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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá účinnosti při transformací tepelné energie na 

mechanickou v parních turbínách. 

Úvodní část je věnována teoretickému popisu problematiky účinnosti energetických 

strojů. Dále popisuje jednotlivé typy parních turbín a jejich zařazení v parní energetické 

centrále. Druhá část přibližuje výrobu elektrické energie a tepla pro vytápění v podniku 

Energetika Třinec a.s. V závěrečné části je vyhodnocení účinnosti provozu turbogenerátoru 

TG 14 v letním a zimním provozu. 

Klíčová slova:   účinnost, energie, TG 14, regulovaný odběr 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the efficiency of thermal to mechanical energy transformation in 

steam turbines. 

The introductory part is devoted to the theoretical description of the issue of energy 

equipment efficiency. Subsequently it also describes different types of the steam turbines and 

their inclusion in the steam power station. The second part brings the electricity and heating 

production in the Energetika Třinec a.s. Company. The final part is to evaluate the operational 

efficiency of the turbo-generator TG 14 in summer and winter operation. 

Key words:   efficiency, energy, TG 14, regulated take-off 
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Seznam použitých zkratek, symbolů, značek 

Symbol Jednotka  Popis 

TŽ  Třinecké Železárny-MORAVIA STEEL 

E2  středisko teplárny v  podniku Energetika Třinec a.s. 

E3  středisko teplárny v  podniku Energetika Třinec a.s. 

TG 3, TG 2  místní názvy pro dané turbíny 

TG 11, TG 12, TG 14  místní názvy pro dané turbíny 

VT  vysoký tlak  

ST  střední tlak 

NT  nízký tlak 

RO  regulovaný odběr 

NO  neregulovaný odběr 

NNV  nádrž napájecí vody 

VS  výměníková stanice 

NTO  nízkotlaký ohřívák 

ZOS  základní ohřívák pro sídliště 

ZOZ  základní ohřívák pro závod 

ŠOS  špičkový ohřívák pro sídliště 

ŠOZ  špičkový ohřívák pro závod 

ASŘ  automatický systém řízení 

STP  středotlaká pára 

T IV  elektrická rozvodna v TŽ 

BBG  elektrická rozvodna na E3 

QM1  výkonový vypínač elektrické rozvodny T IV 

QM17  výkonový vypínač elektrické rozvodny BBG 
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Seznam veličin 

Symbol Jednotka Popis 

elP  W elektrický výkon 

T K termodynamická teplota 

t °C teplota ve stupních Celsia 

p Pa tlak 

SR J·W
-1

·s
-1

 měrná spotřeba páry 

h J·kg
-1

 měrná entalpie 

m  kg·s
-1

 hmotnostní průtok 

t  1 tepelná účinnost 

td  1 termodynamická účinnost 

HR J·W
-1

·s
-1

 měrná spotřeba tepla 
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1   Úvod 

Život člověka provází spotřeba energie. Postupem doby tato energetická náročnost 

narůstá. K uspokojování své energetické potřeby využívá člověk různých energetických 

zdrojů.  

Energetické zdroje jsou primární, druhotné a odvozené 

 Prvotní energetické zdroje (např. energie slunce, fosilní paliva atd.), 

 Druhotné energetické zdroje (např. odpadní paliva, odpadní teplo atd.), 

 Odvozené energetické zdroje (např. energie dřeva, biomasy, větru apod.). 

Využití energie energetického zdroje může být přímé, nebo nepřímé. Přímé využívání 

energie se uplatňuje v malé míře. Převládá využívání energie nepřímé.  

Při nepřímém využívání energie energetického zdroje dochází k transformaci jedné 

formy energie na jinou formu energie. Člověk používá proces transformace energie s cílem 

získat jinou, jemu potřebnou energii. Tato transformace probíhá v energetických zařízeních. 

Energetická zařízení jsou zejména parní kotle, parní turbíny, dmýchadla, kompresory, 

čerpadla a další [1]. 
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2   ÚČINNOST 

Účinnost je fyzikální veličina, která udává poměr mezi výkonem a příkonem stroje při 

konání práce. Vlivem ztrát při konání práce je získaný výkon vždy menší než příkon. 

Účinnost se značí se řeckým písmenem eta ( ), vyjadřuje se v %. 

100
0


P

P
      (%) (1) 

Podíl využité energie k vložené energii nazýváme energetickou účinností. Velikost 

využité energie je vždy nižší než velikost vložené energie.  

Účinnost je hlavním ukazatelem hospodárnosti provozu energetického zařízení. 

Pro kvantitativní popis termodynamických vlastností parní turbíny nebo 

paroturbínového zařízení se používají následující technické veličiny: 

Tepelná účinnost – významné kritérium u elektrárenské turbíny s regeneračním 

ohřevem. Je definována jako poměr výstupního výkonu k teplu dodaného do cyklu vnějšími 

zdroji [2]. 

 jj hm

P




t      (1) (2) 

kde       jsou hmotnostní průtoky, kterými je teplo dodáváno  (kg·s
-1

) 

jh   - výsledné entalpické spády 

Měrná spotřeba tepla – vyjadřuje spotřebu tepelné energie vztaženou na získaný 

výkon. 

t

1

η
HR       (J·W

-1
·s

-1
) (3) 

Termodynamická účinnost – nejvhodnější kritérium pro turbínu, do které vstupuje 

veškerá pára o jednom vstupním stavu, a ze které odchází všechna pára při nižším tlaku 

(kondenzační nebo protitlaková bez regeneračního ohřevu napájecí vody nebo přihřívání). Je 

definována jako poměr výstupního výkonu k izoentropické výkonové kapacitě (součin 

hmotnostního průtoku páry a izoentropického entalpického spádu mezi stavem vstupní páry a 

výstupním tlakem) [2]. 

s

dt
hm

P





      (1) (4) 

kde  sh  se vztahuje na izoentropické entalpické spády  
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Měrná spotřeba páry – významná veličina, která se používá jako kritérium 

výkonnosti turbín. Je definována jako poměr vstupního průtoku páry k výkonu a souvisí 

s termodynamickou účinností [2]. 

std

1

hP

m
SR






     (J·W

-1
·s

-1
) (5) 

2.1   Základní fyzikální veličiny pro výpočet účinnosti 

Teplota – je fyzikální veličina, vyjadřující míru kinetické energie elementárních částic 

hmoty. Měří se zejména pomocí stupnice Celsiovy (°C), jejíž nulový bod 0 °C přísluší teplotě 

tání ledu při tlaku 1,01325·10
5
 Pa a bod 100 °C varu vody při stejném tlaku[3]. 

