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Abstrakt 

V této bakalářské práce je řešeno využití plynových turbín v energetice. Práce se skládá ze 

dvou základních částí – teoretické a praktické. V teoretické části dochází k objasnění 

základních údajů o plynových turbínách, a to jejich historie, principu funkce, rozdělení podle 

různých hledisek. Je zde vysvětlen Braytonův oběh a jeho carnotizace. V praktické části jsou 

charakterizované turbíny daných výkonových kategorií. Poslední část se zabývá paroplynem, 

jenž je špičkovým využitím plynových turbín.  
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Spalovací turbína, turbína, spalovací komora, kompresor, Braytonův tepelný oběh, 

proplynový oběh 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the use of gas turbines in power industry. This thesis consists of 

two parts - theoretical and practical. In the theoretical part, the basics of gas turbines is clarified 

(their history, principles, classification according to various criteria). Brayton cycle and its 

carnotazion is explained too In the practical part the turbines are characterized by performance 

categories. The last part of thesis deals with the steam-gas, which is the top in the using of gas 

turbines. 
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce s názvem „Využití plynových turbín v energetice“ je formou 

rešerše charakterizovat plynové turbíny, jejich rozdělení a využití především podle výkonu. 

V první části jsem popsal historický vývoj plynových turbín, až po počátky jejich 

průmyslového využití, kdy se začaly plynové turbíny vyvíjet zejména jako energetické 

zařízení pro výrobu elektrické energie, především jako špičkové zdroje s rychlým najetím na 

maximální výkon. 

Další část obsahuje základní informace o plynových turbínách, jakožto o energetických 

zařízeních přeměňující tepelnou energii obsaženou v plynu na mechanickou energii hřídele 

sloužící k pohánění generátoru nebo jiného zařízení. Je zde hlouběji popsán princip funkce 

plynových turbín a také zde uvádím jejich rozdělení dle různých hledisek. V další části se 

zabývám Braytonovým oběhem, který nejblíže popisuje tepelný oběh plynových turbín. 

Důležitou části je Carnotizace Braytonova oběhu neboli zvyšování účinnosti, které lze 

provádět metodami jako je například dělená expanze a dvojí ohřátí pracovního plynu, dělená 

komprese s mezichlazením, zvyšování tlaku vzduchu na vstupu do spalovací komory a ohřátí 

spalovacího vzduchu pomocí výměníku tepla. 

V praktické části se zabývám využitím plynových turbín, a to od těch s nejmenším výkonem 

až po ty s největším výkonem. Turbíny nejmenších výkonů jsou tzv. mikroturbíny, které jsou 

charakteristické především svou jednoduchostí a univerzálností. Ve své práci se zmiňuji o 

mikroturbínách C30, C65, C200 od firmy Capstone, která je největší firmou zaměřenou na 

mikroturbíny. V další části práce popisuji turbíny s větším výkonem, a to do 10 MW. V této 

oblasti dominuje americká firma Solar Turbines Inc., která předčila konkurenci s vývojem 

turbíny s rekuperátorem, která dosahuje vyšší účinnosti oproti jiným turbínám obdobného 

výkonu. Předposledním výkonovým rozsahem turbín, kterým se zabývám, jsou turbíny 

s výkonem od 10 MW do 100 MW. V této oblasti dosahuje nejvyšší účinnosti turbína typu 

Trent 60 od firmy Rolls-Royce. Kromě ní se také zmiňuji o turbíně SGT-750 od německé 

firmy Siemens. Jedná se o nejnovější typ turbíny od této firmy s velmi nízkými emisemi. Jako 

poslední řeším turbíny s výkonem nad 100 MW. Na hranici 100 MW se pohybuje turbína 

LMS 100 od americké firmy GE Energy, která v samostatném provozu dosahuje nejvyšší 

účinnosti. Velmi významnou turbínou v této oblasti je turbína SGT5-8000H o výkonu 375 

MW od firmy Siemens. Díky ní se firma Siemens významně zapsala do historie plynových 

turbín. V závěru praktické části se zabývám paroplynovými elektrárnami. Jedná se o 

nejefektivnější využití plynových turbín, jelikož dochází k maximálnímu využití teploty 

spalin.  
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V závěru práce shledávám, že historický vývoj plynových turbín je velkým přínosem pro 

součastný energetický průmysl a v budoucnu se dá očekávat jejich další rozvoj, který určitě 

přinese jejich ekonomičtější a účinnější využívání. 
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2 Historie spalovací a plynové turbíny 

V roce 1791 byl patentován princip spalovací turbíny Angličanem Johnem Barberem. 

V roce 1902 bylo uvedeno do provozu plnící dmychadlo pro pístový motor, které bylo 

poháněno plynovou turbínou. Roku 1905 vyrobila pařížská firma Société anonyme des 

Turbomoteurs první pokusnou spalovací turbínu pracující s rovnotlakým spalováním. Turbína 

měla účinnost jen 3%, palivem byl petrolej a její výkon byl okolo 400 koní při 4250 otáčkách 

za minutu. Konstruktéři této turbín byli inženýři Armangeu a Lemal. Uvedená firma znalosti 

použila také pro zkonstruování malých turbínek sloužících k pohonu torpéd. 

