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Oponentní posudek doktorské disertační práce 

Objednatel:        Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. 

proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost 

České vysoké učení v Praze 

                              Fakulta strojní                            

Jméno disertanta:  Ing. Václav Vodička 

Název práce:   Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů 

Školitel:   Prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc. 

Studijní obor:         Energetické stroje a zařízení 

Podklady poskytnuté pro vypracování posudku: 

- Téze disertační práce „Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů“. 

- Disertační práce „Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů“.     

- Dopis proděkana pro VVČ pana prof. Ing. Tomáše Jirouta, Ph.D. 

 

Požadovaná kritéria hodnocení disertační práce: 

a) Dosažení v disertaci stanoveného cíle. 

b) Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky. 

c) Teoretický přínos disertační práce. 

d) Praktický přínos disertační práce. 

e) Vhodnost použitých metod řešení. 

f) Způsob, jak byly použité metody aplikovány. 

g) Zda doktorand prokázal odpovídající znalosti v daném oboru. 

h) Formální úroveň práce. 

i) Doporučení či nedoporučení k obhajobě. 

 

Úvodní úvaha k aktuálnosti zvoleného tématu 

Silně rezonujícím trendem současné společnosti je kladení důrazu na výrobu elektrické 

energie a případně tepla pomocí tzv. zelených technologií. Pokud se bude energetika vyvíjet 

tímto směrem, tak jedním z důsledků bude zcela jistě odklon od centralizované výroby 

elektrické energie a tepla spíše k lokálním energetickým zdrojům. 

Dle mého názoru autor posuzované disertační práce správně uvažuje použití 

expandérů v problematice ORC malých výkonů. Expanzní turbíny malých výkonů jsou 

skutečně v současné době ekonomicky mnohem nákladnější zařízení nežli objemové 

expandéry. Nicméně vývoj na poli mikroturbín tento fakt může časem změnit. Ekonomičnost 

z hlediska investičních nákladů je posouzena správně především z důvodu předpokládané 

komercializace projektu.  

Otázkou však zůstává, jaké budou servisní náklady při použití těchto expandérů, 

především s ohledem na potřebu pravidelné kontroly lamel a jejich případné výměny 

z důvodu otloukání a otírání lamel při pracovním procesu. 
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Nicméně pokud se na danou problematiku podívám z hlediska všudy přítomného 

důrazu na ekologii, tak i zde se objevuje otázka, zdali mohou být ORC považovány za zelené 

technologie především z důvodu pracovního média (různé druhy organických látek), 

které mohou mít negativní vliv na životní prostředí. 

Závěrem této úvahy je třeba konstatovat, že z důvodu předpokládané silnější 

decentralizace v energetice, je intenzivní výzkum v problematice ORC cyklů zcela jistě 

aktuálním tématem. Avšak je otázkou, zdali bude silnější komercializace obdobných projektů 

v budoucnosti umožněna z důvodu možné ekologické závadnosti pracovního média. 

 

Dosažení v disertaci stanoveného cíle. 

Disertační práce má jasně definovaný hlavní cíl, a to „předložit komplexní, obecný, 

experimentálně ověřený matematický model lamelového expandéru, který se od ostatních 

dosud publikovaných modelů lamelových expandérů liší především zohledněním možnosti 

dočasné ztráty kontaktu lamel a statoru a přesnější predikcí tohoto jevu na základě popisu 

termodynamiky lamely.“  

Následné dílčí cíle jsou navrženy tak, aby bylo jejich postupným uskutečňováním 

umožněno naplnit cíl hlavní. 

Cíle posuzované disertační práce byly definovány správně s ohledem na dosavadní 

práce disertanta.  

Je ovšem poněkud nadnesené tvrzení o komplexnosti modelu lamelového expandéru. 

Podívejme se na dílčí cíle v teoretické a experimentální oblasti, jak jsou uvedeny v disertační 

práci: 

- Sestavení matematického modelu lamelového expandéru vycházejícího z jeho 

geometrických charakteristik a založeného na popisu vnitřních termodynamických pochodů a 

ostatních fyzikálních dějů, který umožní predikci chování expandéru ve dvou rovinách: 

- jako samostatného stroje pracujícího v pevně definovaných okrajových podmínkách na 

vstupní a výstupní přírubě expandéru, 

- jako integrální součásti tepelného cyklu, kdy provoz a parametry expandéru jsou 

ovlivňovány jeho interakcí s dalšími komponentami cyklu.  

