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DIPLOMOVE PRACE

Problematika práce (r,ymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadáni práce po stránce odborné i časové):

Řešení příslušné diplomové práce je úzce spjato z praxí a snaží se nalézt konstrukČní
návrh, jenž by pomohl snžit emise CO u konkrétního výrobku a to kotle LIGNATOR
určeného pro spalování dřeva. Tato problematika je veskrze aktuální s ohledem na
stále se zpřísňující emisní požadavky. Náročnost řešení této problematiky je vysoká a

to s ohledem na nutnost nejenom teoretických výpočtů, ale i provádění praktických
měření na kotli včetně příslušných konstrukčních návrhů.

Posouzení dosažených l}sledků (ýpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentálnípráce, dilčízávéry, přínos práce a možnosti jejího praktického vyllžití):

Diplomová práce obsahuje jak základní výpočty navrženého konstrukčního řeŠení,
tak i byt proveden zjednodušený matematický model proudění spalin a terciálního
vzduchu a to jak původního navrženého řešení, tak vlastního návrhu. Experimentální
práce rovněž byla provedena před úpravou keramické komory pro získání
základních okrajových podmínek pro kontrolní simulaci proudění, tak i po její
úpravě. Navrhované řešení předehřevu terciálního vzduchu se jeví jako správné a po
určité úpravě - materiálu ýměníku, či eventuálně návrhu keramických kanálŮ, tak
jak i sám student navrhuje, bude pro praxi použitelné.

Původnost práce (proporce rozsahu jednotliých částí dle jejich důležitosti a forma

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké miry lze práci pokládat za dílo studenta):

Navrhované řešení je původním návrhem studenta. Tuto problematiku řeŠil
samostatně s lyužitím konzultací ťýkajících se vlastního provádění zkouŠek dle
aktuálně platných norem. Proporce jednotlivých části diplomové práce odpovídá

7

3.

Autor závéreóné práce: Bc. Tomáš Piják

Oponent: Ing. Leon Ligocki

Studťní program: B2341Strojírenství

Studijní obor: 2302T006 Energetické stroje a zaíízení

Akademický rok: 2013 l 2014

Název tómatu: Optimalizace kotle LIGNÁTOR s ohledem na emisní limit CO



jejich důležitosti včetně formy zpracování. Diplomová práce je doplněna o

Lónstrukční výkresy navrhovaného předhřevu terciálního vzduchu v odPovídajícím

rozsahu. Diplomovou práci lze předpokládat za samostatné dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce (zďa byly dodrženy zásaďy obsaŽené v dokumentu

FS_SME_05_003 ,,Zásaáy pro vypracování diplomové (bakalářské) práce", dále chYbY a

oporrr..roti, lejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce

odpovídá normám, popř. provo zrim a bezpečnostním předpisům) :

V práci jsou dodrženy pravidla a zásady pro vypracování diplomové práce. Obsahuje

sice pár drobných 
"nýu 

g"u-atického rázl a opomenutí, která vŠak neovlivňují

návrh a výsledky práce samotně. Grafické přílohy vČetně výkresové dokumentace

odpovídaji přistušnym požadavkům. Tato diplomová práce se v teoretické Části

"-iňo;" 
i o problematice spalování jiných paliv než jenom dřeva, ale je řeŠena

přehledně a nemá to vliv na kvalitu výsledku.

5. Dotazy na studenta (konkrétni dotury, které by měl student odpovědět u obhajobY Práce,

nezbytný bod posudku):

proč byl po dobu zkoušlry uzavřen přívod primárního vzduchu?

Jaké je vlastní rozdělení do emisních tříd dle normy Čsn nN 303-5 a jaké jsou

požadované parametry 5. třídy?

proč musímezamezit kondenzaci vodní páry ve spalinách při spalování dřeva?

Myslíte si, že rozdělení sekundárního a terciálního vzduchu bylo provedeno sPrávně?

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a

schopnostech studenta, zda práci doporučuj e k obhaj obě) :

odborné znalosti studenta jsou na dostatečné úrovni. Diplomová Práce Prověřila
schopnosti studenta nejenom teoreticky spočítat navňené řeŠenÍ, ale i jeho schoPnost

p"ooádět vlastní měření na kotli s vyvozováním přísluŠných závéŇ, vČetně jejich

korekce. Práci doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

qiborně.
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