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Posudek disertační práce Ing. Václava Vodičky na téma: 

Optimalizace lamelového expandéru pro tepelné oběhy 

nízkých výkonů. 

 

       Předložená práce obsahuje 124 stran textu vč. 61 obrázků a 7 tabulek. Práce je 

dále doplněna 4 přílohami  - celkem 23 stran. 

       Cílem práce je předložení komplexního experimentálně ověřeného 

matematického modelu expandéru a to se zohledněním jak termodynamických a 

fyzikálních dějů uvnitř expandéru, tak i dočasné ztráty kontaktu lamel s povrchem 

statoru coby významné vnitřní netěsnosti, na základě vlastního popisu dynamiky 

lamely. Práce je s ohledem na svůj rozsah i obsah rozdělena na celkem 12 kapitol, 

z nichž 9 je stěžejních. 

         Po úvodní kapitole následuje vyčerpávající přehled problematiky, presentující 

různé konstrukční typy expandérů nízkých výkonů s důrazem na expandéry 

lamelové. Je zde uvedeno velké množství provozních parametrů dotčených strojů, 

které autor čerpal z bohaté cizojazyčné literatury. V části věnované lamelovým 

strojům se pak autor podrobněji věnuje jak jejich konstrukci a geometrickým 

charakteristikám, tak i podrobnému rozboru v úvahu přicházejících ztát (vestavěný 

expanzní poměr, rekomprese, netěsnosti, mechanické ztráty …). 

       V kapitole „Matematické modely“ jsou zmíněny různé přístupy k matematickému 

modelování lamelových expandérů a popis autorem sestavených modelů tj. 

termodynamického modelu (TMLE), dynamického modelu lopatky (DML) a modelu 

interakce s tepelným cyklem (ZMI). 

      Stěžejním modelem práce je TMLE, který vychází z pro danou problematiku 

vhodně zvolených jednorozměrných fyzikálních modelů. Ty vyžadují popis geometrie 

(případně i netěsností), předpokládají jednorozměrné proudění a jsou založeny na 

bilanci hmotnostních a energetických toků během rotace, včetně zjednodušeného 

modelu třecích ztrát, již dříve publikovaným autorem práce. 

        DML, rovněž autorem již publikován, popisuje síly, které během otáčení rotoru 

na lopatku působí. Oproti stávajícím modelům se liší v několika bodech: tlak v drážce 

pod lamelou není konstantní – je vypočítáván pro každé úhlové natočení rotoru, je 

zde uvažována možnost ztráty kontaktu lamely se statorem (bilance působících sil 

pro každý úhel natočení), uvažují se naklopené lamely.  Výstupem DML je jak 

možnost implementace do TMLE, tak i možnost zjistit problematická místa 

v konstrukci stroje.  



        V práci je krátce zmíněn i model ZMI (interakce s tepelným cyklem- výměník, 

výpar a přehřátí), jehož cílem je najít admisní parametry, odpovídající danému 

expandéru. 

         V kapitole 5 je obšírně popsána rozsáhlá experimentální část práce. Nejprve je 

uvedena geneze vývoje expandérů vyvíjených autorem pro provoz experimentálního 

kogeneračního zařízení s ORC v laboratořích UCEEB vč. jejich provozních 

parametrů. Následuje popis experimentálního zařízení s ORC (expandér „čtvrté 

generace“, pracovní látka hexamethyldisiloxan s 5 %mazacího oleje, tepelný příkon 

50kW, teplota spalin cca 650°C). Dále následuje popis měření provozních parametrů 

(vybavení, nejistoty měření), podrobná geometrie měřeného expandéru, konstrukce a 

použitých materiálů. 

Měření za účelem ověření vyvinutých modelů měla za cíl zdokumentovat: 

 Vliv axiální a radiální vůle na výkonové charakteristiky expandéru (cca 52 

měřených stavů s pevně nastavenými radiálními/axiálními vůlemi) 

 Vliv odstředivé síly působící na lamelu na její ztrátu kontaktu se statorem (cca 

21 měření s různými typy lamel s odlišnou měrnou hmotností) 

       V 6. kapitole autor uvádí vyhodnocení experimentálních dat a implementaci 

sestavených matematických modelů. Ty byly naprogramovány samostatně, 

převážně s využitím VBA pro MS Excel a databáze látkových vlastností 

REFPROP. Celá otáčka rotoru byla přitom rozdělena na 1200 kroků (úhlové 

natočení 0,3°.  

       Jsou zde uvedeny výsledky kalibrace TMLE (průtokové součinitelé 

netěsností, součinitelé tření), ukázán vliv vůlí na významné provozní parametry 

expandéru (vč. porovnání matematického modelu s experimentem vč. p-V 

diagramu) a také výsledky citlivostní analýzy na nejistoty měřených vstupních 

parametrů (rozptyly modelovaných hodnot admisní teploty a objemového průtoku 

jsou nižší než u měřených hodnot, naopak v případě mechanického výkonu jsou 

výrazně vyšší – cca +/- 7,5%). 