O 6 let později, to je v roce 1909, spatřila světlo světa spalovací turbína se spalováním za 

konstantního objemu, jejímž konstruktérem byl inženýr Holzwarth. Tento inženýr využil při 

své práci skutečnost, že spalování výbušné (periodické jako u spalovacího motoru) má vyšší 

tepelnou účinnost než u rovnotlakého spalování (to je v tomto případě kontinuální). I když 

toto soustrojí mělo účinnost již vyšší, to je zhruba 14%, vzhledem ke komplikacím 

technického charakteru se používá jen zřídka. 

Na konci první světové války francouzská firma Rateau zkonstruovala a vyrobila turbínu, 

kterou poháněly výfukové plyny leteckého motoru pro pohon přeplňovacího 

turbokompresoru. Své uplatnění našly turbíny také při stavbě lodí (nejprve parní potom i 

plynové). Koncem 30. let švédská firma Götawerken a také švýcarská firma Sulzer použily 

přeplňovaný dvoutaktní diesel pro pohon přeplňovacího kompresoru. Spaliny z motoru 

poháněly turbínu, která následně roztáčela lodní šroub. Švýcarská firma Brown Boweri & Cie 

v roce 1941 použila turbínu při výrobě lokomotiv. 

Velmi významnou oblastí, ve které spalovací turbíny našly své uplatnění, je energetika. V 

roce 1933 švýcarská firma Brown Boweri & Cie postavila pokusnou jednotku na spalování 

kychtového plynu (firma měla zkušenosti s Holzwarthovými turbínami. Parní generátor typu 

‚‚Velox‘‘ byl vlastně ‚‚vedlejším‘‘ výsledkem zkoušek. Díky vlastnostem spalovacích 

turbínových soustrojí se začaly stavět elektrárny pro špičkové odběry. Jedna z prvních byla 

postavena ve Švýcarsku v letech 1938-1939 firmou Brown Boweri & Cie. Měla výkon 4000 

kW a nachází se v Neuchatelu. 

Provozní neúspěch byl zaznamenán ve výstavbě turbín, které by spalovaly uhlí nadrcené na 

prášek. Ovšem dodnes neexistuje materiál, který by byl při tak vysokých teplotách, kterých v 

plynových turbínách dosahujeme, schopen odolávat intenzivnímu otěru popílku obsaženého 

ve spalinách. 

Díky výhodám, které turbíny přinášely, se velmi rozšířily. 
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2.1 Plynová turbína od firmy Brown Boweri & Cie o výkonu 4000 kW 
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3 Plynová turbína 

Vzhledem k tomu, že v plynové turbíně dochází k přeměně tepelné energie, bývá označována 

i jako tepelná. 

3.1 Základní informace 

Dá se říci, že plynová turbína je rychloběžný lopatkový stroj přeměňující tepelnou energii 

obsaženou v plynu na mechanickou energii, která následně pohání elektrický generátor, 

turbokompresor, čerpadlo atd. Kromě turbíny plynové známe ještě turbíny parní (přeměňuje 

tepelnou energii obsaženou v páře) a vodní (přeměňuje mechanickou energii obsaženou ve 

vodě). 

Plynové turbíny jsou kompatibilní a efektivní stroje, jelikož i přes svou nízkou hmotnost, 

rozměry a cenu dosahují vysokých výkonů s velkou účinností. Existují turbíny velmi malých 

rozměrů tzv. mikroturbíny, jejichž výkony se pohybují od desítek kW, ale také klasické 

plynové turbíny s výkonem dosahujícím téměř 400 MW. 

3.2 Princip funkce 

Hlavní části plynové turbíny tvoří kompresor, spalovací komora a turbína. 

Kompresor nasává okolní vzduch a stlačí jej na vyšší tlak, při čemž dochází i ke zvyšování 

teploty. Následně je tento stlačený vzduch veden do spalovací komory. Ve spalovací komoře 

se průběžně ke vzduchu přivádí palivo (většinou zemní plyn), dochází ke spalování této 

směsi, roste teplota a vytváří se spaliny. Takto vzniklé spaliny proudí přes lopatky turbíny, 

které předávají svou energii (především kinetickou) a roztáčí ji. Roztočená turbína svou 

mechanickou energií pohání generátor. 
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3.1 – Schéma plynové turbíny 

3.3 Rozdělení plynových turbín 

Plynové turbíny rozlišujeme dle několika hledisek: 

1. dle látky, která prochází turbínou 

a) spalovací – spaliny vzniklé ve spalovací komoře rovnou proudí na lopatky 

turbíny tzv. otevřený okruh 

b) plynové – spaliny vzniklé ve spalovací komoře nám přes výměník ohřívají 

plyn, který dále proudí na lopatky turbíny tzv. uzavřený okruh 

c) expandéry – je bez spalovací komory a turbokompresoru, je napojena na 

externí zdroj tlakového plynu 

2. dle rozsahu využití tepla 

a) bez výměníku - nižší účinnost, jednodušší 

b) s výměníkem - vyšší účinnost, složitější 

3. dle použitého paliva 

a) plynná paliva – nejčastěji se používá zemní plyn, může být použit i bioplyn 

b) kapalná paliva - nejčastěji se používá topný olej, mazut, nafta a jiné. Velkou 

nevýhodou je zvýšená možnost vzniku koroze. 
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c) pevná paliva – nejčastěji se používá uhlí, které se zplyňuje. Velkou nevýhodou 

je usazování pevných částeček na lopatkách turbíny. 

