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Úvod 

 [1] 
Dostatek a kvalita elektrické energie a tepla jsou nezbytným pUedpokladem života       

a dalšího rozvoje společnosti. Proto je energetika jedním z nejd]ležitEjších pr]myslových 
odvEtví ve svEtE. Rozhoduje o úrovni ekonomiky státu a jeho celkovém fungování. A také 
Česká republika je do tohoto oboru zapojena. A pUestože jsou obnovitelné zdroje pUíslibem do 
budoucna a fosilních paliv ubývá, tak parní turbína, vzhledem ke svým stabilním vlastnostem, 
dodává elektrickou energii spotUebitel]m již více než století. A proto je i pUes snižování počtu 
tepelných elektráren spalujících uhlí parní turbína nadále tEžko nahraditelná v procesu výroby 
elektrické energie jako pohon generátor]. 

Parní turbína je tepelný rychlobEžný lopatkový stroj, v nEmž se expanzí páry získává 
mechanická práce v podobE rotace hUídele, na nEmž se nachází také rotor elektrického 
generátoru. Parní turbína je pUevážnE mnohastupOová, z d]vodu zpracování velkého tepelného 
spádu a každý stupeO je složen z kruhových lopatkových mUíží.  Nepohyblivých rozvádEcích   
a rotujících obEžných.  Každá z tEchto mUíží je tvoUena stejnými lopatkami se stejným úhlem 
nastavení a ve stejné vzdálenosti jedna od druhé. V tEchto stupních dochází k expanzi páry     
a s ní spojené urychlení proudu páry. Podle toho, v jakých lopatkách k této expanzi dochází, 
se stupnE rozdElují na rovnotlaké a pUetlakové. V pUetlakových stupních probíhá expanze páry 
pUibližnE stejnE v rozvádEcích i obEžných kolech. V rovnotlakých stupních ale dochází 
k expanzi páry v ideálním pUípadE jen v rozvádEcím kole. V obEžném kole je tlak páry na 
vstupu a na výstupu stejný. 

TEmito lopatkovými mUížemi tedy proudí hlavní proud páry 兼岌 , ale z d]vodu existence 
v]le mezi rotorem a rozvádEcím kolem dochází k úniku páry z hlavního proudu a ke 
snižování účinnosti zaUízení. Pokles účinnosti stupnE únikem páry je zp]soben jednak tím, že 
určité množství páry proudí mimo hlavní proud a nekoná tak užitečnou práci a jednak tím, že 
do stupnE se pára vrací rychlostí, jejíž smEr ani velikost se neshodují s rychlostí hlavního 
proudu. S cílem zmenšit nežádoucí únik páry se používají v parních turbínách labyrintové 
ucpávky a patní tEsnEní.  

Na Obr. 1 m]žeme vidEt schéma pr]toku páry ve stupni, kde je znázornEn hlavní 
proud páry 兼岌 怠 protékající skrz rozvádEcí a obEžné lopatky, a parazitní proudy z tohoto proud 
unikající a znovu nasávané. Schéma aě znázorOuje pUípad, kdy proud páry 兼岌 1u unikne 
z hlavního proudu, projde labyrintovou ucpávkou a pUes patní tEsnEní je znovu nasáván. 

V tomto pUípadE dojde ke zhoršení vlastností páry vstupující do obEžných lopatek. 
V pUípadE schéma bě a cě je pára z hlavního proudu odsávána pUed rozvádEcími lopatkami. 
Pro vyrovnání tlak] pUed a za diskem rotoru jsou v disku vyvrtány vyrovnávací otvory, 
kterými m]že pára projít, aniž by byla nasáta zpEt do hlavního proudu. Tak je znázornEno 
v pUípadE cě, kde navíc dojde k odsátí části páry z mezní vrstvy u paty rozvádEcí lopatky, což 
pom]že ke snížení ztrát sekundárním proudEním. V pUípadE bě je pára pUed obEžnými 
lopatkami nasáta do proudu, za nimi opEt odsáta axiální mezerou a vyrovnávacími otvory, se 
tato odsátá pára vrací zpEt pUed obEžné lopatky.  V pUípadE schéma dě se část uniklé páry vrací 
zpEt do hlavního proudu a část projde vyrovnávacími otvory. Tento pUípad není ideální, ale 
dojde u nEj k menším ztrátám, než v pUípadE aě. Tato práce se bude dále více zabývat oblastí 
patního tEsnEní kol, kde dochází k nasávání parazitní páry do toku hlavního, jako je 
znázornEno na Obr. 1, aě. 
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Obr. 1 - Schematické znázornEní proudEní páry stupni rovnotlakového typu [2] 
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1. Turbína  
[1], [2] 

Turbína je točivý tepelný stroj, který pUemEOuje kinetickou a tlakovou energii páry na 
kinetickou energii a užitečnou práci hUídele. Tato hUídel je společnE s obEžnými koly, na 
kterých jsou pUipevnEny obEžné lopatky, nebo  pouze s lopatkami pUipojenými k hUídeli, 
součástí rotoru. Statorová část turbíny je tvoUena vnEjším tElesem, nosiči rozvádEcích kol, 
rozvádEcími koly, nebo v pUípadE pUetlakové koncepce samostatnými rozvádEcími lopatkami, 
ucpávkami, ložiskovými stojany a ložisky. 

 

1.1. Rozdělení parních turbín 

Vzhledem k r]zným využitím parních turbín, existují i r]zná konstrukční Uešení tEchto 
stroj], která m]žeme rozdElit podle nEkolika kriterií. 

 

1.1.1.  Podle pou:ití 

K výrobě elektrické energie 

Tyto turbíny jsou využívány pUedevším v elektrárnách k pohonu hUídel], které 
roztáčejí elektrický generátor. Je to základní typ pohonu v tepelných i jaderných elektrárnách. 

K pohonu zařízení 
Mimo pUipojení turbíny ke generátoru v elektrárnách, je možné ji k pohonu jiných 

zaUízení, jako jsou čerpadla, dmychadla, ale také jako hnací jednotka lodí a ponorek. 

1.1.2.  Podle průtoku páry 

Axiální parní turbíny 

Tento typ je u parních turbín častEjší a pára v tEchto turbínách proudí ve smEru osy 
rotoru.  

 

Radiální parní turbíny 

Pára v radiální turbínE proudí pUevážnE v rovinE kolmé k ose rotace rotoru. Provozní 
podmínky radiálních turbín jsou charakteristické malým pr]tokem nebo zpracovaným velkým 
entalpickým spádem. Radiální stupeO je schopen zpracovat vEtší entalpický spád než stupeO 
axiální za podobných podmínek díky zmEnE obvodových rychlostí. Lopatky radiálních turbín 
jsou vlivem odstUedivé síly namáhány na ohyb, což se promítá v jejich délce. 