         V další části kapitoly jsou uvedeny výsledky analýzy vlivu odstředivé síly 

působící na lamely a to jednak pomocí termodynamického modelu (TMLE) a 

separátně i pomocí autorem vyvinutého dynamického modelu (DML) – pomocí 

něhož možno lokalizovat místo případného odtržení lamely od povrchu statoru 

(obvykle v místě nejmenšího vysunutí lamely – tj. těsně před vstupním otvorem 

admisní páry). 

       V 7. kapitole je uveden obecný postup návrhu lamelového expandéru 

s využitím vyvinutých modelů: 

o Definice okrajových podmínek (pracovní látka, její přípustné provozní 

parametry) 

o Geometrie expandéru (D, L, e, počet lamel, poloha vstupních otvorů, 

velikosti netěsností, otáčky …) 

o Nastavení parametrů modelu pomocí parametrů kalibračních (průtokové 

součinitele netěsností, třecí ztráty) 



o Kontrola chování expandéru (mechanický výkon, průtok páry, emisní tlak). 

Při využití modelu interakce lze také predikovat admisní tlak, pokud je 

zadán tlak emisní a tepelný příkon cyklu. 

o Kontrola doléhání lamel 

V závěru této kapitoly jsou uvedeny výsledky porovnání relevantních provozních 

parametrů testovaného původního a modelem optimalizovaného expandéru, 

predikující výrazné zvýšení výkonu a účinností „inovované“ konstrukce. 

            V kapitolách 8 a 9 autor rekapituluje postup prací a shrnuje jejich význam jak 

pro teorii (poznání) a dále pro technickou praxi. Mj. zde zmiňuje v současnosti již 

komerčně provozovanou mikrokogenerační jednotku  Wave 50 (tepelný výkon 50 

kW) osazenou vlastním vyvinutým expandérem a v současné době vyvíjenou 

jednotku Wave 120 s předpokládaným mechanickým výkonem navrženého 

expandéru 8,5 kW. 

        Závěrem mohu zodpovědně konstatovat, že disertant splnil vytčený cíl – vývoj 

experimentálně ověřeného matematického modelu lamelového expandéru  a plně 

prokázal své znalosti v širokém oboru. V předložené disertační  práci se odráží 

autorovo obrovské množství práce jak co do rozboru současného stavu řešení dané 

problematiky - celkem čerpal z 96 publikací, většinou zahraničních, tak především 

z hlediska vlastního přínosu – a to teoretického, (mj. 9 publikací jako autor nebo 

spoluautor nových poznatků) a také  praktického  - vlastní kontinuální vývoj 

lamelových expandérů pro  mikrokogenerační jednotky na půdě Univerzitního centra 

energeticky efektivních budov ČVUT s předpokládanými komerčními aplikacemi. 

          K předložené práci mám následující formální připomínky: 

       V textu práce se vyskytují drobné překlepy (namátkou str. 14, 19, 51, 67, ), 

občasné autorovy oblíbené formulace typu „uvažuje se s možností“  „...se ztrátou“ 

apod. V některých případech je v textu  použito různých termínů pro stejný, nebo 

blíže nespecifikovaný, případ či děj např.: tlakový-expanzní poměr, účinnost 

adiabatická- isoentropická, účinnost celková, naměřená, účinnost hrubá, topný 

příkon-topný výkon… Rovnice R10 a R11 str. A5 v příloze jsou složkami odstředivé 

síly což poněkud koliduje s názvem odstavce.  

      K textu práce mám ještě jednu obecnou připomínku –  je místy zbytečně rozsáhlý 

- téměř „učebnicový“, což zřejmě souvisí s řadou autorem nově získaných poznatků. 

Stručnější forma (zejména v závěrečných kapitolách 8,9) by jistě přispěla k  lepší 

přehlednosti dosažených výsledků a tím i ke snazší orientaci čtenáře. 

      Nicméně uvedené připomínky v žádném případě nesnižují kvalitu a význam 

předložené disertační práce.  

       Předloženou práci proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Paze, 7.1.2020                                                                    Pavel Novák        



     

                                                    

Otázky k obhajobě: 

o Blíže vysvětlit postup kalibraci vyvíjených modelů (průtoky netěsnostmi, třecí 

ztráty) 

o Jaký dopad na výsledky modelování může mít poměrně velký rozptyl hodnot 

měřeného mechanického výkonu –tab. 6.3 str.90, Obr. 6-8, str. 91)  

o Zdůvodnit navýšení významných predikovaných provozních parametrů 

modelovaného expandéru  oproti expandéru stávajícímu  (Tab. 7-1, str. 105); 

mezi zde uvedenými „Výslednými parametry“ by možná patřil i hmotnostní 

průtok expandérem (?)  