3.4 Teplený oběh plynových turbín 

Tepelný oběh plynových turbín nám nejblíže popisuje tzv. Braytonův tepelný oběh, který platí 

pro otevřený oběh plynové turbíny (za konstantního tlaku). Kromě toho oběhu je známý také 

Humphreyův tepelný oběh, který popisuje uzavřený oběh plynové turbíny (za konstantního 

objemu). Dále bude řešen pouze Brayonův tepelný oběh, jelikož je užití otevřeného oběhu 

v praxi častější. 

3.4.1 Braytonův tepelný oběh 

Kolem roku 1870 George Brayton vyvinul pístový motor spalující olej, kde byl prvně užit 

tento tepelný oběh, později nazýván jako Braytonův teplený oběh. 

Pracovním médiem v Braytonově tepelném oběhu je plyn, který nemění své skupenství. Na 

obrázku číslo Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je v T-s diagramu zakreslen Braytonův 

tepelný oběh vycházející ze schématu zakresleném na obrázku Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. 

 

 

3.2 – T-s diagram Braytonova oběhu 
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Na obrázku 3.2 je zjednodušeně zakreslen Braytonů oběh body 1,2‘,3,4‘, kde mezi body 1-2‘ 

a 3-4‘ probíhá izoentropický děj (nemění se entropie plynu). Ale skutečný oběh nám blíže 

popisují body 1,2,3,4, kde se nám mezi body 1-2 a 3-4 mění entropie plynu. 

Mezi body 1-2 dochází ke kompresi okolního vzduchu téměř vždy v axiálním 

turbokompresoru (u mikroturbín radiální), poté pracovní látka vstupuje do spalovací komory, 

kde po přimíchání paliva dochází k izobarickému hoření mezi body 2-3. Vyhořením této 

směsi nám vznikají spaliny, které vstupují na lopatky turbíny, kde expandují mezi body 3-4 a 

poté jsou odvedeny izobaricky do okolí mezi body 4-1. 

Základní vzorce pro zjednodušený výpočet (cp=konstantní) 

Přivedené teplo 

                     

Odvedené teplo 

                     

Zjednodušený výpočet měrné práce 

                                               (J.kg
-1

) 

Zjednodušený výpočet termické (tepelné) účinnosti 

  
 

   
 

       

   
   

   

   
   

          

          
   

     

     

 

Základní vzorce pro skutečný výpočet (cp není konstantní, má v rozdílných bodech určité 

hodnoty podle konkrétní teploty a tlaku) 

Skutečné přivedené teplo  

                          

Skutečné odvedené teplo 

                          

Skutečný výpočet měrné práce 

                                                             

Skutečný výpočet termické (tepelné účinnosti) 
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3.5 Carnotizace Braytonova oběhu 

Jelikož chceme dosahovat co nejvyšší účinnosti v plynové turbíně, provádíme tzv. Carnotizaci 

oběhu. Účinnost ovlivňují hodnoty teplot a tlaků v daných fázích tepelného oběhu, a proto se 

snažíme tyto hodnoty měnit různými způsoby ku prospěchu celkové účinnosti. 

Nejčastěji se používají tyto způsoby: 

a) Dělení expanze a dvojí ohřátí pracovního plynu 

b) Dělení komprese s mezichlazením 

c) Zvýšením tlaku vzduchu na vstupu do spalovací komory 

d) Ohřátí spalovacího vzduchu pomocí výměníku (rekuperátoru) tepla 

A lze použít i jejich kombinace. 

3.5.1 Dělení expanze a dvojí ohřátí pracovního plynu 

Průběh je ve své podstatě z počátku stejný jako klasický Brytonův oběh, ale jelikož je turbína 

rozdělena na dvě části, dochází v první části pouze k částečné expanzi, a poté jsou neúplně 

vyexpedované spaliny vedené do druhé spalovací komory, kde po přidání paliva dochází k 

opětovnému  hoření a nárůstu teploty následně jsou spaliny vedené na druhou část turbíny, 

kde expandují. Při této metodě zůstává práce kompresoru stejná, ale narůstá expanzní práce 

v turbíně. Jelikož do druhé spalovací komory není přiváděn okolní vzduch, probíhá první 

spalování s velkým přebytkem spalovacího kyslíku. 
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3.3 – T-s diagram Braytonova oběhu s dělenou expanzí, dvojí ohřátí pracovního plynu 
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3.4 – Schéma Braytonova oběhu s dělenou expanzí, dvojí ohřátí pracovního plynu 

 

Základní vzorečky pro skutečný výpočet 

Přivedené teplo  

                                                       

Odvedené teplo 

                             

Skutečný výpočet měrné práce 

                                                       

                                      

Skutečný výpočet termické (tepelné účinnosti) 

    
   

  
 

     

  
 

                 

           
 

                   

           

 
                                           

                           

 

 

Nevýhodou je, že na konci oběhu odvádíme spaliny o vysoké teplotě do okolí, proto je 

vhodné využít toto odpadní teplo například pro ohřev teplé užitkové vody, nebo k ohřevu 

spalovacího vzduchu viz níže. 

