
 

 

 

 

 

 

 

Oponentní posudek disertační práce Ing. Marka Pernicy na téma     

„Vývoj metodiky pro vyhodnocení nutnosti plášťových kompenzátorů u 

trubkových kondenzátorů“ 

 

Charakterizace disertační práce  

 

Předložená disertační práce se zabývá problematikou pevnostní analýzy kon-

denzátoru páry se svazkem trubek v plášti s pevnými trubkovnicemi, který je 

vybaven plášťovým kompenzátorem ke kompenzaci axiální diferenční teplotní 

dilatace mezi trubkami a pláštěm.  

Disertační práce se skládá z deseti hlavních kapitol. Obsahuje formulaci stu-

dované problematiky, přehled současného stavu poznání v dané oblasti, popis 

zvolených metod řešení, diskuze dosažených výsledků, přehled publikační 

činnosti doktoranda, seznam použité literatury, seznam symbolů a zkratek i 

přílohy. 

Cílem práce je vyvinout metodiku pro vyhodnocení nutnosti použití plášťových 

kompenzátorů u trubkových kondenzátorů při zachování bezpečnosti a spoleh-

livosti zařízení. Metodika je aplikována na konkrétním trubkovém kondenzá-

toru, který v provozu slouží ke kondenzaci páry z parní turbíny. Uvažovaný 

kondenzátor slouží jako pojistný. Proto je zvláštní pozornost věnována na ne-

stacionární procesy najíždění a sjíždění aparátu.  

Analýza je provedena na základě tepelně-hydraulických a pevnostních výpočtů 

kondenzátoru. Pro výpočet teplotního pole výměníku tepla byla aplikována me-

toda buněk, která je doplněna o dvoufázový model. Pevnostní výpočty základ-

ních konstrukčních prvků aparátu byly provedeny v souladu s normou ČSN EN 

13445. Nestacionární provozní děje kondenzátoru jsou zkoumány pomocí 

tranzientních pevnostních i teplotních výpočtů. Vyvinutá analytická metodika 

pro výpočet axiálního napětí působícího na plášť a trubky kondenzátorů v 
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důsledku působení teplotního zatížení byla ověřena MKP analýzou použitím 

skořepinového modelu. 

 

Zhodnocení disertační práce 

 

Zvolené téma dizertační práce je aktuální. Výměníky tepla zkoumaného typu  

se používají v mnoha průmyslových odvětvích, především v energetickém a 

chemickém průmyslu. Plášťové kompenzátory teplotních dilatací jsou nákladné 

součásti, jejíchž výroba je náročná.  

Práce přináší nové poznatky v metodice komplexního posouzení nutnosti plá-

šťových kompenzátorů u trubkových kondenzátorů, které jsou využitelné v dal-

ším výzkumu i v praxi. Zejména pro výrobce takových aparátů může být tato 

práce cenným přínosem. Doktorandem vyvíjená metodika se opírá o vlastní 

originální postup. Vytyčené cíle disertační práce byly splněny. Poznatky uvá-

děné v práci byly publikovány na mezinárodních konferencích i v impaktova-

ných časopisech.  

Po odborné technické stránce je předložená disertační práce na vysoké úrovni. 

Autor dokazuje schopnost samostatně vědecky pracovat a jasně prokazuje od-

bornou znalost řešené problematiky. 

Disertační práce splňuje po formální a jazykové stránce předepsané požadav-

ky. Pro lepší přehlednost by bylo však výhodné, zjednodušit její strukturu. Pod-

le mého názoru by mohlo být přínosnější i zúžit rozsah práce. Některé kapitoly 

se zdají být zbytečné, stačily by odkazy na příslušnou odbornou literaturu 

(např. kap. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3.3). Kromě toho by bylo vhodné, vyhýbat se čas-

tých opakování (např. str. 18: původ Kernovy metody v roce 1950; str. 22: ne-

výhody CFD).  

V práci se vyskytuje některé chyby, formální nedostatky a řada nedbalostí: 

 Popis použitých matematických symbolů považuji za nevhodný. Popis 

se vyskytuje jak v Seznamu symbolů a zkratek tak za jednotlivými 

rovnicemi. Kromě toho se v Seznamu symbolů a zkratek několik veličin 

objevuje dvakrát (např. ADT, ApS, AS, E, ES,i, ET,i, fs, nS, nT). K čemu 

slouží kapitola 9.2? 

 Teplotní rozdíl se podle Mezinárodního systému jednotek SI uvádí 

obecně v K. Ve výjimečných případech může být používán °C (str. 11 

nahoře). V důsledku by měl mít součinitel teplotní délkové roztažnosti 

SI jednotku K−1 místo °C−1. Příčinou této nepřesnosti je zřejmě použitá 

norma ČSN EN 13445-3, ve které se uvádí teplotní rozdíly nesprávně v 

°C. 

 Byly použité rozdílné symboly pro součinitele prostupu tepla U v rov. 

(26) resp. h v rov. (29). 

 Na str. 49 je lépe použivat misto „V článku [xx] ...“ pouze „V [xx] ...“. 

 V rov. (26) počet tepelných jednotek NTUC není bezrozměrný, viz str. 

106. Nechybí v této rovnici hmotnostní průtok buňkou? 

 Bylo by vhodné, použivat v rov. (53) až (58) atd. a v obr. 38 jednotné 

symboly pro označení hmotnostních průtoků páry a vody. 

 V textu chybí zdroje odkazů (str. 33, 65, 73). 
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 V práci není zmíněna předpokládaná teplota okolí ovlivňující teplotu 

pláště. 

 Očíslování rov. (86) a následujících není čitelné, stejně jako u rovnic 

následujících rov (1.1) na str. 95. Z jakého důvodu autor začíná v ka-

pitole 9 očíslování rovnic opět od (1)?  

 Seznam referencí neodpovídá požadavkům: názvy článků, knih atd. se 

nepiše s apostrofy.  

 

Připomínky a dotazy k disertační práci 

 

1) Ostatní typy trubkových výměníků tepla umožňujích délkovou dilataci 

trubkového svazku jsou sice zmíněny (viz str. 16, obr. 17, str. 37 na-

hoře). Jejich výhody a nevýhody ve srovnání s uvažovaným typem kon-

denzátoru však nejsou uvedeny. Proveďte kritickou diskusi a porovnejte 

alternativní typy pro danou aplikaci. 

2) Objasněte tvrzení na str. 22: „V současné době je možné popsat vznik 

turbulentního proudění, nikoliv však jeho příčiny.“ 

3) Zkuste odhadnout chybu mezi využívanou výpočtovou variantou 1 (obr. 

12) a skutečným provedením aparátu? 

4) Vysvětlete, jak jste přišel na str. 55 na to, že v zátěžném stavu 2 dojde 

za dobu 50 s k ustálení teploty materiálu pláště a trubek. 

 

Závěr 

 

Předložená disertační práce Ing. Marka Pernicy splňuje podmínky uvedené 

v § 47 odst. 4 zákona. Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti 

výzkumu a práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační prá-

ce v daném oboru. Proto ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 

pro disertační práce.  

 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Marcus Reppich 

              

 

 

 

 


