odběr č.3 

Tento odběr je vyveden ze spodní části NT tělesa turbíny a zařazen do parní sítě 

0,1MPa. Jako technologická pára slouží pro odplynění napájecí vody pro napájecí 

nádrže a topné médium pro výměníkovou stanici domácí teplárny, která zásobuje 
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teplem celý areál ETB. Množství páry odebírané z tohoto odběru je řízeno regulační 

klapou na základě měřící clony a požadovaného tlaku v síti 0,1MPa. 

Odběr č.4 

Tento odběr je vyveden ze spodní části NT tělesa turbíny v pořadí jako první 

z pohledu proudění páry a slouží pro ohřev napájecí vody ve vysokotlakém ohříváku č.1 

což je první stupeň vysokotlaké regenerace. Vysokotlaká regenerace slouží k 

předehřevu napájecí vody pro parní kotle. 

Odběr č.5 - regulovaný 

Tento odběr je vyveden z hrdla umístěného na spodku vnějšího VT tělesa. Jeho 

regulace je zajištěna regulační armaturou na převáděcím potrubí mezi vysokotlakým a 

nízkotlakým dílem turbíny. Jedná část odběrové páry slouží pro ohřev napájecí vody 

v druhém stupni vysokotlaké regenerace. Druhá a významná část odběrové páry je 

zavedena do větve 1,2MPa a slouží pro technologické účely (např. dodávky 

technologické páry pro zákazníky nebo jako špičková pára pro výměníkové stanice). 

2.4 Generátor 

Je dvoupólový synchronní generátor, který je konstruován jako stroj chlazený 

vzduchem s uzavřeným okružním systémem. Skládá se ze statoru včetně chladičů s 

kryty, rotoru, ložisek turbogenerátoru a základových částí.  

2.5 Základní technické údaje 

Tabulka č.2.2. parametry generátoru TG16 

 

Turboalternátor 9H 632 832/2, výrobce BRUSH SEM s.r.o. 

zdánlivý výkon 90 000 kVA 

činný výkon 72 000 kW 

cos φ 0,8 

jmenovité napětí 11 000 ± 5 % V 

jmenovitý proud 4 726 A 

jmenovité otáčky 3 000 ot/min 
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3 Měření na turbíně  

Turbína je osazena  potřebným měřením, které zajišťuje její bezpečné a spolehlivé 

provozování. Veškeré měření na turbíně TG16 je přes řídící systém přímého řízení 

PRIMIS vyvedeno do nadřazeného řídícího systému METSO DNA, který zajišťuje 

vizualizaci a ovládání jednotlivých akčních prvků na samotné turbíně. Přes vizualizaci 

na nadřazeném řídícím systému METSO DNA má operátor dokonalý přehled o 

okamžitém stavu turbíny a může v reálném čase provádět korekce na zařízení. 

Turbína je osazena provozním měřením tlaku, teplot, průtoků, vibrací, posuvů a 

elektrického výkonu. Většina těchto instalovaných měření je použita pro měření a 

výpočet měrné spotřeby tepla, tudíž není nutno osazovat nová měřící místa. Schéma 

těchto měřících míst je v Příloha č.2. TG 16 Schéma měřících míst. 

3.1 Měření tlaku [9] [10] 

Na TG16 jsou instalovány snímače relativního a absolutního tlaku v potrubí 

na místech, kde je nutné sledovat a vyhodnocovat tlaky. Názvy a kódy měření tlaku 

použity pro měření TG16 jsou v Tabulka č.3.3. seznam měření tlaků. 

 

Tabulka č.3.3. seznam měření tlaků 

 Typ dok.  Název  Subjekt  Vypracoval:

Schéma TG 16 popis měřících míst ETB Brus Radim
označení název
schéma
P011 tlak páry za regulačním stupňem
P029 tlak na výstupu z VT dílu e
P035 tlak III odběru e
P041 tlak II odběru e
P045 tlak I odběru e
P049 tlak páry výstup z NT dílu
P051 tlak páry v kond LS
P055 tlak páry v kond PS
P221 tlak páry v NTO
P231 tlak páry ve VTO 1
P235 tlak páry ve VTO 2
P301 tlak admisní páry
P301 tlak IV odběru e
P302 tlak V. odběr páry do větve 1,2
P303 tlak III. odběr páry do větve 01

T16MAC10CP001
T16LBD30CP001
T16LBS20CP001

T16MAA01CP001

T16LBS10CP001
T16MAB01CP001
T16MAG01CP001
T16MAG01CP002
T16LCC10CP001
T16LAD10CP001
T16LAD20CP001
T16LBA10CP002
T16LBQ40CP001
T16LBD52CP002
T16LBD30CP002

TG16
monitoring
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3.1.1 Tlakoměry 

 Na turbíně jsou instalovány snímače tlaku typu Rosemount v provedení pro 

absolutní a relativní tlak (přetlak nebo podtlak). Snímače převádějí tlak měřeného média 

na elektrický signál. Rozsahy tlaku jsou voleny dle parametrů v jednotlivých měřících 

místech. Tyto snímače jsou vhodné jak pro statické, tak i dynamické měření tlaku. 

Základním prvkem snímačů jsou nerezová čidla tlaku, těsněná v pouzdře O-kroužkem, s 

přivařenou oddělovací membránou a oddělovací náplní s inertním olejem. Při působení 

tlaku dává polovodičové čidlo výstupní elektrický signál. Tento signál je teplotně 

kompenzován a pomocí vestavěné elektroniky zesílen a normován. Čidlo tlaku a 

elektronika jsou vestavěny do nerezového pouzdra. Způsob montáže zaručuje odolnost 

proti rázům a vibracím. Tlaková přípojka je tvořena závitem se vstupním otvorem, 

elektrické připojení je provedeno pomocí konektoru. Nula snímače odpovídá u 

absolutního provedení vakuu a u relativního provedení atmosférickému tlaku. 

Tlaky jsou měřeny převodníky relativního tlaku Rosemount přesností lepší než 

0,25% z rozsahu a převodníky absolutního tlaku Rosemount s přesností lepší než 0,5% 

z rozsahu. 

TG 16 je osazena snímači diferenčního tlaku od fa.Yokogawa. Jedná se o vysoce 

výkonné snímače tlakové diference pro měření průtoků kapalin, plynů nebo páry, také 

pro měření hladiny kapaliny, hustoty a tlaku. Výstupní signál od 4 do 20mA DC 

odpovídá naměřené tlakové diferenci. Tyto snímače se rovněž vyznačují dálkovým 

nastavením a monitorováním prostřednictvím HART® 275 host. Tlakové diference jsou 

měřeny na provozních škrtících orgánech. Pro měření jsou použity převodníky tlakové 

diference Yokogawa s přesností lepší než 0,25 % z rozsahu. 