Tlak – je fyzikální veličina, vyjadřující velikost síly, působící kolmo na nějakou 

plochu. Jednotkou tlaku je Pascal (Pa). 

Hmotnostní průtok – je fyzikální veličina, vyjadřující hmotnostní průtok pracovního 

média za čas. Vyjadřuje se pomocí vztahu: 

dt

dm
Q m      (kg·s

-1
) (6) 

Entalpie – je fyzikální veličina, vyjadřující součet vnitřní a mechanické energie 

pracovního média. Vyjadřuje se pomocí vztahu: 

 VpUi  ddd       1kgJ   (7) 
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3   ROZDĚLENÍ TEPELNÝCH TURBÍN 

Tepelné turbíny je možno rozdělit podle několika kritérií. 

 pracovní médium, 

 Princip funkce, 

 Směr proudění pracovního média, 

 Tlak výstupní páry a odběry páry z turbíny, 

 Počet těles a stupňů. 

3.1   Pracovní médium 

Pracovní medium, někdy je uváděný název pracovní látka, je hlavní činitel pro 

požadovanou transformaci energie. Pracovnímu médiu je v první fázi procesu transformace 

vhodným způsobem navýšena tepelná entalpická energie a následně v druhé fázi procesu 

převedena v turbíně na energii mechanickou [1]. 

3.1.1   Plynné pracovní médium 

Pracovní médium plyn se používá u plynových turbín. Pracovní médium plyn tvoří 

obvykle spaliny, vzniklé při spalování plynných nebo kapalných paliv. Vstupních spaliny do 

turbíny dosahují teplotu 600 až 1400 °C.  

3.1.2   Vodní pára jako pracovní médium 

Vodní pára jako pracovní médium se používá u parních turbín. Použití parních turbín 

je nejvíce rozšířené. Zejména pro přijatelnou náročnost materiálu pro výrobu jak turbín, tak 

parních kotlů. Velkou výhodou je dostupnost a cena vody. 

3.1.3   Sytá resp. mokrá pára jako pracovní médium  

Pracovní médium sytá resp. mokrá pára se používá převážně pro turbíny v jaderných 

elektrárnách. 
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3.2   Princip funkce 

Podle principu funkce se dělí turbíny na dvě významné skupiny.  

3.2.1   Rovnotlaké turbíny 

Stupeň rovnotlaké turbíny je konstruován tak, že jeho pevná lopatková mříž přemění 

celý adiabatický spád, daný rozdílem entalpií páry před a za stupněm ( ih ), na kinetickou 

energii. Následně pak změnou směru takto získané rychlosti páry se v oběžné lopatkové mříži 

transformuje kinetická energie na mechanickou. Tlak před a za oběžnou lopatkovou mříží 

zůstává stejný, relativní průtoková rychlost páry je tedy v oběžné lopatkové mříži konstantní. 

(pomineme-li snížení rychlosti vlivem ztrát). Vyhodnocení rychlostních poměrů se provádí 

pomocí rychlostních trojúhelníků. Na obr. 2 je znázorněný rovnotlaký stupeň turbíny a jeho 

charakteristický rychlostní trojúhelník [4]. 

 

 

 

 

 

Obr. 1.  Rovnotlaký stupeň turbíny: p0 - vstupní tlak páry do pevné lopatkové mříže, 

p1 - vstupní tlak páry do oběžné lopatkové mříže, p2 - výstupní tlak páry z oběžné lopatkové 

mříže, c0 - vstupní absolutní rychlost páry do pevné lopatkové mříže, c1 - vstupní absolutní 

rychlost páry do oběžné lopatkové mříže, c2 - výstupní absolutní rychlost páry z oběžné 

lopatkové mříže, w1 - vstupní relativní rychlost páry do oběžné lopatkové mříže, w2 - výstupní 

relativní rychlost páry z oběžné lopatkové mříže  

3.2.2   Přetlakové turbíny 

Stupeň přetlakové turbíny, viz obr. 6, je konstruován tak, že se výsledný adiabatický 

spád, daný rozdílem entalpií před a za stupněm, se zpracuje zčásti v pevné lopatkové mříži a 

zčásti v oběžné lopatkové mříži. Tlak páry je před oběžnou lopatkovou mříží vyšší než za ní. 

c1 

β1 = β2 

w1 = w2 c2 

+ u -u 

w2 w1 

α2 

β1 α1 β2 
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Proto se nazývá stupeň přetlakový. Poměr mezi spádem, zpracovaným v oběžné lopatkové 

mříži, a spádem celkovým, se nazývá stupeň reakce R. Většinou se při konstrukci stupně 

přetlakové turbíny volí R = 0,5. Při tomto stupni reakce jsou profily lopatek pevné mříže a 

profily lopatek pohyblivé mříže téměř identické. Vyhodnocení rychlostních poměrů se taktéž 

provádí pomocí rychlostních trojúhelníků. Na obr. 2 je znázorněný rychlostní trojúhelník 

ideálního přetlakového stupně. 

 
 

 

 

 

 

Obr. 2.  Přetlakový stupeň turbíny: p0 - vstupní tlak páry do pevné lopatkové mříže, 

p1 - vstupní tlak páry do oběžné lopatkové mříže, p2 - výstupní tlak páry z oběžné lopatkové 

mříže, c0 - vstupní absolutní rychlost páry do pevné lopatkové mříže, c1 - vstupní absolutní 

rychlost páry do oběžné lopatkové mříže, c2 - výstupní absolutní rychlost páry z oběžné 

lopatkové mříže, w1 - vstupní relativní rychlost páry do oběžné lopatkové mříže, w2 - výstupní 

relativní rychlost páry z oběžné lopatkové mříže 

Měrná práce vykonaná průchodem přetlakového stupně:  

22

c 2

2

2

2

2

1

2

1 wcw
W





      (J∙kg

-1
) (8) 

Turbína s přetlakovými stupni se vyznačuje vyšší účinností, než turbína 

s rovnotlakými stupni. 

  

α1 = β2 

c1 = w2 

w1 = c2 

c1 c2 

-u +u 

w1 w2 

β2 α2 β1 α1 
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3.3   Tlak výstupní páry a odběry páry z turbíny 

Tlak výstupní páry a počet odběrů páry má rozhodující význam pro účinnost turbíny. 

3.3.1   Turbíny protitlaké 

Turbíny protitlaké mají tlak výstupní páry natolik veliký, že je možné dále tuto páru 

použít pro další spotřebiče, kterými jsou zejména výměníky topné vody, popřípadě 

technologické potřeby průmyslových závodů. Páru z protitlakých turbín lze použít i jako 

vstupující páru do turbín nižší tlakové řady. Jsou to takzvané předřazené protitlaké turbíny. 