- Sestavení dynamického modelu lamel, který rozšíří prediktivní schopnosti 

termodynamického modelu lamelového expandéru. 

- Návrh, konstrukce a realizace lamelového expandéru. 

- Návrh a provedení experimentálních měření na autorem zkonstruovaném lamelovém 

expandéru, který je provozován v rámci experimentálního zařízení s ORC na UCEEB ČVUT v 

Praze, pro ověření sestavených matematických modelů a pro ověření problému ztráty 

kontaktu lamel a statoru. 

- Analýza vlivu všech majoritních vnitřních netěsností včetně netěsnosti způsobené 

ztrátou kontaktu lamel a statoru na charakteristiky lamelového expandéru s využitím 

sestavených ověřených matematických modelů. 

- Návrh obecné metodiky pro stanovení základních geometrických parametrů 

lamelového expandéru vycházející z obou zmíněných matematických modelů. 
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Tyto dílčí cíle jsou převážně směřovány do oblasti zkoumání energetického zařízení 

z pohledu mechaniky – tření jednotlivých komponentů, netěsnosti, … a jsou poplatné tomu, 

co se několikrát objevuje v práci a to je komercializace zkoumaného zařízení. 

Poněkud stranou jsou termodynamické vlastnosti media, které expandérem proudí a je 

z pohledu energetického transformováno. Nahradit např. transformaci energie tvrzením, že se 

jedná o izoentropickou expanzi je dosti zjednodušené. 

Nebylo by na škodu práce zamyslet se nad podobnostní teorií při záměně proudícího 

media. 

Vyjádření oponenta: 

 Na základě tohoto hodnocení je možno konstatovat, že cíle, vyplývající ze zadání 

disertační práce byly splněny. 

Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky. 

 V této části posudku bych vyzdvihnul množství zdrojů, které sloužily disertantovi 

k vypracování své práce, především zdroje zahraniční, ale nebyla pominuta ani kvalitní 

publikace z dob dávných (1966). Rozbor údajů z těchto zdrojů byl proveden na cca 30 

prvních stranách disertační práce a je vidět velmi dobrá znalost zkoumané problematiky i 

s ohledem na to, že se jedná o výzkum již od doby bakalářského studia.  

 Disertační práce by si zasluhovala nejen konstatování výsledků uváděných výzkumů 

od uváděných autorů, ale poněkud širší zamyšlení nad těmito výsledky. Čtenáře disertační 

práce okamžitě zarazí např. nejednotnost hodnocení transformací energie, kdy jsou uváděny 

účinnosti izoentropické, adiabatické, tepelné či energetické. 

 V následujících cca 20stranách je teoretický rozbor chování expanzních strojů, včetně 

jejich geometrie či konstrukce. Zde se opět projevuje znalost zkoumané problematiky 

disertantem a první náznak výzkumu termodynamického chování transformovaného media při 

rázové expanzi resp. rázové kompresi. 

Vědecká a publikační činnost doktoranda je dostačující. Disertant dle mého názoru 

splnil požadavky na publikační činnost studenta doktorského studia. 

Vyjádření oponenta: 

Postup řešení disertační práce odpovídá současným trendům v energetice 

sekundárních strojů ve světě. 

 Teoretický a praktický přínos disertační práce. 

Z mého pohledu praktický přínos této práce je významnější než přínos teoretický. Je to 

dáno již dříve konstatovaným zaměřením na komercializaci práce i jejího výsledku. 

Posuzovaná disertační práce je částí dlouhodobého výzkumu ORC na ČVUT v Praze. 

Dle mého názoru jsou výsledky zcela jistě obohacující pro výzkum a vývoj zvoleného typu 

expandérů. Pozitivně hodnotím návrh optimální geometrie lamelového expandéru, viz Tab. 7-

1 strana 105. 

Zde bych však podotknul, že by v budoucnu bylo potřebné zaměřit se také na vliv 

pružnosti jednotlivých materiálů lamel, které může hrát u reálného stroje zcela jistě svoji roli 

a také na případný vliv setrvačnosti vlastního tělesa expandéru, změně výkonu, resp. změně 

admisních parametrů pracovního média na vstupu do expandéru. Osobně bych k tomuto účelu 

navrhoval použít CFD modely konkrétně tzv. FSI – Fluid Solid Interactions, která řeší 
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vzájemné vztahy mezi pevnými tělesy a tekutinou pracovního média a je zde tedy možné řešit 

i silové účinky pracovního média např. na lamely při rotaci expandéru. 