3.2 Měření teploty [9] 

Pro měření teplot na zařízení TG16 jsou použity termoelektrické snímače teploty 

typu „J“, „K“ s převodníkem. Měření teplot instalované na TG16, které je využité pro 

ověřovací měření je definováno v Tabulka č.3.4. seznam měření teplot. 
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Tabulka č.3.4. seznam měření teplot 

 Typ dok.  Název  Subjekt  Vypracoval:

Schéma TG 16 popis měřících míst ETB Brus Radim
označení název
schéma
T011 teplota na výstupu z VT dílu e
T014 teplota IV odběru e
T016 teplota IV odběru na VTO1
T017 teplota III odběru e
T018 teplota II odběru e
T019 teplota I odběru e
T021 teplota páry výstup z NT dílu
T025 teplota páry v kond PS
T026 teplota páry v kond LS
T171 teplota páry do NTO
T172 teplota kond. za NTO
T181 teplota napájecí vody před VTO 1
T183 teplota napájecí vody před VTO 2
T184 teplota topného kond z VTO 1
T185 teplota topného kond z VTO 2
T187 teplota napájecí vody za VTO 2
T191 teplota vstup chl vody PS
T192 teplota výstup chl vody PS
T193 teplota vstup chl vody LS
T194 teplota výstup chl vody LS
T201 teplota admisní páry
T202 tepl. V. odběr páry do větve 1,2
T203 tepl. III. odběr páry do větve 01
T206 teplota kond za čerpadlem
T207 teplota demivody
T210 teplota topného kond. z VTO

T16MAC10CT001
T16LBQ40CT001
T16LBQ40CT002
T16LBD30CT001
T16LBS20CT001
T16LBS10CT001
T16MAB01CT001
T16MAG01CT002
T16MAG01CT001
T16LBS10CT002
T16LCA60CT001
T16LAB13CT001
T16LAB16CT001

T16PAB20CT001
T16PAB21CT001
T16LBA10CT004

T16LAD11CT001
T16LAD20CT001
T16LAB17CT001
T16PAB10CT001

T16LAD12CT001

TG16
monitoring

T16LBD52CT002
T16LBD30CT002
T16LCA21CT001
T16GHD20CT001

T16PAB11CT001

 

3.2.1 Teploměry 

Termoelektrické snímače teploty tyčové jsou určeny k dálkovému měření teploty. 

Snímače jsou dodány s převodníkem výstupního signálu na 4 až 20 mA zabudovaným 

do víčka hlavice snímače. Jednoduchý nebo dvojitý drátový termočlánek typu "J", "K" 

je uložen v izolačních korálích a v ochranné kovové trubce. Volné konce termočlánku 

jsou připojeny na svorkovnici v hlavici. Pro měření teploty se využívá vzniku 

termoelektrického napětí, jehož velikost je závislá na rozdílu teplot měřicího konce a 

srovnávacích konců termočlánku. U snímačů s převodníkem se termoelektrické napětí 

dále převádí na unifikovaný linearizovaný proudový signál 4 až 20 mA. Snímače jsou 

namontovány pomocí přesuvného upevňovacího šroubení. Měřící rozsah se pohybuje 
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v mezích 0 až +600 °C podle místa instalace na turbíně. Snímače teploty osazené na 

TG16 jsou vyrobeny v třídě přesnosti „1“, která se vyznačuje nepřesností < ± 1 °C 

3.3 Měření průtoku [3] [8] 

TG16 je osazena měřením průtoku na všech potřebných místech. Pro měření 

průtoku jsou využity clony a dýza. Seznam využitých měření průtoků pro vlastní měření 

instalovaných na TG16 je v Tabulka č.3.5. seznam měření průtoků: 

Tabulka č.3.5. seznam měření průtoků 

 Typ dok.  Název  Subjekt  Vypracoval:

Schéma TG 16 popis měřících míst ETB Brus Radim
označení název
schéma
F001 průtok admisní páry
F002 průtok V. odběr páry do větve 1,2
F006 množství kond za čerpadlem
F007 množství demivody
F009 množství kond. za NTO
F010 množství topného kond. z VTO
F011 množství napájecí vody za VTO 2
F402 průtok III. odběr páry do větve 01

T16LBA10CF001
T16LBD52CF001
T16LCA21CF001
T16GHD20CF001
T16LCA60CF001
T16LAD12CF001
T16LAB17CF001
T16LBD30CF901

TG16
monitoring

 

3.3.1 Dýza  

Pro přesné měření průtoku vstupní páry do TG16 je v přívodním potrubí 

v prostoru mezi hradícími šoupátky vstupní páry PŠ 164 a PŠ 162 instalována 

Venturiho Dýza. Výrobcem instalované dýzy na TG16 je fa. Mattech. 

 Dýza je primární prvek pro měření průtoku. Vzhledem ke své konstrukci lépe 

odolává dlouhodobému namáhání vysokými teplotami a tlakem (vysokotlaká pára, 

napájecí voda). Vhodnost využití dýzy je zejména na vysokotlaké straně systémů 

přehřáté páry. Dýza je do potrubního řádu vevařena svarovými spoji. Součástí 

vevařované dýzy jsou návarky impulsního potrubí a krátké uklidňující délky potrubí. 

Výhodou svarového vsazení je materiálová úspora na přírubách a následně také 

minimalizace netěsností. Dýza osazená na TG16 se vyznačuje nepřesností měření 0,9% 

v horním rozsahu měření. 

3.3.2 Clony 

Pro ověřovací měření jsou použity clony a to na všech místech měření průtoku 

vyjma měření množství vstupní páry, kde je osazena dýza.  



 -14-  

Clona je tenký nerezový kotouč obvykle s kruhovým otvorem a je-li jeho střed v 

ose potrubí, nazývá se taková clona centrickou. Největší předností centrických clon je 

jejich konstrukční jednoduchost a jednoznačné definování normou ČSN EN ISO 5167. 

Z těchto důvodů jsou předurčeny k nejširšímu využití ve všech oblastech měření 

průtoku. Na TG16 jsou použity komorové clony. Hlavními částmi komorové clony je 

dvoudílná obruba s prstencovou komorou a clonový kotouč. Clonový kotouč je sevřen 

mezi dvěma díly obruby a utěsněn těsněním. Z obrub je vyveden odběr diferenčního 

tlaku. Clonový kotouč je vyměnitelný. Pracovní poloha průtokoměru může být 

vodorovná i svislá. 

3.4 Měření elektrického výkonu 

Elektrický výkon z TG16 je vyveden přes výkonový vypínač a transformátor 

přímo do rozvodny R110kV umístěné v areálu ETB. Provozní měření  elektrického 

výkonu z TG16 je provedeno na straně generátoru, je zavedeno do řídícího systému 

turbíny a do monitorovacího a archivačního systému ETB. 

Definované čidlo pro snímání elektrického výkonu při měření TG16 je v Tabulka 

č.3.6. seznam  měření elektrického výkonu. 

 

Tabulka č.3.6. seznam  měření elektrického výkonu 

 Typ dok.  Název  Subjekt  Vypracoval:

Schéma TG 16 popis měřících míst ETB Brus Radim
označení název
schéma
E001 el výkon na svorkách generátoru T16MKA01CE001

TG16
monitoring

 

3.5 Nejistota měření 

Pod pojmem nejistota měření se rozumí ± rozmezí, v němž se z 95% 

pravděpodobností nachází skutečná hodnota (teploty, tlaku, apod.).  

Celková nejistota je způsobena chybou čidla (teploměru, snímače výkonu, tlaku a 

tlakové diference), chybou převodníku, chybou stanovení průtoku (tolerance clony, 

nepřesnost stanovení výpočtových koeficientů, aj.). Výsledné nejistoty se pak stanoví z 

jednotlivých dílčích nejistot. 
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Celková mez nejistoty měření pro měrnou spotřebu tepla byla provozovatelem 

stanovena max. 2%. 