3.5.2 Dělení komprese s mezichlazením 

Při užití tohoto způsobu se sníží příkon kompresoru, ale také nám klesne teplota vzduchu na 

vstupu do spalovací komory. Snížení příkonu kompresoru má však vyšší vliv na celkovou 

účinnost než nežádoucí pokles teploty. Ovšem další nevýhodou je složitost kompresního 

zařízení a jeho regulace, což vede k vyšším nákladům. 
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3.5 – T-s diagram Braytonova oběhu s dělenou kompresí s mezichlazením 

 

 

3.6 - Schéma Braytonova oběhu s dělenou kompresí s mezichlazením 
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U zvyšování účinnosti dělenou kompresí platí vzorečky jako u základního Braytonova oběhu, 

ovšem přivedené teplo se nachází mezi body 4-5 a odvedené teplo mezi body 6-1. 

 

3.5.3 Zvýšení tlaku vzduchu na vstupu do spalovací komory 

Při užití tohoto způsobu nám roste kompresní práce, a tím kvalita a cena použitého 

kompresoru. Nevýhodou je nárůst teploty vzduchu před vstupem do spalovací komory, tím 

nám klesá podíl přivedeného tepla ve spalovací komoře, jelikož jsme omezení maximální 

teplotou spalin, kterou jsou schopny snést lopatky turbíny. Aby se předešlo nárůstu teploty 

spalovacího vzduchu, je vhodné tuto metodu kombinovat s mezichlazením při kompresy,  

čímž zvýšíme výkon. 

 

3.7 – T-s diagram Braytonův oběh zvyšování tlaku za kompresorem 

U užití tohoto způsobu platí také vzorečky Braytonova oběhu jen se mění jednotlivé hodnoty. 

3.5.4 Využití teploty spalin k ohřevu spalovacího vzduchu 

Při užití tohoto způsobu využíváme teploty spalin k ohřevu přiváděného spalovacího vzduchu 

za kompresorem (před spalovací komorou), a tím nám klesá potřebné množství přivedeného 

tepla ve spalovací komoře, tedy množství paliva. Ohřev vzduchu probíhá ve výměníku často 

nazývaným jako regenerátor nebo rekuperátor. Zjednodušeně řečeno snižujeme množství 

přivedeného a odvedeného tepla při zachování stejného množství vykonané práce. Tento 

způsob je možné využívat pouze tehdy, je-li teplota spalin odváděných z turbíny vyšší než 

teplota vzduchu za kompresorem. Tedy při zvyšování tlakových poměrů (roste teplota 

vzduchu za kompresorem) klesá účinnost této metody. 
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3.8 – T-s diagram Braytonova oběhu s přihříváním spalovacího vzduchu spalinami 

 

 

3.9 – Schéma Braytonova oběhu s přihříváním spalovacího vzduchu spalinami 
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Základní vzorce pro skutečný výpočet: 

Regenerační teplo 

                                                             

Přivedené teplo 

                              

Odvedené teplo 

                              

Měrná práce 

                                                        

Výpočet termické (tepelné účinnosti) 
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4 Plynové turbíny v energetice 

Plynové turbíny jsou energetická zařízení přeměňující tepelnou energii paliva na 

mechanickou energii hřídele. Výkonové rozmezí je od desítek kW až po 475 MW (ve vývoji). 

Plynové turbíny rozdělujeme na: mikroturbíny, klasické plynové turbíny do 10 MW, klasické 

plynové turbíny 10-100 MW a klasické plynové turbíny nad 100 MW. 

4.1 Mikroturbíny 

Jedná se o novou generaci plynových turbín. U mikroturbín používáme vysokorychlostní 

generátory, jsou vhodná pro vysoké otáčky, kterými jsou mikroturbíny charakteristické. Díky 

své konstrukční jednoduchosti jsou mikroturbíny spolehlivé, lehké a univerzální zařízení 

s nízkými náklady na údržbu a obsluhu. Mikroturbíny dosahují velmi nízkých emisí a jejich 

umístění nehraje téměř žádnou roli. 

 

4.1 – Jediný pohyblivý díl turbíny Capstone C30 

4.1.1 Hlavní části mikroturbín 

Spalovací komora probíhá v ní hoření. Pod tlakem je do ní přiváděno stlačené palivo se 

vzduchem. Směs je elektricky zapálena a dochází k hoření, během kterého prudce stoupá tlak. 

Na vstupu do mikroturbíny (výstupu z komory) dosahuje teplota spalin 800 – 900 °C. 

Tryska dodává do spalovací komory nebo hořáku palivo. 

Hořák dodává do spalovací komory větších turbín směs paliva a vzduchu. 

Spalovací turbína (expanzní část) – rotační lopatkový stroj, převádí tepelnou a tlakovou 

energii spalin na mecanickou (kinetickou) energii hřídele. 
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Kompresor vzduchu stlačuje vzduch do spalovací komory, nachází se na stejné hřídeli 

poháněcí turbínou. Převádí kinetickou energii hřídele na tlakovou. U mikroturbín převážně 

radiální. 

Výměník (rekuperátor) 

 

4.2 – Princip radiální mikroturbíny, [Šurovský, 2013] 

4.1.2 Dělení plynových mikroturbín 

Dělení miktroturbín je možné mnoha způsoby, záleží na tom, jaké kritérium je pro jejich 

konkrétní užití zásadní. 

