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Seznam použitých symbolů 

Tabulka 1:Seznam pouţitých symbolů 

Symbol Veličina Jednotka 

h teplená účínnost [%] 

E1 výkon na vstupu [kW] 

E1O_1  výkon v odběru  [kW] 

E3 výkon na výstupu [kW] 

Eucp výkon ucpávkové páry [kW] 

Esv činný výkon [kW] 

h1 entalpie v místě vstupu [kJ/kg] 

h2 entalpie z 1. odběru [kJ/kg] 

h3 entalpie v protitlaku [kJ/kg] 

h1O_1 entalpie v 1. odběru v místě odběru [kJ/kg] 

h1O_2 entalpie za redukčním ventilem [kJ/kg] 

h1O_3 entalpie ze vstřikem [kJ/kg] 

hvs entalpie vstřiku [kJ/kg] 

hucp entalpie kondenzátu ucpávkové páry [kJ/kg] 

HR tepelný výkon [kW] , [GJ/MWh] 

 ̇  průtok páry na vstupu [t/h],[kg/s] 

 ̇     průtok za redukčním ventilem [t/h],[kg/s] 

 ̇     průtok páry z 1. odběru za RCHS [t/h],[kg/s] 

 ̇    průtok ucpávkové páry [t/h],[kg/s] 

 ̇   průtok vstřiku [t/h],[kg/s] 

 ̇  průtok páry v protitlaku [t/h],[kg/s] 

p1  tlak páry na vstupu  [kPa] 

p2  tlak páry z 1. odběru  [kPa] 

p3  tlak páry v protitlaku  [kPa] 

p1O_1  tlak páry z 1. odběru v místě odběru  [kPa] 

p1O_2  tlak páry z 1. odběru za redukčním ventilem  [kPa] 

p1O_3  tlak páry z 1. odběru za vstřikem  [kPa] 

pvs  tlak vstřiku  [kPa] 
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s1 entropie v místě vstupu [kJ/(kg∙K)] 

s2 entropie z 1. odběru [kJ/(kg∙K)] 

s3 entropie v protitlaku [kJ/(kg∙K)] 

s1O_1 entropie v 1. odběru v místě odběru [kJ/(kg∙K)] 

s1O_2 entropie za redukčním ventilem [kJ/(kg∙K)] 

s1O_3 entropie ze vstřikem [kJ/(kg∙K)] 

t1 teplota páry na vstupu [°C] 

t2 teplota páry z 1. odběru [°C] 

t3 teplota páry v protitlaku [°C] 

t1O_1 teplota páry z 1. odběru v místě odběru [°C] 

t1O_3 teplota páry z 1. odběru za vstřikem [°C] 

tvs teplota vstřiku [°C] 

tkond_ucp teplota kondenzátu z ucpávkové páry [°C] 

Qtg teplný výkon TG [kW] 
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ÚVOD 

 V dnešní době, kdy je zapotřebí vyuţívat řadu přístrojů, které jsou zaloţeny 

na fungování pomoci elektrické energie a jejich vyuţití je nutné pro kaţdodenní potřeby 

člověka, musíme s touto elektrickou energií zacházet co nejvíce efektivně. Samozřejmě, 

jiţ máme spoustu zařízení, které vyuţívají obnovitelných zdrojů, jako jsou např. vodní 

elektrárny, větrné elektrárny nebo sluneční. Ale tyto obnovitelné zdroje nejsou tak stabilní, 

jako elektrárny na bázi uhlí, jejichţ tepelná energie se mění v parních turbínách, které poté 

dodávají elektrickou energii do sítě, a proto musí být přeměněná elektrická energie 

vyuţívána co nejefektivněji.  

 V první části své bakalářské práce se seznámíme s vývojem parních zařízení, 

jejichţ vývoj se datuje uţ okolo prvního století našeho letopočtu. Parní stroje prošly 

velkými změnami a v dnešní době jsou na vysoké úrovni a jejich vývoj jde stále dopředu. 

V České republice popíši hlavně vývoj parních turbín ve městě Brno.  

 Ve druhé části se seznámíme se základními typy parních turbín a jejich 

rozdělením. Také si povíme, podle jakých kritérii se parní turbíny rozdělují. Popíši 

základní  a hlavní parametry pro bilancování parní turbíny. 

 V praktické části sestavím výpočet pro energetické bilancování protitlaké parní 

turbíny s jedním odběrem. Tento výpočet budu sestavovat v programu EES. Tuto 

vypočtenou bilanci porovnám s bilancí kondenzační parní turbíny se dvěma odběry. 
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1. Historický vývoj parních zařízení 

 1.1 Historie ve světě   

 Jako první parní zařízení, které bylo popsané, je povaţován Aeolipile. Vznik 

tohoto zařízení se datuje kolem prvního století našeho letopočtu a jeho vynálezce je Heron 

z Alexandrie. Toto zařízení (Obrázek1.1)  bylo v tehdejší době spíše povaţováno za jakýsi 

zázrak a jeho vyuţití nebylo známo. Aeolipile se skládá z uzavřené nádoby s kapalinou 

a rotačního tělesa, které je umístěno na dvou trubicích, které mají osu, a rotační těleso se 

kolem této osy otáčí. Při zahřáti kapaliny v nádobě se pára dostává do rotačního tělesa, 

které má dvě zahnuté trysky a na základně Newtonových pohybových zákonu se otáčí. [1] 

   

 

 

 

 

 

 

 Další z velmi důleţitých vynálezců byl italský inţenýr a architekt Giovann Branca. 

(1571 – 1645). V roce 1629 publikoval práci Le Machine, v níţ byl také návrh pro jakousi 

první parní turbínu (Obrázek 1.2). Princip byl takový, ţe nádoba s kapalinou byla 

zahřívána a poté vypouštěná na lopatkový stroj, který se otáčel. Toto zařízení mělo 

pomáhat při práci na pilách. V tehdejší době ale nenašlo uplatnění. [2; 3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek:1.1 Heronova turbína  [1] 

Obrázek 1.1: Giovannyho lopatkové kolo. [2] 
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K dalším průkopníkům v parních zařízeních se také zapsal známý švédský inţenýr 

a vynálezce  Gustaf de Laval (1845 – 1913).  V roce 1882 navrhl akční parní turbínu 

a zanedlouho postavil první menší parní turbínu, na které chtěl dokázat funkčnost této 

parní turbíny. V roce 1890 přišel průlomový pokrok ve zvýšení parní rychlosti s pomocí 

Lavalovy dýzy. V této Lavalově dýze stoupá rychlost proudící páry na nadzvukovou 

rychlost. V tehdejší době nenašla velké uplatnění z důvodu velkých nároku na materiál. 

V dnešní době se pouţívá například v tryskových motorech letadel, nebo u proudových 

kompresorů. [4] 

 V tehdejší době na britských ostrovech ţil také známý inţenýr Sir Charles 

Algernon Parsons (1854-1931).  Tento inţenýr se zabýval aplikací parní turbíny na lodní 

pohon a výrobu elektrické energie. Zaloţil společnost na výrobu parních turbín, ale jak  

se ukázalo, výrobní poţadavky na velkou přesnost součástí byly velmi vysoké.  