4 Úprava měřících míst 

Před provedení ověřovacího měření je nutné provést u všech definovaných 

měřících míst kontrolu na správnost měření a kontrolu přenosu získaných dat do 

monitorovacího systému ETB.  

U měřicích clon a dýz, kterých je použito pro měření, je nutno každé tři roky 

provést kontrolu jejich technického stavu (dýzu admisní páry kontrolovat endoskopem, 

clony vizuálně).  

Měřící řetězce tlaku a teploty musí být v pravidelných ročních intervalech 

kalibrovány a prověřeny kompletní měřící řetězce. 

Vzhledem k dostatečnému množství a kvalitě osazeného měření na TG16 není 

potřeba speciální úprava a instalace dalšího měření. 

5 Organizace měření 

Vzhledem ke složitosti a náročnosti měření pro stanovení měrné spotřeby tepla na 

turbíně je velice důležité dobře naplánovat a zkoordinovat provoz veškerého hlavního 

výrobního zařízení v ETB tak, aby byly splněny podmínky měření. 

5.1 Termín měření 

Termín samotného měření musí být vždy dojednán v dostatečném předstihu a 

odsouhlasen provozovatelem. Provozovatel musí zajistit takovou provozní skladbu 

výrobního zařízení, která zajistí nastavení provozních podmínek TG16 tak, aby bylo 

možno provést měření. Termín realizace měření vždy určuje provozovatel vzhledem 

k tomu, že turbína TG16 v rámci dlouhodobého kontraktu poskytuje podpůrné služby, 

je velmi obtížné naplánovat vypnutí z PpS a vyjetí na maximální výkon TG16 

v návaznosti na momentální skladbu parních kotlů. 

5.2 Časová náročnost měření 

K samotnému procesu snímání dat z řídícího systému TG16 je nutné provést 

několik nezbytných úkonů. Pro naplánování celkové doby měření se musí přesně 
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definovat časová náročnost jednotlivých činností. Jedná se zejména o následující 

operace a jejich dobu provádění: 

Nastavení TG16 do čistě kondenzačního provozu na 72 MWel  30 min. 

Zkouška spadku vakua       10 min. 

Stabilizace provozu dle definovaných provozních parametrů  60 min. 

Samotné ověřovací měření na výkonové hladině    60 min. 

5.3 Snímání měřených veličin 

Veškeré měřené veličiny byly snímány a archivovány pomocí provozního 

monitorovacího systému ETB ve 20 vteřinových intervalech.  

Výpisy měřených veličin v elektronické podobě byly staženy z monitorovacího 

systému ETB do tabulkového procesoru Excel a převedeny do formátu čísel. Z platných 

načtených hodnot každé měřené veličiny zaznamenané v průběhu zkoušky byl vypočten 

aritmetický průměr. 

Vyskytne-li se během měření náhodná odchylka od nastaveného provozního stavu 

u některé z měřených veličin, je dohodnuto tuto načtenou hodnotu vyškrtnut. 

5.4 Personální zajištění 

Přípravu a samotný průběh zkoušek je nutné zabezpečit odborným personálem, 

který má pověření na řízení dané technologie a odpovědnou osobou, která celé měření 

řídí a organizuje. 

6 Účel a podmínky měření 

Účelem měření je ověřit měrnou spotřebu tepla turbíny TG16. Měrná spotřeba 

tepla je veličina, která nám udává, jak velké množství tepla je nutné přivést do turbíny 

abychom vyrobili určitý elektrický výkon. Jako porovnávací hodnota je využito měření, 

které bylo provedeno na TG16 v rámci ukončení garančního provozu po výstavbě 

v roce 2006. Garanční měření prokazovalo splnění parametrů definovaných ve smlouvě 

na výstavbu turbíny mezi výrobcem TG16 a provozovatelem. 

Samotné měření proběhlo v úzké spolupráci s provozovatelem, který zajistil 

provozní parametry na TG16 tak, aby bylo možno získána data vyhodnotit a porovnat.  
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Pro objektivnost porovnávaných dat je nezbytné provádět měření vždy za stejných 

provozních podmínek a to na základě předem stanovených parametrů. Definování 

těchto provozních parametrů je v Tabulka č.6.7. základní provozní parametry.  

Schéma měřících míst je uvedeno v Příloha č.2. TG 16 Schéma měřících míst. 

Měřicí místa jsou volena tak, aby bylo možno nastavit základní provozní hodnoty stroje, 

kontrolovat funkce jednotlivých zařízení a provést výpočet měrné spotřeby tepla. 

Měřené hodnoty jsou načítány ve 20-ti sekundových intervalech monitorovacím 

systémem ETB. 

Jako výchozí měření pro sledování změn měrné spotřeby tepla je vzato měření ze 

dne 4.5.2006. 

6.1 Provozní podmínky pro měření 

Před ověřovacím měřením musí být zařízení bloku v dokonalém technickém 

stavu, veškeré regulace a ostatní zařízení musí být funkční.  

Při ověřovacím měření turbosoustrojí je zařízení provozováno podle příslušného 

bilančního schématu viz Příloha č.4. TG16 Bilanční schéma výrobce – Tp 24915 S/b. 

Veškerá odvodnění turbíny a potrubí jsou zapojena  přes automatické odvaděče 

kondenzátu – Gestra. Odvaděče kondenzátu musí být po dobu zkoušek ručně uzavřeny. 

U ostatních armatur v odvodňovačích zavedených do EPK se požaduje jejich uzavření a 

těsnost. V provozu musí být též kontinuální čištění kondensátoru. 

Před zahájením samotného měření je nutné provést ověření těsnosti podtlakové 

části turbíny. Této zkoušce se říká Spadek vakua a probíhá fyzickým vypnutím zařízení 

na odsávání parovzdušných směsí z kondenzátoru na dobu 10 minut. Sleduje se rychlost 

klesání vakua. Průměrná hodnota Spadku vakua nesmí být před  měřením vyšší než 

400Pa/min (3mm Hg/min). 

Podrobnosti způsobu provozu bloku musí být projednány před zahájením měření. 

Při měření musí být nastaveny parametry hlavních měřených veličin co nejblíže 

hodnotám, které jsou uvedeny v Tabulka č.6.7. základní provozní parametry a podle 

příslušného bilančního schématu viz.Příloha č.4. TG16 Bilanční schéma výrobce – Tp 

24915 S/b. Nebude-li možné provozovat cyklus podle bilančního schématu a podle 

definovaných provozních podmínek, musí být provedena korekce na provozovaný stav. 

Korekce se provádí podle korekčních křivek, které jsou zpracovány pro vybrané měřené 
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veličiny jenž mají největší vliv na přesnost výpočtu měrné spotřeby tepla. Seznam 

korigovaných veličin je v Tabulka č.9.11. porovnání korigované měrné spotřeby tepla 

mezi 4.5.2006 a 19.8.2008. Pro ilustraci uvádím pouze korekční křivku na teplotu 

vstupní páry viz. Příloha č. 5. TG16 Korekční křivka na teplotu vstupní páry. Korekční 

křivky byly vypracovány výrobcem turbíny pro garanční měření po výstavbě TG16. 

