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Jaké je vhodná koncepce řešení turbín pro budoucí bloky?
S přihlédnutím na kritéria jako cena, účinnost, spolehlivost, životnost, podpora 
teplárenství, zajištění údržby, dostupnost technologie aj?

? Existuje jednoznačná odpověď, když mnoho 
vlivů je zřejmě protichůdných ?

Koncept řešení?



Požadavky na turbíny

Cena:
Požadavek na co nejnižší investiční náklad je základním výchozím kritériem. Při volbě
konceptu nelze posuzovat pouze vlastní zařízení, ale i dopad na okolní technologie a
požadavky na strojovnu.

→ Dělení na menší jednotky (např. koncept využitý u 2x220MW) vede obvykle ke zvýšení
nákladů.

→ Snižování otáček (3000 vs 1500rpm) principiálně vede ke zvýšení hmotnosti zařízení a
tím ke zvýšení nákladů (zařízení i jeho okolí).

Účinnost:
Základním požadavkem na turbosoustrojí je přeměna energie s maximální účinností. Jde
o parametr s dopadem v ceně vyrobené energie.

→ Přestože existují tvrzení že stroje se sníženými otáčkami dosahují vyšší účinnosti, naše
výsledky srovnávacích výpočtů ukazují, že jde o souměřitelné technologie dosahující
srovnatelné účinnosti.

Důležitou podmínkou je však možnost využít na obou řešeních srovnatelné výstupní plochy
koncových lopatek. To je technologicky dosažitelné přibližně do 1200MW s přihlédnutím k potenciálu
chlazení v dané lokalitě.



Požadavky na turbíny

Spolehlivost:
Výpadky zařízení způsobují značné negativní dopady. I při odhlédnutí od nákladů na
údržbu, představuje nízká spolehlivost výpadek příjmů z výroby.

→ Spolehlivost je obecně dána dlouhodobými zkušenostmi s danou koncepcí respektive
vlastní „robustností“ řešení. Snížené otáčky vedou ke snížení některých nároků na řešení,
zásadní jsou ale další koncepční charakteristiky (vzájemné uložení těles aj.). Dále vlastní
zkušenosti s daným řešením. Ty jsou specifické pro každého výrobce.
→ Hodnoty spolehlivosti jsou obecně nezávislé na zvoleném konceptu otáček.

Dostupné technologie:
Výběr řešení je omezen celkovým výkonem a tomu dostupných technologiích. U turbín pro
velké jaderné bloky je limitace dána zejména možnostmi dimenzování koncových lopatek,
dále dostupností generátorů atd. Je technologicky obtížné, až nemožné, řešit velmi
vysoké výkony na plných otáčkách, tedy dosáhnout dostateční výstupní plochy koncových
stupňů.

→ Snižování otáček vždy zajistí zjednodušení dimenzováních nároků celého stroje. Např.
průtočným ekvivalentem dlouhé lopatky na plných je i pro poloviční otáčky srovnatelně
dlouhá lopatka, ale dimenzovací náročnost významně klesne.



Požadavky na turbíny

Životnost / eroze :
Flexibilní provozování na snížených výkonech, případně s odběry páry pro teplofikaci
zhoršuje erozní zatížení lopatek. Pro velmi velké bloky ale nejsou obvykle odběry tepla
významně limitující v životnosti (dáno obvyklým poměrem ku velikosti bloku).
→ Nižší otáčky jednoznačně podporují snížení negativního vlivu eroze (nižší rychlosti).
Moderní metody erozních ochran naopak ale umožnují zvýšit erozní odolnost libovolných
lopatek a to včetně velmi dlouhých.
→ Odolnost lopatky je primárně dána její konstrukcí a tedy velmi štíhlá lopatka navržená s
ohledy na zástavbové rozměry většího rotoru může být citlivější než robustnější varianta.

Velikost bloku vs podpora po celou dobu životnosti:
Stávající a blízká výstavba zatím směřuje k preferenci větších zdrojů 1000 - 1700MW.
Nasazení SMR (případně jiných technologií) může vést ke snížení průměrné velikosti
zdroje. Intenzita nových výstaveb je též silně ovlivněna vnějšími vlivy.

→ Nelze jednoznačně konstatovat intenzitu výstavby v budoucnu a zda bude ve velkých či
malých zdrojích, respektive toto využívat pro podporu tvrzení o zajištění spolehlivé a
ekonomicky přijatelné podpoře budoucího servisu. Obecně platí, čím menší či jednodušší
řešení tím snaží může být i náhrada servisní podpory.



Závěr

Existuje tedy jednoznačná odpověď ?

Významnou roli hraje velikost bloku a požadavky zákazníka.

Stejně jako je technicky zcela nevhodné uvažovat o řešení pro 1600MW

v plných otáčkách, není ekonomicky rozumné řešit 800MW v otáčkách

polovičních.

Vždy je třeba pečlivě zvážit dopady a společnost Doosan je připravena 

podpořit varianty dle preferencí zákazníka.
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