Můžeme je dělit například: 

a) Podle el. výkonu – od nejmenších po 370 kWel (ve vývoji) 

b) Na jednohčídelové a dvouhříídelové turbíny 

c) Podle tvaru spalovací komory: válcové nebo prstencové 

d) Podle paliva: ne zemní plyn, bioplyn, bioolej, topný olej (nafta) aj. 

e) Podle generátoru: pomaluběžný synchronní, vysokootáčkový asynchronní 

f) Podle ložisek: vzduchová, mazaná olejem 
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4.1.3 Výrobci a hlavní typy mikroturbín 

Mezi nejvýznamější výrobce mikroturbín patří firmy jako například Capstone Turbine Copr. 

(USA), General Electric (USA), FlexEnergy Inc., Kawasaki Gas Turbines. 

Capstone Turbine Corporation 

Tato firma pochází z USA z Kalifornie, byla založena v roce 1988 a dnešní název nese od 

roku 1995. Jedná se o nějvětšího a nejvýznamějšího výrobce mikroturbín jak u nás tak ve 

světě. Výrobky od Capstone Turbine Corporation jsou charekteristické nízkou hmotností, 

univerzálností a využitím vzduchových ložisek, s vývojem stále se zvyšujcí účinností a 

životností. 

Capstone C30, C65, C200 

Jedná se o nejznáměší typy v oblasti mikroturbín. Zařízení na jedné hřídeli s neúdržbovím 

vzduchovím uložením (vzduchová ložiska). Zařízení dosahují optimální funkčnosti při obsahu 

metanu 35%. Jsou vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Mají vestavěné ochrané relé. 

Vybrané technické informace mikroturbín jsou uvedeny v tabulce 4.1. Tvar spalovací komory 

je prstencový. 

Capstone C30 C65 C200 

Výkon [kW] 30 65 200 

Účinnost [%] 26 29 33 

Příkon v palivu [kW] 127 246 666 

Otáčky turbíny [min-1] 96000 96000 60000 

Přibližná spotřeba paliva [m3N/hod] 12 24 66 

Množství spalin [kg/s] 0.31 0.49 1.33 

Teplota spalin [°C] 275 309 280 

Emise Nox [ppmv] < 9 < 9 < 9 

Hmotnost [kg] 405 758 2270 

Rozměry V x Š x H [mm] 
1900 x 714 x 

1344 

1931 x 762 x 

1956 

2490 x 1700 x 

3660 

Tabulka 4.1 – Tabulka vybraných parametrů turbín C30,C65 a C200 
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4.3 – Prostorový řez turbínami Capstone C30, C65 a C200 

 

 

4.4 - Cpastone C30, C65, C200 

4.2 Klasické plynové turbíny 

Uspořádání klasických plynových turbín roste s výkonem na složitosti. Důležitým rozdílem 

od mikroturbín je, že soustrojí s výkonem nad 250 kW postrádá výměník (rekuperátor) a 

jejich účinnost je značně nižší než u mikroturbín. Jedinou výjimkou je zatím turbína Mercury 

50 od firmy Solar Turbines Inc. U turbín větších výkonů, už se setkáváme převážně s axiální 

řešenou turbínou a kompresorem.  

4.2.1 Hlavní částí klasických plynových turbín 

Hlavní části klasických plynových turbín jsou stejné jako u mikroturbín tedy: Kompresor, 

spalovací komora, turbína, atd. Ovšem konstrukční provedení již může být o mnoho složitější 

především u kompresorů.  
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4.2.2 Dělení klasických plynových turbín 

Stejně jako u mikroturbín je i dělení klasických plynových turbín možná podle nejrůznějších 

hledisek. Mezi nejčastější patří dělení podle: 

a) výkonu: menší (jednotky MW), střední (desítky MW), větší (stovky MW) 

b) konstrukce: stacionární, letecké 

c) použití:  

elektrárenské – zakladní zatížení, špičkové zdroje 

teplárenské – městské, průmyslové 

pro dopravu – lodě, vlaky, letadla, tanky 

pro pohon strojů – kompresorů, čerpadel 

4.2.3 Klasické plynové turbíny od 1 do 10 MW 

Plynové turbíny v tomto rozsahu výkonu se nejčastěji využívají v teplárnách, hutích, 

v chemickém průmyslu a podobně. Také bývají často využívány k pohonu kompresorů nebo 

čerpadel určených pro dopravu surovin. Dále jsou u těchto turbín relativně nízké emise 

pohybující se okolo 25 ppm Nox. 

V této kategorii je zřejmě největší světový výrobce americká firma Solar Turbines Inc, kterou 

vlastní Caterpillar Inc. Mezi další významné a velké výrobce v tomto rozsahu patří také 

například japonská Kawasaki Gas Turbines, anglická Rolls-Royce, americká General Electric, 

americká Pratt a Whitney. 
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Solar Turbines Inc. Mercury 50 

Firma Solar Turbines předběhla konkurenci, když se ji podařilo vyvinout turbínu s výkonem 

4.6 MW s výměníkem (rekuperátorem) tepla, a tak zvýšit její účinnost která přesahuje 38%. 

Vývoj této turbíny podpořilo i ministerstvo energetiky USA. 