 

1.1.3.  Podle počtu stupňů 

Jednostupňové parní turbíny 

JednostupOové parní turbíny jsou tvoUeny jedním kolem rozvádEcích lopatek nebo dýz 
a jedním kolem lopatek obEžných. Zpracovávají obvykle velmi malý tepelný spád. A proto 
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vzhledem k nízkým výkon]m, vysokým otáčkám a nízkým účinnostem jsou využívány 
pUevážnE jako pohon zaUízení jako jsou čerpadla, dmychadla apod. 

Vícestupňové parní turbíny 

Tyto turbíny jsou nejbEžnEjším typem turbín používaných v elektrárnách, vzhledem 
k jejich schopnosti zpracovat vysoký tepelný spád, pUi nižších rychlostech páry v každém 
stupni a pUi nižších obvodových rychlostech obEžných lopatek. 

 

1.1.4.  Podle průběhu tlaku páry ve stupni 

Rovnotlaká parní turbína 

Rovnotlaká parní turbína má lopatky obEžných kol uloženy na discích rotoru a veškerý 
tlakový spád je zpracován v lopatkách rozvádEcího kola. 

 

Přetlaková parní turbína 

Tyto turbíny se vyznačují tím, že tlakový spád se zpracovává v rozvádEcích                  
i obEžných lopatkách v pomEru daném stupnEm reakce. Vzhledem k tomu, že i obEžné 
lopatky jsou do expanze páry zapojeny, jsou zatíženy osovými silami. Z toho d]vodu jsou 
lopatky pUipojeny pUímo k bubnu hUídele. 

 

1.1.5.  Podle parametrů páry 

Se sytou párou 

Turbíny, do jejichž prvního stupnE vstupuje sytá pára, se typicky využívají v jaderných 
elektrárnách s tlakovodními reaktory a geotermálních elektrárnách. Parametry syté páry lze 
hledat na pravé mezní kUivce T-s diagramu. Nevýhodou tEchto turbín je, že už po první 
expanzi se pára dostane do oblasti mokré páry, která poté poškozuje lopatky, protože kapičky 
páry, které se v hlavním proudu vytvoUí, nabourávají na povrch lopatek. 

 

S přehřátou párou 

Tyto turbíny pracují na vstupu s párou, která pUi ohUívání prošla stavem mokré páry      
a byla nadále ohUívána i pUes pravou mezní kUivku T-s diagramu. Toto pUehUívání se využívá 
pro co nejdelší expanzi páry v turbínE. Jedná se o velmi časté konstrukční provedení turbín 
klasických elektráren 

 

S párou o nadkritických parametrech 

Tato pára vstupuje do turbíny s parametry, které jsou vyšší, než je kritický bod. 
Určujícími parametry jsou tlak a teplota. Kritická hranice tlaku je 22,1 MPa a teploty  

647,14 K. PUi tEchto podmínkách voda pUi fázové pUemEnE pUechází pUímo na pUehUátou páru. 
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2. Turbínové stupně 

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [8] 

Nepohyblivá rozvádEcí lopatková mUíž a obEžná lopatková mUíž dohromady tvoUí 
turbínový stupeO, ve kterém probíhá expanze páry. Tyto stupnE jsou Uazeny za sebou a každý 
stupeO zpracovává část tlakového spádu mezi tlakem páry na vstupu do turbíny a protitlaku na 
výstupu. Toto postupné Uazení turbínových stupO] umožnilo dosáhnout vysoké účinnosti 
turbíny. PUemEna energie v tEchto stupních je uskutečnEna proudEním páry dýzou, která je 
vytvoUena v prostoru mezi jednotlivými rozvádEcími, respektive obEžnými lopatkami. 

 

2.1. Rovnotlaký stupeň 

Rovnotlaký Ěakčníě stupeO, stejnE jako pUetlakový stupeO, charakterizuje stupeO 
reakce. Tento parametr vyjadUuje pomEr zpracovaného tepelného spádu v obEžném kole ku 
celkovému zpracovanému spádu. 

     貢 噺 朕轍轍朕轍      (1) 

Hlavní proud páry vstupuje do mezilopatkových kanál] rozvádEcí mUíže, kde díky 
zmEnE pr]Uezu kanálu prudce klesá tlak a tím nar]stá absolutní rychlost proudu. Podle 
pomEru tlak] pUed a za rozvádEcí lopatkou je dýza konstruována bu@ jako nerozšíUená, nebo 
jako rozšíUená. Pára dále vstupuje do obEžné lopatkové mUíže, kde pUedává část své kinetické 
energie obEžnému kolu a rychlost proudu se tím snižuje, ale tlak za lopatkou z]stává díky 
konstantnímu pr]Uezu kanálu stejný jako pUed lopatkou. Takže celá expanze páry probíhá 
v rozvádEcích lopatkách a stupeO reakce je 貢 噺 ど. V praxi nepUipouští i relativnE malá reakce 
v obEžných lopatkách. 

Akční stupeO je kromE stupnE reakce určen také konstrukční koncepcí. Rovnotlakové 
stupnE jsou oproti pUetlakovým schopny zpracovat vEtší tepelný spád a tím pádem vychází na 
jednu turbínu ménE stupO]. Navíc stejný tlak pUed i za rotorovou lopatkovou Uadou dovoluje 
ke konstrukci rotoru použít diskovou koncepci vzhledem k tomu, že osová síla p]sobící na 
disk je nepatrná.  
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Obr. 2 StupeO diskového uspoUádání [2] 

Diskový rotor je tvoUen z jednoho vykovaného kusu, nebo navzájem svaUenými disky, 
nebo disky nasazenými na hUídel a zajištEnými perem. Funkcí disku je nést lopatky daného 
stupnE, které vzhledem k vysokému objemového toku a nízkým teplotám musí mít vEtší délku 
a být uloženy na vEtším pr]mEru, a pUenášet točivý moment, který tyto lopatky vytvoUí, na 
centrální hUídel. Disky jsou často v turbínE používány v částech o nízkém tlaku, teplotE a pUi 
velkých objemových tocích. Výhoda diskového uspoUádání spočívá v malém pr]mEru hUídele, 
který má tím pádem malou obvodovou rychlost. Další výhodou je uložení rozvádEcích lopatek 
do mezistEny M ĚObr. 2ě, které umožOuje uložit tEsnEní na málem pr]mEru a tím 
minimalizovat plochu pro únik pracovní látky ucpávkou: 

    鯨通 噺 講穴通 ゲ 絞追      (2)  