6.2 Technické podmínky pro měření  

Turbogenerátor je po dobu zkoušky v čistě kondenzačním režimu se zařazenou 

nízkotlakou a vysokotlakou regenerací, se zařazeným odběrem do sítě 0,1MPa a 

s nastaveným elektrickým výkonem 72MWel. 

 

Tabulka č.6.7. základní provozní parametry 

Provoz:   Kondenzační 

Výkon na svorkách generátoru Nel MW 72 

Tlak admisní páry p1 MPa, abs 10,8 

Teplota admisní páry tl °C 530 

Množství páry do sítě 1,2 MPa m1,2 t/h 0 

Množství páry do sítě 0,1 MPa m0,1 t/h 10 

Teplota kondenzátu za NTO2 tkondTG °C 93,87 

Množství napájecí vody do VTO mNV t/h 220 

Teplota nap. vody před VTO1 tNV1 °C 114 

Teplota nap. vody za VTO2 tNV2 °C 185 

Teplota vstupní chladicí vody tw °C 25 

Množství chladicí vody mw t/h 10000 

Bilanční schéma (informativní)   Tp 24915 S/b 

  

Za výše uvedených podmínek je měrná spotřeba tepla Ct porovnávána s 

naměřenou měrnou spotřebou tepla při garančním měřením ze dne 4.5.2006.  

Tato hodnota je považována za výchozí vzhledem k dalším ověřovacím měřením. 
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6.3 Další podmínky pro prokázání měrné spotřeby tepla [4] 

V provozu je vysokotlaká a nízkotlaká regenerace, DEMI voda do kondensátoru 

uzavřena, změna hmot v cyklu vyrovnávána na  úrovni napájecí nádrže, odběr páry do 

sítě 1,2 MPa  uzavřen. 

Provoz při ověřovacím měření je nastaven podle definovaných provozních stavů a 

podle příslušného bilančního schématu Příloha č.4. TG16 Bilanční schéma výrobce – 

Tp 24915 S/b. 

Při stavech odchylných od definovaných ve výše uvedené tabulce, je měrná 

spotřeba tepla korigována podle korekčních křivek viz. Příloha č. 5. TG16 Korekční 

křivka na teplotu vstupní páry. Odchylné stavy mohou nastat v případě nedodržení 

předem dohodnutých provozních parametrů vlivem nestability provozovaného zařízení. 

Ověřovací měření je provedeno v souladu s českou normou pro měření parních 

turbín ČSN EN 60953. 

Pro vyhodnocení naměřených dat jsou použity parní tabulky dle mezinárodní 

formulace termodynamických vlastností vody a vodní páry pro průmyslové účely 

IAPWSIF97. 

7 Metodika vyhodnocení měření [1][2][4] 

 Metodika vyhodnocení měření vedoucí ke stanovení měrné spotřeby tepla slouží 

pro přehlednost způsobu jednotlivých výpočtů a postupů. Přibližné stanovení entalpie 

vodní páry a kondenzátu byl proveden odečtením teploty a tlaku v i-s diagramu vodní 

páry. Pro přesné stanovení byly použity parní tabulky dle mezinárodní formulace 

termodynamických vlastností vody a vodní páry pro průmyslové účely IAPWSIF97. 

7.1 Vyhodnocení nekorigované měrné spotřeby tepla 

Nekorigovaná měrná spotřeba tepla byla vyhodnocena podle následujícího vztahu: 

elttm NQC /
⋅

=       [GJ/MWh]  ( 1 ) 

kde: 

Ctm - měřená měrná spotřeba tepla     [GJ/MWh] 

Nel - naměřený elektrický výkon na svorkách generátoru  [MW] 
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t
Q

⋅

 - celkový tepelný tok turbíny 

21,02,11 NVkondVTOkondTGNVvstt
QQQQQQQQ

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

−−−−−+=  [GJ/h ]  ( 2 ) 

kde: 

 vstvstvst
hmQ ⋅=

⋅

     [GJ/h]   ( 3 ) 

 111 NVNVNV
hmQ ⋅=

⋅

     [GJ/h]   ( 4 ) 

 2,12,12,1 hmQ ⋅=
⋅

     [GJ/h]   ( 5 ) 

 1,01,01,0 hmQ ⋅=
⋅

     [GJ/h]   ( 6 ) 

 kondTGkondTGkondTG
hmQ ⋅=

⋅

     [GJ/h]   ( 7 ) 

 kondVTOkondVTOkondVTO
hmQ ⋅=

⋅

     [GJ/h]   ( 8 ) 

 222 NVNVNV
hmQ ⋅=

⋅

     [GJ/h]   ( 9 ) 

kde: 

 mvst - množství admisní páry do TG    [t/h] 

 mNV1 - množství napájecí vody před VTO1   [t/h] 

 m1,2 - množství páry do odběru 1,2 MPa   [t/h] 

 m0,1 - množství páry do odběru 0,1 MPa   [t/h] 

 mNTO  - množství kondenzátu za NTO    [t/h] 

 mVTO  - množství topného kondenzátu z VTO1  [t/h] 

 mNV2 - množství napájecí vody za VTO2   [t/h] 

 hvst  - entalpie admisní páry do TG    [kJ/kg] 

 hNV1  - entalpie napájecí vody před VTO1   [kJ/kg] 

 h1,2  - entalpie páry v odběru 1,2 MPa   [kJ/kg] 

 h0,1  - entalpie páry v odběru 0,1 MPa   [kJ/kg] 
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 hNTO  - entalpie kondenzátu za NTO    [kJ/kg]  

 hVTO  - entalpie topného kondenzátu z VTO1  [kJ/kg] 

 hNV2  - entalpie napájecí vody za VTO2   [kJ/kg] 

7.2 Korekce měrné spotřeby tepla [6] 

V případě odchylných naměřených hodnot od definovaných provozních stavů dle  

Tabulka č.6.7. základní provozní parametry byla měrná spotřeba tepla korigována podle 

korekčních křivek viz. Příloha č. 5. TG16 Korekční křivka na teplotu vstupní páry.  

Korigovaná měrná spotřeba tepla byla vypočtena podle vztahu : 

)100/1( itmtk KCC +⋅=  [GJ/MWh]     ( 10 ) 

Ctk – měrné teplo korigované [GJ/MWh] 

wNVNVNVNTOmvstvst KtKtKtKmKtKKTKPKi +++++++= 2111,0  [%] ( 11 ) 

 Ki – suma korekcí 

kde: 

 KPvst  - korekce na tlak admisní páry před RZV Tp 14614-D/a   [%] 

 Ktvst  - korekce na teplotu admisní páry před RZV Tp 14615-D/a [%] 

 Km0,1  - korekce na množství páry do odběru 0,1 MPa Tp 14618-D/a [%] 

 KtNTO - korekce na teplotu kondenzátu za NTO Tp 14620-D/b  [%] 

 KmNV1 - korekce na množství napájecí vody přes VTO Tp14621-D/a  [%] 

 KtNV1 - korekce na teplotu napájecí vody před VTO1 Tp 14622-D/a  [%] 

 KtNV2  - korekce na teplotu napájecí vody za VTO2 Tp 14623-D/a  [%] 

 Ktw - korekce na teplotu vstupní chladicí vody Tp 14619-D/a [%] 

7.3 Zhodnocení změny měrné spotřeby tepla 

Změna měrné spotřeby tepla byla stanovena dle následujících vzorců. 

ktkttg CCC 12 −=∆      [%]   ( 12 ) 

ktktkttk CCCC 112 /100)( ⋅−=∆      [%]   ( 13 ) 
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kde: 

 ∆Ctg - změna korigované měrné spotřeby tepla  [GJ/MWh] 

 ∆Ctk - změna korigované měrné spotřeby tepla  [%] 

 Ct1k- korigovaná měrná spotřeba tepla z 4.5.2006  [GJ/MWh] 

 Ct2k- korigovaná měrná spotřeba tepla při měření  [GJ/MWh] 

8 Naměřená data a výpočet měrné spotřeby tepla 

Měření na turbíně TG16 proběhlo dne 19.8.2008 a platná data byla načtená v čase 

8:30 – 9:30 hod.  