Vše, co navrhl, bylo nové a neprozkoumané. Postavil turbínu, která poháněla loď, 

ale kvůli velké točivé rychlosti lodního šroubu a následné kavitaci musel provozovat 

turbínu při niţších otáčkách. A tak místo jedné turbíny navrhl tři paralelně řazené, jeden 

vysokotlaký, středotlaký a nízkotlaký, tím vyuţil stejné mnoţství páry, přitom kaţdý 

stupeň má svou samostatnou hřídel. Na obrázku (1.3 Lodní využití Parsonsových stupňů) 

jde vidět více lodních šroubu zádní části lodi. [5; 6] 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

     

 

 

     Obrázek 3. Lodní využití Parsonsových stupňů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek1.2: Lodní vyuţití Parsonsových stupňů. [11] 
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 Mezi další vědce patří známý americký vynálezce 

Charles Gordon Curtic (1860 – 1953). Vynalezl 

rovnotlakou, dvoustupňovou, multi-rychlostní parní 

turbínu. Tato turbína vyuţívala principy Lavalové turbíny 

a  také Parsonsnovy turbíny. Měli sice niţší účinnost, ale 

díky jednoduššímu provedení byla vhodná pro mobilní 

pouţití. Hlavním rozdílem oproti jiným turbínám je, ţe 

Curtisova turbína je vertikální (viz. Obrázek 1.4. Curtisová 

turbína). [7; 8]  

     

 

                            

  

 K dalším z předních vynálezců bychom mohli připomenout francouzského 

inţenýra Augeste Retau ( 1863 – 1930), který zaloţil společnost Rateau, která řídí údrţbu 

turbín.  Také Aurel Stodola Boleslav ( 1859 – 1942) byl známý teoretik, který vydal knihu 

„Die Dampfturbine“. Tato kniha se zabývá výpočty a prouděním. Zaloţil laboratoř 

pro energetickou přeměnu. U většiny parních turbín protékala pára rovnoběţně s osou, 

 ale v roce 1912 přišli bratři Ljungstromovi s radiální parní turbínou. Tato turbína má 

lopatky, které rotuji proti sobě a tak se její výkon musí odvádět pomocí dvou hřídelí.  

Její vyuţití je velmi malé z důvodu sloţité konstrukce. 

 

    

     

 

 

 

 

 

  

Obrázek 1.3: Curtisova turbína. [8] 

Obrázek 1.4:Protiběţná turbína. 
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 1.2 Historie na českém území 

 Počátkem 19. století, kdy byla strojní výroba v rozkvětu, vzniká za pomoci 

zakladatelů Jana Reiffa a Jindřicha Luzce v Šlapanicích u Brna z původní malé továrny 

zabývající se textilními stroji první továrna na výrobu kotlů a parních zařízení. Roku 1824 

vyrobil Jindřich Luz první parní stroj a také parní kotel. V roce 1837 se ze Šlapanic u Brna 

přestěhovali do Brna a rozšířili svou výrobu. Aţ roku 1872, kdy spojením dvou strojíren 

Luzcovou a Bracegirdlovou vzniká První brněnská strojírna. Po dalších spojeních 

s vídeňskou a budapešťskou strojírnou se PBS stála předním strojírenským podnikem. 

V tehdejších letech byla nevětším podnikem na výrobu parních kotlů a strojů. 

 Po podepsání licenční smlouvy s Ch. A. Parsonsem začala PBS výrobu těchto 

parsonských turbín a v  roce 1903 byla na výstavišti v Ústí nad Labem představena 

publiku. První parní turbína byla uvedena do provozu 24. listopadu 1903 pro elektrárnu 

v Brně. 

 

 

 

 

 

  

  

 Jelikoţ byla výroba parních turbín PBS na velmi dobré úrovni, tak  

se osamostatnila. Výroba mnohostupňových přetlakových turbín neměla velkou trvalost, 

protoţe byly příliš dlouhé. V roce 1907 došlo k nahrazení prvních přetlakových stupňů 

Curtisovým kolem a vzniká originální konstrukce.  

 

 

 

 

 

 

 Po skončení první světové války přišla PBS s novou koncepcí turbín - systém Bauart Brunn s mnohostupňovým rovnotlakovým lopatkováním. Pro systém BB byla vytvořena tzv. barelová skříň bez horizontální dělící roviny. Tyto výhody se však neukázaly dostatečně průkazné. Za druhé světové války se musela PBS  

 

 

 

Obrázek1.5:Parní kondenzační turbína systému Parson. [9] 

Obrázek1.6:Srovnání rotoru turbíny přetlakové Parsons a turbíny PB První                       

brněnská s Curtisovým kolem. [9] 
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Po skončení první světové války přišla PBS s novou koncepcí turbín - systém Bauart 

Brunn s mnohostupňovým rovnotlakovým lopatkováním. Pro systém BB byla vytvořena 

tzv. barelová skříň bez horizontální dělící roviny. Tyto výhody se však neukázaly 

dostatečně průkazné. Za druhé světové války se musela PBS podrobit římskoněmeckému 

tlaku. V roce 1940 postavili PBS elektrárnu o výkonu 40MW. PBS se dostala za velikost 

své výroby parních turbín na první příčku ve střední Evropě.  

 Do roku 1945 nebyl výzkum a vývoj součástí parních turbín nijak vyvinut, 

a proto v roce 1947 vznikla první skupina, která se těmito problémy zabývala. Za 6 let 

vzniká první výzkumný ústav se zaměřením na tepelné turbíny a jejich problematiku 

s pevností lopatek, rotorů, skříní atd.   

 V 50. letech bylo rozhodnuto o rozdělení výroby parních turbín mezi Škodu 

Plzeň, ČKD Praha a PBS Brno. V tomto období vznikaly převáţně turbíny tzv. „na míru“. 

To znamenalo zavedení kusové výroby tak, aby se vyhovělo co nejvíce zákazníkům. 

Dalším problémem byla bubnová konstrukce rotorů. Díky novým poznatkům výzkumného 

centra, které zjistilo pomoci ultrazvukových zkoušek skryté vady, musely přistoupit hutě 

na menší rozměry výkovku. Vznikají první svařované bubnové rotory z několika prstenců. 

Pro větší kvalifikaci svářečů vzniká v Brně první Svářečská škola PBS. 

 V Mikulově roku 1975 se začal budovat pobočný závod PBS na výrobu lopatek. 

A v roce 1978 byl spuštěn zkušební provoz. Na počátku se zde vyráběly lopatky 

pro spalovací turbíny, ale k nim postupně přibývaly lopatky pro parní zařízení 

a aţ nakonec v roku 1978 se zde vyráběly celé dílce průtočné části parní turbíny. Tento 

závod pouţíval nejmodernější CNC stroje. Jejich rychlost a preciznost výroby posunul 

tento závod do popřední a tak se stal centrem výroby lopatek nejen pro Brno,  

ale i pro zahraničí. 