Mercurry 50   

Výkon [MW] 4.6 

Účinnost [%] 38.4 

Měrná spotřeba tepla [kJ/kWh] 9351 

Tlakový poměr [-] 9.9 

Množství spalin [kg/s] 17.8 

Teplota spalin [°C] 365 

Emise Nox [ppmv] <25  

Doba najetí [min]  <8 

Hmotnost [kg] 58.8 

Rozměry V x Š x H [m] 11.1 x 2.9 x 3.7 

Tabulka 4.2 - Tabulka vybraných parametrů turbíny Mercurry 50 

 

4.5 – Plynová turbína Mercury 50 
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4.2.4 Klasické plynové turbíny od 10 do 100 MW 

Plynové turbíny v tomto rozsahu výkonu se nejčastěji využívají v městských a průmyslových 

teplárnách, ať už jako hlavní nebo špičkové zdroje. Časté využití nachází také v dopravě 

k pohonu větších lodí a letadel. 

Mezi nejvýznamnější a největší výrobce v tomto rozsahu patří firmy jako například německá 

Siemens Power Generation, americká Pratt & Whitney Power Systems, anglická Rolls-Royce 

a jiné. 

Rolls-Royce Trent 60 

Turbíny typu Trent jsou konstruovány jako aeroderiváty, tedy odvozeny od leteckých turbín. 

Pro snížení emisí Nox se zde využívá vstřikování demineralizované vody do spalovací 

komory. Jedná se o dvou hřídelovou turbínu. Turbína je složena z pěti stupňů nízkotlakého 

kompresoru, čtrnácti stupňů vysokotlakého kompresoru, dvou stupňů vysokotlaké a pěti 

stupňů nízkotlaké turbíny. 

Trent 60 DLE WLE 

Výkon [MW] 63.512 66 

Účinnost [%] 42.4 41.4 

Měrná spotřeba tepla 

[kJ/kWh] 
8322 8669 

Otáčky turbíny [min-1] 3000 3000 

Tlakový poměr [-] 35 35 

Množství spalin [kg/s] 177 180 

Teplota spalin [°C] 416 416 

Emise Nox [ppmv] 25 25 

Doba najetí [min] 10 10 

Hmotnost [kg] 130 130 

Rozměry V x Š x H [m] 26.5 x 4.6 x 18.9 26.5 x 4.6 x 18.9 

Tabulka 4.3 – Vybrané parametry turbíny Trent 60 

 

4.6 – Plynová turbína Rolls-Royce Trent 60 
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Siemens SGT-750 

Jedná se o nejnovější typ turbíny od společnosti Siemens. Je to univerzální jednotka určená 

především pro pohon zařízení a pro výrobu elektrické energie. Je vyrobena z řady 

vyzkoušených kvalitních materiálů, aby bylo dosahováno co nejúspornějšího provozu. 

Turbína je složena z osmi spalovacích komor, třinácti stupňového kompresoru o nízkotlaké a 

vysokotlaké části. 

SGT5-750 

Výkon [MW] 37 

Účinnost [%] 38.7 

Měrná spotřeba tepla [kJ/kWh] 9296 

Otáčky turbíny [min-1] 6100 

Tlakový poměr [-] 23.8 

Množství spalin [kg/s] 113.3 

Teplota spalin [°C] 462 

Emise Nox [ppmv] < 15 

Doba najetí [min] 10 

Hmotnost [kg]   

Tabulka 4.4 – Vybrané parametry SGT-750 

 

4.7 – Plynová turbíny Siemens SGT5-750 

4.2.5 Klasické plynové turbíny nad 100 MW 

Plynové turbíny přesahující výkon 100 MW je nejvíce vhodné využívat pro základní zatížení, 

které pracuje nepřetržitě, ať už v teplárnách nebo elektrárnách. Nejsou už tak vhodné na časté 

změny výkonů nebo dokonce úplné pozastavování chodu. Je to dáno především zvýšenou 

hmotností a také jsou většinou již konstrukčně složitější. 
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Mezi hlavní a největší výrobce plynových turbín s výkonem přesahujícím 100 MW patří firma 

jako například německá Siemens Power Generation, americká General Eletric Energy, 

japonská Mitsubishi Heavy Industries. 

Siemens SGT5-8000H 

Tato turbína se zapsala do historie když v roce 2011, kdy jako první překročila hranici 

účinnosti 60% při paroplynovém zapojení. Další vzácností je dosahovaná teploty spalin až 

1500°C, což klade vysokou náročnost na použité materiály. 

SGT5-800H2 

Výkon [MW] 375 

Účinnost [%] 40 

Otáčky turbíny [min-1] 3000 

Tlakový poměr [-] 19.2 

Množství spalin [kg/s] 829 

Teplota spalin [°C] 627 

Emise Nox [ppmv] 25 

Doba najetí [min] 40 

Hmotnost [kg] 390 

Rozměry V x Š x H [m] 13.1 x 4.9 x 4.9 

Tabulka 4.5 – Vybrané parametry turbíny SGT5-8000H 

 

4.8 – Plynová turbína Siemens SGT5-8000H 
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General Eletrics LMS100 

LMS100 je plynová turbína s mezichlazením vyvinuta jako aeroderivát s účiností dosahující 

44% v samostatném provozu. Tlakový poměr turbíny je 42:1, maximální teplota v turbíně 

dosahuje hranice 1400°C. Turbína je složena z 20 stupňového axiálního kopresoru z toho 6 

stupňů je nízkotlaká část a zbývajcích 14 vysokotlaká část.  