Každá naměřená veličina má 180 údajů, z kterých byl vypočten aritmetický 

průměr. Během měření se nevyskytla náhodná nesystémová odchylka od nastaveného 

provozního stavu u některé z měřených veličin a tudíž nebyla žádná hodnota vyškrtnuta 

V případě měřených tlaků, byly tyto naměřené veličiny přepočteny na tlak 

absolutní pomocí skutečně naměřeného atmosférického tlaku. 

Veškeré výpočty byly provedeny pomocí tabulkového procesoru EXCEL 

Data naměřená při ověřovacím měření dne 19.8.2008 jsou zobrazena v Tabulka 

č.8.8. Naměřená data pro výpočet měrné spotřeby tepla 19.8.2008. V této tabulce jsou 

zobrazena zprůměrovaná čistá data tak, jak jej zaznamenal monitorovací systém ETB.  

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo nastavit provozní parametry přesně dle 

Tabulka č.6.7. základní provozní parametry, bylo nutné provést drobné korekce 

naměřených údajů na tyto parametry. Velikost korekcí a vliv na výslednou hodnotu 

korigované měrné spotřeby tepla jsou zobrazeny v Tabulka č.8.9. korigovaná měrná 

spotřeba tepla 19.8.2008.  

8.1 Výpočet množství tepla  

Na základě získaných průměrných hodnot z naměřených dat byly získány 

jednotlivé hmotnostní průtoky. Pro stanovení entalpie vodní páry a kondenzátu jsem 

použil parní tabulky dle mezinárodní formulace termodynamických vlastností vody a 

vodní páry pro průmyslové účely IAPWSIF97. Následně jsem provedl výpočet 

množství tepla do turbíny přivedeného a množství tepla z turbíny odvedeného a to dle 

vzorců (3),(4),(5),(6),(7),(8),(9). 



 -23-  

32,86499,342623,252 =⋅=⋅=
⋅

vstvstvst
hmQ      [GJ/h] 

99,10234,47567,216111 =⋅=⋅=
⋅

NVNVNV
hmQ       [GJ/h] 

099,298302,12,12,1 =⋅=⋅=
⋅

hmQ         [GJ/h] 

29,2873,274829,101,01,01,0 =⋅=⋅=
⋅

hmQ        [GJ/h] 

76,8113,38910,210 =⋅=⋅=
⋅

kondTGkondTGkondTG
hmQ      [GJ/h] 

95,1475,53301,28 =⋅=⋅=
⋅

kondVTOkondVTOkondVTO
hmQ      [GJ/h] 

33,17014,78667,216222 =⋅=⋅=
⋅

NVNVNV
hmQ       [GJ/h] 

Celkovou spotřeba tepla turbíny TG16 v průběhu měření jsem vypočítal jako 

rozdíl tepla vstupujícího do cyklu a tepla vystupujícího z cyklu podle vzorce (2). 

21,02,11 NVkondVTOkondTGNVvstt
QQQQQQQQ

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

−−−−−+=    [GJ/h ] 

04,67233,17095,1476,8129,280,099,10238,864 =−−−−−+=
⋅

t
Q   [GJ/h] 

8.2 Výpočet nekorigované měrné spotřeby tepla 

Měrnou nekorigovanou spotřebu tepla turbíny jsem vypočetl pomocí celkového 

spotřebovaného tepla poděleného vyrobenou elektrickou energií dle vzorce (1) viz. 

Tabulka č.8.8. Naměřená data pro výpočet měrné spotřeby tepla 19.8.2008. 

elttm NQC /
⋅

=        [GJ/MWh ]  

336,999,71/04,672 ==tmC        [GJ/MWh] 

Nekorigovaná měrná spotřeba tepla naměřená 19.8.2008 byla 9,336 [GJ/MWh]. 

8.3 Výpočet korigované měrné spotřeby tepla 

Pro výpočet korigované měrné spotřeby tepla TG16 jsem provedl stanovení sumy 

korekcí jednotlivých naměřených veličin vyjádřené procentní změnou. Tato suma je 

vypočtena podle vzorce (11). 
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wNVNVNVNTOmvstvst KtKtKtKmKtKKTKPKi +++++++= 2111,0  [%]  

( )( )

[ ]%...263,0

200,000,0062,0070,0)165,0050,0)350,0(01,0

−=

=+++−+−++−+=Ki
 

Samotný výpočet korigované měrné spotřeby tepla jsem provedl vynásobením 

nekorigované měrné spotřeby tepla se sumou korekcí jednotlivých naměřených dat 

vyjádřenou procentní změnou podle vzorce ( 10 ) viz. Tabulka č.8.9. korigovaná měrná 

spotřeba tepla 19.8.2008. 

)100/1( itmtk KCC +⋅=       [GJ/MWh] 

311,9)100/263,0(1(336,9 =−+⋅=tkC       [GJ/MWh] 

Korigovaná měrná spotřeba tepla naměřená 19.8.2008 byla 9,311 GJ/MWh 
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Tabulka č.8.8. Naměřená data pro výpočet měrné spotřeby tepla 19.8.2008 

