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1. Dosažené výsledky
Práce je přehledná, kapitoly na sebe logicky navazují. Diplomant zkraje své práce zpracoval velice
stručnou, avšak dostačující a přehlednou rešerši dané problematiky – tudíž rešerši průmyslových
ventilů. Dále zpracoval konstrukční řešení ventilu V58 DN 80 a PN 250, jehož hlavní části jsou z
válcovaných a kovaných materiálů a to pro maximální teplotu až 600°C dle použitého materiálu s
ručním ovládáním. Navrhnul základní konstrukční části ventilu včetně dalšího příslušenství a provedl
potřebné pevnostní a kontrolní výpočty, především dle ČSN EN 12 516–2; ČSN EN 12 266-1 a dle
dalších relevantních norem. Konstrukční návrh je přehledně zpracován výkresovou dokumentací,
která je součástí práce formou příloh. V rámci interních zkoušek byla provedena analýza proudění –
výpočet ztrátového součinitele místní ztráty. Dále pak byly provedeny výpočty tlakové obálky.
Výstupem je konstrukční řešení, jež je využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vysokotlakého ventilu V58 DN 80 PN 250. V
úvodu práce je uvedena analýza dané problematiky a nástin možného řešení. Dále je v práci
provedena stručná rešerše se zaměřením na současný trh průmyslových ventilů společnosti Arako
spol. s r.o. Následuje vlastní konstrukční návrh ventilu V58 o světlosti DN 80, který je ověřen
pevnostními výpočty. Navržený ventil umožňuje uzavírat i regulovat proud média o jmenovitém tlaku
PN = 250 a pracovní teplotě -10 až 450°C. Rozsáhlé analytické výpočty jsou doplněny také MKP
analýzou za pomocí software SolidWorks Simulation. Téma bylo aktuální a vycházelo z požadavků
firmy Arako spol. s r.o.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student dané téma řešil samostatně s využitím firemních podkladů. V průběhu práce pravidelně
komunikoval s konzultantem a vedoucím práce. Přístup k práci byl zodpovědný.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové. Je přehledná a úplná. Formální
nedostatky většího charakteru jsem v práci neshledal.

5. Dotazy na studenta
Prosím o stručný popis tlakové zkoušky ventilu – průběh, vyhodnocování.

6. Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech a výborných schopnostech a dovednostech
studenta.
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