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Primární kondenzace 

Vzniká expanzí pod horní mezní křivkou pod 
Wilsonovou linií, kde se 
 
v mokré páře objeví zkondenzované kapičky 
vody o průměru 1 až 2 µm, 
 
které zachovávají trajektorii parní fáze a  
nezpůsobují erozi, 
 
ale způsobují ztrátu vlhkostí turbínového stupně. 

Wilsonova linie 

Mokrá pára 

Přehřátá pára 



 
Mokrá vodní pára je směs parní (hmotnost m´) a kapalné fáze (m΄̋ ). 
Stav mokré páry v rovnovážném stavu je dán jejím tlakem nebo teplotou, ts = ts(p) 
a naopak ps = ps(t), a její suchostí x nebo vlhkostí y.   
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Nerovnovážný stav páry (podchlazená pára)  
Při vysoké rychlosti expanze přehřáté páry nad horní mezní křivkou nenastane kondenzace páry 
při přechodu mezní křivky – pára expanduje jako přehřátá. 
Do rovnovážného stavu přejde při vzniku kapalné fáze – pod Wilsonovo linií (Wilson zone).    
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kde:  τ   je čas, 
         ca osová složka rychlosti, 
        ξa osový směr proudu.  
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Primární kondenzace 

Vzniká expanzí pod horní mezní křivkou pod 
Wilsonovou linií, kde se 
v mokré páře objeví zkondenzované kapičky 
vody o průměru 1 až 2 µm, 
které zachovávají trajektorii parní fáze a  
nezpůsobují erozi, ale způsobují 
ztrátu vlhkostí turbínového stupně ζx = k∙(1 – xstř). 
 
Ztráta podchlazením je úměrná velikosti 
podchlazení tedy rychlosti expanze (2,5% ÷ 5%). 
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Wilsonova linie v závislosti na rychlosti expanze 

Podchlazení páry ∆t, přesycení Π = p/ps(td) 



Ztráty vlhkostí v mokré páře 
• V turbínových stupních za nukleací: 
    1% vlhkosti cca 1% snížení termodynamické účinnosti 
 
• V nukleačních turbínových stupních: 
    ztráta vlhkostí je násobně (řádové vyšší), lze jí snížit zmenšením entalpického spádu 
    na stupeň. Místně je vhodné směrovat nukleaci v rozváděcích lopatkách nebo do axiální mezery 
    turbínového stupně 
 
Představu o kondenzaci v turbínových stupních uvádí monografie prof. Miroslava Šťastného: Condenzation of Steam 
in Nozzles and Turbine Cascades“, published by the Univerzity of West Bohemia in Pilsen, 2015, která navazuje na 
práce prof. Petra a prof. Kolovratníka z ČVUT v Praze. 
     V programu konference, kterou pořádala naše katedra „17th Conference of Power System Engineering 
Thermodynamic and Fluid Mechanics“ byl publikován příspěvek „Losses Connected with Steam Condensation in 
Turbine Cascades“. Tento příspěvek bude dále publikován v knize „New Ideas Concerning Science and Technology 
(http://www.bookpi.org) 
  

 



CFD výpočet s kondenzací 

CFD výpočet prof. Gerbera 



Sekundární kondenzace 

Vzniká tak, že se kapičky primární kondenzace 
usazují na površích průtočné části turbíny a 
 
po následném rozpadu vodních filmů se vytvoří 
spektrum hmotných kapek sekundární kondenzace 
o průměrech 5 až 10 µm, ale i 85 až 180 µm, 
 
které nezachovávají trajektorii parní fáze a 
způsobují erozi oběžných lopatek 
 
 

Eroze podtlakové hrany 
oběžné lopatky: 
index p je parní fáze 
          v je vodní fáze 



Eroze náběžné oběžných lopatek 

Erodovaná náběžná hrana na 
špičce  poslední oběžné lopatky 840 mm 
(JE Jaslovské Bohunice) 



Erozní ochrana oběžné lopatky 

Pasivní ochrana: 
Laserový návar erozně odolného materiálu 
na oběžnou lopatku 

Aktivní ochrana: 
Odsávání vodních filmů 
z rozváděcí lopatky 



Aktivní erozní ochrana oběžné lopatky 

Odsávání vodních filmů z rozváděcí lopatky: 
 
1. Odsává se směs vody a páry. 

 

2. Po separaci vody je výhodné páru 
     zavést do štěrbiny vnějšího tělesa difuzoru. 
 

3. Tato pro práci v turbíně „ztracená pára“ pak 
      zamezí odtržení proudu zlepšit práci difuzoru. 
 

4. Pokud difuzor pracuje správně, je za  
     posledním stupněm tlak stejný nebo menší  
     než v kondenzátoru. 

Poslední stupeň s rozváděcí lopatkou se štěrbinami 
a s axiálně radiálním difuzorem 