Vzhledem k nulové nebo velmi malé reakci v obEžných kolech, vzniká v turbínE malý 
osový tlak na rotor, který je možné zachytit v ložiskách. Osový tlak se dá navíc snížit 
vyrovnávacími otvory Ěnaznačeny čárkovanE na Obr. 2 StupeO diskového uspoUádání, které 
jsou vyvrtány do obEžného kola a umožOují páUe uniklé z labyrintových ucpávek projít do 
prostoru za diskem, aniž by byla nasáta zpEt do hlavního proudu skrz axiální tEsnEní. Otvor] 
bývá bEžnE 5 až 7 na jednom kole pUibližnE ve ¾ pr]mEru kola. Jejich poloha musí být 
taková, aby mEla co nejmenší vliv na pevnost kola, protože v jejich okolí dochází ke 
koncentraci napEtí. Z tohoto d]vodu je nutné, aby byly hrany otvor] dobUe zaobleny a povrch 
ploch byl co nejhladší, napEtí v tomto místE často stoupne až nad mez pružnosti.  
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Obr. 3 - Parní turbína s diskovým rotorem [3] 

 
Obr. 4 - Rychlostní trojúhelník rovnotlakého stupnE [1] 

Na Obr. 4 jsou zobrazeny rychlostní trojúhelníky ideálního rovnotlakého stupnE. Pára 
vstupuje do rozvádEcích lopatek stupnE absolutní rychlostí c1 pod úhlem 糠怠, který obvykle 
mívá 12-13°. Po složení této rychlosti s obvodovou rychlostí u, vyjde relativní rychlost w1 
vstupující do obEžných lopatek. Pravá část Obr. 4 poté pUedstavuje rychlosti vystupující 
z obEžných lopatek, kde w2 je relativní výstupní rychlost z obEžných lopatek. Velikost této 
rychlosti je možné vyjádUit pomocí relativní rychlosti w1 a ztrátového součinitele 閤: 

       拳態 噺 閤 ゲ 拳怠      (3) 

Pomocí vEty o zmEnE toku hybnosti a rychlostních trojúhelník] lze odvodit rovnici pro 
obvodovou účinnost rovnotlakého stupnE: 

  考墜長塚 噺 に ゲ 砿態 ゲ 岾な 髪 閤 ゲ 達誰坦庭鉄達誰坦庭迭峇 ゲ 岾   糠怠 伐 通頂迭峇 ゲ 通頂迭,   (4) 

kde 砿 je rychlostní ztrátový součinitel v dýze 砿 噺 頂迭頂轍. 
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2.2. Přetlakový stupeň 

PUetlakové reakční stupnE jsou konstruovány s pUedpokladem, že stupeO reakce je vEtší 
než 0. Obvykle se volí 貢 噺 ど┸ね 伐 ど┸は, Z toho vyplývá, že expanze páry je rozdElena zhruba 
rovnomErnE mezi rozvádEcí a obEžné lopatky. Lopatkové kanály obou kol jsou navrhovány 
velmi podobnE vEtšinou jako nerozšíUené dýzy s podkritickým pr]tokem páry. Tlak páry se 
tedy snižuje jak v rozvádEcí lopatkové mUíži tak v obEžné, jak je znázornEno na  

Obr. 5. PUi stupni reakce 貢 噺 ど┸の mají rozvádEcí i obEžné lopatky stejné výstupní úhly.  

V reakčním stupni se oproti akčnímu stupni zpracuje menší tepelný spád. Z tohoto 
d]vodu má reakční turbína vEtší počet stupO]. Pro dobrou termodynamickou účinnost 
pUetlakové vícestupOové turbíny je tedy tUeba Uadit stupnE tEsnE za sebou. PUesto, že 
pUetlakový stupeO zpracuje nižší tepelný spád než stupeO akční, tak tlakový spád na rotorové 
lopatkové UadE je značný. To zp]sobuje zvyšování axiální síly, která se musí následnE složitE 
zachycovat v ložiskách. Z tohoto d]vodu je výhodné použití bubnových rotor]. 

  

Obr. 5 Pr]bEh tlaku v pUetlakovém stupni [1] 

Bubnové rotory (Obr. 6) jsou vyrábEny bu@ s odstupOovaným pr]mErem ve smEru 
expanze páry, nebo kuželovitého tvaru a skládají se ze svaUovaných výkovk] tvaru prstence, 
nebo u menších výkovk] i jako plný hUídel. U pUetlakových stupO] s bubnovým rotorem jsou 
rozvádEcí lopatky uloženy ve statorové skUíni a obEžné lopatky v drážkách pUímo v bubnu. 
Ale i pUesto se silnE namáhané poslední Uady lopatek mohou umis[ovat na disky.  

Vyvozování axiálních sil se ale nevyhneme ani u bubnových rotor]. Tyto síly vznikají, 
protože na stranE vyššího tlaku na vstupu do turbíny p]sobí vyšší síla na čelní plochu 
bubnového hUídele, než p]sobí na výstupu z turbíny. Tyto síly se zachycují v axiálních 
ložiskách, které ale zp]sobují vetší mechanické ztráty. Ke snížení této síly se používá 
vyrovnávací buben, na jehož čele je nižší tlak díky ucpávkám. 
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Obr. 6 - Schéma pUetlakové turbíny s bubnovým rotorem [3] 

 

 
Obr. 7 - Rychlostní trojúhelníky pUetlakového stupnE [1] 

V pUípadE, že stupeO reakce 貢 噺 ど┸の mají rozvádEcí i obEžné lopatky shodné 
lopatkování a tím i shodné rychlostní trojúhelníky. Je možné také uvažovat, že ztrátové 
součinitele 閤 a  砿 se rovnají. Obvodovou účinnost lze poté popsat rovnicí: 

 考墜長塚 噺 態ゲ 祢迩迭ゲ達誰坦底迭貸岾 祢迩迭峇鉄態ゲ 祢迩迭ゲ達誰坦底迭貸岾 祢迩迭峇鉄袋磐 迭梅鉄貸怠卑   (5) 

 

2.3. Curtisův stupeň 

Curtis]v stupeO je speciální pUípad rovnotlakého stupnE, který je schopen zpracovat 
mnohem vyšší tepelný spád než zpracuje akční nebo reakční stupeO. V tomto stupni probíhá 
expanze v rozvádEcích lopatkové UadE. RozvádEcí lopatky, ale v tomto stupni zpracují velký 
tepelný spád a proto pracovní látka z tEchto lopatek vystupující má velikou rychlost. 
Kinetický energie proudu je pak dále transformována na mechanickou práci dvEma Uadami 
obEžných lopatek, mezi nimiž je vložena statorová Uada vratných lopatek. Možná je i varianta 
s tUemi Uadami obEžných lopatek se dvEma vloženými vratnými lopatkovými Uadami. 

DUíve se Curtis]v stupeO využíval u jednostupOových turbín. Dnes se ale již vzhledem 
ke své nízké účinnosti využívá jen zUídka. Využití nachází hlavnE jako regulační stupeO          
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u vícestupOových parních turbín. Jeho výhodou je právE vyšší zpracovaný tepelný spád, než 
dokáže zpracovat akční stupeO a tudíž snížení tlaku a teploty páry pUed vstupem do skUínE 
turbíny.  