ETB TG 16
Naměřené data pro výpočet měrné spotřeby tepla - 72 MW

Název
19.8.2008

Množství admisní páry do TG 16 F401 mvst t/h 252,23

Množství napájecí vody před VTO1 F410 mNV1 t/h 216,67

Množství páry do odběru 1,2 MPa F403 m1,2 t/h 0,00

Množství páry do odběru 0,1 MPa F402 m0,1 t/h 10,29

Množství kondenzátu za NTO F406 mNTO t/h 210,10

Množství topného kondenzátu z VTO1 F407 mVTO t/h 28,01

Množství napájecí vody za VTO2 F410 mNV2 t/h 216,67

Tlak admisní páry do TG 16 p420 pvst MPa 10,86

Tlak napájecí vody před VTO1 p448 pNV1 MPa 2,36

Tlak páry v odběru 1,2 MPa p423 p1,2 MPa 1,61

Tlak páry v odběru 0,1 MPa p428 p2 MPa 0,38

Tlak kondenzátu za NTO konst. pNTO MPa 3,60

Tlak topného kondenzátu z VTO1 p425 pVTO MPa 0,69

Tlak napájecí vody za VTO2 p448 pNV2 MPa 2,36

Teplota admisní páry do TG t420 tvst °C 524,50

Teplota napájecí vody před VTO1 t470 tNV1 °C 112,91

Teplota páry v odběru 1,2 MPa t423 t1,2 °C 278,78

Teplota páry v odběru 0,1 MPa t428 t0,1 °C 151,26

Teplota kondenzátu za NTO t463 tNTO °C 92,23

Teplota topného kondenzátu z VTO1 t407 tVTO °C 126,95

Teplota napájecí vody za VTO2 t473 tNV2 °C 185,04

Entalpie admisní páry do TG 16 hvst kJ/kg 3426,99

Entalpie napájecí vody před VTO1 hNV1 kJ/kg 475,34

Entalpie páry v odběru 1,2 MPa h1,2 kJ/kg 2983,99

Entalpie páry v odběru 0,1 MPa h0,1 kJ/kg 2748,73

Entalpie kondenzátu za NTO1 hNTO kJ/kg 389,13

Entalpie topného kondenzátu z VTO1 hVTO kJ/kg 533,75

Entalpie napájecí vody za VTO2 hNV2 kJ/kg 786,14

Teplo v admisní páře do TG 16 Qvst GJ/h 864,38

Teplo v napájecí vodě před VTO1 QNV1 GJ/h 102,99

Teplo v odběru 1,2 MPa Q1,2 GJ/h 0,00

Teplo v odběru 0,1 MPa Q0,1 GJ/h 28,29

Teplo v kondenzátu za NTO QNTO GJ/h 81,76

Teplo v topném kondenzátu z VTO1 QVTO GJ/h 14,95

Teplo v napájecí vodě za VTO2 QNV2 GJ/h 170,33

Elektrický výkon generátoru N499 Nelm MW 71,99

Měrná spotřeba tepla naměřená  ctm GJ/MWh 9,336  
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Tabulka č.8.9. korigovaná měrná spotřeba tepla 19.8.2008 

ETB TG 16

Korigovaná měrná spotřeba tepla - kondenzační provoz 72MW

19.8.2008

KPvst % 0,010

Ktvst % -0,350

Km0,1 % 0,050

KtNTO % -0,165

KmNV1 % -0,070

KtNV1 % 0,062

KtNV2 % 0,000

Ktw % 0,200

Suma korekcí naměřených dat Ki % -0,2630

Měřená měrná spotřeba tepla Ctm GJ/MWh 9,336

Korigovaná měrná spotřeba tepla Ctk GJ/MWh 9,311

teplota napájecí vody za VTO2

tlak admisní páry

teplota admisní páry

množství páry do odběru 0,1 MPa

Korekce: 

teplota kondenzátu za NTO

množství napájecí vody

teplota napájecí vody před VTO1

teplota chladicí vody

 

9 Porovnání s daty naměřenými 4.5.2006 [7] 

Data naměřená dne 4.5.2006 byla pořízena provozovatelem na závěr záručního 

provozu TG16. Záruční období trvalo dva roky a provozovatel tímto měřením ověřovat 

garantované parametry turbíny, které byly stanoveny ve smlouvě na výstavbu. Pro 

potřeby tohoto a možných následujících měření jsou data z 4.5.2006 brána jako výchozí 

stav měrné spotřeby tepla turbíny TG16. 

Z měření provedeného dne 4.5.2006 byla vypočtena nekorigovaná měrná spotřeba 

tepla 9,280 GJ/MWh a korigovaná měrná spotřeba tepla 9,290 GJ/MWh. 

Pro porovnání obou měření jsem zvolil stanovení rozdílu korigovaných měrných 

spotřeb jednak jako odchylku v GJ/MWh, ale také procentuální odchylku od výchozího 

měření. 
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9.1 Výpočet rozdílu korigovaných  měrných spotřeb tepla 

Změna korigované měrné spotřeby tepla v porovnání s daty naměřenými na konci 

garantovaného provozu TG16 z 4.5.2006 a daty získanými při ověřovacím měření dne 

19.8.2008 je stanovena dle vzorců (12),(13) viz. Tabulka č.9.11. porovnání korigované 

měrné spotřeby tepla mezi 4.5.2006 a 19.8.2008. 

ktkttg CCC 12 −=∆       [GJ/MWh] 

021,0290,9311,9 =−=∆ tgC       [GJ/MWh] 

Rozdíl korigovaných měrné spotřebě tepla činí 0,021 GJ/MWh. 

 

ktktkttk CCCC 112 /100)( ⋅−=∆        [ % ] 

23,0290,9/100)290,9311,9( =⋅−=∆ tkC      [ % ] 

Rozdíl korigovaných měrných spotřeb tepla v procentech činí 0,23%. 

9.2 Vyhodnocení a srovnání dat 

Jelikož při výpočtu rozdílu korigovaných měrných spotřeb tepla vyšlo kladné 

číslo, je naměřená korigovaná měrná spotřeba tepla na TG16 při ověřovacím měření ze 

dne 19.8.2008 horší o 0,021 GJ/MWh což odpovídá 0,23 % oproti korigované měrné 

spotřeby tepla naměřené dne 4.5.2006. 

Data z měření dne 4.5.2006 jsou brána jako výchozí stav pro posuzování 

zhoršování nebo zlepšování měrné spotřeby tepla TG16.  

Porovnání nekorigovaných dat získaných při ověřovacím měření s daty 

naměřenými 4.5.2006 jsou v Tabulka č.9.10. porovnání dat mezi 4.5.2006 a 19.8.2008. 

Porovnání korigovaných dat získaných při ověřovacím měření s daty naměřenými 

4.5.2006 jsou v Tabulka č.9.11. porovnání korigované měrné spotřeby tepla mezi 

4.5.2006 a 19.8.2008. 

Porovnání korigovaných dat získaných při ověřovacím měření s daty naměřenými 

4.5.2006 jsou graficky znázorněny v Graf č.9.1. procentní změna mezi 4.5.2006 a 

19.8.2008. Tento graf znázorňuje bezrozměrnou formou procentní odchylku od 
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výchozího stavu korigované měrné spotřeby tepla naměřené na konci záručního období 

ze dne 4.5.2006. 

Grafické znázornění odchylku v GJ/MWh mezi porovnávanými měřeními 

vyjadřuje sloupcový Graf č.9. 2.změna korigované měrné spotřeby tepla. 

Pro zobrazení některých vybraných veličin jsem vytvořit grafy průběhu teploty 

vstupní páry viz. Graf č.9.4. průběh teploty vstupní páry, průběh tlaku vstupní páry viz. 