 V letech 1990 – 1992 se uvaţovalo co dál a tak PBS se spojila s Asea Brown 

Boveri Zurich. ABB měla přinést řadu novinek, a tak jedna z nich byla vyuţití vysokých 

otáček rotoru a dosaţení vynikajících parametru, při sníţení lopatkových stupňů. Firma 

ABB měla také zastoupení v kogeneračních jednotkách a odváděná teplo dále pouţíváno. 

 Vývoj šel stále dopředu, vznikaly další turbíny o větším výkonu.  Firmu 

PBS koupil Siemen a v roce 2004 byla postavena tehdejší nejvýkonnější turbína v ČR 

o  výkonu 97MW. V roce 2007 se dostalo prvního uznání za inovaci a v roce 2009 byla 

postavena první turbína na solární pohon. [9] 
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2. Pracovní princip parní turbíny  

 Základní princip je, ţe tepelná energie obsaţená v  páře vysokého tlaku se mění 

na pohybovou energii, a poté na mechanickou energii rotoru. Existují dva účinky působení 

proudu páry - akční a reakční. [10] 

2.1 Akční účinek  

 Uvaţujme nehybnou nádobu 

s dýzou, do které dodáváme páru o tlaku 

vyšším neţ je atmosférický. Pára z dýzy 

bude vytékat rychlosti, která závisí 

na tlaku a teplotě v nádobě. Před ústí dýzy 

umístíme nepohyblivou desku, která je 

zatíţená závaţím (obrázek 2.1 Akční 

účinek). Proud páry bude pak na desku 

naráţet, měnit na ní svůj směr a vzbuzovat 

silový účinek. Při dostatečné rychlosti 

páry se bude deska pohybovat, zvedat 

závaţí a konat tedy mechanickou práci. 

[10] 

     

      

2.2 Reakční účinek 

 Spočívá v tom, ţe nádoba 

s dýzou bude sama pohyblivá a pára z ní 

bude vytékat do volného prostoru (obrázek 

2.2 Reakční účinek). Proud páry 

uţ nepůsobí na lopatku, ale na nádobu 

s dýzou a vyvolává silový účinek, který 

působí proti smyslu proudění páry. 

Při dostatečné rychlosti se nádoba s dýzou 

začnou pohybovat a zvedáním závaţí 

konat mechanickou práci. [10] 

Obrázek 2.1:Akční účinek [10] 

 

Obrázek 2.2:Reakční účinek [10] 
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 Pro získání trvalého účinku, potřebujeme umístit pohyblivé části na oběţné kolo, 

které je nasazené na hřídeli. U akčního způsobu je na oběţném kole umístěna lopatka, 

která bude poháněna proudem páry vytékající z nehybné dýzy (obrázek 2.3 princip akční 

turbíny). Při reakčním způsobu, je na oběţném kole upevněna samostatná dýza. (obrázek 

2.4 princip reakční parní turbíny.). Jedním z těchto dvou způsobu pracuje kaţdá turbína 

a výsledkem je otáčivý pohyb. [10] 

  

  

U běţných akčních turbín není pouţito jen jedné dýzy a lopatky, ale celá řada. Rozváděcí 

dýzy se umísťují v mezistěnách a oběţné lopatky na obvodu kol na hřídeli. Proud 

nepůsobí jen v jedné soustavě dýz a lopatek, ale v několika soustavách řazených za sebou. 

V rozváděcích dýzách klesá tlak páry a vstoupá rychlost c1. Lopatky se otáčejí obvodovou 

rychlosti u, vstupuje mezi ně pára relativní rychlosti w1, která je daná geometrickým 

rozdílem c1 a u.  Při průtoku páry oběţnými lopatkami se nezměnil ani tlak a přibliţně ani 

velikost relativní rychlosti. Protoţe se zde tlak páry při průtoku oběţnými lopatkami 

nemění, nazýváme akční pracovní způsob rovnotlakým. 

 Pro reakční turbíny se rychlost vyvíjí jen v dýzách oběţného kola. Toto 

uspořádání je však konstrukčně nevýhodné, protoţe pára by se musela přivádět k oběţným 

dýzám dutinou hřídele a oběţných kol. Část pohybové energie se vyvíjí v rozváděcích 

dýzách a část v dýzách oběţných. Je to tedy vlastně jakási kombinace s akčním pracovním 

principem. Čistě reakční princip se dnes pouţívá jenom u leteckých proudových motorů. 

[10] 

Obrázek 2.3:Princip akční turbíny [10] 

 

Obrázek 2.4:princip reakční turbíny [10] 
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3. Základní druhy turbín  

Pro výčet základního rozdělení jsem pouţíval normu ČSN 08 0000 [13] 

 3.1 Rozdělení podle směru průtoku páry vzhledem k ose turbíny  

 

 

 

 

Axiální turbína: turbína s převáţně axiální průtokem páry v jednom nebo více  axiálních 

turbinových stupních. 

Radiální turbína: turbína, v níţ pára proudí převáţně v rovině kolmé k ose 

otáčení  jednom nebo více radiálních turbínových stupních. 

Radiální turbína s jedním rotorem: radiální turbína s rozváděcími lopatkami ve statoru.  

Protiběžná radiální turbína  : radiální turbína s dvěma protiběţnými rotory, u  níţ jsou 

lopatky střídavě umístěny na discích, rotujících v opačném smyslu. 

Radiálně-axiální turbína: turbína, která má radiální i axiální turbínové stupně. [11] 

Směr průtoku 
páry 

Axiální turbína Radiální turbína 

Radiální turbína 
s jedním rotorem 

Protiběţná 
radiální  

turbína 

Radiálně-axiální 
turbína 
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 3.2 Rozdělení podle pracovního způsobu  

 

 

Rovnotlaká turbína: turbína sestávající z rovnotlakových stupňů. 

Jednostupňová jednověncová rovnotlaká turbína: turbína s jedním rovnotlakovým 

stupněm. 

Jednostupňová vícevěncová rovnotlaká turbína: turbína sestávající z více ze sebou 

řazených rovnotlakových stupňů. 

Vícestupňová rovnotlaká turbína: turbína sestávající z více ze sebou řazených 

rovnotlakových stupňů. 

Přetlaková turbína: turbína sestávající z více za sebou řazených přetlakových stupňů. 

Kombinovaná turbína: turbína sestávající z rovnotlakových a přetlakových stupňů. [11] 

Pracovní způsob 

Rovnotlaková 
turbína  

Jednostupňová 
jednověncová 

rovnotlaká turbína 

Jednostupňová 
vícevěncová 

rovnotlaká turbína 

Vícestupňová 
rovnotlaková 

turbína 

Přetlaková turbína 
Kombinovaná 

turbína 
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 3.3 Rozdělení podle jmenovitého tlaku vstupní páry  

 

 

 

Turbína na sytou páru: turbína s tlakem vstupním páry odpovídajícím teplotě páry 

na mezi sytosti. 