 
Obr. 8 - Rychlostní trojúhelníky Curtisova stupnE [1] 

Na Obr. 8 jsou zobrazeny rychlostní trojúhelníky dvourychlostního Curtisova stupnE 
se dvEma obEžnýi Uadami a jednou Uadou vratných lopatek. StejnE jako v pUedchozích dvou 
stupních lze odvodit rovnici pro obvodovou účinnost: 

 考墜長塚 噺 に ゲ 砿態 ゲ 岫な 髪 閤岻 ゲ 峙岫な 髪 閤岻 ゲ 岾   糠怠 伐 通頂迭峇 伐 岫な 髪 閤岻 ゲ 通頂迭峩 ゲ 通頂迭 (6) 

3. Energetické ztráty 

[4], [5] 

Energetické ztráty jsou zp]sobeny proudEním reálné vazké tekutiny turbínovými 
stupni. PUi proudEní reálné tekutiny lopatkovými mUížemi dochází ke složitým proces]m, jako 
napUíklad tUení v mezní vrstvE, víUení pUi obtékání profilu a podobnE, které tyto ztráty 
zp]sobují. Vlivem ztrát se expanze páry v turbínE odchyluje od ideálního izoentropického 
proudEní. Čím více jsou tyto odchylky vyšší, tím vyšší jsou ztráty v parní turbínE. 

 

3.1. Rozdělení energetických ztrát 

3.1.1.  Profilové ztráty 

Tyto ztráty jsou definovány pro nekonečnE dlouhé lopatky a podle fyzikální podstaty   
a místa vzniku je možné je rozdElit na: ztráty tUením v mezní vrstvE, ztráty víUením pUi 
odtržení proudu od profilu, ztráty víUením za odtokovou hranou lopatek, rázové ztráty pUi 
nadzvukovém proudEní. Celkové profilové ztráty se pak určí jako součet tEchto jednotlivých 
ztrát. 

 

3.1.2.  Ztráty sekundárním prouděním 

Vlivem prostorového charakteru proudEní, dochází ke vzniku celé Uady vír] a tím        
i k proudEní po výšce lopatek. To znamená, že v blízkosti lopatek má rychlost také radiální 
složku což je pUíčinou ztrát. Vzhledem k tomu, že s rostoucí délkou lopatek se tyto ztráty 
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zmenšují, jedná se o velký problém pro velmi krátké lopatky, kde účinnost takové lopatkové 
mUíže m]že být velmi malá. 

 

3.1.3.  Ztráty vnitřní netěsností 
Vzhledem k zajištEní volného pohybu rotujících částí turbíny je nutné, aby existovala 

mezera mezi bandážemi lopatek a statorem nebo mezi diskem statoru a rotorem. U tepelných 
turbín je tato mezera významnEjší, protože kompenzuje teplotní roztažnost materiálu. Ztráty 
vnitUní netEsností tedy vznikají, protože část pracovní látky protéká touto radiální v]lí 絞追 (viz 
Obr. 2ě a nekoná užitečnou práci. U lopatek s volným koncem bez bandáže je tato ztráta 
spojena se ztrátou sekundárním proudEním, protože kv]li pUetékání páry pUes volný okraj 
lopatky dochází za volným okrajem ke vzniku dalšího víru a dochází ke zpomalování proudu. 
Problém také zp]sobuje znovu nasávaná pára patní mezerou mezi rozvádEcími a obEžnými 
lopatkami. Pro zmenšení tEchto ztrát se pUidávají bandáže, labyrintová tEsnEní a vyrovnávací 
otvory v disku. 

PomErnou ztrátu netEsností je možné určit součtem tUí dílčích ztrát: 
     行津 噺 行津通 髪 行津怠 髪 行津態     (7) 

Kde 行津通 vyjadUuje ztrátu zp]sobenou obtokem části pracovní látky kolem rozvádEcí 
lopatkové Uady, 行津怠 vyjadUuje ztrátu pUisáváním pracovní látky v oblasti patního pr]mEru       
a 行津態 vyjadUuje ztrátu únikem části pracovní látky kolem bandáže, nebo kolem volných 
nebandážovaných okraj]. 

 

3.1.4.   Ztráty vznikající vzájemným účinkem sousedních 
lopatkových řad 

Tyto ztráty vznikají v pUípadE, že jsou jednotlivé lopatkové Uady Uazeny s malým 
odstupem. Za jednou lopatkovou mUíží je rychlostní pole v obvodovém smEru nevyrovnané, 
protože se vzhledem k nulové rychlosti v mezní vrstvE na lopatce, vytváUí rychlostní profil a 
vírová stopa za odtokovou hranou. Toto rychlostní pole se sice vlivem turbulence vyrovnává, 
ale vzhledem k nedostatečné vzdálenosti sousedních lopatkových mUíží je rychlostní pole pUed 
vstupem do následující lopatkové Uady velmi nevyrovnané. 

 Zデヴ=デ┞ ┗ﾉｴﾆﾗゲデｹ ヮ=ヴ┞ 

Ztráty vlhkostí páry vznikají v turbínE v oblasti mokré páry. U koncových stupO] 
turbíny vznikají díky expanzi mokré páry primární kapičky, které se uchycují na lopatkách, 
kde vytváUejí vodní film. Tento film se trhá za vzniku vEtších kapiček. Tyto kapičky vytváUení 
s párou dvoufázovou smEs. Energetické ztráty tedy vznikají proudEním této dvoufázové 
smEsi. 
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4. Rešerše vybraných článků 

 

4.1. Vliv nasávání páry patní mezerou na aerodynamické 

vlastnosti stupňů vysokotlaké turbíny 

[8] 

V článku publikovaném v lednu 2017 v Journal of mechanical science and technology 
se tým složený z vEdc] z univerzity Inha z mEsta Incheon v Korei a z firmy Doosan 
v Changwonu v Korei (Jeong Jin Lee, Soo Young Kang, Teong Seop Kim, Seong Jin Park     
a Gi Won Hongě zabývá studiem vlivu nasávané páry patní mezerou na aerodynamické 
vlastnosti stupO] vysokotlaké turbíny. Svojí studii zamEUili na počítačové CFD simulování 
proudEní páry v desetistupOové vysokotlaké turbínE pracující pUi ultranadkritických 
podmínkách. 

Motivací k tomuto výzkumu byl nedostatek prací zabývajících se daným tématem 
v extrémních podmínkách USC nebo A-USC turbín. Vzhledem k vysokému tlaku a teplotE 
v USC parních turbínách je pUesná analýza a pUedpovE@ aerodynamických vlastností, jako je 
snižování ztrát sekundárním proudEním, d]ležitá, protože až jedna tUetina aerodynamických 
ztrát je zp]sobena parazitními proudy. 

