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DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 Kondenzační parní turbína  pro spalovnu odpadů 

Navrhněte kondenzační turbínu o výkonu cca. 80MW bez přihřívání páry do spalovny odpadů. Proveďte 

návrh rámového řešení parní turbíny s umístěním maxima jejího příslušenství na rám.  

 Hmotnost parní turbíny jako funkce její hltnosti 

Připravte studii závislosti hmotnosti parní turbíny na objemovém průtoku admisní páry pro jednotělesovou, 

kondenzační parní turbínu bez přihřívání do paroplynového cyklu.  

 Optimalizace proudění vzduchu v krytu pružné spojky 

Připravte matematický model proudění vzduchu uvnitř krytu pružné spojky. Identifikujte zdroje hluku a 

optimalizujte kryt pro snížení hluku a odvod tepla. 

 Numerický 3D výpočet proudění v axiálně-radiálním výstupním 

tělese – porovnání výsledků získaných z experimentu a z výpočtu 

 Ve vybraném 3D modeláři namodelovat experimentální model axiálně-radiálního výstupního tělesa 
včetně vstupní stacionární lopatkové mříže, simulující poslední stupeň turbíny. Geometrie bude 
součástí zadání. 

 Vytvořit vhodnou výpočetní síť sledované oblasti. 

 Nastavit a spustit 3D numerickou simulaci proudění v této oblasti s médiem vzduch, vazké turbulentní 
proudění. Okrajové podmínky budou součástí zadání. 

 Provést numerický výpočet základní varianty prázdného tělesa s/bez nástavby tělesa. Následně provést 
numerický výpočet několika vybraných variant výstupního tělesa s vnitřními vestavbami (T-žebro, 
klínová stěna, trubková mříž atd.) 

 Vyhodnotit proudová pole v řešené oblasti, zejména se zaměřit na ztrátový součinitel lopatkové mříže 
a celého tělesa 

 Provést porovnání získaných výsledků (formou tabulek a grafů) s výsledky dříve provedených 
experimentů. 

 Na základě získaných poznatků navrhnout úpravy tvaru nebo uspořádání vnitřních vestaveb axiálně-
radiálního výstupního tělesa tak, aby došlo ke snížení tlakové ztráty 

 Měření střední hodnoty tlaku v časově proměnném prostředí 

 Zpracování rešerše tématu z doporučené a popřípadě další dostupné literatury.  

 Provést měření odezvy vybraného měřicího řetězce (odběr statického tlaku popř. pneumatická sonda – 
tlakový převodník) na jednotkový skok. Ze získaných dat vypočítat parametry přechodové 
charakteristiky daného řetězce.  

 Z přechodové charakteristiky vypočítat úplnou frekvenční charakteristiku, určit zlomovou frekvenci.    

 Vytvořit matematický popis měřicího řetězce, který bude popisovat určení střední hodnoty měřené 
veličiny.     

 Pro vybraný měřicí řetězec vyhodnotit velikost chyby určení střední hodnoty měřené veličiny 
v závislosti na frekvenci, amplitudě budicího signálu. 
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 Odhad tlakových ztrát v traktech parních turbín a porovnání 

s měřením 

 Studium literatury týkající se zejména místních tlakových ztrát, popis principů pro odhad tlakových 
ztrát, jejich obecné nakreslení do h-s diagramu 

 Popis proudových traktů parní turbíny, na kterých se budou ztráty odhadovat a obecnější popis celé 
turbíny. 

 Popis měření tlakových ztrát 

 Provedení odhadu tlakových ztrát pro několik vybraných režimů chodu turbíny, porovnání s měřením. 

 Identifikace kritických konstrukčních prvků a návrhy na jejich změnu za účelem snížení tlakové ztráty. 

 Experimentální měření proudění na parní turbíně T10MW a 

vyhodnocení výsledků 

 Popsat měřicí systém parní turbíny T10MW. Zaměřit se na měření tlaků, teplot a průtoků v průtočné 
části turbíny. 

 Měřením získat data vhodná k analýze chování průtočné části. 

 Provést zpracování dat grafickou i tabulkovou formou, analyzovat získané závěry. 

 Určit základní charakteristiky průtočné části (spády, reakce stupňů, účinnosti, průtoky ucpávkami) 

 Identifikovat a popsat silné a slabé stránky popisovaného měřicího systému. 

 U alespoň jedné z měřených veličin (tlak, teplota, atd.) provést odhad nejistot měření a doporučit 
snížení nejistoty měření. 

 Analýza vlivu hustoty sítě a turbulence na numerické řešení 

proudění v turbínových stupních 

Ve výpočtovém softwaru Ansys CFX nebo Numeca řešte numericky proudění v turbínovém stupni pro různé 

hustoty sítě a různé parametry turbulence. Cílem je určení vlivu jemnosti sítě vč. mezní vrstvy a parametrů 

turbulence na dosažené výsledky a zároveň stanovení optimální velikosti sítě. Analýzu proveďte pro 

vysokotlaký turbínový stupeň. Získané výsledky prověřte na středotlakém a nízkotlakém turbinovém stupni. 

 Analýza vlivu rozhraní mezi statorem a rotorem na numerické 

řešení proudění v turbínových stupních 

Ve výpočtovém softwaru Ansys CFX nebo Numeca řešte numericky proudění v turbínovém stupni pro různá 

rozhraní mezi statorem a rotorem (mixing plane, frozen rotor, sliding mesh). Určete vliv polohy rozhraní na 

účinnost turbinového stupně stanovenou dle CFD. Určete rovněž vypovídací hodnotu ztrátových součinitelů 

statoru a rotoru. Analýzu proveďte pro vysokotlaký turbínový stupeň. Získané výsledky prověřte na 

středotlakém a nízkotlakém turbinovém stupni. 
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BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 Měření proudových parametrů lopatkového kola volně se 

protáčejícího ve výstupním proudu z kontrakční dýzy kalibračního tunelu 

 Studium literatury a rešerše na dané téma. Vytvoření popisu aerodynamického tunelu a použité měřicí 
aparatury, vytvořit schéma měřicích řetězců.  

 Proměření středních hodnot proudových parametrů na vstupu do oběžného kola Prandtlovo sondou.   

 Proměření středních hodnot vybraných proudových parametrů na výstupu z oběžného kola Prandtlovo 
a miniaturní Pitotovo sondou.     

 Ze změřených hodnot tlaků, geometrie oběžného kola a znalosti otáčet dopočítat další proudové 
parametry (složky rychlostí, teploty proudícího media, výstupní úhly proudící tekutiny, atd.). 

 V jednom vybraném provozním režimu proměřit výstupní proudové pole metodou HWA. Ze 
zaznamenaného signálu určit střední hodnoty modulu rychlosti a fázově střední průběh rychlosti jedné 
otáčky lopatkového kola.  
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