Turbína s podkritickým tlakem: turbína s tlakem vstupní páry leţícím v oblasti 

pod kritickým tlakem 

Turbína s nadkritickým tlakem: turbína s tlakem vstupní páry leţícím v oblasti 

nad kritickým tlakem 

Turbína dvoutlaková nebo vícetlaková: turbína s přívody páry o rozdílných tlacích. [11] 

3.4 Rozdělení podle zdroje vstupní páry.  

 

 

 

Turbína na čerstvou páru:  Turbína s přívodem páry z parního generátoru. 

Turbína na odpadní páru:  Turbína s přívodem páry jiného energetického stroje nebo 

z technologického procesu. [11] 

Jmenovitý tlak 
vstupní páry 

Turbína na sytou 
páru 

Turbína 
s podkritickým 

tlakem 

Turbína 
s nadkritickým 

tlakem 

Turbína 
dvoutlaková nebo 

vícetlaková 

Zdroj vstupní páry 

Turbína na čerstvou páru Turbína na odpadní páru 
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 3.5 Rozdělení podle využití výstupní páry a zapojení v tepelném 

schématu  

 

 

 

Kondenzační turbína: turbína, u niţ výstupní pára kondenzuje v kondenzátoru 

a uvolněné teplo se odvádí zpravidla chladicí vodou. 

Protitlaková turbína: turbína, u níţ se teplo výstupní páry vyuţívá zpravidla 

k technologickým účelům nebo k vytápění. 

Turbína s neregulovanými odběry páry: Turbína s jedním nebo více odběry páry, u níţ 

se mění tlak páry v místě odběru při změně průtoku turbínou. Odběrová pára se pouţívá 

k technologickým účelům nebo k vytápění. 

Turbína s regulovanými odběry páry: turbína s jedním nebo více odběry páry, u níţ je 

tlak páry v místě odběru udrţován regulačním zařízením v předepsaném rozmezí. 

Turbína s přihříváním páry: turbína s jedním nebo vícenásobným přihříváním páry, 

u které se entalpie páry po expanzi části turbíny zvyšuje dalším přívodem tepla. [11] 

Vyuţití výstupní páry a 
zapojení v tepelném 

schématu 

Kondenzační 
turbína 

Protitlaková 
turbína 

Turbína 
s neregulovaný
mi odběry páry 

Turbína 
s regulovanými 

odběry páry 

Turbína 
s přihříváním 

páry 
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 3.6 Rozdělení podle konstrukčního uspořádání  

 

Přímospojená turbína: turbína spojená s poháněným strojem přímo, tj oba stroje mají 

stejné otáčky 

Turbína s převodem: turbína spojená s poháněným strojem převodovkou. 

Jednotělesová turbína: turbína s expanzí páry v jednom tělese. 

Dvoutělesová nebo vícetělesová turbína: turbína s expanzí páry ve dvou nebo více 

tělesech, zapojených za sebou nebo vedle sebe. 

Jednoproudová turbína: turbína, v níţ protéká pára v jednom proudu. 

Dvouproudová nebo více proudová turbína: turbína s rozdělením páry do dvou nebo 

více paralelně zapojených proudů. 

Jednoosová turbína: jednotělesová nebo vícetělesová turbína s jedním nebo více rotory 

spojenými navzájem v jedné ose. 

Dvouosová turbína: vícetělosová turbína s rotory uspořádanými ve dvou osách se 

samostatně poháněnými stroji. Osy rotorů mohou býti geometricky totoţné. [11] 

Konstrukční 
upořádání 

Přenos výkonu 

Přímospojená turbína 

Turbína s převodem 

Počet těles 

Jednotělesová 
turbína 

Dvoutělosová nebo 
vícetělesová 

Počet proudů páry 

Jednoproudová 
turbína 

Dvouproudová nebo 
víceproudová 

Počet os 

Jednoosová turbína 

Dvouosová turbína 
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Obrázek 4.7:závislost elektrického výkonu na dodávaném tepelném výkonu [12] 

4. Popis protitlakové parní turbíny (PPT)  

 Pára, která prochází turbínou, expanduje, klesá tlak i teplota.  

Jestliţe je ale na posledním stupni tlak vyšší jak atmosférický a teplota vyšší jak 100°C, 

tak mluvíme o protitlakové parní turbíně. 

 PPT se dávají do míst, kde je zapotřebí jak elektrické energie, tak i teplo. 

Např.: v teplárnách a dalších technologických procesech. Teplo je dodáváno buď jako 

horká voda, nebo přímo ve formě páry. Platí ale zásada, ţe čím je protitlak vyšší, tím bude 

méně vyráběné elektřiny oproti teplu. 

 PPT se vyrábějí v širokém výkonovém rozsahu od 10kW aţ po cca 100MW. 

Můţou být různého provedení, u nejmenšího výkonu se setkáváme spíše s radiální 

jednostupňovou turbínou, u středních výkonů s axiálními s převodovkami a u největších 

výkonů bývají turbíny axiální vícetělesové s přihříváním páry. [12] 

 4.1 Základní ukazatel PPT  

 Je to závislost elektrického výkonu na dodávaném tepelném výkonu. (obrázek 4.1: 

závislost elektrického výkonu na dodávaném tepelném výkonu)  

  

  

 

 

 

 

 

  

 Z obrázku lze snadno vyčíst, ţe maximální elektrický výkon turbíny  

je při maximálních dodávkách tepla. A minimální výkon odpovídá minimálnímu 

průtočnému mnoţství páry turbínou, při menších výkonech neţ minimálních dochází ke 

kavitaci a poškození turbíny. 

 Obecně mají PPT, ale i odběrové turbíny a kondenzační parní turbíny, dlouhou 

odstávku (studený stav), ale také dlouhé najetí. Z těchto vlastností se pouţívají výhradně 

pro kontinuální celoroční, nebo sezónní provoz. [12] 
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 4.2 Dimenzování a způsob provozu PPT  

 Dimenzování PPT se dělá s ohledem na potřebu tepla. Základní kritérium  

bývá minimální poţadavek na dodávku tepla, který by se měl shodovat s minimálním 

průtočným mnoţstvím páry turbínou. Proto se PPT navrhují buď podle letních potřeb tepla 

s předpokladem celoročního provozu (obrázek 4.2: Celoroční provoz PPT),  

nebo podle minimálních potřeb tepla na začátku a konci topného období s předpokladem 

pouze sezonního provozu. [12] 

 

 Z obrázku lze snadno vyčíst, ţe PPT není schopná pokrýt celoroční potřeby tepla 

odběratelů. Proto je nezbytné instalovat v teplárně doplňkové zdroje tepla.[12]  

 4.3 Výhody a nevýhody PPT  

Výhody:  

 Vysoká celková energetická účinnost. 

 Dlouhá doba ţivotnosti. 

 Moţnosti dodávky tepla v páře i horké vodě. 