 

4.1.1.  Úvod do problému 

Vzhledem k existenci radiální v]le mezi statorovými lopatkami a rotorem dochází 
v turbínových stupních k vnitUním netEsnostem. Tyto netEsnosti zp]sobují únik části páry 
z hlavního proudu na pUetlakové stranE do pr]Uezu odpovídajícímu radiální v]li. Tato pára je 
vedena konstrukcí stupnE na stranu podtlakovou, kde je nasávána do hlavního proudu v místE 
pUed vstupem do obEžných lopatek. PUestože je uniklý proud malý, jeho existence ovlivOuje 
vlastnost proudu vstupujícího do obEžných lopatek a tím i účinnosti stupnE.  

 

4.1.2.  Model 

Numerická analýza byla provedena na modelu desetistupOové vysokotlaké parní 
turbíny pracující pUi nadkritických podmínkách vypsaných v Tabulka 1, kde každý stupeO byl 
zkoumán zvláš[. K výpočt]m byly použity časovE stUedEné Navier-Stokesovy rovnice 
(RANS) a SST model turbulence. V Tabulka 2 jsou pak vypsány konstrukční provozní 
podmínky jednotlivých stupO]. Je možné si všimnout, že hmotnostní pr]tok v prvním stupni 
je nižší, než hmotnostní pr]tok ve stupni druhém. Je to zp]sobeno tím, že do prvních 
rozvádEcích lopatek vstupuje pouze necelých ř7% hmotnostního pr]toku hlavního proudu. 
Zbylé 3% byly uvažovány jako uniklé skrz ucpávky a do hlavního proudu jsou nasáty 
v mezeUe mezi rozvádEcími a obEžnými lopatkami. 
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Tabulka 1 Vstupní podmínky zkoumaného modelu 

Počet stupO] 10 

Vstupní tlak 255 [bar] 

Vstupní teplota páry 607 [°C] 

 Hmotnostní pr]tok 721 [kg/s] 

Otáčky 3600 [ot/min] 

Elektrický výkon 350 [MW] 

 
Tabulka 2 Konstrukční provozní podmínky jednotlivých stupO] 

 

 Na Obr. 9 je znázornEno schéma zkoumané oblasti. Je možné si všimnout, že do 
analýzy nebyl zahrnut proud páry procházející skrz tEsnEní mezi rotorem a statorem. To je 
v článku zd]vodnEno jako zjednodušení geometrie vložené do CFD softwaru a zkrácení 
výpočtu, ale nasávaný proud páry byl vzat jako samostatná promEnná. Tato zjednodušení byla 
aplikována proto, aby bylo možné se u výpočtu soustUedit na relativní efekt nasávání páry na 
účinnost stupnE.  

 

Stupeň Průměrná reakce 
Hmotnostní 
průtok [kg/s] 

Tlakový poměr 

1 21 % 738,6 1,153 

2 36 % 755,2 1,168 

3 33 % 755,2 1,175 

4 39 % 755,2 1,181 

5 38 % 755,2 1,189 

6 41 % 755,2 1,197 

7 42 % 755,2 1,205 

8 48 % 684,5 1,182 

9 48 % 684,5 1,183 

10 49 % 684,5 1,202 
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Obr. 9 Zkoumaná oblast [8] 

4.1.3.  Výsledek 

Vzhledem k normálovému smEru znovu nasávaného proudu v]či proudu hlavnímu, 
dochází k jejich vzájemnému mísení a tím ke zmEnE rychlosti a vstupního úhlu výsledného 
proudu do obEžných lopatek. Velikost tEchto zmEn je závislá na reakci stupnE a na velikosti 
uniklého proudu.  

PUi porovnání prvního a desátého stupnE, je možné pozorovat Ř,5% zmEnu pUi 3% 
úniku v prvním stupni a v desátém stupni 3% zmEnu pUi zachování stejného pomEru uniklé 
páry. Na Obr. 10 je znázornEna zmEna úhlu proudu pUed rotorovými lopatkami v prvním 
stupni po nasátí uniklé páry. Je patrné, že radiálnE proudící pára mEní smEr páry vstupující do 
obEžných lopatek. Je ovšem nutné brát tyto výsledky pouze ilustračnE, protože v analýze byl 
uvažován smEr nasávané páry čistE radiální bez obvodové složky rychlosti. 

  
Obr. 10 Porovnání vektor] rychlosti pUed obEžnými lopatkami prvního stupnE aě 0% únik; bě 3% únik [8] 
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PUestože díky smíšení obou proud] dojde ke snížení rychlosti a axiálního úhlu proudu 
vstupujícího do obEžných lopatek 
(Obr.11Chyba! Nenalezen zdroj 
odkaz]., (a)), tak jsou pr]mErné vlastnosti 
proudu na výstupu z lopatek, témEU stejné 
jako v pUípadE bez úniku (Chyba! 
Nenalezen zdroj odkaz]., (b)).  

Numerickou simulací byl dále 
dokázán vysoký vliv reakce stupnE na 
strukturu proudu. Bez vlivu nasávané páry 
na hlavní proud poci[ují první i desátý 
stupeO turbíny rozdElení proudu v blízkosti 
odtokové hrany. S pUidáním pUisávání se 
tento bod posouvá více dopUedu k nábEžné 
hranE. To má vliv na snížení účinnosti 
stupnE vzhledem ke zvyšujícím se 
tlakovým ztrátám v rotoru. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 - Odtržení v patní oblasti v prvním stupni 0% únik a 3% únik 

Obr. 11 S párou o nadkritických parametrech 
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Obr. 13 - Odtržení v patní oblasti v desátém stupni 0% únik a 3% únik [8] 

 

Na Obr. 12 a Obr. 13 je jasnE vidEt, že první stupeO je pUisáváním ovlivnEn více než 
desátý. Odtržení nastane dUíve a tento odtržený proud je v pomEru k velikosti lopatky vEtší. 
V článku se autoUi odkazují na to, že tento výsledek je v souladu s všeobecnE uznávaným 
faktem, že tlaková ztráta v rotorových lopatkách nižších stupO] je více citlivá na zmEnu úhlu 
proudu na nábEžné hranE. 

 

4.1.4. Závěr 

V článku byl numerickou simulací vyšetUován vliv nasávání páry patní mezerou mezi 
rozvádEcím a obEžným kolem ve vysokotlaké turbínE pracující pUi nadkritických podmínkách. 
Výsledky lze shrnout do tUech bod]. 

Ě1ě RadiálnE proudící pUisávaná pára pUed vstupem do rotorových lopatek zp]sobuje 
snížení obvodové složky rychlosti, což zp]sobuje, že úhel proudu vstupujícího do rotoru se 
v axiálním smEru snižuje. PUesto je pr]mErný úhel proudu v rovinE výstupu jen málo 
ovlivnEn. 

(2) Nasávaná pára zp]sobuje pUed vstupem do rotoru víUení, které posouvá bod 
odtržení mezní vrstvy od lopatky blíže k nábEžné hranE. To zp]sobuje v kanálech rotoru 
tlakové ztráty a tím snížení účinnosti stupnE. StupnE s nižší reakcí jsou k tEmto rušením 
náchylnEjší. 