LMS100 PA PB 

Výkon [MW] 104.1 100.1 

Účinnost [%] 43.3 43.7 

Měrná spotřeba tepla 

[kJ/kWh] 
7889 7816 

Otáčky turbíny [min-1] 3000 3000 

Tlakový poměr [-] 40 40 

Množství spalin [kg/s] 227 222 

Teplota spalin [°C] 401 412 

Emise Nox [ppmv] <25 <25 

Doba najetí [min] <10 <10 

Rozměry V x Š x H [m] 39.6 x 6.15 x 16.5 39.6 x 6.15 x 16.5 

Tabulka 4.6 – Vybrané parametry turbíny LMS100 

 

4.9 – Plynová turbína General Eletrics LMS100 
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4.3 Historický vývoj základních parametrů 

4.3.1 Tepelná účinnost 

Elektrárna Neuchatel zprovozněna v roce 1939 dosahovala účinnosti kompresoru 88%, 

účinnost turbíny 89% a tepelné účinnosti 17.4%. Díky postupnému zvyšování vstupní teploty 

na turbínu se podařilo navýšit účinnost na 26% zhruba po 20-ti letém vývoji a postupně se 

účinnost vyvíjela, jak je znázorněno v grafu na obrázku 4.11. 

Díky zvyšování teploty rostla i teplota spalin, která je vhodná k využití v paroplynovém 

cyklu. V roce 1939 se celková účinnost pohybovala mezi 25- 26%. Jelikož v následujících 

letech rostla teplota, stoupala i účinnost paroplynových zařízení, která v roce 1960 dosáhly 

40% hranice a v roce 2011 se firmě Siemens podařilo překročit 60%. 

 

4.10 – Vývojový graf nárůstu tepelné účinnosti 

4.3.2 Teplota na vstupu do turbíny 

Jak je zmíněno výše, teplota na vstupu do turbíny má velký vliv na tepelnou účinnost. 

Navyšování teploty je zejména omezeno materiálem, který musí tyto teploty bezpečně vydržet 

při provozním zatížení. Historický vývoj teplot je znázorněn v grafu na obrázku 4.12. 
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4.11 – Vývojový graf nárůstu teploty na vstupu do turbíny 

4.3.3 Kompresní poměr 

Z počátku byl kompresní poměr průmyslových zařízení na hodnotě 4,2 a docházelo k jeho 

postupnému zvyšování, jak je znázorněno grafem na obrázku 4.13. Významná změna 

započala rokem 1985, kdy se začali v průmyslu využívat plynové turbíny vyvíjené 

z aeroderivátů, které pracují s kompresním poměrem 44:1 i více. Dnes se setkáváme i 

s průmyslovými plynovými turbínami pracující s kompresním poměrem více než 40:1. 
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4.12 – Vývojový graf nárůstu kompresního poměru 

4.3.4 Emise 

V průběhu let se emise plynových turbín stávaly postupně důležitější a to zejména emise Nox. 

Spojené království a Evropská unie neměly do roku 1990 zákonem dané emisní limity. 

V dnešní době se za překročení emisních limitů platí nemalé částky, a proto je při vývoji 

plynových turbín kladen důraz na dosahování co nejnižších hodnot. 

 

4.13 – Vývojový graf změn emisí NOx 
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5 Kombinovaný paroplynový oběh 

Jak je zmíněno výše, plynový oběh pracuje s vysokými teplotami spalin na výstupu z turbíny, 

a proto je toto teplo spalin vhodné využít k ohřátí pracovního media v parním cyklu a tím se 

zvýší celková účinnost. Tudíž plynový cyklus předchází parnímu, zjednodušené schéma je 

zobrazeno na obrázku 5.2 a naznačeno v T-s diagramu na obrázku 5.1. 

 

5.1 – T-s diagram paroplynového oběhu 

 

5.2 - Schéma paroplynového oběhu 
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5.1 Základní typy paroplynových oběhů 

Paroplynové oběhy se využívají především v teplárnách a elektrárnách. 

Paroplynové provedení může být dvojího druhu: 

a) Jednohřídelové 

b) Vícehřídelové 

5.1.1 Jednohřídelové  

Jak lze vidět na schématu 5.3 kompresor, plynová turbína i parní turbína leží na společné 

hřídeli s generátorem 

 

5.3 – Schéma jednohřídelového paroplynového uspořádání 
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5.4 – 3D model jednohřídelového paroplynového uspořádání 

5.1.2 Vícehřídelové 

Na obrázku 5.5 lze vidět schéma vícehřídelového uspořádání, kde je znázorněno, že každá 

turbína je napojena na svůj vlastní generátor 

 

5.5 – Schéma vícehřídelového paroplynového uspořádání 
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5.6 – 3D model vícehřídelového paroplynového uspořádání 

5.2 Paroplynová elektrárna Počerady 

Původní instalovaný výkon elektrárny, která byla vybudována a uvedena do provozu v letech 

1970-1977 byl 6 x 200 MW. V letech 1990-2000 procházela elektrárny značným 

modernizačním a ekologickým programem k dosažení lepších technických parametrů a 

nižších emisí. 