Protitlaké turbíny mohou být konstruovány bez odběrů páry, nebo s odběry páry. Protitlaké 

turbíny se vyznačují vysokou hodnotou účinnosti.  

3.3.2   Turbíny kondenzační 

Turbíny kondenzační mají tlak výstupní páry tak malý, že už nelze tuto páru jakkoliv 

dále využít. Pára musí zkondenzovat. Je to dáno neexistencí vhodného čerpadla, které by 

dokázalo dopravovat páru. Kondenzační teplo se odvádí do okolí. Vzniklý kondenzát je už 

pak možné kondenzátními čerpadly dopravovat v rámci parního oběhu. Tato vynucená 

kondenzace nenávratně maří tepelnou energii páry na výstupu z turbíny, a tím výrazně snižuje 

účinnost. Kondenzační turbíny jsou většinou konstruovány s odběry páry. Jejich největší 

předností je nezávislost výkonu na množství odběrové páry. 

3.4   Směr proudění pracovního média  

Nejčastějším směrem proudění pracovního média je směr axiální. Pára proudí ve 

vodorovném směru. Toto provedení parních turbín je konstrukčně nejjednodušší. 

Konstrukčně složitější jsou turbíny radiální. U těchto turbín proudí pracovní médium 

kolmo na osu turbíny. V současné době se už prakticky nestaví. 

Speciálním typem turbín jsou turbíny s centripetálním prouděním pracovního média. 

Pracovní médium vstupuje do turbíny radiálně a vystupuje axiálně. Tyto turbíny se používají 

zejména u plnicích dmýchadel a expandéru v kyslíkárnách [1]. 

3.5   Počet těles a stupňů 

Tělesem turbíny rozumíme samostatnou část turbíny, která má vlastní vstupní 

regulační orgán, turbínovou skříň a rotor.  

Stupněm turbíny rozumíme dvojici, kterou tvoří k sobě patřící pevná a oběžná 

lopatková mříž.  

Počet těles a stupňů závisí zejména na výkonu turbíny. Jednostupňové a jednotělesové 

jsou určeny pro malé výkony, vícetělesové a vícestupňové pak pro velké výkony [1]. 
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4   PARNÍ ENERGETICKÁ CENTRÁLA 

Parní energetická centrála, viz obr. 1, je celý soubor účelně seřazených energetických 

zařízení s cílem zisku tepelné a elektrické energie. Charakter parní energetické centrály je 

určen hlavně druhem paliva a typy turbín. 

 

 

Obr. 3.  Parní energetická centrála: 1 - napájecí čerpadlo, 2 - ohřívák napájecí vody, 

3 - výparník kotle, 4 - buben kotle, 5 - přehřívák páry, 6 - parní turbína, 7 - elektrický 

generátor, 8 - spotřebiče odběrové páry, 9 - kondenzátor parní turbíny, 10 - kondenzátní 

čerpadlo, 11 - nádrž napájecí vody  

4.1   Tepelný oběh v parní energetické centrále 

Technologie výroby elektrické energie a tepla v tepelné energetické centrále 

charakterizuje tepelný oběh. Do parního kotle je dodávána napájecím čerpadlem chemicky 

upravená napájecí voda. Tepelná energie, vznikající spalováním paliva v kotli, postupně tuto 

vodu ohřívá, vypařuje a vzniklou páru přehřívá. Vstupní napájecí voda tak přechází ze 

skupenství kapalného do skupenství plynného (přehřátá pára). Tato přehřátá pára je přivedena 

do parní turbíny. Parní turbína využije přehřátou páru pro výrobu elektrické energie. Určitá 

část tepelné energie je odebírána prostřednictvím parních odběrů turbíny pro technologické 

spotřebiče. Výstupní pára z turbíny je v kondenzátoru zkondenzována a kondenzátními 

čerpadly následně čerpána do nádrže napájecí vody. Z nádrže napájecí vody je čerpána 

napájecími čerpadly zpátky do kotle. Tento parní oběh, viz obr. 2, se nazývá Rankine-

Clausiův oběh. 
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Obr. 4.  Schéma - Rankine - Clausiův oběh 

4.2   Účinnost parní energetické centrály 

Výrobní zaměření energetické centrály předurčuje její účinnost. Je-li v ní vyváženost 

výroby elektrické energie a zajištěn odběr tepelné energie pro navazující spotřebiče 

(horkovodní výměníky, turbodmýchadla, vakuovací stanice apod.), pak je její účinnost 

největší. Čím více ale převažuje výroba elektrické energie s vystupující (emisní) párou do 

kondenzátoru, tím více klesá účinnost. Je to dáno tepelnými ztrátami v kondenzátorech 

parních turbín. Nezávislost vyrobeného množství elektrické energie na odběru tepelné energie 

pro navazující spotřebiče umožňují kondenzační turbíny. Celková účinnost parní energetické 

centrály se vypočítá vynásobením dílčích účinnosti jednotlivých energetických zařízení 

v dané centrále [5]. 

4.3   Bezpečnost při provozování parní energetické centrály 

Lidské zdraví nejde vyvážit sebelepší účinností, nebo výkonem. Provozování 

technologického zařízení vyžaduje zodpovědné, odborně způsobilé a znalé pracovníky na 

všech stupních pracovního zařazení. Vlastnosti používaných technologických médií v parní 

tepelné centrále se musí zohlednit při práci s nimi. Palivo pro kotle, používané chemické 

látky, vyrobená pára a olej pro zajištění mazání točivých strojů jsou látky, které při 

manipulaci vyžadují maximální pozornost, dodržování bezpečnostních a požárních předpisů. 

Porušení těchto předpisů může vést k újmě na zdraví, popřípadě na životě dotčených osob. 

Může vést také k rozsáhlým materiálním a ekologickým škodám. 

Nebezpečné vlastnosti pracovních médi v parní energetické centrále: 

 Elektrická energie – nebezpečí zasažení elektrickým proudem, požáru, 

 Plynná paliva - nebezpečí otravy, výbuchu a požáru, 

 Tuhá paliva - nebezpečí požáru, výbuchu uhelného prášku, 

 Chemické látky - nebezpečí poleptání, otravy, poškození životního prostředí, 

 Pára - nebezpečí popálení osob, poškození tlakových celků, 

 Olej - nebezpečí požáru, kontaminace životního prostředí. 