Ě3ě StupnE s nižší reakcí trpí rychleji se snižující ztrátou účinnosti se zvyšující se 
procentem pUisávané páry. Z analýzy skupinových pr]mEr] vzešlo, že 1% nár]st uniklé páry 
vede ke zhruba 1% úbytku účinnosti stupnE s reakcí 21%, 0,55% pro stupnE s reakcí 3Ř%       
a 0,45% pro stupnE s pr]mErnou reakcí 4Ř%. Podle autor] jsou tyto hodnoty shodné 
s hodnotami uvádEnými v literatuUe. 
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4.2. Vliv radiální mezery pod statorovými lopatkami na proud 

okolo paty rotorové lopatky 

[9] 

V článku publikovaném v lednu 2016 v Trans Tech Publications, Switzerland se Petr 
Straka a Martin NEmec z výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze zabývají 
porovnáváním experimentálního s numerickým výzkumem vlivu páry, unikající radiální 
mezerou pod rozvádEcími lopatkami, na vznik sekundárního proudEní v rotorové lopatkové 
UadE axiální turbíny s prismatickými lopatkami bez bandážování. Výsledky experimentálního 
výzkumu jsou sepsány v samostatném článku. Avšak výsledky pro porovnání jsou zde též 
vypsány. 

 

4.2.4.  Motivace 
Axiální parní turbíny o malých výkonech ĚUádovE stovky kilowat do jednotek 

megawatt) jsou podle autor] článku bEžnE navrhovány s bubnovými rotory. V pUípadE turbín 
o nízkém výkonu, jsou statory i rotorové disky vyrábEny bez bandáží. V proudu, proudícím 
takovým uspoUádáním, vznikají velká sekundární proudEní, která mají negativní vliv na 
účinnost stupnE. Z toho d]vodu je d]ležité brát tento unikající proud v úvahu, pUi navrhování 
nebo optimalizování stupO] tohoto typu. A to je d]vod, proč se autoUi článku tímto 
problémem zabývají 

.  

Obr. 14 - Schéma turbíny s bubnovým rotorem a nízkým výkonem [9] 

Vzhledem k tomu, že bylo experimentem dokázáno, že na spodní polovinE 
testovaného stupnE byl pokles v účinnosti až 10%, vEnovali autoUi numerickou studii 
vzájemnému ovlivOování sekundárního proudEní s obEžnými lopatkami. 
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4.2.5.  Pou:itý model 
Testovaný stupeO parní turbíny byl navržen podle postup] a metod používaných 

v padesátých letech minulého století. To se projevuje ve tvaru prismatických lopatek. Pro 
numerický výpočet uvažovali autoUi, pro zjednodušení, buben pod rozvádEcími lopatkami 
jako statický, pouze obEžné lopatky jsou uloženy na rotujícím disku. 

Obr. 16 
pUedstavuje schéma testovaného stupnE a jsou v nEm vyznačeny 4 roviny Ě0 až 3ě, ve kterých 
jsou zkoumány parametry proudového pole. Rovina 0 leží 46 mm pUed nábEžnou hranou 
rozvádEcí lopatky, rovina 1 leží v axiální mezeUe mezi statorem a rotorem 8 mm za odtokovou 
hranou rozvádEcí lopatky, rovina 2 leží 11 mm za odtokovou hranou obEžné lopatky a rovina 
3 leží 61 mm za odtokovou hranou obEžné lopatky.  

Na Obr. 17 jsou zobrazeny nEkteré rozmEry testovaného stupnE. Radiální mezera mezi 
špičkou obEžné lopatky a skUíní je 1 mm a mezera mezi špičkou rozvádEcí lopatky a statorem 
byla testována pro tUi r]zné rozmEry: 0,6, 1 a 1,4mm. Také axiální vzdálenost mezi 
rotorovými a statorovými lopatkami byla testována ve dvou velikostech: Ř a 15 mm. StUední 
pr]mEr stupnE je 3Ř3 mm, výška kanálu je 50mm. Statorové kolo obsahuje 50 lopatek            
a obEžné kolo 60 lopatek. Tento pomEr, použili autoUi v simulaci pro snížení výpočetních 
domén, i když to nekoresponduje s reálnou turbínou použitou v experimentu.  



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní,  BakaláUská práce, akad. rok 2017/1Ř 
Katedra energetických stroj] a zaUízení  Jan Korelus 

27 

 

 
Obr. 15 - Schéma testovaného stupnE [9] 

 

Obr. 16 - Schéma 
testovaného stupnE 

 

Obr. 17 -  RozmEry testovaného stupnE [9] 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní,  BakaláUská práce, akad. rok 2017/1Ř 
Katedra energetických stroj] a zaUízení  Jan Korelus 

28 

 

4.2.6.  Testovací model 

 
Obr. 18 - Testovací zaUízení [9] 

Testovací zaUízení je součástí vysokorychlostního vEtrního tunelu, s uzavUeným 
obEhem, který je pohánEn 1,3 MW elektromotorem. Toto zaUízení dovoluje nezávislé 
nastavení Machova a Reynoldsova čísla.  

Tabulka 3 - Parametry testovací turbíny [9] 

Maximální otáčky 15 000 [ot/min] 

Hmotnostní pr]tok 6 [kg/a] 

Maximální expanzní pomEr 8 

Maximální výkon 700 [kW] 

 

Tabulka 4 - Parametry proudícího media [9] 

u/c0-2 0,5-0,7 

Vstupní tlak 1,2 x105 [Pa] 

Tlak na výstupu 8,57 x 104 [Pa] 

Počet otáček 6100 – 8100 [ot/min] 

Vstupní teplota 303 [K]  

Izoentropické Machovo číslo na výstupu 0,7 

Izoentropické Reynoldsovo číslo na výstupu 3 x 105 
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V Tabulka 3 jsou vypsány technické parametry testovacího zaUízení a v Tabulka 4 jsou 
vypsány parametry proudícího media, kde u je obvodová na stUedním pr]mEru a c0-2 je 
izoentropická rychlost v rovinE 2. 

Proud stupnEm axiální turbíny byl modelován jako nestacionální, 3D, stlačitelné, 
vazké, plnE turbulentní proudEní. Pro výpočet autoUi použili vlastní kód založený na RANS 
rovnici a  Kok]v TNT 倦 伐  降 model turbulence. 

