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 Numerický a empirický odhad tlakové ztráty v obtokovém 
kanále experimentální parní turbíny 10 MW  

(úloha pro 1 studenta) 

 Provést numerickou simulaci proudění v obtokovém kanále parní turbíny 10 MW v 
provedení turbonapaječka.  

 Okrajové podmínky pro numerickou simulaci převzít z provedených 
experimentálních měření.  

 Provést empirický odhad ztrát v obtokovém kanále.  

 Porovnat výsledky numerické simulace proudění s empiricky zjištěnou ztrátou a s 
výsledky experimentálního měření.  

 V případě potřeby navrhnout korekci empirických vztahů.  
 
POZN: Pro DP je nutné, aby diplomant měl zajištěn přístup k CFD výpočetním kapacitám 

a aby měl zajištěn konzultanta specialistu pro provádění CFD výpočtů. 

 

 Numerický a empirický odhad průtočného množství páry při 
profuku potrubí 

(úloha pro 1 studenta) 

Před spuštěním turbínového bloku je nutné provést čištění parních potrubí mezi kotlem a 
vstupem do ventilů turbíny pomocí provizorních profuků. Vyhodnocuje se množství vrypů, 
způsobených nečistotami na kovovou destičku v provizorním potrubí. Tyto profuky jsou 
vybaveny kvůli ceně jenom několika měřicími místy. Je však nutní znát průtočné množství 
potrubím kvůli zajištění expozičních dob destičky v potrubí. 
Úkolem pro studenta bude: 

 Provést namodelování provizorního profukovacího potrubí na základě 
poskytnutých podkladů a provést CFD výpočty proudění přehřáté páry v tomto 
potrubí. 

 Určit ztráty a změnu rychlosti podél délky potrubí. 

 Porovnat výpočty s navrženými teoretickými metodami výpočtu (Bernoulliho 
rovnice, Fannovo proudění atd.) 

POZN: Pro DP je nutné, aby diplomant měl zajištěn přístup k CFD výpočetním kapacitám 

a aby měl zajištěn konzultanta specialistu pro provádění CFD výpočtů. 

 

 Zpracování primárních dat ze sondování na díle 

(úloha pro 1 studenta) 

 Zpracovat rešerši z dostupné (nejen doporučené) literatury, zaměřit se na určení 
termodynamických vlastností mokré páry (IAPWS).  
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 Zkalibrovat sedmiotvorovou diskovou sondu a zpracovat primární data z kalibrace 
do podoby vhodných kalibračních rovnic.  

 Využít kalibrační rovnice vlastní konstrukce pro vyhodnocení rozložení statického, 
dynamického a celkového tlaku po výšce lopatky a rozložení složek rychlostí.  

 Korektními statistickými postupy zpracovat primární data, vhodným způsobem 
zobrazit výsledky statistických analýz, zpracovat a diskutovat postup analýzy dat.    

 Pro vybranou vyhodnocovanou veličinu zpracovat odhad nejistoty měření 
(zahrnout všechny složky). 

 Rozpracovat metodiku vyhodnocení dat z měření rychlou pneumatickou sondou 
(sonda typu FRAP), z dostupných dat vyhodnotit metodou fázového středování 
průběh celkového tlaku v závislosti na natočení rotoru (charakteristická otáčka 
rotoru).   

 

 Optimalizace dopravního stojanu pro rotor parní turbíny  

(úloha pro 1 studenta) 

 Provedení topologické optimalizace v rámci okrajových podmínek (statických a 
dynamických silových účinků) = pevnostní výpočet a vyhodnocení s iterací 
v rámci navržených konstrukčních řešení. 

 Návrh přepracování současné konstrukce = 3D koncept s respektováním 
způsobu dopravy a zavěšení břemene „rotor a stojan“ s návrhem možných jiných 
variant zavěšení. Včetně parametrizace 3D modelu. 

 Specifikace způsobu zámořského balení mající vliv do provedení konstrukce 
stojanu. 

 Cíl: snížení produkčních nákladů o 20% a hmotnosti pro přepravu sestavy 
„dopravní stojan a rotor plus obal“. Ekonomické zhodnocení variant. 

 Stávající konstrukční řešení (až 5000kg jen stojan pro rotor bez břemene pro 
vybraný typ rotoru parní turbiny; 400-500kCZK) 
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 Závěsné zařízení pro rotor parní turbiny  

(úloha pro 1 studenta) 
 
Cíl: snížení produkčních nákladů pro výrobu nebo nákup závěsného zařízení 

 Analýza provedení stávajícího řešení a specifikace okrajových podmínek pro 
použití závěsného zařízení (dimenze a poloha mostových, automobilových 
jeřábů) 

 Vyhledání komerčních alternativ vs. výroba vlastního konstrukčního provedení 

 Prozkoumání legislativy a podmínek pro konstrukci, výpočet, zkoušení a výrobu 
závěsného zařízení 

 Definování dob dodání/výroby závěsného zařízení 

 Parametrizace 3D modelu = automatizace konstrukčního procesu 

Stávající konstrukční provedení: 
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 Změna konstrukce zvedacích třmenů pro podepření a 
přizvednutí turbínového rotoru 

(úloha pro 1 studenta) 

Cíl: Změna konstrukce při zachování funkce pro přizvednutí rotoru za účelem výměny 
hydrodynamických ložisek parní turbíny. Snížit nebo zcela eliminovat potřebu axiálního 
prostoru v ložiskovém stojanu pro rotor parní turbíny = zkrácení délky rotoru.  

 

 Najít konstrukční alternativy a vyhodnotit je technicky a ekonomicky 

 Vybranou konstrukční variantu podrobit pevnostnímu výpočtu dle zadaných 
podmínek. 

 Stávající konstrukční varianta (zelený třmen a světle modré zavěšení 
s pohybovým šroubem) 

 

 

 Jednotělesová parní turbína pro elektrárnu na biomasu 

(úloha pro 1 studenta) 

Navrhněte vysokootáčkovou parní turbínu s otočeným proudem a regulovaným odběrem 
o výkonu 17MW. 

 

 

 Retrofit parní turbíny 120MW 

(úloha pro 1 studenta) 
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Navrhněte parní turbínu o výkonu 120MW, která bude modernizací stávajícího stroje do 
původního vnějšího tělesa. 

 

 Účinnost turbíny jako funkce otáček 

(úloha pro 1 studenta) 

Navrhněte a porovnejte 3 vysokootáčkové VT díly pro dvoutělesovou parní turbínu. 
Proveďte studii závislosti účinnosti dílu na otáčkách a ceně. 

 

 Vliv designu průtočné části na účinnost a cenu parní turbíny 

(úloha pro 1 studenta) 

Navrhněte bubnovou a kolovou variantu průtočné části parní turbíny pro zadané 
parametry. Porovnejte obě varianty z hlediska účinnosti a ceny. 

 

 

Kromě výše uvedeného tématu je možné si ve společnosti domluvit 
individuální téma diplomové práce. V případě zájmu nás kontaktujte 
emailem na student@doosan.com.  
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