Nevýhody: 

 Relativně menší podíl výroby elektrické energie. 

 Výroba elektřiny je závislá na potřebách tepla. 

 Vyţaduje kontinuální provoz bez častých odstávek. [12] 

  

Obrázek 4.2: Celoroční provoz PPT [12] 
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5. Popis odběrové parní turbíny (POT)  

 Princip parní odběrové turbíny se shoduje s principem parní protitlakové turbíny. 

Celkové mnoţství páry, která se dodává do turbíny, pokračuje přes první stupně,  

kde následně expanduje, tím se transformuje část energie na mechanickou práci (rotaci 

turbíny). Pára v místě její expanze má ještě dostatečné teplotní a tlakové parametry 

vyuţitelné pro teplárenské účely, proto se část jejího mnoţství odebírá (odtud název 

odběrová turbína). Zbylá část v turbíně zůstává a pokračuje v expanzi. 

 Rozdíl mezi protitlakovou a odběrovou parní turbínou je v tom, ţe parní odběrová 

turbína obsahuje ještě tzv. kondenzační část, tj. pára, která není vyuţitá (odebrána) 

pro teplárenské účely a prochází ještě dalšími lopatkovými řadami, čímţ se vyuţije její 

zbytková energie pro výrobu další elektřiny. U teplárenských odběrových turbín můţeme 

regulovat v rozsahu od nuly, aţ po maximální odběrové mnoţství.  

 Pro vysvětlení musíme říci, ţe odběr páry se děje také i u kondenzační 

a protitlakové parní turbíny. Avšak tyto odběry jsou zpravidla neregulované a slouţí 

převáţně pro odplynění nebo předehřev napájecí vody do kotle. A tedy aţ v případě,  

kdy některý z odběrů je záměrně konstruován pro dodávky tepla vně strojovny, můţeme 

mluvit o odběrové parní turbíně.[12]  

 5.1 Základní provozní a technologické vlastnosti POT 

 Charakteristickým rysem u odběrových turbín je částečná nezávislost elektrického 

výkonu na dodávaném tepelném výkonu, tj. část elektrického výkonu je vázána 

na dodávky tepla (vynucený výkon – daný průtokem páry odběrem a minimem 

do kondenzace) a část je na dodávkách tepla nezávislá (volný výkon – daný průtokem páry 

turbínou nad rámec průtoku odběrové páry a minima do kondenzace). Charakteristiku 

vidíme na obrázku (Obrázek 5.1: Závislost ele. a tepl. výkonu odběrové parní 

turbíny).[12]  

  

  

Obrázek 5.1 Závislost ele. a tep. výkonu POT[12] 
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 5.2 Dimenzování a způsob provozu POT 

U odběrových parních turbín provádíme dimenzování s ohledem na průběh potřeb 

elektrické energie, nebo s ohledem na pouţitý zdroj vysokotlaké páry. Za dodrţení 

určitých podmínek je moţno z odběrových parních turbín bezproblémově realizovat nejen 

letní dodávky tepla, ale při dostatečném výkonu turbosoustrojí i dodávky tepla v průběhu 

celého topného období. Na obrázku je znázornění podílu dodávek tepla z odběru POT 

(obrázek 5.2: Průběh dodávek tepla z POT).[12]  

 5.3 Výhody a nevýhody POT  

Výhody: 

 Výroba elektřiny je částečně nezávislá na dodávkách tepla. 

 Dlouhodobá ţivotnost. 

 Moţnosti dodávky tepla v páře i horké vodě. 

Nevýhody: 

 Niţší celková energetická účinnost. 

 Nezbytnost chladicího systému – kondenzačního okruhu. 

 Vyţaduje kontinuální provoz bez častých odstávek. [12] 

  

Obrázek 5.2 Průběh dodávek tepl z POT 
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6. Popis parní kondenzační turbíny 

 Jméno kondenzační turbína dostala z důvodu, ţe za ní následuje kondenzátor. 

Teplota kondenzace, kdyţ mluvíme o vodě, se přibliţně pohybuje jiţ od 15°C. Záleţí  

ale i na způsobu chlazení kondenzátoru. K této teplotě, musí být i odpovídající  

tlak za turbínou a ten je přibliţně 0,002 MPa, proto se někdy mluví o tom, ţe pára 

expanduje do vakua. Kdyţ se teplota výrazně navýší např. pro vyuţití kondenzačního tepla 

pro vytápění, zde můţe být zvýšení kondenzace na 80°C aţ 90°C a nebo pro jiné účely, 

pak turbína pracuje v pracovním reţimu s potlačenou kondenzací či s potlačeným vakuem. 

Kondenzátor se většinou umisťuje za turbínu, ale můţe být i pod turbínou. Kdyţ se jedná 

o vzduchový kondenzátor, tak můţe být na vzdálenějším místě třeba střecha 

strojovny.[14] 

 

 6.2 Schéma zapojení kondenzační turbíny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Chladící smyčka kondenzátoru pro případ udrţování co nejniţšího tlaku kondenzace. 

2 - Hladící smyčka kondenzátoru pro případ vyuţití kondenzačního tepla. 

Ch - Chladící zařízení (chladící věţ, vzduchový kondenzátor) 

S.T. - Spotřebič tepla. Tento způsob zapojení je běţný u turbín v teplárnách. 

 

Smyčka 2 se zapíná jenom při potřebě tepla, většinou v zimě, kdy je teplo potřebné 

k vytápění. Kdyţ není potřeba ohřáté vody, zapojujeme do oběhu smyčku 1, kde se maří 

kondenzační teplo v chladiči. Cílem smyčky 1 je také udrţování nejniţší teploty 

kondenzace pro dosaţení co největší účinností oběhu.[14] 

  

Obrázek 6.1:Zapojení kondenzační parní turbíny [14] 
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7. Parametry pro bilancování parních turbín 

Pro výčet parametru jsem pouţíval normu ČSN 08 0000 [13] 

 7.1 Základní parametry  

a) Výkon – U turbín pohánějících turboalternátor je to činný výkon na svorkách 

turboalternátoru (kW, MW). 

b) Ekonomický výkon – Výkon, pro který je proveden základní termodynamický 

výpočet lopatkování (kW, MW). 

c) Otáčky – Otáčky rotoru turbíny (1/min). 

d) Tlak vstupní páry – Tlak páry těsně před vstupními rychlozávěrnými ventily 

turbíny (bar, kp/cm
2
). 

e) Teplota vstupní páry – Teplota páry těsně před vstupními rychlozavěrnými 

ventily turbíny (°C). 

f) Teplota přihřáté páry – Teplota páry těsně před záchytnými ventily turbíny (°C). 

g) Protitlak – Tlak páry ve výstupním průřezu hrdla turbíny. Protitlak se povaţuje 

za základní parametr jen u protitlakových turbín (bar, kp/cm
2
). 

h) Teplota chladicí vody – Teplota vody na vstupu do kondenzátoru (°C). 

i) Hmotnostní průtok chladicí vody – Hmotnost vody vstupující do kondenzátoru 

za jednotku času (kg/s, t/h). 

j) Teplota napájecí vody – Teplota vody na výstupu z ohřívacího systému napájecí 

vody (°C). 

k) Tlak páry regulovaných odběrů – Tlak páry na výstupní straně zpětných orgánů 

v odběrových potrubích (bar, kp/cm
2
). 

l) Hmotnostní průtok páry regulovaného odběru – Hmotnost páry odebírané 

z regulovaného odběru turbíny za jednotku času (kg/s, t/h). 