V práci se hovoří o změnách odstředivých sil, působících na lamely při řešení 

matematického modelu, nicméně asi není srovnání s experimentem, kde ve schématech chybí 

zařízení použité ke změně otáček. Tímto by byla řešena i problematika vysoce diskutovaných 

cirkulačních ztrát u lamelových strojů.  

Vyjádření oponenta: 

Disertační práce přinesla řadu nových poznatků ve vědním oboru s možností jejich 

využití v navazujícím výzkumu. Výsledky jsou dle mého názoru v praxi využitelné. 

 

Vhodnost použitých metod řešení a způsob, jak byly použité metody aplikovány 

Na počátku praktické části posuzované disertační práce byly charakterizovány různé 

typy matematických modelů s uvedením jejich výhod a nevýhod s důrazem na detailní popis 

„termodynamického modelu lamelového expandéru“, jenž byl využit pro vlastní tvorbu 

disertační práce.  

Pozitivně hodnotím, že autor práce uvedl, jaké předpoklady či zjednodušení bere 

v potaz v rámci zvoleného matematického modelu. Např. souhlasím s autorem, že v případě 

objemového expandéru je možné pro zjednodušení výpočtu zanedbat kinetickou energii 

pracovní látky a pro výpočet tak použít pouze hodnoty klidové entalpie. Chyby, které se tak 

autor dopustil je v tomto případě zcela jistě akceptovatelná. 

Výpočetní část je mého názoru popsána dostatečně detailně i s uvedením celé řady 

použitých rovnic. Autor v práci uvádí, že pro výpočet použil Visual Basic (VBA) 

implementovaný v MS Excelu a také popisuje, že má jisté zkušenosti s výpočtem dané 

problematiky v komerčním programu GT Suite®. Osobně tento software neznám a proto bych 

jako nezasvěcený čtenář ocenil více informací o zkušenostech či výstupech výpočtu v rámci 

daného softwaru, např. několik ukázek z uživatelského prostředí daného softwaru by nebylo 

od věci, či porovnání byť částečných výsledků (kvůli problémům s konvergencí) z GT Suite® 

s výsledky z VBA. 

Experimentální část je napsána přehledně a srozumitelně, přičemž pozitivně hodnotím 

popis historie výzkumu a vývoje lamelového expandéru na ČVUT. Nicméně v této kapitole 

bych osobně uvítal více informací o pracovním médiu - organické látce, jež proudí skrze ORC 

či o náhradách za látky jiné.  

Popis měřicí aparatury i vlastního expandéru je dostatečný. Přičemž oceňuji 

přiloženou fotografickou dokumentaci a schémata, jež zlepšuje pochopitelnost a přehlednost 

posuzované disertační práce. 

Vyjádření oponenta: 

Výpočetní i experimentální část je napsána přehlednou formou s důrazem na 

aplikované rovnice, použitou měřicí techniku, nejistoty měření i na historii výzkumu dané 

problematiky. Zvolená metodika tvorby plně umožňuje dosáhnout vytýčených cílů. 
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Zda doktorand prokázal odpovídající znalosti v daném oboru. 

Disertační práce obsahuje výsledky práce disertanta za několik let, kdy se touto 

problematikou zabývá. Podle výše uvedeného hodnocení ve všech odstavcích oponentního 

posudku je možno konstatovat, že disertant ve své disertační práci na téma „Optimalizace 

lamelového expandéru pro tepelné oběhy nízkých výkonů“ prokázal více než odpovídající znalosti 

v oboru „Energetické stroje a zařízení“, a to jak teoretické tak i praktické.  

       Pro školící pracoviště by bylo přínosem využít jejich zkušeností k dalšímu zvyšování 

kvality vzdělání studentů daného oboru. 

Disertant provedl celou řadu experimentů zkoumané problematiky, přičemž výsledky 

z měření porovnal s výsledky matematických modelů. V disertační práci jsou výsledky 

popsány graficky s dostatečným textovým vysvětlením.  

Kladně hodnotím to, že disertant provedl např. vyhodnocení vlivu jednotlivých 

netěsností dohromady, ale i odděleně. Což přináší lepší představu o přínosu proběhnuvších 

experimentů. 