  

1-2 ohřev napájecí vody 

2-3 vypařování 

3-4 přehřívání páry 

4-5 expanze v turbíně 

 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                       

 

                                                     
3-4 přehřívání páry 

                                                     
4-5 expanze v turbíně 

                                                      
5-1 kondenzace 

 



20 

 

5   VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROVOZE 

TEPLÁRNA ENERGETIKA TŘINEC  

Energetika Třinec a.s. patří mezi firmy skupiny Třinecké železárny - MORAVIA 

STEEL. Hlavní úkol Energetiky Třinec a.s. je zajistit kvalitní energetický servis, pro zajištění 

hutní výroby Třineckých Železáren. V Třineckých Železárnách probíhá komplexní hutní 

výroba. 

Komplexní hutní výroba zahrnuje: výrobu koksu, výrobu aglomerátu železné rudy, 

výrobu surového železa, výrobu oceli, slévárenství, válcování a strojírenskou výrobu. 

Energetika Třinec a.s. zajišťuje pro tuto hutní výrobu dodávky elektrické energie, 

technologické páry, tepla, topných plynů, stlačeného a dmýchaného vzduchu. Dále se stará o 

dodávky provozní, užitkové a pitné vody [6]. 

Energetika Třinec a.s. je dodavatelem tepla pro vytápění města Třinec. Výrobu tepla a 

elektrické energie v podniku Energetika Třinec a.s. zajišťuje středisko teplárna E2 a teplárna 

E3. Technologické řazení energetických agregátů je uzpůsobeno k tomu, aby bylo možné 

zajistit energetickou spotřebu hutní výroby Třineckých železáren. Pro důležitost dodávky 

média stlačený vzduch a dmýchaný vzduch pro vysoké pece (dále jen VP), jsou 

turbokompresory a turbodmýchadla poháněny výhradně kondenzačními parními turbínami.  

5.1   Teplárna E2 

Středisko teplárna E2 vyrábí vysokotlakou páru na čtyřech kotlích (K1, K2, K3 a K4) 

o výkonech 2× 62 t·h
-1

 a 2× 64 t·h
-1

. Celkový instalovaný tepelný výkon je 211 MW. Palivem 

v těchto kotlích je vysokopecní, koksárenský, konventorový a zemní plyn. 

Elektrická energie je vyráběna na dvou turbogenerátorech (TG 3 a TG 2) o celkovém 

instalovaném elektrickém výkonu 24 MW. Středisko E2 zajišťuje distribuci technologické 

středotlaké páry v areálu Třineckých Železáren. Taktéž provozuje tři turbokompresory (TK 1, 

TK 2, a TK 3), pro výrobu stlačeného vzduchu pro potřeby výroby kyslíku ve firmě 

LINDEPLYN a sítě stlačeného vzduchu Třineckých železáren. Turbokompresory mají parní 

odběry pro výrobu horké vody. Na teplárně E2 je instalována výměníková stanice pro výrobu 

horké vody k vytápění o tepelném výkonu 58 MW. 

5.1.1   TG 2 

Turbogenerátor TG 2 je instalován na středisku E2. Turbogenerátor TG 2 je tvořen 

vysokotlakým a středotlakým dílem. VT díl tvoří protitlaká parní turbína, ST díl tvoří 

kondenzační turbína s jedním regulačním odběrem. Turbína má jmenovitý výkon na spojce 

25 MW při jmenovitém stavu vstupní páry 11,5 MPa a 535 °C na VT díl a jmenovitém tlaku 

1,9 MPa a 320 °C na ST díl. 

5.1.2   TG 3 

Turbogenerátor TG 3 je instalován na středisku E2. Turbogenerátor TG 3 má 

protitlakou parní turbínu. Turbína má jmenovitý výkon na spojce 15 MW při jmenovitém 

stavu vstupní páry 11,5 MPa a 535 °C na spouštěcím ventilu. 
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5.2   Teplárna E3 

Středisko teplárna E3 provozuje pro výrobu vysokotlaké páry tři kotle. Dva jsou 

s fluidním spalováním o parním výkonu 2 × 160 t∙h
-1

 a jeden je s granulačním spalováním o 

parním výkonu 125 t∙h
-1

. Celkový instalovaný tepelný výkon je 347 MWt. Palivem na kotlích 

E3 je černé energetické uhlí, ostravský proplastek, přebytky hutních plynů a nově hnědé uhlí. 

Elektrická energie je vyráběna na třech turbogenerátorech (TG 11, TG 12 a TG 14) o 

celkovém instalovaném elektrickém výkonu 62 MWe. Teplárna E3 zajišťuje dodávku 

dmýchaného vzduchu pro vysoké pece třemi turbodmychadly (TD 11, TD 12 a TD 13). Na 

teplárně je instalována výměníková stanice pro výrobu horké vody k vytápění o instalovaném 

tepelném výkonu 115 MWt [6]. 

5.2.1   TG 11 

Turbogenerátor TG 11 je instalován na středisku E3. Turbogenerátor TG 11 má 

protitlakou parní turbínu. Turbína má jmenovitý výkon na spojce 12 MW při jmenovitém 

stavu vstupní páry 9,0 MPa a 535 °C na spouštěcím ventilu. 

5.2.2   TG 12  

Turbogenerátor TG 12 je instalován na středisku E3. Turbogenerátor TG 12 má 

kondenzační parní turbínu s dvěma regulovanými a dvěma neregulovanými odběry. 

Turbína má jmenovitý výkon na spojce 32 MW při jmenovitém stavu vstupní páry 

8,83 MPa a 535 °C na spouštěcím ventilu, nejvyšší teplotě chladící vody 33 °C při provozu 

s regenerací. 

5.2.3   TG 14 

Turbogenerátor TG 14 je instalován na středisku E3. Turbogenerátor TG 14 má 

kondenzační parní turbínu s dvěma odběry. Turbína má jmenovitý výkon na spojce 17 MW 

při jmenovitém stavu vstupní páry 1,8 MPa a 345 °C na spouštěcím ventilu. Podrobně je 

TG 14 popsána v další kapitole.  

5.3   Výměníková stanice E3 

Na teplárně E3 jsou dvě výměníkové stanice: VS pro závod a VS pro sídliště. 

Výměníkové stanice pracují na principu horkovodních stanic s proměnlivým množstvím 

topné vody a regulovanou teplotou topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Topná voda 

 je chemicky upravená. Schéma výměníkové stanice pro sídliště a pro závod je na obr. 9. 

5.3.1   Popis výměníkové stanice 

V uzavřeném okruhu topné vody jsou zařazena oběhová čerpadla (V02, V03, V04, 

V05, V06), která zajišťují oběh horké vody mezi teplárnou a spotřebitelskými výměníkovými 

stanicemi. Topná voda je oběhovými čerpadly hnána na jednotlivé výměníky (ZOS I, ZOS II, 

ŠOS, ZOZ a ŠOZ). Ve výměnících se ohřívá na požadovanou (vysílací) teplotu a dále je 

hnána na spotřebitelské výměníkové stanice (sídliště a závodu). Tam topná voda předá část 

své tepelné energie a vrací se zpátky na teplárnu E3. 