 

4.2.7.  Výsledky 

 
Obr. 19 - Rozložení celkové statické účinnosti po délce lopatky v rovinE 2 [9] 

Na Obr. 19 je zobrazeno rozložení celkové statické účinnosti po délce lopatky. V grafu 
jsou vyneseny hodnoty pro 3 zmEUené pUípady. Účinnost získaná z experimentálního mEUení, 
z počítačové simulace pUi pomEru rotorových a statorových lopatek 5:6 (CFD 5:6) 
a z počítačové simulace pUi pomEru rotorových a statorových lopatek 1:1 (CFD 1:1). Z tohoto 
grafu je možné vyčíst, že pokles účinnosti ve spodní části lopatky je vyšší než 50% a v horní 
části lopatky více než 20%. Tento pokles je zp]soben vlivem radiálních mezer pod statorovou 
a nad rotorovou lopatkou. Mezera pod statorovou lopatkou dokonce ovlivOuje celou spodní 
polovinu, kdežto mezera nad rotorovou lopatkou pouze špičku.  

Z rozložení entropie na povrchu obEžné lopatky ĚObr. 21): 

      嫌 噺 椎諦排,     (8) 
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kde p je normalizovaný tlak a 貢 hustota, je možné si všimnout, že hlavní problém nastává na 
sací stranE lopatky. AutoUi toto pUipisují problému, kdy proud proudící radiální mezerou 
generuje společnE s  hlavním proudem v mezilopatkovém kanálu veliké víry, které jsou 
schématicky znázornEny na Obr. 20. Vrchní vír je svými rozmEry dostatečnE intenzivní, aby 
deformoval proud proudící z radiální mezery, což vede k odtržení proudu od stEny a ke 
generování dalších vír] v proudu. 

 

 

Obr. 20 - Schéma vír] za radiální mezerou pod statorovou lopatkou [9] 

 

 
Obr. 21 - Rozložení entropie na povrchu obEžné lopatky [9] 

 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní,  BakaláUská práce, akad. rok 2017/1Ř 
Katedra energetických stroj] a zaUízení  Jan Korelus 

31 

 

 

Obr. 22 - Víry generovány za radiální mezerou [9] 

Vrchní vír a obEžná lopatka spolu navzájem p]sobí tak, že se vír deformuje smErem vzh]ru 
na první čtvrtinE sací strany za nábEžnou hranou. 

Na Obr. 24 jsou zobrazena rozložení absolutního výstupního úhlu proudu ĚObr. 23), 
absolutního Machova čísla a celkové statické účinnosti v rovinE 2 pro r]zné rychlostní 
pomEry. Celková statická účinnost je definována jako: 

      考痛鎚 噺 岫脹禰轍貸脹畷岻岫脹濡轍貸脹日濡岻 ,    (9) 

kde TT0 je celková vstupní teplota, TT je celková lokální teplota, TS0 je statická teplota na 
vstupu a Tis je lokální statická izoentropická teplota. Horní Uada graf] v Obr. 24 zobrazuje 
výsledky počítačové simulace a spodní Uada zobrazuje výsledky získané z experimentu. 
Z rozložení celkové statické účinnosti je zUejmé, že díky interakci mezi rotorovými lopatkami 
a víry generovanými za radiální mezerou pod statorovými lopatkami, klesne účinnosti na 
dolní polovinE lopatky okolo 10%. 
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Obr. 23 - Rychlostní trojúhelník [9] 

 
Obr. 24 - Rozložení absolutního úhlu, absolutního Machova čísla a celkové statické účinnosti v rovinE 2 pro 

r]zné rychlostní pomEry. Horní Uada - CFD výsledky, spodní Uada - Experimentální  mEUení [9] 
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4.2.8.  Závěr 

V článku prezentované výsledky z experimentálního mEUení a z počítačové simulace 
ukazují, jak velkou roli hraje interakce obEžných lopatek se sekundárními víry ve stupni 
axiální turbíny s lopatkami bez bandáží. VEtší či menší rozdíly mezi experimentem 
a počítačovou simulací si autoUi vysvEtlují faktem, že pUi ReynoldsovE čísle 3 x 105 jsou 
mezní vrstvy na statorových a rotorových lopatkách laminární. Interakce laminární vrstvy na 
obEžné lopatce s víry generovanými za radiální mezerou jsou mnohem složitEjší, než aby šli 
pUedvídat použitím plnE turbulentního modelu. 

 

5.  Praktická část 

[12] 

Z rešeržovaných článk] je zUejmé, že se turbínový stupeO potýká s Uadou problém] 
spojených se složitostí proudEní. Tato práce se pUevážnE zabývala vlivem proudEní skrz 
axiální mezeru mezi rotorovým a statorovým kolem. Tento proud zp]sobuje zhoršení 
vlastností hlavního proudu vstupujícího do obEžných lopatek a tím ke zhoršení účinnosti 
stupnE. Ke snížení tohoto negativního vlivu se v oblasti axiální mezery konstruují ucpávky, 
které mají za úkol usmErnit, zpomalit nebo jinak ovlivnit proud vstupující do obEžných 
lopatek. Na Obr. 25 jsou uvedeny pUíklady, nEkterých konstrukčních provedení tEchto 
ucpávek. Vlevo je tEsnEní s axiálním uspoUádáním a vpravo tEsnEní s radiálním uspoUádáním. 

 
Obr. 25 - Patní tEsnEní [11] 

 Cílem této části bylo tedy navrhnout konstrukční úpravu této části v experimentální 
turbínE VT-400 nacházející se v laboratoUích Katedry energetických stroj] a zaUízení 
Západočeské univerzity v Plzni ĚKKE - ZČUě. 

 

5.1. Experimentální zařízení 
Zkoumaným zaUízením je vzduchová turbína VT-400, která je součástí 

experimentálního zaUízení (Obr. 26), které slouží ke zkoumání a návrhu nových typ] či tvar] 
lopatek parních turbín. Jedná se o turbínu, u které vzhledem k jejímu vEku dochází k UadE 
úprav a zmEnám součástí.  
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Obr. 26 - Experimentální zaUízení v laboratoUích KKE [10] 

KonstrukčnE pUedstavuje VT-400 zmenšený stupeO vysokotlaké parní turbíny, která 
umožOuje zkoumat r]zná uspoUádání stupnE.  

 

5.2. Konstrukční návrh 

Na Obr. 27 je zobrazen poloviční Uez stupnEm experimentální turbíny pUed úpravou, 
kde na pozici 1 je obEžné kolo s lopatkami, na pozici 2 rozvádEcí lopatky a na pozici 3 je 
kroužek s hUídelovými bUity. Je vidEt, že obEžné kolo je diskové koncepce. P]vodnE tak bylo 
navrženo i rozvádEcí kolo. Ovšem v tomto návrhu, byl rozvádEcí disk ubrán a k obEžnému 
disku byl pUipojen kroužek s hUídelovými bUity. Jedná se tedy o pUechod z diskového 
uspoUádání stupnE na bubnové.  