Paroplynový cyklus Počerady o výkonu 880 MW je první projekt svého druhu v České 

republice. Jedná se o vícehřídelové uspořádání řešené se dvěma plynovými turbínami SGT-

4000F, každá o výkonu 284 MW, dva spalinové kotle s výměníkem a jedné parní turbíny o 

výkonu 270 MW. Některé základní informace jsou uvedeny v tabulkách níže. 
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Pára před parní turbínou Atmosférické podmínky 

Množství VT 

páry 141.9 kg/s Teplota okolí 10°C 

Teplota VT páry 550°C Relativní vlhkost 70% 

Tlak VT páry 128.4 bar Tlak vzduchu 987 mbar 

Množství ST 

páry 172.4 kg/s Zemní plyn   

Teplota ST páry 548°C LHV (15°C) 

49,49 

MJ/kg 

Tlak ST páry 28.1 bar Teplota před GT 1300°C 

Množství NT 

páry 27 kg/s Množství 

2 x 14.6 

kg/s 

Teplota NT páry 290°C Garantované parametry 

Tlak NT páry 4 bar Hrubá účinnost 58.4% 

Spaliny na výstupu GT 

Hrubý výkon na svorkách 

generátoru 838 MWe 

Teplota 576.4°C Vlastní spotřeba 13MWe 

Množství 

2 x 686.5 

kg/s Emise Nox, CO 

40 

mg/Nm3 

Tabulka 5.1 – Vybrané technické parametry elektrárny Počerady 

 

 

5.7 – Elektrárna Počerady 
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5.3 Paroplynová elektrárna Irsching 4 

Paroplynová elektrárna Irsching 4 je řešena jako jednohřídelové uspořádání, skládá se tedy 

z jedné plynové turbíny a jedné parní turbíny. Jako plynová turbína je použita SGT-8000H od 

firmy Siemens s výkonem 375 MW, o které se zmiňuji výše. V paroplynovém cyklu je 

dosahováno čistého elektrického výkonu 561 MW a byla naměřena účinnost čistá 60,75%, 

čímž se firma Siemens významně zapsala do historie plynových turbín. Vyprodukovaných 

emisí je o 40 000 tun ročně méně než z uhelné elektrárny srovnatelného výkonu. 

Irsching 4 

Čistý elektrický výkon  561 MW  

Čistá účinnost  60,4% (rekord 60,75%)  

Palivo  zemní plyn  

Spotřeba plynu při nominálním 

výkonu  
91 000 Nm3/h  

Tlak/teplota ostré páry  170 bar / 600°C  

Uvedení do provozu  7.11 

Tabulka 5.2 – Vybrané technické parametry elektrárny Irsching 4 

 

5.8 – Elktrárna Irsching 
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6 Závěr 

Díky této bakalářské práci jsem získal nové vědomosti v oblasti plynových turbín a více tak 

porozuměl principu jejich činnosti a tepelným změnám, které v nich probíhají a umožňují 

nám vyrábět elektrickou energii. Dozvěděl jsem se o možnostech využití různých druhů 

plynových turbín v průmyslové energetice a jak je teoreticky možné zvyšovat účinnost 

plynových turbín. 

Pochopil jsem, že je možné využívat teploty spalin různým způsobem, protože v plynových 

turbínách dosahují vysokých teplot, které se zvyšují převážně s výkonem turbín. A byla by 

škoda této odváděné energie nevyužít. A proto se teplota spalin dále využívá různými 

způsoby např. u mikroturbín se používá k vytápění místnosti, ve které můžeme sušit prádlo. U 

turbín s vyšším výkonem se teplota spalin využívá k energetickým účelům např. k ohřevu 

vody popřípadě páry v parním cyklu k pohonu parní turbíny. Toto využití je vlastně 

kombinací parního a plynového cyklu, který se nazývá paroplyn. Mezi hlavní výhody 

paroplynu patří produkování velmi nízkých emisí oproti uhelným elektrárnám obdobného 

výkonu. Také se tato zařízení pohybují s celkovou účinností okolo 60%, nevýhodou je ovšem 

palivo, což převážně bývá zemní plyn, jehož cena bývá zejména závislá na jeho výskytu a 

mezinárodních vztazích.  

Dále jsem získal přehled o firmách, které dominují na trhu s plynovými turbíny. Mezi ně patří 

firmy Siemens, Rolls-Royce apod.  

Závěrem lze říci, že plynové turbíny mají rozsáhlé uplatnění, a to hlavně díky tomu, že 

dokážou plnit nejrůznější požadavky, které se na ně kladou. Plynové turbíny jsou, co se 

využití týče velmi univerzální energetické zařízení, jelikož se vyskytují již od několika 

centimetrových zařízení až do několika metrových.  

V současné době je na trhu nespočet druhů plynových turbín a v budoucnu se dá očekávat 

jejich neustálý rozvoj a zdokonalování.  
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7 Přehled použitých označení a indexů 

 

Symbol veličiny Jednotka Veličina 

T K absolutní teplota 

s J.kg
-1

.K
-1

 měrná entropie 

a J.kg
-1

 měrná práce 

q J měrné teplo 

i J.kg
-1

 měrná entalpie 

p Pa tlak 

cp J.kg
-1

.K
-1

 měrná tepelná kapacita za stálého tlaku 

η   účinnost 
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