
@ry* VŠn - Technická Univerzita Ostrava
W'r n I I/ ,

ffi Fakulta strojní

ar\Í. iw Katedra energetiky - 361
",%.v"W*WW 17.Iistopadu 15,708 33 Ostrava-Poruba

HODNOCENÍ VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PnÁCE

1. Problematika práce (r,ryrnezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadáníptáce po stránce odbomé i časové):

Řešená problematika je aktuální, a to především s ohledem na trend a požadavky na
snřování emisí z lokálních topenišť. Řešení je určeno pro konkrétní kotelo a je tedy
úzce spjato s praxí. Řešení této problematiky lyžaduje znalosti odpovídaiící
znalostem studenta magisterského studia oboru 'lEnergetické stroja a zaíízení".
NároČnost diplomové práce je po odborné stránce i časově značně náročnáo a to z
dŮvodŮ nutnosti provádění praktických zkoušek, ýroby a instalace úprav kotle a
technické příprary měření.

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentálnípráce, dílči závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického vyllžití):

V praktické Části práce student provedl základní výpočty množství spalovacího
vzduchu a spalino přestupy tepla v jednotlivých částech kotle. Provedl na kotli měření
pro zjiŠtění stávajícího stavu, kde získané údaje aplikoval jako okrajové podmínky,
spolu s výpoČtenými hodnotami, pro zjednodušený matematický model dospalovací
komoryo kde identifikoval zdroj, příčiny vysoké emise CO. Model byl sestaven bez
simulace dohořívání CO v dospalovací komoře, student se soustředil na teoretické
proudění spalina a vzduchu ve vstupní části komory. Na základě ýsledků mat.
modelu, tedy předevŠím zjednodušeného výsledku proudění v dolní části komory,
navrhl řeŠenío které je založeno na modifikaci přívodu terciálního vzduchu do
dospalovací komory, jeho předehřevu. Pro předehřev vzduchu v rámci prováděných
testŮ student navrhl rekuperativní výměník tepla. Výpočty jsou zde vedeny jako
přiblřné s ohledem na netypický tvar a umístění ýměníku. Řešení pak bylo na kotli
ódzkouŠeno. Výsledky měření výstupní teploty vzduchu pak potvrzuji s určitou
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odchylkou výstedky výpočtu. Byly pak provedeny zkoušky modifikovaného kotle na
zkušebně s ohledem na tvorbu emisí.

Praktickou část práce hodnotím jako zdařilouo práce přináŠí nový pohled na

optimalizaci daného §pu kotle s ohledem na redukci emise CO. Výsledky práce mají
potenciál praktického využití ( ...... )

3. Přístup studenta k řešení práce (stupeň samostatnosti, lyržívání konzultací apod.):

Student řešil práci samostatně, lyužíval konzultací. Navrhované řeŠenío provedená
měření i úpralyo jsou výsledkem samostatné práce studenta.

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

FS_SME_05_003 ,,Zásady pro ýypracování diplomové (bakalářske) próce", dále chyby a

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafickó přílohy, jak práce

odpovídá normám, popř. provo zním a bezpečno stním předpi sům) :

V práci jsou dodržená pravid|a a zásady pro vypracování diplomové práce. V práci
lze na|ézt chyby a opomenutí, které však svoji závažností v zásadé ýrazné
neovlivňují kvalitu výsledku a práce samotné. Práce je přehledná, Část teoretická je v
některych částech až příliš rozsáhla.

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,

nezbytný bod posudku):

Jak hodnotíte dosažený výsledek redukce CO v době provozu kotle, kdy nedocbázelo
ke klenbování paliva v porovnání s původním stavem?

Či-;e způsobeno klenbování paliva, a jaké jsou možnosti řešení tohoto problému ?

V matematickém modelu bylo pominuto dospalování CO v dospalovací komoře
s ohledem na zjednodušení výpočtu, tedy SW a HW prostředky. Odpovídá tedY

získaný ýsledek výpočtu teplotního pole reálné situaci ?

Jak by vypadala a je zde nutná regulace přívodu terciálního vzduchu?

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

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

Práce svědčí o dostatečných odborných znalostech studenta. Pozitivně hodnotím Část

praktickouo kde student provedl měření na kotli před rekonstrukcÍ, sestavil
matematický model, realtzova| návrh řešení na kotli a provedl ověřovací měření kotle
po úpravě. Práci doporučuji k obhajobě.
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Celkové hodnocení práce:

předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.
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