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Oponentní posudek disertační práce Ing. Tomáše Romsyho 

“Kondenzace vodní páry za přítomnosti inertního plynu“ 

 

Oponent: Ing. Ladislav Vyskočil, Ph.D., ÚJV Řež, a.s. 

 

Obsah doktorské práce 

Předkládaná doktorská práce obsahuje 7 hlavních kapitol, odkazy na použitou literaturu, 

odkazy na související práce autora, seznamy obrázků, tabulek, grafů a použitých veličin a také 

4 přílohy. První kapitola je úvod do řešené problematiky. Jsou zde uvedeny důvody, proč tato 

práce vznikla. Druhá kapitola je rešerší veřejně dostupných prací týkajících se kondenzace 

páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu. Cíle práce jsou popsány ve třetí kapitole. 

Hlavními cíli práce jsou: vytvoření matematického modelu kondenzace vodní páry za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu, validace tohoto modelu na dostupných experimentálních 

datech a začlenění tohoto modelu do celkového výpočetního modelu chlazení Studené pasti 

pro čištění tekutého kovu. Čtvrtá kapitola je věnována výpočetnímu modelu chlazení Studené 

pasti. V páté kapitole je popsána validace a testování modelu kondenzace na dostupných 

experimentálních datech a empirických korelacích. Šestá kapitola uvádí aplikaci výpočetního 

modelu na problém chlazení Studené pasti. Závěry jsou sepsány v sedmé kapitole. 

Rozbor práce a hodnocení použitého postupu 

K úvodní kapitole nemá oponent připomínky.  

 

V kapitole 2 je zobrazen osový řez Studenou pastí. Zde by to chtělo přidat šikmý pohled na 

Studenou past, aby bylo vidět uspořádání jejích součástí v prostoru. Na str. 16 je podivné 

tvrzení, že „velikost součinitele přestupu tepla“ je „řídicím mechanismem“. Rešerše 

experimentálních prací, korelací a teoretických modelů týkajících se kondenzace za 

přítomnosti nekondenzujícího plynu je provedena velmi pečlivě. Do stejné kapitoly by bylo 

možné ještě přidat:  

1. Přístupy k modelování kondenzace za přítomnosti nekondenzujících plynů v systémových 

termohydraulických kódech, v kontejnmentových kódech a v CFD kódech.  

2. Experimenty týkající se kondenzace na stěnách kontejnmentu jaderné elektrárny při havárii 

LOCA a experimenty s ředěním vodíkových mraků v kontejnmentu. Jedná se např. o 

některé experimenty provedené na zařízeních PANDA a TOSQAN. V těchto 

experimentech dochází k velmi podobným jevům, jaké se řeší v této disertační práci.         

 

Následují připomínky k výpočetnímu modelu chlazení Studené pasti v kapitole 4. Řešení 

sdílení tepla v roztaveném kovu v primárním okruhu je velmi zjednodušené. Podle obr. 2.1 na 

str.7 lze v objemech s tekutým kovem očekávat trojrozměrné jevy, které způsobí 

nerovnoměrné rozložení tepelného toku po obvodu a po výšce stěny oddělující primární a 

sekundární okruh Studené pasti. Výměna tepla mezi primárním a sekundárním okruhem je 

zjednodušena na vedení tepla v radiálním směru ve stěně mezi primárním a sekundárním 

okruhem. Ve skutečnosti bude docházet k trojrozměrnému vedení tepla v pevných tělesech 

obklopujících primární i sekundární okruh a ke ztrátám tepla do okolí. Sdílení tepla mezi 

vnější stěnou a sekundárním okruhem se neuvažuje, ale ve skutečnosti k němu bude docházet. 

Tyto jevy mohou ovlivnit proudění ve varné části sekundárního okruhu. Při návrhu Studené 

pasti by bylo vhodné ověřit pomocí systémového kódu nebo CFD kódu, jaký vliv na teploty a 
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tepelné toky na stěnách sekundárního okruhu má zanedbání trojrozměrných jevů. 

Zjednodušení použitá při modelování primárního okruhu a při modelování výměny tepla mezi 

primárním a sekundárním okruhem lze přijmout s tím, že těžiště práce spočívá v modelování 

kondenzace. 