Do topného okruhu se doplňuje topná voda, pro udržení stálého technologického tlaku 

0,5 MPa. V topném okruhu se používá demineralizována voda. 
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5.3.2   Regulace teploty vysílané vody 

Teplota vysílané topné vody je regulována pomocí změn průtočného množství topné 

vody jednotlivými výměníky pomocí regulačních armatur, anebo pomocí regulace otáček 

oběhových čerpadel frekvenčními měniči. Též je možná omezená regulace teploty vysílané 

vody pomocí změny tlaku technologické páry [7]. 

 

 

Obr. 5.  Schéma výměníkové stanice topné vody  E3 
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6   VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI TURBOGENERÁTORU 

TG 14 V LETNÍM A ZIMNÍM PROVOZU 

Turbogenerátor TG 14 je instalován na středisku teplárna E3 v závodě Energetika 

Třinec a.s. Turbogenerátor TG 14 slouží k výrobě elektrické energie a pára z regulovaného 

odběru je využívána pro ohřev horké vody ve výměníkové stanici závod a sídliště. Tento 

provoz se vyznačuje změnou účinnosti zejména v závislosti na množství odebírané páry přes 

regulovaný odběr. 

6.1   Popis turbogenerátoru TG 14 

Turbogenerátor TG 14 je poháněný kondenzační turbínou s jedním regulovaným a 

jedním neregulovaným odběrem. Turbína je jednotělesová, přetlaková. Turbínová skříň je 

horizontálně dělena a je odlita ze speciální oceli. 

Rotor je vykován ze speciální oceli, je uložen ve dvou radiálních ložiskách s tlakovým 

mazáním. Nevyvážená osová síla je zachycena axiálním ložiskem. Rotor je staticky a 

dynamicky vyvážen, jeho kritické otáčky jsou dostatečně vzdáleny od otáček provozních. 

Dýzy a lopatky regulačního stupně, přetlakové lopatky statorové a rotorové jsou vyrobeny ze 

speciální legované oceli. Ucpávky turbínového rotoru jsou labyrintové [8].  

Turbogenerátor TG 14 je zmodernizován. Je vybaven automatizovaným systémem 

řízení (ASŘ) pomocí počítačového procesoru, elektronickou hydraulickou regulací (EHR), 

olejové čerpadlo na rotoru turbíny je nahrazeno dvěma elektrickými čerpadly umístěnými na 

olejové nádrži a elektrický generátor má moderní tyristorovou budící soupravu. 

Turbogenerátor TG 14 je jedinečnou ukázkou, jak může daná parní turbína pohánět 

různé stroje. Původně poháněla dmýchadlo, které zajišťovalo dmýchaný vzduch pro vysoké 

pece TŽ. Po reorganizaci výroby surového železa v TŽ (odstavení VP 5) bylo dmýchadlo 

nahrazeno elektrickým generátorem. 

6.1.1   Výkon 

Turbína má jmenovitý výkon na spojce 17 MW při jmenovitém stavu vstupní páry 

1,77 MPa a 320 °C na spouštěcím ventilu, nejvyšší teplotě chladící vody 33 °C a množstvím 

vody 3 900 t·h
-1

 na vstupu do kondenzátoru, i při provozu s regenerací a nulovým regulačním 

odběrem. Při tomto provozu bude však tlak v místě regulovaného odběru větší než 0,12 MPa. 

6.1.2   Technické charakteristiky 

Technické charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 1. Jsou to technické parametry 

turbogenerátoru TG 14. 
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Tab. 1.  Technické charakteristiky TG 14 

Parní turbína typ turbíny T17/17 - 1,8/0,12 

jmenovitý výkon (max. trvalý) 17 MW 

jmenovité otáčky turbíny 3100 min
-1

 

maximální otáčky turbíny 3300 min
-1

 

jmenovitý tlak páry spouštěcího ventilu 1,67 MPa 

jmenovitá teplota chladící vody 20 °C 

nejvyšší tlak páry spouštěcího ventilu 1,96 MPa 

nejvyšší teplota vstupní páry 400 °C 

maximální dovolený průtok vstupní 

páry do turbíny 

118 t·h
-1

 

nejvyšší teplota chladící vody 33 °C 

RO - jmenovitý tlak 0,02 MPa 

RO - dolní a horní mez přetlaku 0,02 – 0,15 MPa 

RO – maximální průtok odběrové páry 60 t·h
-1

 

Kondenzátor jmenovitá teplosměnná plocha 1400 m
3
 

hmotnostní průtok chladící vody 3900 t·h
-1

 

maximální provozní přetlak na vodní 

straně 

0,225 MPa 

tlaková ztráta na vodní straně cca 42 kPa 

maximální množství páry do 

kondenzátoru 

80 t·h
-1

 

Generátor zdánlivý výkon 31250 kVA 

otáčky 3000 min
-1

 

činný výkon 25 MW 

účiník cos φ 0,8 

stator (63000±5%) V, 2864 A, 

spojení fází Y 

rotor (50-164) V, 

(238-652) A 

směr točení v pohledu od spojky vpravo 
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6.1.3   Automatický systém řízení - ASŘ 

Automatický systém řízení pomocí počítače neustále informuje obsluhu o skutečném 

stavu soustrojí. Registruje v odpovídající časové posloupnosti pořadí výstrah a také rozlišuje 

první došlý impulz od působení ochran při výpadku soustrojí. Je instalován řídicí systém 

firmy SIEMENS. Je to SIMATIC S7 - 300, typ PLC 319. Monitorovací a ovládací systém je 

INTOUCH 10.0 WONDERWARE. Pro zálohování historických dat se používá systém 

ACTIVE FACTORY PRO WEB WONDERWARE. 

6.1.4   Budicí souprava 

Statická budicí souprava udržuje napětí na generátoru v mezi 6,02 - 6,6 kV. 

Dlouhodobější provoz generátoru mimo tuto mez by způsobil snížení jeho životnosti a 

způsobil by zahřívání navazujícího elektrického zařízení. 

6.1.4   Regulace turbogenerátoru 

Regulace umožňuje provoz s regulací výkonu a regulaci tlaku v RO. Turbína má dva 

systémy regulace. Je to regulace hydraulicko - mechanicky spřažená a regulace elektronicko-

hydraulická. Turbína pracuje vždy v režimu jedné z nich. Při změně žádané hodnoty jedné z 

regulovaných veličin dojde k automatickému nastavení vysokotlakých a nízkotlakých 

regulačních orgánů současně tak, aby byly dodrženy všechny požadované hodnoty.  