 7.2 Jmenovité hodnoty 

a) Jmenovitý výkon – Největší zaručený trvalý výkon turbíny. 

b) Jmenovité otáčky – U turbín pohánějících turboalternátor se rovnají jmenovité 

otáčky turbíny. 

c) Jmenovité hodnoty ostatních základních parametrů – Tlak a teploty vstupní 

páry, teploty přihřáté páry, protitlaku, teploty a průtok chladící vody a teploty 

napájecí vody jsou hodnoty, při kterých výrobce zaručuje spotřebu páry nebo tepla.  
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 7.3 Nejvyšší a nejnižší hodnoty tlaků a teplot.  

  

a) Nejvyšší trvalé: protitlak a tlaky regulovaných odběru – Přípustné hodnoty, 

při kterých musí být turbína schopna trvalého provozu. 

b) Nejvyšší přechodné: tlak a teplota vstupní páry, teplota přihřáté páry, 

protitlak a tlaky regulovaných odběrů – Přípustné hodnoty, při kterých musí být 

turbína schopna provozu s časovým omezením. 

c) Nejvyšší teplota chladicí vody – U konvenčních turbín – teplota chladicí vody, 

při které turbína musí být schopna dávat jmenovitý výkon při dodrţení podmínek 

uvedených v ČSN 08 0010. U kondičních turbín s jedním nebo dvěma 

regulovanými odběry páry – teplota chladicí vody, při které turbína musí být 

schopna trvale dávat výkon příslušný provozu bez regulovaného odběru 

při dodrţení podmínek uvedených v ČSN 08 0012 a ČSN 08 0014. 

d) Nejvyšší teplota napájecí vody – Teplota napájecí vody, která se můţe 

vyskytnout při dodrţení podmínek uvedených v ČSN 08 0010, ČSN 08 0012 

a ČSN 08 0014. 

e) Horní (dolní) mez tlaku páry regulovaného odběru – Tlak páry, při kterém se 

zaručuje např. dosaţení jmenovitého výkonu a jmenovitého průtoku páry 

regulovaného odběru, pokud ostatní parametry mají jmenovité hodnoty. 

f) Horní (dolní) mez protitlaku – Protitlak, při kterém je zaručen trvalý provoz se 

jmenovitým výkonem při jmenovitém stavu vstupní páry. [13] 

 

 7.4 Změny otáček a výkonu 

a) Poměrná změna otáček – Změna otáček daná vzorcem.  

    
      

  
                   [-] (1) 

 kde:  n1  - Otáčky v prakticky ustáleném stavu před přechodným jevem. 

         n2  - Otáčky v prakticky ustáleném stavu po přechodném jevu. 

         nj  - Jmenovité otáčky.  
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b) Poměrná změna výkonu – Změna výkonu je daná vzorcem. 

    
      

  
           [-] (2) 

kde:  P1  - Výkon stroje v prakticky ustáleném stavu před přechodným jevem. 

         P2  - Výkon stroje v prakticky ustáleném stavu po přechodném jevu. 

         Pj  - Jmenovité Výkon stroje. 

c) Největší přechodná poměrná změna otáček – Změna otáček daná vzorem. 

     
      

  
           [-] (3) 

kde:  nm  - největší otáčky v průběhu přechodné jevu, znázorněného ve vzorci [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Největší trvalá poměrná změna otáček – Změna otáček daná vzorcem. 

 

    
      

  
           [-] (4)  

kde: podle (obrázku 14)  - n0 otáčky při chodu naprázdno. 

  

Obrázek 6.1: Přechodová křivka 
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e) Statická charakteristika vazby „otáčky-výkon“ – Vyjadřuje závislost 

poměrných otáček na poměrném výkonu u samostatně pracujícího turbosoustrojí. 

 

kde: P – libovolný výkon 

       n – otáčky příslušného výkonu P 

 

 

 

 

 

f) Strmost statické charakteristiky vazby „otáčky-výkon“ – Strmost daná 

vzorcem. 

 

   
    

    
           [-] (5) 

g) Statická charakteristika vazby „výkon-otevření měniče výkonu“ – Vyjadřuje 

závislost poměrného výkonu na otevření měniče výkonu při n = nj = konst. 

Otevření měniče výkonu je stanoveno buď dobou působení elektrického impulsu, 

nebo velikostí signálu.  

 kde: m otevření měniče výkonu 

       mj jmenovité otevření měniče výkonu 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 6.2: Závislost poměrných otáček na poměrném výkonu. 

Obrázek 6.3: charakteristika výkonu- otevření měniče výkonu 
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h) Strmost statické charakteristiky vazby „výkon-otevření měniče výkonu“ – 

Strmost daná vzorcem. 

   
    

   
             [-] (6) 

viz: (Obrázek 8: charakteristika výkonu- otevření měniče výkonu) 

i) Jmenovitá strmost statické charakteristiky vazby „výkon-otevření měniče 

výkonu“ – Strmosti je daná vzorcem. 

    
 

   
             [-] (7) 
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8. Bilancování 

 K bilancování jsem dostal zadanou parní protitlakovou turbínu s jedním odběrem. 

U prvních změřených hodnot provedu plnou výpočtovou část se vzorci a odůvodněním.  

U dalších dvou uţ jenom shrnu výsledky do přehledných tabulek. 

Proč se vlastní bilancování provádí. 

1. Měsíční uzávěrky. 

 Sledování stavu zařízení. 

 Výhledy na další období. 

2.  Výkaznictví parametrů výroby elektřiny a tepla kvůli dotacím a příspěvkům. 

 KVET – kombinovaná výroba elektřiny a tepla. 

 Minimální účinnosti výroby elektrické energie a tepla.  

 

 8.1 Schéma a popis bilance parní protitlaké turbíny s pomocnými 

prvky. 

 Červená čárkovaná čára nám ohraničuje oblast pro vlastní bilancování. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Těleso turbíny. 

2. Generátor 

3. Redukční a chladicí stanice. 

4. Kondenzátor ucpávkové páry. 

  

Obrázek 7.1: Schéma bilance parní protitlaké turbíny 
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 8.2 Zadané hodnoty. 