Erozní ochrana oběžné lopatky 

erozní ochrana turbínového stupně   
není  100% 
je pouze aktivní 50% 
je pouze pasivní 32% 
je současně aktivní i pasivní  16% 

Vypočtené relativní úbytky materiálu 
na špičce  oběžné lopatky 
po 200 tis. provozních hodinách 

oběžná lopatka 
povolený úbytek 

tětivy profilu na špičce 
s bandáží na špičce 4% 
bez bandáže na špičce 8% 

Povolené úbytky tětiv profilu 
na špičce oběžné lopatky 

Integrovaná 
bandáž na špičce 
oběžné lopatky 
 



Matematický erozní model 

Weberovo číslo je poměr setrvačné síly k povrchovému napětí: We = D ∙  ρ ∙ c12/ σ∗ 
kde: D [m]    průměr největší vodní kapky spektra (charakteristická délka), 

 ρ [kg/m3] měrná hmotnost páry, 
  c1 [m/s]   rychlost proudu parní fáze mokré páry za odtokovou hranou 
                            rozváděcí lopatky (při zanedbání rychlosti kapalné fáze), 

 σ* [N/m]  povrchové napětí vody (kapalné fáze). 
  

• Počáteční průměr kapek je úměrný tloušťce odtokové hrany. 
• Hodnota Weberova čísla je úměrná největší kapce spektra rozpadu vodního filmu 

• Největší vliv má normálová dopadová rychlost, její mocninový exponent je 
    v rozsahu hodnot 5 až 9   



Validace matematického modelu výpočtu eroze 

Měření na erozním stendu v laboratoři Doosan Škoda Power: 
• obvyklé otáčky rotoru 12.000 1/min, pak normálová dopadová rychlost kapek 
       je 523 m/s (nastavitelný rozsah dopadové rychlosti je 350 až 600 m/s) 
• vakuovaný měřicí prostor na absolutní tlak 3 kPa 
• doba testu 4 až 6 hodin 
• generovány kapky o průměru150 až 410 µm 

 
 
 



Mez kluzu Rp02 materiálů oběžných lopatek 

označení 
mez kluzu 
[MPa] při 

20°C 

mez kluzu 
[MPa] při 

100°C 

Tvrdost 
HB výrobce 

ocel T552 800 750 290 ÷ 300 Böhler 

ocel T691 H950 1103 1080 min. 341 Böhler 

ocel T691 H900 1172 1130 min. 363 Böhler 

ocel 17-4P Custom 450 1290 1240 min. 360 Carpenter US 

ocel MLX17 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) 1530 1460 min 505 Aubert&Duval 

titan Grade5 6Al-4V 850 790 300 ÷ 400 Böhler 



Materiály oběžných lopatek 

Materiály pro nejdelší (ultra–long) oběžné lopatky 

titan ocel 

6Al-4V Grade 5 17-4P Custom 450 Carpenter 

5Mo-5Zr-3Al 
pro erozní ochranu náběžné hrany Böhler N709               



Stellite 21 

Kruhové terče o průměru 15 mm 
pro erozně zkoumané lopatkových materiály 

(vliv rychlosti, vliv velikosti dopadových kapek) 

označení mez kluzu 
[MPa] při 20°C 

mez kluzu 
[MPa] při 

100°C 

Tvrdost 
HB 

Stellite 21 496 450 375 



Eroze oběžných lopatek parních turbín 

Vliv eroze a erozní ochrany na oběžné lopatky parních turbín:  
• na statickou pevnost lopatky 
• na dynamickou pevnost lopatky 
• na její aerodynamiku: 

Rozložení Machovo 
čísla profilové mříže na 
špičce poslední oběžné  
lopatky bez (vlevo) a     
s návarem (vpravo),      
pro M2is = 1,67 



Odhad rozdělení výkonu 

Díly parní turbíny Jaderné elektrárny Temelín: 
 

vysokotlakový (1 x VT) díl 30% 
nízkotlakové díly (3 x NT) 70% 
poslední NT stupeň (jeden ze šesti) 
dodává 23 MW 
po modernizaci se výkon 
každého NT dílu zvýšil o 29 MW 

Současný NT rotor 50Hz (2 x 5 stupňů) 
parní turbíny JE Temelín 



Děkuji za pozornost! 

Poděkování: 
práce vznikla za podpory grantové agentury České republiky 

TAČR č. TH02020057 „Program epsilon“. 
 

 

 

  



Děkuji za pozornost! 





Kam kráčíš EU? Porovnání Gross Domestic Product:  EU a „zbytek světa“ 

https://aa.ecn.cz/img_upload/e6ffb6c50bc1424ab10ecf09e063cd63/bez-nazvu_7.png
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