 

Rovněž v modelu varné části primárního okruhu jsou přijata významná zjednodušení. V práci 

není zdůvodněno, proč je imaginární dělicí plocha mezi vzestupným a sestupným prouděním 

umístěna přesně v polovině mezi stěnami mezikruží. Turbulentní disperze bublin může 

způsobit, že ve větší části průřezu bude vzestupné proudění. Pro popis dvoufázového proudění 

je použit HEM model, který předpokládá stejné rychlosti obou fází a termodynamickou 

rovnováhu mezi fázemi. Podle str.190 mají parní bubliny velikost až 2,2 mm, takové bubliny 

budou stoupat rychleji než okolní kapalina. Na otápěné stěně bude podchlazený var, tj. voda 

bude mít obecně jinou teplotu než pára.  

 

U rovnice 4.27 by bylo dobré napsat, že se jedná o Thomovu korelaci. 

 

Na str. 98-99 je stručně popsána simulace varu v CFD programu Fluent. Z výsledků této 

simulace by bylo dobré vyhodnotit, jak moc se liší rychlost parních bublin od rychlosti 

kapalné vody a jak moc se liší teplota vody od teploty sytosti. Bohužel u této CFD simulace 

nejsou uvedeny parametry modelu varu na stěně ani jaké modely mezifázových výměn tepla a 

hmoty byly ve výpočtu použity. Z obr.4.13 je vidět, že okrajová podmínka na hladině 

oddělující vstup studené vody a výstup páry není úplně korektní a uměle ovlivňuje řešení 

v horní části výpočetní oblasti. I tak by šlo CFD výpočet použít k posouzení, zda je správné 

umístit imaginární dělicí plochu mezi vzestupným a sestupným prouděním přesně do poloviny 

kanálu. 

 

I ve varné části primárního okruhu může docházet k trojrozměrným jevům. Podle str.190 bude 

v horní části této oblasti zátkové proudění. Může tedy dojít k nestabilitám proudění podél 

obvodu Studené pasti. 

 

Těžištěm práce je model kondenzace. Bylo by vhodné v příloze sepsat všechny rovnice 

použité v tomto modelu, napsat že toto je soustava N rovnic pro následujících N neznámých. 

Dále uvést, jakou iterační metodou se tato soustava řeší a jaký je počáteční odhad a kritérium 

konvergence. 

 

U rovnic 4.91 a 4.92 na str.115 je nutno uvést jednotky veličin. Pokud do rovnice 4.91 

dosadíme charakteristickou délku σ v Ångstromech podle seznamu veličin na str. xxi měla by 

vyjít dynamická viskosita η v Pa.s podle seznamu veličin na str. xxi. Jenže podle knihy H.A. 

McGee „Molecular Engineering“ rovnice 4.91 vypadá jinak než v disertační práci, liší se o 

jeden řád v násobícím koeficientu.  

 

Na str.119 je popsán výpočet hmotové difúze. V textu není uvedeno nic o termodifúzi. 

Termodifúze (známá také jako Soretův efekt) způsobuje, že lehčí částice se pohybují 

k teplejším místům a těžší částice ke studenějším. Termodifúze se objeví ve směsi dvou 

plynů, pokud jejich atomy nebo molekuly mají odlišnou molární hmotnost a pokud je 

v oblasti gradient teploty. Bylo by dobré vyhodnotit, jestli lze v případě Studené pasti 

termnodifúzi v kondenzační mezní vrstvě zanedbat. Vodní pára má molární hmotnost 18 a 

argon zhruba 40, což je velký rozdíl. V kondenzační mezní vrstvě je teplotní gradient.  
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Geometrie kondenzační trubky může způsobovat trojrozměrné jevy v proudění v kondenzační 

části sekundárního okruhu Studené pasti. K lepšímu posouzení vlivu trojrozměrných jevů na 

proudění a sdílení tepla v sekundárním okruhu Studené pasti by bylo vhodné tento okruh 

namodelovat pomocí systémového termohydraulického kódu (např. RELAP5-3D), případně 

namodelovat zvlášť varnou a kondenzační část v CFD kódu. Vytvořit kompletní model 

sekundární části v CFD kódu by bylo dost obtížné. 