Činný výkon               

Průtok páry na vstupu:       ̇               

Průtok páry z 1. odběru za RCHS      ̇            

Průtok kondenzátu z ucpávkové páry     ̇            

Teplota páry na vstupu               

Teplota páry z 1. odběru               

Teplota páry v protitlaku               

Teplota páry z 1. odběru v místě odběru                      

Teplota páry z 1. odběru za vstřikem               

Teplota vstřiku              

Teplota kondenzátu z ucpávkové páry                     

Tlak páry na vstupu               

Tlak páry z 1. odběru               

Tlak páry v protitlaku                

Tlak páry z 1. odběru v místě odběru                    

Tlak páry z 1. odběru za redukčním ventilem                  

Tlak páry z 1. odběru za vstřikem                        

Tlak vstřiku                

 

Obrázek 7.2: Schéma se zadanými hodnotami  
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8.3 Vlastní výpočet. 

 Pro výpočet budeme pouţívat program EES. Výpočet začneme spočtením entalpií 

a entropii. Entalpie byla vypočtena na základě změřené průměrné teploty a průměrného 

tlaku v aplikaci EES dle standartu IAPWS. 

 Obecná rovnice pro výpočet entalpie 

 

                    [kJ/mol] (8) 

kde: 

U – vnitřní energie. 

p – tlak.  

V – objem.  

 

1. Entalpie v místě vstupu. 

   3265       

2. Entalpie z 1. odběru. 

             

3. Entalpie v protitlaku. 

              

4. Entalpie v 1. odběru v místě odběru. 

                 

5. Entalpie za redukčním ventilem. 

                  

6. Entalpie za vstřikem. 

                  

7. Entalpie vstřiku. 

                 

8. Entalpie kondenzátu ucpávkové páry. 
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Dalším, krokem bude spočtení entropií. Obecný vzorec pro entropie: 

   
  

 
           [J/K] (9) 

kde: 

∆S – změna entropie. 

∆Q – množství energie dodané systému zvnějšku. 

T – absolutní teplota. 

 

1. Entropie v místě vstupu. 

                  

2. Entropie z 1. odběru. 

                  

3. Entropie v protitlaku. 

                   

4. Entropie v 1. odběru v místě odběru. 

                       

5. Entropie za redukčním ventilem. 

                       

6. Entropie za vstřikem. 

                       

 

Spočítali jsme si základní entalpie a entropie a nyní můţeme udělat základní bilanci 

vstřiku.  

Bilance vstřiku 

Bilance vstřiku děláme z důvodu regulovaného odběru, abychom dostali poţadovanou 

teplotu. 

     ̇       ̇       ̇         [t/h](10) 

      ̇            ̇          
̇              [t/h](11) 

 

Vidíme, ţe máme dvě rovnice (10,11) o dvou neznámých tj. průtok za redukčním ventilem 

     ̇  a průtok vstřiku     ̇ . Vyřešíme rovnici a dopočítáme.
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     ̇       ̇       

      ̇           ̇                   

Po matematických úpravách nám pak vyjdou průtoky: 

   ̇                 

     ̇              

 

Hmotová bilance Turbogenerátoru(TG). 

Pro hmotovou bilanci TG musíme vypočítat průtok v protitlaku    ̇ . To uděláme 

jednoduše: Od vstupujícího průtoku odečteme průtok odběru a průtok ucpávkové páry,  

jak vidíme v rovnici (12). 

      ̇      ̇    

  ̇   ̇       ̇       ̇            [t/h](12) 

  ̇                   

  ̇                

 

Energetická bilance. 

Abychom dostali jednotu energie, musíme vynásobit hmotnostní průtok v základních 

jednotkách tj. [kg/s] s entalpie, která má jednotku [kJ/kg]. Po vynásobení nám vznikne 

jednotka [kJ/s] tj. [kW], tato jednotka uţ je jednotkou energetickou pro lepší vyhodnocení 

výsledku. 

 

Přepočet z [t/h] na [kg/s]: 

 

 
 
    

    
  

  

 
 

vzorový převod:  

 

     
 

 
 
    

    
       

  

 
 

Vypočteme dílčí výkony na vstupu, v odběru, na výstupu a ucpávkové páry. 

Obecně: 

    ̇                             [kW](13) 

 

    ̇                                   

       ̇         
                           

    ̇                                

         ̇                                
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Kdyţ jsme si vypočítali jednotlivé energie, můţeme dál vypočítat výkon turbogenerátoru. 

Ten se spočte tak, ţe od vstupního výkonu odečteme výkon odběru, výstupu v protitlaku 

a ucpávkové páry.  

 

           
           

                                                      

Nyní si můţeme vypočítat účinnost naší protitlaké parní turbíny jako poměr činného 

výkonu k výkonu turbogenerátoru. 

  
   

   
 

    

    
                  [%] (13) 

Dále vypočteme tepelný výkon, je to vlastně obrácená hodnota účinnosti. 

   
   

   
 

    

    
                          [kW] (14) 

Výsledek 1,102 kW znamená, ţe na 1kW elektrickou potřebujeme 1,102 kW teplených. 

V praxi se spíš vyuţívá jednota [GJ/MWh], tuto jednotku lehce dostaneme, kdyţ: 

         
    

           
   

    
    potom bude jednotka [GJ/MWh], kdyţ dosadíme: 

        
    

      
    

    
        [GJ/MWh]      [GJ/MWh] (15) 
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8.4 Grafy T-s a h-s

Obrázek 7.3: h-s diagram 

 

Obrázek 7.4:T-s diagram 
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Obrázek 7.5:h-s digram v detailu 

Obrázek 7.6: T-s diagram v detailu 



 

41 

 

8.5 Hodnoty z druhého měření. 

Činný výkon               

Průtok páry na vstupu:       ̇               

Průtok páry z 1. odběru za RCHS      ̇             

Průtok kondenzátu z ucpávkové páry     ̇            

Teplota páry na vstupu               

Teplota páry z 1. odběru              

Teplota páry v protitlaku               

Teplota páry z 1. odběru v místě odběru                      

Teplota páry z 1. odběru za vstřikem               

Teplota vstřiku              

Teplota kondenzátu z ucpávkové páry                     

Tlak páry na vstupu               

Tlak páry z 1. odběru              

Tlak páry v protitlaku                

Tlak páry z 1. odběru v místě odběru                   

Tlak páry z 1. odběru za redukčním ventilem                  

Tlak páry z 1. odběru za vstřikem                        

Tlak vstřiku                

Vytvoříme si tabulku s entalpiemi a entropiemi. 

Tabulka 8.1: entalpie a entropie 

Entalpie      [kJ/kg] 

 

Entropie     [kJ/(kg ∙K)] 

   3237    6,85 

   3052    7,18 

   2922    7,34 

      3052       7,18 

      3052       7,12 

      3019       7,06 

      441   

       202   
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Dále si uděláme tabulku s veškerými bilancemi. 

Tabulka 8.2: Bilance 

Bilance vstřiku [t/h] 

   ̇  0,0164 

     ̇  1,304  

Hmotová bilance [t/h] 

  ̇  17,63 

Energetická bilance [kW] 

   17 201 

      1105 

   14 305 

     11,24 

 

 

Výkon turbogenerátoru.  