Hlavní části regulace turbíny tvoří: rychlostní regulátor, vstupní jednosedlové 

difuzorové regulační ventily s hydraulickým pohonem, regulační clona RO s hydraulickým 

pohonem, regulační stůl turbíny a zařízení EHR. 

Hydraulicko-mechanicky spřažená regulace je původní regulace. EHR je nový, 

moderní počítačem řízený systém regulace. Turbína se v současné době provozuje v EHR.  

6.2   Ochrany turbosoustrojí 

Ochrany mají za úkol neprodleně odstavit turbosoustrojí, jestliže nastane při provozu 

stav hrozící havárií turbosoustrojí, jsou uvedeny v tabulce 2. V případě nebezpečí havárie 

iniciují vypnutí olejového vypínače, s následným samočinným zavřením rychlozávěrných 

(spouštěcích) ventilů, regulačních ventilů, regulační clony a zpětné odběrové klapky. 

Tab. 2.  Ochrany turbosoustrojí  

NÁZEV OCHRANY ČINNOST OCHRANY 

Pojistný regulátor otáček zapůsobí při překročení 10-12 % jmenovitých otáček 

Pojistka axiálního posuvu vypíná soustrojí při axiálním posuvu ± 0,6 mm 

Pojistka vakua vypíná soustrojí při tlaku 45 kPa v kondenzátoru 

Pojistka tlaku regulačního oleje vypíná soustrojí při tlaku regulačního oleje 250 kPa  

Pojistka tlaku regulačního oleje vypíná soustrojí při tlaku mazacího oleje 135 kPa 

Pojistka otáček elektrická vypíná soustrojí při 3300 min
-1

 

Pojistka chvění vypíná soustrojí při překročení stanovené meze  

Tlačítko požár vypíná soustrojí   

Tlačítko nebezpečí pro turbínu vypíná soustrojí   

Tlačítko ruční zásah vypíná soustrojí   
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6.2.1   Ochrany generátoru 

Generátor TG 14 má elektrické ochrany viz tab. 3. Tyto ochrany slouží k ochraně 

stroje před následky různých přechodových dějů ve vnitřní nebo vnější síti, jako jsou zkraty, 

zemní spojení nebo přepětí. Elektrické ochrany jsou v souladu s ČSN 333051 [9]. 

Tab. 3.  Ochrany generátoru  

NÁZEV OCHRANY ČINNOST OCHRANY 

Ochrana proti přetížení  

Siemens 
signalizuje přetížení 

Nadproudová zkratová ochrana 

Siemens 

vypíná QM1, QM17, působí na odbuzovač a působí 

na rychlozávěrné (spouštěcí) ventily 

Rozdílová ochrana R 30 
vypíná QM1, QM17, působí na odbuzovač a působí 

na rychlozávěrné (spouštěcí) ventily 

Přepěťová ochrana 

Siemens 

vypíná QM1, QM17, působí na odbuzovač a působí 

na rychlozávěrné (spouštěcí) ventily 

Zemní ochrana statoru I. stupeň 

GSST12X1 
signalizuje zemní spojení v síti 

Zemní ochrana statoru II. stupeň 

Siemens 

vypíná QM1, QM17, působí na odbuzovač a působí 

na rychlozávěrné (spouštěcí) ventily 

Zemní ochrana rotoru 

GR12S2 
signalizuje zemní spojení rotoru  

Zpětná wattová ochrana 

Siemens 

vypíná QM1, QM17, působí na odbuzovač a působí 

na rychlozávěrné (spouštěcí) ventily 

Ochrana proti nesymetrii 

Siemens 
vypíná QM1, QM17, působí na odbuzovač  

Srovnávací ochrana 

S103B 

vypíná QM1, QM17, působí na odbuzovač a působí 

na rychlozávěrné (spouštěcí) ventily 

Nadproudová ochrana na T IV 

AT31X 
vypíná QM1 

Nadproudová ochrana v BBG 

AT31X 
vypíná QM17 

Frekvenční ochrana 

Siemens 7RW6000 

vypíná QM1, QM17, působí na odbuzovač a působí 

na rychlozávěrné (spouštěcí) ventily 

Frekvenční relé  

Auting 
vypíná QM1, QM17, působí na odbuzovač  
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6.3   Olejový systém 

Turbosoustrojí je vybaveno centrálním olejovým systémem, viz obr. 6. Olejový 

systém je společný pro turbínu a generátor. Tlakový olej slouží k mazání a chlazení ložisek, 

k činnosti regulačního systému, ochran a signalizace [8]. 

Pro správnou funkci olejového systému, je nezbytně nutné udržovat předepsanou 

teplotu oleje 36 – 46 °C. 

Hlavní olejové čerpadlo, umístěné na olejové nádrži, dodává olej pro mazání a 

chlazení ložisek (mazací olej) a pro regulaci turbosoustrojí (regulační olej). V případě jeho 

výpadku najíždí v automatickém režimu druhé hlavní olejové čerpadlo. Pokles tlaku oleje v té 

době vyrovnává membránový akumulátor tlaku oleje. Pokud by vypadlo i druhé hlavní 

olejové čerpadlo, najíždí záložní parní olejové čerpadlo. Olej z gravitační nádrže je určen pro 

případ krajní nouze. Zajistí mazání ložisek v čase doběhu rotoru.  

Olejový systém se musí udržovat v čistotě. Jakékoliv netěsnosti musí být neprodleně 

odstraněny. Pro zabránění kontaminace životního prostředí slouží havarijní záchytná vana 

oleje. 

 

 

Obr. 6.  Olejový systém TG 14: 1 - parní turbína, 2 - kondenzátor, 3 - el. generátor, 

4 - ložiska, 5 - natáčecí zařízení, 6 - olejová nádrž, 7 - hlavní elektrická olejová čerpadla, 8 -

 záložní parní olejové čerpadlo, 9 - olejové chladiče, 10 - filtrační zařízení, 11 - akumulátor 

tlaku oleje, 12 - obvod regulačního oleje, 13 - nouzová gravitační nádrž oleje, 14 - havarijní 

záchytná vana oleje  
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6.4   Chladicí systém TG 14 

Chladicí systém zajišťuje chlazení kondenzátoru, oleje a vzduchu pro chlazení 

elektrického generátoru, viz obr. 7. 