 

Ve validačních experimentech Kim [47] se podchlazení kondenzační stěny oproti teplotě 

směsi páry a dusíku pohybuje v dost velkém rozmezí, např. ΔT = 40 °C - 80 °C při tlaku 

2 MPa. V textu disertační práce ovšem není dobře vysvětleno, co znamená ten interval hodnot 

ΔT v grafech s experimentálními daty. Je to rozptyl hodnot ΔT pro jednotlivé datové body pro 

různé hmotnostní podíly dusíku při jednom tlaku nebo rozptyl hodnot podél výšky 

kondenzační trubky? Ve validačních výpočtech student použil vždy jednu hodnotu 

podchlazení ΔT pro jednu tlakovou hladinu. Hodnoty ΔT nastavil podle práce Kim [47]. 

Ovšem v práci Wu [79] jsou hodnoty ΔT ve výpočtech nastaveny jinak, vždy v polovině 

intervalu hodnot z experimentu. Který z těchto přístupů je blíže podmínkám v experimentu?  

Formální stránka 

Práce je napsána přehledně, jasně a bez překlepů. Připomínku lze mít k použitým označením 

veličin. Není vhodné, když jeden symbol označuje různé veličiny. Např. symbol „k“ na straně 

xix značí hned tři různé věci. Není dobré v textu české práce používat anglosaské jednotky 

(str.38), pokud uvedená rovnice funguje i v jednotkách SI. V seznamu použitých označení 

chybějí akronymy použité v textu: SBWR, CTU, I.O., II.O., IC. Na str. 16 a 82 se objevuje 

nejasný termín „potlačovací bazén“, jedná se o bazén pro potlačení tlaku.  

 

Závěry 

Dosažení v disertaci stanoveného cíle 

Cíle disertační práce stanovené v kapitole 3 byly beze zbytku dosaženy. 

 

Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky 

Rešeršní část práce je na vysoké úrovni. 

 

Teoretický přínos disertační práce 

V rámci rešerše byl vytvořen užitečný přehled možných přístupů k modelování kondenzace za 

přítomnosti nekondenzujících plynů. 

 

Praktický přínos disertační práce 

Výpočetní model vytvořený v disertační práci může sloužit pro simulace chování systému 

chlazení Studené pasti pro čištění tekutého kovu. Model kondenzace by bylo možné adaptovat 

pro podmínky simulace kondenzace vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu 

v jiných technických zařízeních. Takovým zařízením může být např. pasivní systém 

s kondenzátorem na vnitřní stěně kontejnmentu jaderné elektrárny pro odvod zbytkového 

tepla při havárii s úplnou ztrátou vnějšího napájení.   

 

Vhodnost použitých metod řešení 

Student využil metodu analogie mezi přenosem tepla a hmoty pro vytvoření matematického 

modelu kondenzace vodní páry za přítomnosti nekondenzujícího plynu. Tato metoda je 

v odborné literatuře používána často a úspěšně. Funkčnost nově vytvořeného modelu 

kondenzace byla ověřena na dostupných experimentálních datech. Při vývoji matematického 
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modelu celého systému chlazení Studené pasti student použil řadu zjednodušení, která se 

týkají zejména zanedbání trojrozměrných jevů. Tato zjednodušení lze přijmout s tím, že 

hlavním cílem práce bylo vytvořit a validovat model kondenzace vodní páry za přítomnosti 

nekondenzujících plynů. 

 

Způsob, jak byly použité metody aplikovány 

Oponent nenalezl žádné chyby v aplikaci použitých metod. Výsledky práce jsou logické. 

 

Prokázání odpovídajících znalostí v daném oboru 

Student prokázal, že má dostatečné znalosti v daném oboru a že je schopen vykonávat 

samostatnou vědeckou činnost.  

 

Formální úroveň práce 

Práce je napsána přehledně, jasně a bez překlepů. Drobné připomínky k formální úrovni práce 

jsou uvedeny výše. 

 

Doktorskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Ing. Ladislav Vyskočil, Ph.D. 

9. 2. 2022 