 

           
           

                                           

Účinnost. 

  
   

   
 

    

    
                 

Tepelný výkon. 

   
   

   
 

    

    
                   

         
    

           
   

    
     

        
    

      
    

    
        [GJ/MWh]  

 

 Na 1kW elektrickou potřebujeme 1,162 kW teplených  
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8.6 Výsledné hodnoty z třetího měření. 

Činný výkon              

Průtok páry na vstupu:       ̇               

Průtok páry z 1. odběru za RCHS      ̇             

Průtok kondenzátu z ucpávkové páry     ̇            

Teplota páry na vstupu               

Teplota páry z 1. odběru              

Teplota páry v protitlaku               

Teplota páry z 1. odběru v místě odběru                      

Teplota páry z 1. odběru za vstřikem               

Teplota vstřiku              

Teplota kondenzátu z ucpávkové páry                   

Tlak páry na vstupu               

Tlak páry z 1. odběru             

Tlak páry v protitlaku                

Tlak páry z 1. odběru v místě odběru                   

Tlak páry z 1. odběru za redukčním ventilem                  

Tlak páry z 1. odběru za vstřikem                        

Tlak vstřiku                

 

Vytvoříme si tabulku s entalpiemi a entropiemi. 

Tabulka 8.3: entalpie a entropie 

Entalpie      [kJ/kg]  Entropie     [kJ/(kg ∙K)] 

   3201    6,79 

   3026    7,23 

   2940    7,37 

      3026       7,22 

      3026       7,08 

      3019       7,06 

      441   

       217   
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Dále si uděláme tabulku s veškerými bilancemi. 

Tabulka 8.4: Bilance 

Bilance vstřiku [t/h] 

   ̇  0,0027 

     ̇  1,027 

Hmotová bilance [t/h] 

  ̇  13,92 

Energetická bilance [kW] 

   13 469 

      863 

   11 369 

     12,1 

 

 

Výkon turbogenerátoru.  

 

           
           

                                        

Účinnost. 

  
   

   
 

   

    
                 

Tepelný výkon. 

   
   

   
 

    

   
                   

         
    

           
   

    
     

        
    

      
   

    
       [GJ/MWh]  

Na 1kW elektrickou potřebujeme 1,124kW teplených  
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8.7 Shrnutí měření  

Jak lze vidět, tak účinnost dosahuje v našem měření největší hodnoty 90,7 [%] při činném 

výkonu 2696 kW a nejmenší hodnoty 79% při činné výkonu 968 kW. Z toho lze usoudit, 

ţe čím bude výkon větší, takový který jsou schopna turbína maximálně vyvinou,  

aby nedošlo k deformacím tím bude účinnost vyšší. 

 

Tabulka 8.5:Srovnání výsledků 

činný výkon [kW] účinnost [%] potřeba kW tepelných 

2696 90,7 1,102 

1530 86 1,162 

968 79 1,124 
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9.1Porovnání energetické bilance 

 K porovnání mi poslouţí kondenzační parní turbína s dvěma odběry, kde hodnoty 

převezmu z bakalářského projektu: Energetické bilance kondenzační parní turbíny 

s dvěma odběry od Patrika Richlého. Porovnávat budu body bilance, které odpovídají 

bodům bilance druhé turbíny. 

9.1 Odpovídající si body zadané a vypočtené energetické bilance 

  
Tabulka 9.1: Zadané hodnoty obou bilancí 

Zadané hodnoty obou bilancí. 

Body odpovídající bilancím Protitlaká Kondenzační 

Činný výkon 2696 [kW] 4901 [kW] 

Průtok páry na stupu 27,17 [t/h] 39,94 [t/h] 

Teplota páry na  vstupu 418,3 [°C] 438,9 [°C] 

Teplota páry z 1. odběru 307,1 [°C] 399,8 [°C] 

Tlak páry na vstupu 3521 [kPa] 3583,67 [kPa] 

Tlak páry z 1. odběru 1202 [kPa] 1156,67 [kPa] 

 

Z tabulky lze snadno vyčíst, ţe kondenzační parní turbína bude pro větší vyuţití z důvodu 

jejího činného výkonu, které je skoro o 2300 kW větší. Taky všechny vstupní hodnoty, 

jsou vyšší.  

  

Tabulka 9.2: Vypočtené hodnoty obou bilancí 

Vypočtené hodnoty obou bilancí. 

Body odpovídající bilancím Protitlaká Kondenzační 

Entalpie na vstupu 3265 [kJ/kg] 3311,5 [kJ/kg] 

Entalpie z 1. odběru 3062 [kJ/kg] 3261,5 [kJ/kg] 

Výkon turbogenerátoru 2971[kW] 4969 [kW] 

Účinnost turbíny 90,7[%] 98,64 [%] 

Tepelný výkon 1,102[kW] 1,014 [kW] 

 

Z tabulky můţeme vyčíst výkon turbogenerátoru, u kondenzační parní turbíny  

je o 2000 kW větší, to odpovídá předchozímu tvrzení, ţe kondenzační turbína je 

pouţívána pro větší účely. Účinnost 98,64 %, která je u kondenzační turbíny, je značně 

velká z důvodu její dobré konstrukce a taky proto, ţe pára pak kondenzuje a dále se 

vyuţívá. Poté bude celková účinnost i s kondenzátem 63,5 %. Přitom protitlaká bude mít 

pořád 90,7%.  
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Závěr 

 V mém bakalářském projektu jsem se snaţil z úvodu čtenáře seznámit s historií 

parních turbín – jak probíhal jejích vývoj jak ve světovém měřítku, tak i u nás na českém 

území. Dále jsem popsal dva základní pracovní principy, kterými jsou akční a reakční 

účinek. V dnešní době se uplatňuje více akční účinek. 

 V dalších kapitolách je uvedené základní rozdělení turbín dle normy a také 

popsaný základní parametry pro bilancování turbíny, také podle normy. Dále jsem taky 

popsal tři základní typy parních turbín – kondenzační, protitlaká a odběrová. 

 V posledních kapitolách jsem sestavil výpočet pro energetické bilancování 

protitlaké parní turbíny a porovnal ji s energetickou bilancí kondenzační parní turbíny 

se dvěma odběry. Pro vlastní bilanci jsem pouţíval program EES, který byl značné 

vhodný pro zjednodušení postupu výpočtu, a také pro vykreslení základních grafů jako 

jsou T-s a h-s digramy. Z kapitoly bilancováni můţeme vyčíst, ţe účinnost naší turbíny  

se liší podle činného výkonu a největší účinnost tj. 90,7 [%] byla při činném výkonu  

2696 kW, a při tomto výkonu budeme potřebovat na 1kW elektrické energie 1,102 kW 

tepelné energie.   

 Jak je vidět, tak problematika parních turbín je značné obsáhla a vlastní 

energetické bilancování parních turbín velmi důleţité, jak z důvodu finančních odměn 

ve formě dotací, tak z důvodu energetického vyuţití a výroby tepelné a elektrické energie. 
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