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1. Dosažené výsledky
Diplomantka přistoupila k řešení zadané úlohy velmi zodpovědně. Provedla v laboratoři potřebnou
analýzu spalované odpadní biomasy, vypracovala potřebné stechiometrické výpočty, analyzovala
spotřebu tepla v konkrétním závodě včetně bilance tepla pro sušení a provedla návrh zapojení
jednotlivých spotřebičů.Dále provedla potřebné  bilanční výpočty a zpracovala výpočtový projekt
kotle s přihlédnutím k výrobním možnostem jeho výrobce.

2. Problematika práce
Práce se zabývá aktuální problematikou využití odpadu při zpracování dřeva pro zajištění tepla pro
sušení produktů vlastní výroby. Získané teplo se vrací zpět do výrobního cyklu, což je ideální případ
snižování energetické náročnosti výroby. Diplomantka při zpracování diplomové práce si byla
vědoma toho, že výsledky práce budou využity při realizaci procesu sušení v konkrétním závodě.

3. Přístup studenta k řešení práce
Studentka prokázala schopnost samostatného řešení zadané úlohy, a to v celé šíři problematiky,
kterou tento projekt, vzhledem k jeho zamýšlené realizaci, vyžadoval. Využívala konzultací a
prokázala schopnost aplikovat získané teoretické znalosti.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu a je v souladu s příslušnými předpisy a
požadavky.Práce je přehledná a srozumitelně napsaná, má dobrou grafickou úpravu. Nemá žádné
závažné nedostatky, má dobrou jazykovou úroveň. Drobné překlepy (rozměr tepelné vodivosti,
chybný příkon ventilátoru na výkrese) nesnižují úroveň práce

5. Dotazy na studenta
Str. 31. Vysvětlete, proč výkon kotle byl stanoven pro sušení nejmenší tloušťky řeziva
Str. 59. Vysvětlete, proč neuvažujete součinitel přestupu tepla na straně vody.
Co uděláte, když bude teplota spalin na výstupu z ohniště nižší než 800°C?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomantka prokázala potřebné znalosti a schopnost je aplikovat při řešení konkrétního úkolu.
Pracovala samostatně a požadavky zadání splnila. Práci doporučuji k obhajobě

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 31.05.2011 doc. Ing. Ladislav Vilimec