Chladicí čerpadla dopravují chladicí vodu do chladicích prostorů (na chladicí plochy) 

olejových chladičů, kondenzátoru a chladiče vzduchu generátoru. Odtud chladicí voda 

pokračuje výstupním potrubím do horní části chladicí věže. Chladicí věže odvádějí teplo 

chladicí vody do okolí (atmosféry). Chladicí věž je směšovací výměník tepla. Chladicí voda, 

přivedená do horní části volným pádem, prochází systémem rozstřikovacích růžic a výplně. V 

kapénkové formě padá chladicí voda do bazénu pod věží. Proti směru padajících kapének 

chladicí vody proudí atmosférický vzduch. Proudění vzduchu je podporováno chladicí vrtulí 

v difuzorové objímce (nucené proudění vzduchu). Proudící vzduch vstupuje do chladicí věže 

průduchy ve spodní části pláště chladicí věže [8]. 

. 

 

 

Obr. 7.  Chladicí systém TG 14: 1 - parní turbína, 2 - kondenzátor, 3 - el. generátor, 

4 - natáčecí zařízení, 5 - chladící čerpadla,  6 - olejové chladiče, 7 - chladič vzduchu 

generátoru, 8 - chladící věž, 9 - bazén pod věží, 10 - jímka chladící vody 
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6.5   Výpočet účinnosti TG 14 
Výpočet účinnosti pro vyhodnocení letního a zimního provozu TG 14 je proveden 

pomocí programu pro tvorbu a výpočet tabulek Microsoft Excel a jeho doplňku „X-STEAM“ 

(dostupným na internetu za dobrovolný dar) [10]. 

Pro výpočet účinnosti konkrétní parní turbíny je třeba stanovit matematický vzorec. 

Tento matematický vzorec (9) zahrnuje parametry vstupní (admisní) páry, hodnotu 

odebraného elektrického výkonu, parametry jednotlivých parních odběrů a parametry 

výstupní (emisní) páry. Parní turbína se rozdělí na tolik částí, aby každá část obsahovala jeden 

vstup a dva výstupy (jeden výstup je odběr a druhý výstup je pára vstupující do další části). 

TG 14 se rozdělí podle tohoto schématu na tři části: 1. Expanze páry se vstupním tlakem na 

páru s tlakem RO; 2. Expanze z tlaku páry RO na tlak NO; 3. Expanze z tlaku NO na tlak 

výstupní (v kondenzátoru) [4]. 

 

         ENNTRANTRTRATAA

t
hhmmmmhhmmmhhm

Pel


     (1) (9) 

 

kde Pel je činný výkon  (MW) 

 mA - množství vstupní páry  (kg·s
-1

), 

 mR - množství páry do NTO II  (kg·s
-1

), 

 mT - množství páry do RO  (kg·s
-1

), 

 mN - množství páry do NTO I  (kg·s
-1

), 

 mE - množství výstupní páry  (kg·s
-1

), 

 hA - entalpie vstupní páry  (kJ·kg
-1

), 

 hTR - entalpie páry RO a NTO II  (kJ·kg
-1

), 

 hN - entalpie páry do NTO I  (kJ·kg
-1

), 

 hE - entalpie výstupní páry  (kJ·kg
-1

). 

 

6.5.1   Výpočet množství páry na NTO I a NTO II 
Pro výpočet tepelné účinnosti parní turbíny musíme znát hmotnostní průtok páry, který 

je odebírán daným nízkotlakým ohřívákem. Vzhledem k tomu, že ohříváky jsou v těsné 

blízkosti turbíny a členitost propojovacího potrubí neumožňuje vytvořit odpovídající 

podmínky pro umístění měřicí clony, musí se hmotnostní množství vstupující páry dopočítat. 

Množství páry na NTO I se vypočte podle vzorce: 

 

 
 NNN

K1K2NNV
N

hh

hhm
m




      (kg·s

-1
) (10) 

 

kde mN je množství páry vstupující do NTO I  (kg·s
-1

), 

 mNNV- množství ohřívaného kondenzátu na NNV  (kg·s
-1

), 

 hK1 - entalpie ohřívaného kondenzátu vstupujícího do NTO I  (kJ·kg
-1

), 

 hK2 - entalpie ohřívaného kondenzátu vystupujícího z NTO I  (kJ·kg
-1

), 

 hN - entalpie vstupující páry do NTO I  (kJ·kg
-1

), 

 hNN - entalpie kondenzátu z vstupující páry do NTO I  (kJ·kg
-1

). 
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Vzorec pro výpočet množství páry na NTO II: 
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      (kg·s
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kde mR je množství páry vstupující do NTO II  (kg·s
-1

), 

 mNNV- množství ohřívaného kondenzátu na NNV  (kg·s
-1

), 

 hK2 - entalpie ohřívaného kondenzátu vstupujícího do NTO II  (kJ·kg
-1

), 

 hK3 - entalpie ohřívaného kondenzátu vystupujícího z NTO II  (kJ·kg
-1

), 

 hR - entalpie vstupující páry do NTO II  (kJ·kg
-1

), 

 hRR - entalpie kondenzátu z vstupující páry do NTO II  (kJ·kg
-1

). 

 

6.5.2   Číselné hodnoty pro výpočet 
Pro výpočet účinnosti TG 14 jsou použita historická data z monitoringu TG 14, viz 

tab. 4. Na obr. 5 jsou znázorněna místa jednotlivých měření. Hodnoty entalpie jsou 

dopočítávány prostřednictvím programu pro tvorbu a výpočet tabulek Microsoft Excel a jeho 

doplňku „X-STEAM“[10] 

Tab. 4.  Seznam použitých měření z monitoringu TG 14  

Kód Název měření Monitoring TG 14 

W01 Činný výkon TG14_W_EL_14MKA01CN001.PV 

P01 Tlak vstupní páry TG14_P_PARA_14LBA01CP001.PV 

P03 Tlak páry na NTO II TG14_P_PARA_14LBD01CP003.PV 

P04 Tlak páry na NTO I TG14_P_PARA_14LBD02CP001.PV 

P05 Tlak páry v kondenzátoru TG14_P_PARA_14MAG01CP001.PV 

T01 Teplota vstupní páry TG14_T_PARA_14LBA01CT001.PV 

T02 Teplota páry v RO TG14_T_PARA_14LBD01CT001.PV 

T03 Teplota kondenzátu do NTO I TG14_T_VODA_14LCA03CT001.PV 

T04 Teplota kondenzátu za NTO I TG14_T_VODA_14LCA05CT001.PV 

T05 Teplota kondenzátu za NTO II TG14_T_VODA_14LCA06CT001.PV 

F01 Množství vstupní páry TG14_F_PARA_DB247DBD1012.PV 

F02 Množství páry z RO TG14_F_PARA_DBD247DBD1024.PV 

F03 Množství kondenzátu  NNV TG14_F_VODA_14LCA07CF001.PV 
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Obr. 8.  Schéma použitých měřících míst monitoringu TG 14 

