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1. Problematika práce
Student se zabýval teoretickým zhodnocením a koncepčním návrhem spalovací mikroturbíny v
kogeneraci.
V teoretické části se zaobíral přínosem kogenerace a možností co nejefektivnějšího využití
primárních zdrojů energie. Detailně popsal jednotlivé části spalovací turbíny a provedl rozbor
možností zvyšování elektrické účinnosti celé energetické jednotky.
V praktické části provedl výpočet energetické bilance v jednotlivých bodech okruhu. Výpočet byl
sestaven pro oběh s celkem třemi modifikacemi (bez regenerace spalin, s regenerací spalin a s
dělenou kompresí vzduchu s mezichlazením a regenerací tepla spalin). V závěru své práce student
navrhl protiproudý výměník spaliny - voda.

2. Dosažené výsledky
Na základě provedených energetických výpočtů student srovnal a zhodnotil vhodnost a použitelnost
modifikací oběhu spalovací mikroturbíny.

3. Původnost práce
Poměr rozsahu teoretické části ku části praktické je přibližně 1:1. U kontroly na plagiátorství vyšla
5% shoda, důvodem byla především pasáž čestného prohlášení studenta. S ohledem na tyto fakta
nemám jediné výtky a práci lze považovat za vlastní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
V práci mi chybí jakákoliv zmínka a popis o údajném složení uvažovaného paliva pro kogenerační
jednotku. Vzhledem k tomu, že student používá pro výpočet entalpie spalin, empirických vzorců, by
se hodilo takovou záležitost neopomenout.
V teoretické části na straně 24 se student zmiňuje o přibližné teplotě ve spalovací komoře v rozmezí
od 700 °C do 800 °C. Následně píše, že se teplota před vstupem do turbíny pohybuje okolo 850 °C.
Na stejné straně se pak vyskytuje nepřesnost ve formulaci: "Během hoření rychle roste tlak a proud
spalin pokračuje k turbíně." Hoření ve spalovací komoře je v podstatě ustálený proces, zde k žádným
nárůstům tlaku nedochází.

5. Dotazy na studenta
1. Víte, jaký je rozdíl mezi skutečnou a teoretickou (adiabatickou) teplotou plamene ve spalovací
komoře?
Jakých teplot přibližně dosahuje adiabatická teplota při spalování methanu se vzduchem?
2. Využíval byste pro výpočet entalpie spalin stejných empirických vzorců i v případě, že byste jako
palivo využíval bioplyn? Zdůvodněte svou odpověď.

6. Celkové zhodnocení práce
Práci hodnotím jako velice zdařilou, hodnou úrovně bakalařského studia se všemi náležitostmi, s
ohledem na zásady  vypracování diplomových a bakalářských prací. Práce byla zaměřena na téma,
které je v dnešní době velice aktuální. I přes jeho především teoretický charakter věřím, že může
posloužit jako dobrý základ pro případné pokračování a aplikaci těchto poznatků u tvorby diplomové
práce. Formální chyby a některé "nešťastné" formulace žádným způsobem nesnižují kvalitu této
práce. Z tohoto důvodu tuto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení: "výborně".
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