Pozitivně také hodnotím fakt, že disertant uvedl v analýze výsledků i vliv nejistot 

měření. Zde však plyne otázka, zdali jsou všechny vypočtené hodnoty nejistot dostačující 

z hlediska zájmu autora o budoucí komercializaci projektu, viz. Tab. 6-3 na straně 90 

v souvislosti s úvodním odstavcem podkapitoly 5.2. Každopádně v souvislosti s touto 

problematikou hodnotím pozitivně, že byl model na základě výsledků měření následně 

kalibrován. 

Vyjádření oponenta: 

Na závěr tohoto bodu musím konstatovat, že posuzovaná disertační práce přinesla 

celou řadu nových výsledků a poznatků pro oblast výzkumu ORC cyklů zvláště z hlediska 

vyšetřování dynamiky lamel při pracovním procesu lamelového expandéru. Tím disertant 

prokázal odpovídající znalosti v daném oboru. 

 

Formální úroveň práce. 

Posuzovaná disertační práce má dle mého názoru logicky řazenou strukturu, je 

přehledá bez významnějších gramatických chyb. Občas se sice v posuzovaném textu 

vyskytují překlepy, chybějící slova či přechody z popisného trpného rodu do třetí osoby 

množného čísla. 

Nepřesnosti jako např. poslední věta před vztahem (10) na str. 58 jsou diskutabilní, ale 

pro kvalitu práci nepodstatné. 

Vyjádření oponenta: 

        Tyto výhrady jsou však naprosto zanedbatelné vzhledem ke kvalitě poznatků, které byly 

v práci presentovány. 

 

Připomínky a dotazy k disertační práci 

Na straně 13, první odstavec své práce hovoříte o tepelné energii. Abychom se 

sjednotili na pojmech mohl byste tuto energii definovat? 

V teoretické části disertační práce poměrně často uvádíte izoentropickou či 

adiabatickou účinnost, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma pojmy? 

Na straně 38 popisujete, že u magnetických spojek jsou jedním z velkých problémů 

vířivé proudy, které brzdí rotor.  
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Poté na straně 76 píšete, že jste magnetickou spojku použil i Vy ve Vaší aplikaci. Řešil 

jste nějakým způsobem vliv těchto vířivých proudů? Jak jste ochránil Vaše zařízení před 

jejich vlivem? 

Na straně 55 uvádíte, že jeden z předpokladů modelu je, že: „mazací olej neovlivňuje 

pracovní látku a nemá vliv na průběh expanze“, nicméně na straně 71 je napsáno, že 

v pracovní látce je rozpuštěno cca 5 hmotnostních procentuálních bodů mazacího oleje. 

Uveďte na základě Vašich zkušeností s problematikou ORC, zdali mazací olej skutečně nemá 

vliv na pracovní proces. 

Na straně 69 píšete, že pracovní látkou ve vašich ORC cyklech je v současné době 

hexamethyldisiloxan. Charakterizujte prosím toho médium z hlediska jeho základních 

vlastností a popište jeho ekologickou závadnost, resp. nezávadnost. 

Změnila by se geometrie Vámi navrhovaného expandéru při použití jiného pracovního 

media? 

Jakým jiným technickým pojmem byste nazval změnu: „tepelné a tlakové energie páry 

pracovního média“, která se v expandéru částečně mění na mechanickou práci, viz. strana 71. 

Na straně 86 píšete, že referenční testovaný expandér jste z důvodu nedodržení 

výrobních tolerancí nahradil pomocí modelového expandéru. Máte v plánu realizovat 

opětovný experiment ještě jednou, avšak v tomto případě s novým expandérem, kde již budou 

výrobní tolerance dodrženy? A pokud ano, jaké předpokládáte výsledky při porovnání 

s v současné době použitým modelovým expandérem. 

 

 

Doporučení či nedoporučení k obhajobě. 

Posuzovaná disertační práce „Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy 

nízkých výkonů“ autora Ing. Václava Vodičky splňuje všechny věcné a formální kritéria pro 

disertační práci. Autor prokázal dostatečné teoretické a praktické znalosti, které mu umožnily 

získat cenné výsledky a následně je správně analyzovat a vyhodnotit. 

Na základě výše uvedeného posudku doporučuji, aby byla tato disertační práce 

předložená k obhajobě před komisí daného doktorského studijního programu a po úspěšné 

obhajobě byl panu Ing. Václavu Vodičkovi udělen vědecko-akademický titul philosophiae 

doctor (Ph.D.). 

 

V Ostravě 14. 1. 2020 

 

          doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. 

     Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

                       Fakulta strojní 

         Katedra energetiky 