Graf č.9.3. průběh tlaku admisní páry a průběh elektrického výkonu TG16 viz. Graf 

č.9.5. průběh elektrického výkonu. Všechny tyto grafy zobrazují vlastní průběh měření 

a jsou porovnány s požadovanou hodnotou daného měření dle předem stanovených 

podmínek pro nastavení provozního stavu viz. Tabulka č.6.7. základní provozní 

parametry. 
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Tabulka č.9.10. porovnání dat mezi 4.5.2006 a 19.8.2008 

ETB TG 16
Naměřené data pro výpočet měrné spotřeby tepla - 72 MW

Název
4.5.2006 19.8.2008

Množství admisní páry do TG 16 F401 mvst t/h 252,11 252,23
Množství napájecí vody před VTO1 F410 mNV1 t/h 215,14 216,67

Množství páry do odběru 1,2 MPa F403 m1,2 t/h 0,00 0,00

Množství páry do odběru 0,1 MPa F402 m0,1 t/h 12,25 10,29
Množství kondenzátu za NTO F406 mNTO t/h 212,41 210,10

Množství topného kondenzátu z VTO1 F407 mVTO t/h 23,80 28,01
Množství napájecí vody za VTO2 F410 mNV2 t/h 215,14 216,67

Tlak admisní páry do TG 16 p420 pvst MPa 10,74 10,86
Tlak napájecí vody před VTO1 p448 pNV1 MPa 2,30 2,36

Tlak páry v odběru 1,2 MPa p423 p1,2 MPa 1,52 1,61
Tlak páry v odběru 0,1 MPa p428 p2 MPa 0,38 0,38

Tlak kondenzátu za NTO konst. pNTO MPa 3,60 3,60
Tlak topného kondenzátu z VTO1 p425 pVTO MPa 0,71 0,69

Tlak napájecí vody za VTO2 p448 pNV2 MPa 2,30 2,36

Teplota admisní páry do TG t420 tvst °C 523,68 524,50

Teplota napájecí vody před VTO1 t470 tNV1 °C 113,64 112,91
Teplota páry v odběru 1,2 MPa t423 t1,2 °C 274,04 278,78

Teplota páry v odběru 0,1 MPa t428 t0,1 °C 153,26 151,26

Teplota kondenzátu za NTO t463 tNTO °C 92,53 92,23
Teplota topného kondenzátu z VTO1 t407 tVTO °C 127,08 126,95

Teplota napájecí vody za VTO2 t473 tNV2 °C 185,13 185,04

Entalpie admisní páry do TG 16 hvst kJ/kg 3426,23 3426,99

Entalpie napájecí vody před VTO1 hNV1 kJ/kg 478,38 475,34
Entalpie páry v odběru 1,2 MPa h1,2 kJ/kg 2975,85 2983,99

Entalpie páry v odběru 0,1 MPa h0,1 kJ/kg 2753,77 2748,73
Entalpie kondenzátu za NTO1 hNTO kJ/kg 390,41 389,13

Entalpie topného kondenzátu z VTO1 hVTO kJ/kg 534,31 533,75

Entalpie napájecí vody za VTO2 hNV2 kJ/kg 786,50 786,14

Teplo v admisní páře do TG 16 Qvst GJ/h 863,78 864,38
Teplo v napájecí vodě před VTO1 QNV1 GJ/h 102,92 102,99

Teplo v odběru 1,2 MPa Q1,2 GJ/h 0,00 0,00
Teplo v odběru 0,1 MPa Q0,1 GJ/h 33,74 28,29

Teplo v kondenzátu za NTO QNTO GJ/h 82,93 81,76

Teplo v topném kondenzátu z VTO1 QVTO GJ/h 12,72 14,95
Teplo v napájecí vodě za VTO2 QNV2 GJ/h 169,20 170,33

Elektrický výkon generátoru N499 Nelm MW 72,00 71,99

Měrná spotřeba tepla naměřená  ctm GJ/MWh 9,280 9,336  
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Tabulka č.9.11. porovnání korigované měrné spotřeby tepla mezi 4.5.2006 a 19.8.2008 

ETB TG 16

Korigovaná měrná spotřeba tepla - kondenzační provoz 72MW

4.5.2006 19.8.2008

KPvst % -0,020 0,010

Ktvst % -0,400 -0,350

Km0,1 % 0,440 0,050

KtNTO % -0,140 -0,165

KmNV1 % -0,100 -0,070

KtNV1 % 0,025 0,062

KtNV2 % 0,005 0,000

Ktw % 0,300 0,200

Suma korekcí naměřených dat Ki % 0,1100 -0,2630

Měřená měrná spotřeba tepla Ctm GJ/MWh 9,280 9,336

Korigovaná měrná spotřeba tepla Ctk GJ/MWh 9,290 9,311

Změna kor. měrné spotřeby tepla (Ct2k-Ct1k) ∆Ctk GJ/MWh

Změna kor. měrné spotřeby tepla (Ct2k-Ct1k) ∆Ctk %

teplota napájecí vody za VTO2

tlak admisní páry

teplota admisní páry

množství páry do odběru 0,1 MPa

Korekce: 

teplota kondenzátu za NTO

množství napájecí vody

teplota napájecí vody před VTO1

0,02

0,23
 - lepší          + horší

teplota chladicí vody
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Graf č.9.1. procentní změna mezi 4.5.2006 a 19.8.2008 

TG 16 - Změna korigované měrné spotřeby mezi 4.5.2006 a 19.8.2008
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Graf č.9. 2.změna korigované měrné spotřeby tepla 
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Graf č.9.3. průběh tlaku admisní páry 
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Graf č.9.4. průběh teploty vstupní páry 
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Graf č.9.5. průběh elektrického výkonu 
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10  Závěr 

Ověřovací měření, které jsem provedl 19.8.2008 proběhlo po ukončení střední 

opravy TG16 v roce 2008. V porovnání s výchozím měřením ze  4.5.2006 je měrná 

spotřeba tepla v roce 2008 horší o 0,021 GJ/MWh, což je zhoršení 0,23 % oproti roku 

2006. Vzhledem k tomu, že dle zvyklostí provozovatele byla stanovená nejistota měření 

2%, je zhoršení měrné spotřeby tepla v roce 2008 o 0,021 GJ/MWh (0,23%) v pásmu 

tolerance měření.  

Z tohoto pohledu lze konstatovat, že nedošlo k zhoršení termodynamických 

vlastností turbíny. 

Seřazení naměřených dat do sloupců vedle sebe, vyhodnocení rozdílu měrných 

spotřeb tepla formou procentního zlepšení nebo zhoršení a zobrazení těchto hodnot v 

grafu se jeví velice výhodné pro rychlou orientaci a prezentaci naměřených dat. 

V takto seřazených datech jsem, při porovnávání jednotlivých naměřených dat 

mezi sebou narazil na drobnou odchylku v množství topného kondenzátu z VTO. 

Množství se lišilo o 4,2 t/h (změna 15%). Tato odchylka může znamenat závadu 

v měření daného průtoku, nebo může znamenat netěsný svazek vysokotlaké regenerace. 

Podrobný rozbor a porovnání jednotlivých naměřených dat a celkové měrné 

spotřeby tepla je dobrým nástrojem pro kvalitní diagnostiku okamžitého stavu průtočné 

části turbíny a stavu většiny příslušenství turbíny. 

Závěrem lze konstatovat, že forma porovnávání měrných spotřeb v průběhu 

provozování turbíny může mít pozitivní dopad na ekonomické provozování TG16 a 

velikost nákladů na údržbu. Vyhodnocení výsledků jednotlivých měření velmi dobře 

dokáže specifikovat zhoršující nebo i zlepšující se stav zařízení a tím velmi přesně 

definovat potřebné údržbářské zásahy na konkrétních komponentech turbíny nebo její 

příslušenství.  