U paty obEžné lopatky je vidEt mezera, kterou by proudící medium uniklé pUes bUity 
kroužku na pozici 3 bylo nasáto zpEt do hlavního proudu. Konstrukční návrh, který bude 
v této práci uveden je zamEUen právE na toto místo, pUesnEji na úpravu kroužku s hUídelovými 
bUity. Byly navrženy dvE varianty, které se od sebe liší a budou popsány v dalších odstavcích.  
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Obr. 27 - StupeO pUed úpravou [12] 

5.2.1. Varianta 1 

Jak bylo Uečeno, tak cílem bylo navrhnout úpravu součástí, respektive kroužku 
s hUídelovými bUity Ěpozice 3, Obr. 27) v oblasti axiální mezery mezi obEžným a rozvádEcím 
kolem. Požadavkem nebylo pouze snížit vliv nasávaného vzduchu na hlavní proud, ale 
zároveO aby bylo možné zkoumat r]zné koncepce ucpávek. Požadavkem je tedy funkčnost 
vzhledem k ovlivnEní procházejícího vzduchu, snadná vymEnitelnost a snadná a levná výroba. 

Varianta 1 byla uvažována s pUedpokladem, že by se, s ohledem na výzkum r]zných 
druh] ucpávek ovlivOujících parametry pUisávaného proudu, dala provádEt výmEna součástí 
nesoucích tuto funkci. Bylo pUedpokládáno, že tato vymEnitelná součást by byla tvaru obruče, 
kterou by bylo nutné vhodným zp]sobem upevnit k rotoru. Toto upevnEní by bylo možné 
provézt vybráním kroužku s hUídelovými bUity a vytvoUením drážky, do které by se vsadila 
obruč nesoucí ucpávku a celá tato sestava by se pUipojila k disku obEžného kola pomocí 
šroub], které už jsou v kroužku vyrobeny. 
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5.2.2.  Varianta 2 

Varianta 2 byla uvažována tak, že by se vyrobil nový kroužek s hUídelovými bUity, 
který by kromE všech svých p]vodních funkcí nesl i funkci patního tEsnEní.  

 

5.2.3.  Hodnocení variant 

Varianty byly hodnoceny s ohledem na požadavky na technický systém. TEmito 
požadavky jsou: zajištEní funkce patního tEsnEní, snadná a levná výroba, vymEnitelnost. 

 

o Požadavek na zajištEní funkce patního tEsnEní. 
U obou variant je možné zajistit splnEní tohoto požadavku. U varianty 1 je ale problém 

s tEsností vymEnitelného kroužku a kroužku s hUídelovými bUity. Problém by mohlo zp]sobit 
vniknutí horkého vzduchu do mezery mezi obEma součástmi, kde by proudEní skrz mezeru 
mohlo zp]sobit nežádoucí vibrace.  

 

o Požadavek na snadnou a levnou výrobu. 

PUi hodnocení tohoto požadavku je hodnocena pouze část, která nese funkci patního 
tEsnEní. U varianty 1 by se zachoval již vyrobený kroužek s hUídelovými bUity, ve kterém by 
bylo vytvoUeno vybrání s drážkou nesoucí obruč s tEsnEním. Problém s vyrobitelností by 
ovšem nastal z toho d]vodu, že by velký pr]mEr obruče byl 400 mm a malý pr]mEr 364 mm. 
Na vytvoUení funkční části tEsnEní i části zajiš[ující polohu by zbylo 1Ř mm na polomEr, což 
by vzhledem k velikosti součásti bylo komplikované. Zkomplikování nastává díky nízké 
tuhosti obruče a tedy složitého upevnEní do stroje pUi obrábEní. 

U varianty 2 by se vyrábEla část s funkcí tEsnEní v jednom kuse s kroužkem 
s hUídelovými bUity. Vzhledem k tomu, že je tlouš[ka kroužku s hUídelovými bUity vEtší, je 
i tuhost této součásti vyšší a tedy snazší upnutí. U této varianty by nebylo nutné vytvoUení 
vybrání v samotném kroužku pro upevnEní vymEnitelné součásti. 

 

o Požadavek na vymEnitelnost. 
U varianty 1 by byla vymEnitelnost zajištEna vyrobením sady obručí s r]znými 

geometriemi tEsnEní, které by poté byly vkládány do prostoru mezi diskem obEžného kola 
a vybranou částí kroužku s hUídelovými bUity, které by zajistili upevnEní obruče s tEsnEním. 

U varianty 2 by vymEnitelnost byla zajištEna vyrobením sady kroužk] s hUídelovými 
bUity, které by byly s částí s funkcí patního tEsnEní v jednom kuse. 

Vzhledem k tomu, že je kroužek s hUídelovými bUity spojen s diskem obEžného kola 
pomocí 12 šroub], tak vymEnitelnost varianty 1 i varianty 2 je jednoduchá. 

 

5.2.4.  Suboptimální varianta 

Jako suboptimální varianta byla zvolena varianta 2. Varianta 2 byla zvolena pUedevším 
z d]vodu snazší vyrobitelnosti funkční části, ale také z d]vodu lepšího zajištEní funkce. Byl 
vytvoUen návrh této varianty, jejíž výrobní výkres je v pUíloze této práce. 
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Obr. 28 - Varianta 2 - pohled zpUedu 

 

 

Obr. 29 - Varianta 2 - pohled zezadu 

Varianta 2 se oproti p]vodní verzi liší na velkém pr]mEru v části pUiléhající k disku 
obEžného kola, kde v p]vodní konstrukci je pouze součást rovnE pUiložena k disku, kdežto 
u varianty 2 je vytvoUena plocha ovlivOující proudEní. Tato plocha má za úkol, usmErnit 
proud, který by jinak byl nasáván do hlavního proudu v radiálním smEru a tím by narušoval 
účinnost stupnE, jak bylo popsáno v rešerši článk]. Tato úprava by mEla zajistit v hodnEjší 
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nábEh proudu do obEžné lopatky, kdy by díky absenci ostrých hran, nemElo docházet 
k takovému odtržení mezní vrstvy proudu v mezilopatkovém kanále obEžného kola. 

 
Obr. 30 - Detail upravené části kroužku s hUídelovými bUity 

 

 

Obr. 31 - Detail p]vodní části kroužku s hUídelovými bUity 
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6. Závěr 

V první a druhé části je podán základní pUehled o rozdElení typ] parních turbín 
a základní pUehled o konstrukci stupO] parní turbíny s pUetlakovým, rovnotlakým a Curtisovo 
stupnEm. 
 V části literární rešerše jsou uvedeny 2 články zabývající se problematikou vlivu 
pUisávané páry z mezery mezi rozvádEcím a obEžným kolem. Jeden článek se zabývá 
numerickou simulací problému a druhý článek srovnává vlastní numerickou simulaci 
s experimentálním výzkumem. Oba články se shodují na tom, že se jedná o výrazný problém, 
který generuje v hlavním proudu velké sekundární proudEní a tím snižování účinnosti stupnE. 

Na základE tEchto výsledk] byl poté proveden konstrukční návrh úpravy části 
experimentální vzduchové turbíny VT-400 ve výzkumné laboratoUi Západočeské univerzity 
v Plzni. 
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