 

6.5.3   Příklad výpočtu účinnost TG 14 dne 16. 1. 2012 ve 4.00.00 hodin 

Tab. 5.  Seznam naměřených hodnot  

Kód Název měření Označení 
Naměřená 

hodnota 
Jednotka 

W01 Činný výkon Pel. 17,464 (MW) 

P01 Tlak vstupní páry pA 1,837 (MPa) 

P03 Tlak páry na NTO II pRT 69,212 (kPa) 

P04 Tlak páry na NTO I pN -39,236 (kPa) 

P05 Tlak páry v kondenzátoru pE -90,827 (kPa) 

T01 Teplota vstupní páry tA 332,291 (°C) 

T02 Teplota páry v RO tT 118,634 (°C) 

T03 Teplota kondenzátu do NTO I t1 55,772 (°C) 

T04 Teplota kondenzátu za NTO I t2 75,998 (°C) 

T05 Teplota kondenzátu za NTO II t3 103,602 (°C) 

F01 Množství vstupní páry mA 110,026 (t·h
-1

) 

F02 Množství páry z RO mT 44,574 (t·h
-1

) 

F03 Množství kondenzátu  NNV mNNV 65,452 (t·h
-1

) 
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Tab. 6.  Určené hodnoty teplot, entalpií a vypočtené hmotnostní průtoky  

Název Označení Hodnota Jednotky 

Teplota páry do NTO II tR 115,745 °C 

Teplota páry do NTO I tN 87,306 °C 

Teplota páry emisní tE 41,189 °C 

Entalpie vstupní páry hA 3099354 J·kg
-1

 

Entalpie páry RO hT 2706194 J·kg
-1

 

Entalpie páry do NTO I hN 2655318 J·kg
-1

 

Entalpie kondenzátu z NTO I hNN 363538 J·kg
-1

 

Entalpie páry do NTO II hR 2700026 J·kg
-1

 

Entalpie kondenzátu z NTO II hRR 483596 J·kg
-1

 

Entalpie emisní páry hE 195795 J·kg
-1

 

Entalpie kondenzátu K1 hK1 233472 J·kg
-1

 

Entalpie kondenzátu K2 hK2 318159 J·kg
-1

 

Entalpie kondenzátu K3 hK3 434308 J·kg
-1

 

Množství vstupní páry mA 30,563 kg·s
-1

 

Množství páry z RO mT 12,382 kg·s
-1

 

Množství kondenzátu NNV mNNV 18,181 kg·s
-1

 

Hmotnostní průtok II. části  RTA mmm   17,228 kg·s
-1

 

Hmotnostní průtok III. části   NRTA mmmm   16,556 kg·s
-1

 

 

 

a) Výpočet množství páry na NTO I: 
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N

hh
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 =

 
3635382655318

233472318159181,18




= 0,672 kg·s

-1
 

 

b)Výpočet množství páry na NTO II: 
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m
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 = 

 
4835962700026

318159434308181,18




= 0,953 kg·s

-1
 

 

c) Výpočet účinnosti: 

 

         ENNTRANTRTRATAA

t
hhmmmmhhmmmhhm

Pel


  = 

 

=
     1957952655318556,1626551382700026228,1727061943099354563,30

17463770


= 

 

= 0,327 
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d) Výpočet měrné spotřeby 

 

327,0

11

t




HR = 3,058 J·W
-1

s
-1

 ≐ 11009 MJ·MW
-1

·h
-1 

 

6.6   Vyhodnocení účinnosti TG 14 
Vyhodnocení účinnosti bylo provedeno v měsících září 2011, říjen 2011, listopad 

2011, prosinec 2011, leden 2012 a únor 2012. Výpočty účinnosti pro vyhodnocení byly 

zpracovány pomocí MS EXCEL s doplňkem „X-STEAM“ [10]. Výsledky výpočtů jsou 

uvedeny v tabulce 7. 

V zimních měsících, kdy teplota vysílané horké vody musí být větší než 110 °C se 

uvádějí do provozu špičkové ohříváky. Provoz se špičkovými ohříváky topné vody je 

charakterizován „uhlazením“ provozu základních ohříváků topné vody, a to se projevuje 

mírným úbytkem množství páry z RO. Což má za následek mírné snížení účinnosti 

turbosoustrojí. 

Tab. 7.  Výsledné hodnoty letního a zimního provozu TG 14  

Měsíc, rok 

Průměrná 

účinnost 

(%) 

Průměrná venkovní 

teplota 

(°C) 

Průměrná měrná 

spotřeba 

(MJ·MW
-1

·h
-1

) 

Září 2011 23 15,92 15625 

Říjen 2011 28 7,52 12857 

listopad 2011 30 3,82 12000 

Prosinec 2011 32 2,71 11250 

Leden 2012 32 - 8,39 11250 

Únor 2012 31 - 6,13 11613 

 

 
Obr. 9.  Graf průměrné účinnosti TG 14 a průměrné venkovní teploty 
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Obr. 10.  Graf průměrné měrné spotřeby TG 14 a průměrné venkovní teploty 

 

Výsledky výpočtů ukazují jak zásadní vliv na velikost účinnosti provozu TG 14 má 

množství páry protékající regulovaným odběrem. Větší množství páry protékající 

regulovaným odběrem je charakterizováno větší účinností TG 14. Tato závislost je 

znázorněná na obr. 11, který je vytvořen z dat monitoringu TG 14 ze dne 30. 12. 2011.  

 

 

Obr. 11.  Graf účinnosti TG 14 a průtoku páry RO TG 14  
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8   ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnocení účinnosti turbogenerátoru TG 14 v 

letním a zimním provozu. Z výsledků vyplývá, že při provozu v zimním období je účinnost 

vyšší přibližně o 9 %. Největší vliv na toto navýšení účinnosti má množství páry, odebrané 

regulovaným odběrem pro ohřev horké vody pro dálkové vytápění podniku a sídliště. Větší 

náklady na vyrobenou MWh v letních měsících jsou způsobeny ztrátami, které musí nést 

provozovatel. Proto se plánované opravy provádějí v letních měsících. 

Výpočet účinnosti jednotlivých parních turbín v energetické centrále je důležitý pro 

bilancování a plánování výroby. Energetika Třinec a.s. provozuje svá energetická zařízení 

v pracovních režimech s nejvyšší možnou účinností. Dlouhodobě plní plánovanou výrobu 

elektrické energie a zajišťuje tepelnou energii pro Třinecké železárny a pro město Třinec. 
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