
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Oponenti: Ing. Michal Hoznedl, Ph.D.
Téma: 3D numerický výpočet proudění v kompletním stupni experimentální parní

turbíny T1MW a vliv geometrie proudových parametrů na účinnost.
Verze ZP: 1
Student: Ing. Zdeněk Šmída

1. Dosažené výsledky
Student se ve své práci zabývá tématem, které je v praxi již řešeno, neboť je životně důležitým
způsobem optimalizace turbínových stupňů v době vysoké konkurence zahraničních výrobců těchto
zařízení. Přínos jeho práce je však v tom, že svým postupem oživuje možnosti využívání
modelovacích programů, které v praktické činnosti již zevšedněly. Vyplňuje absenci ve znalostech
modelování turbulentního proudění ve stupni parní turbíny s netradičním využitím podpůrných
programů. Práce má tedy praktické použití pro projektanty těchto zařízení.V diplomové práci jsou
uvedeny všechny podklady k tomu, aby výsledky mohly být použity při praktické realizaci a
rekonstrukci (optimalizaci) turbínových stupňů.

2. Problematika práce
Student měl za úkol vypracovat projekt 3D numerického výpočtu proudění v kompletním stupni
experimentální parní turbíny T1MW, kde má být brán především zřetel na vliv geometrie a
proudových parametrů na účinnost. Je to tématika, která je řešena paralelně i ve výrobním závodě,
který si tuto diplomovou práci vyžádal. Jedná se tedy o téma vysoce aktuální a navazuje na
požadavky současné energetiky z pohledu zvyšování účinnosti sekundárních energetických strojů.
Téma vysoce přesahuje dosavadní nabyté znalosti studenta v navazujícím magisterském studijním
programu a jeho zpracování si vyžádalo značné časové zatížení jak při studiu potřebné technické
literatury, tak i při konzultacích s pracovníky výrobního závodu i odborníky na programování.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval samostatně, využíval jak znalosti ze studia oboru, tak i  informace z odborného tisku
českého i zahraničního viz. seznam použité literatury. Často konzultoval s vedoucím práce, ale
především s odborníky výrobního závodu, kde dojížděl. Z tohoto pohledu je jeho postup příkladný.

4. Formální náležitosti práce
Z hlediska struktury a řazení jednotlivých částí je práce řazena logicky a je úplná. Proti formální
stránce diplomové práce nemám výhrady. Je zpracována přehledně a nadstandardně vzhledem ke
znalostem a technickým dovednostem studenta. Nedostatky gramatické nechávám bez povšimnutí,
neboť na kvalitu práce nemají naprosto žádný vliv. Rušivě v práci nepůsobí ani některé obrázky,
které jsou zpracovány pouze ručně. Jsou spíše zajímavostí na koncepci diplomové práce.

5. Dotazy na studenta
Ve své práci student (např. na str. 33, ...) hovoří při vysvětlování i-s diagramu o tzv. ztrátách energie.
Co si pod tímto pojmem představuje ve vztahu k tvrzení že energie se neztrácí?
Hovoříte o tom, že Curtisovo kolo je vkládáno na počátek vícestupňové turbíny proto, že dokáže
zpracovat největší entalpický spád. Je to jediný důvod pro takové jeho nasazení?
V práci je popisována mezní vrstva, jako důležitý prvek proudění okolo lopatkových profilů. Jaký je
mechanizmus vzniku tohoto fenoménu?

6. Celkové zhodnocení práce
Student splnil (lépe řečeno vysoce překročil) požadavky, kladené na vypracování diplomové práce.
Prokázal dostatečné znalosti i stupeň samostatné vědecké práce a doporučuji aby svou práci
obhajoval před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Jeho práci hodnotím známkou - výborně -.
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Ostrava, 12.05.2014 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.