Provozovateli doporučuji provádět tato měření a porovnávání naměřených dat 

pravidelně v minimálně ročních intervalech a závěry zahrnout do plánu oprav. 
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11  Přílohy 

Příloha č.1. TG16 Schéma s naměřenými daty 

Příloha č.2. TG 16 Schéma měřících míst 

Příloha č.3. TG 16 Popis měřících míst 

Příloha č.4. TG16 Bilanční schéma výrobce – Tp 24915 S/b 

Příloha č. 5. TG16 Korekční křivka na teplotu vstupní páry  

12  Seznam použitých zdrojů  

[ 1 ] ČSN EN 60953  - mezinárodní doporučení pro tepelně technické 

přejímací zkoušky parních turbin 

[ 2 ]  ČSN EN 60953 - mezinárodní doporučení pro tepelně technické 

přejímací zkoušky parních turbin 

[ 3 ]  ČSN EN ISO 5167 - měření průtoku tekutin pomocí clon a dýz 

[ 4 ]  IAPWS - IF97 - tabulky vodní páry a vody z roku 1997  

[ 5 ]  MPP TG16 - místní pracovní předpis pro TG16 

[ 6 ]  Škoda Power, a.s. - podklady výrobce turbogenerátoru TG 16 

[ 7 ]  Bilance TG16  - podklady provozovatele TG16 

[ 8 ]  Fa. Mattech  - http://www.mattech.cz/cz/profil.htm 

[ 9 ]  Fa. JSP - http://www.jsp.cz/showdoc.do?docid=4 

[ 10 ] Fa. Jokogawa - http://www.yokogawa.cz/ 

 



 

   

Příloha č.1. TG16 Schéma s naměřenými daty 

Vydal Číslo dok. Datum Str/počet

19.8.08 1/3
 Typ dok.  Subjekt  Vypracoval: Schválil:

Průměrné hodnoty z 19.8.08 8:30 9:30 ETB

z ucpávek

  LS PS

     VTO 2

     VTO 1

TG 16 - schéma s naměřenými daty

Brus Radim Brus Radim

71,99 MW

V.
IV.

III.

II. I.

252,23 3426,99

524,8311,07

0,00 2877,69

226,891,29

10,29 2748,73

149,760,42

279,651,58 40,516,59

201,530,69

216,60

216,67

185,04

161,87

112,90

28,01

126,95

165,6

184,99

1,08

0,61

151,26379,43

121,78170,94

96,4986,74

34,11

24,09

34,38

24,15

210,10 389,13

92,10

2,18 116,71

27,621,01

38,486,38

LS

37,956,10

PS

210,08

38,88

95,42

85,33

9,336 GJ/MWh

3,503 t/MWh

475,34

786,14

2,30

dM = 6 t/h

7,53

t/h kJ/kg

°CMPa / kPA
(v abs.)

2983,99

2849,21

KKP

KUP

NTO

23,72

68,66

284,03

159,95

39,00

44,82

40,00

94,62



 

   

 

Příloha č.2. TG 16 Schéma měřících míst 

Vydal Číslo dok. Datum Str/počet

19.8.08 2/3
 Typ dok.  Subjekt

ETB

IDZ 33 - TG 16

z ucpávek

PS

     VTO 2

     VTO 1

     NTO1

Brus Radim Brus Radim

 Vypracoval: Schválil:
TG 16 - měřící místa

T201

P301

F001

T
20

2

P
30

2

F
00

2

T210 T181

T206

T
19

1

T
19

2

E001

P051

T
18

7

T172

V. IV.
III.

II. I.

ST 1,2 MPa

T
20

3

P
30

3

f4
02

P301

T014

T171

P221

P045

T019

T026

T
20

7

F
00

7

NT 0,06 MPa

F006

F009F010

F
01

1

T183

P235

P231

T185

T184

T
01

1

P
02

9

T017

P035

P041

T018 P055

T025

T016

T
19

3

T
19

4

P049

T021

P011



 

   

 

Příloha č.3. TG 16 Popis měřících míst  

Vydal Číslo dok. Datum Str/počet

19.8.08 3/3
 Typ dok.  Subjekt

ETB
označení název
schéma
E001 el výkon na svorkách generátoru
F001 průtok admisní páry
F002 průtok V. odběr páry do větve 1,2
F006 množství kond za čerpadlem
F007 množství demivody
F009 množství kond. za NTO
F010 množství topného kond. z VTO
F011 množství napájecí vody za VTO 2
F402 průtok III. odběr páry do větve 01
P011 tlak páry za regulačním stupňem
P029 tlak na výstupu z VT dílu e
P035 tlak III odběru e
P041 tlak II odběru e
P045 tlak I odběru e
P049 tlak páry výstup z NT dílu
P051 tlak páry v kond LS
P055 tlak páry v kond PS
P221 tlak páry v NTO
P231 tlak páry ve VTO 1
P235 tlak páry ve VTO 2
P301 tlak admisní páry
P301 tlak IV odběru e
P302 tlak V. odběr páry do větve 1,2
P303 tlak III. odběr páry do větve 01
T011 teplota na výstupu z VT dílu e
T014 teplota IV odběru e
T016 teplota IV odběru na VTO1
T017 teplota III odběru e
T018 teplota II odběru e
T019 teplota I odběru e
T021 teplota páry výstup z NT dílu
T025 teplota páry v kond PS
T026 teplota páry v kond LS
T171 teplota páry do NTO
T172 teplota kond. za NTO
T181 teplota napájecí vody před VTO 1
T183 teplota napájecí vody před VTO 2
T184 teplota topného kond z VTO 1
T185 teplota topného kond z VTO 2
T187 teplota napájecí vody za VTO 2
T191 teplota vstup chl vody PS
T192 teplota výstup chl vody PS
T193 teplota vstup chl vody LS
T194 teplota výstup chl vody LS
T201 teplota admisní páry
T202 tepl. V. odběr páry do větve 1,2
T203 tepl. III. odběr páry do větve 01
T206 teplota kond za čerpadlem
T207 teplota demivody
T210 teplota topného kond. z VTO

* označení ve schématu je shodné s výkresem SCHÉMA PÁRA VODA č.v. Pt 101 971 e

Brus RadimBrus Radim

Schválil: Vypracoval:

T16LAD12CT001

Poznámkaoznačení
monitoring

T16LBD52CT002
T16LBD30CT002
T16LCA21CT001
T16GHD20CT001

T16PAB11CT001
T16PAB20CT001
T16PAB21CT001
T16LBA10CT004

T16LAD11CT001
T16LAD20CT001
T16LAB17CT001
T16PAB10CT001

T16LBS10CT002
T16LCA60CT001
T16LAB13CT001
T16LAB16CT001

T16LBS10CT001
T16MAB01CT001
T16MAG01CT002
T16MAG01CT001

T16LBQ40CT001
T16LBQ40CT002
T16LBD30CT001
T16LBS20CT001

T16LBQ40CP001
T16LBD52CP002
T16LBD30CP002
T16MAC10CT001

T16LCC10CP001
T16LAD10CP001
T16LAD20CP001
T16LBA10CP002

T16LBS10CP001
T16MAB01CP001
T16MAG01CP001
T16MAG01CP002

T16LBD30CF901

T16MAC10CP001
T16LBD30CP001
T16LBS20CP001

T16MAA01CP001

TG 16 popis měřících míst

T16GHD20CF001
T16LCA60CF001
T16LAD12CF001
T16LAB17CF001

T16MKA01CE001
T16LBA10CF001
T16LBD52CF001
T16LCA21CF001



 

   

Příloha č.4. TG16 Bilanční schéma výrobce – Tp 24915 S/b 

 



 

   

 

Příloha č. 5. TG16 Korekční křivka na teplotu vstupní páry 

 


