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1. Dosažené výsledky
Práce svým obsahem i rozsahem odpovídá zadání. Práce je zaměřena na problematiku identifikace
poruch a problémů při diagnostice kluzných ložisek u kompresorů na dusík. Práce obsahuje řadu
měření a postupů potřebných pro vyhodnocení jednotlivých měření a odhalení zhoršujícího se
technického stavu včetně nápravných opatření.

2. Problematika práce
Tato práce byla řešena za použití dostupných metod a zařízení. Tato práce byla výhradně realizována
v reálných podmínkách a její dílčí závěry jsou využitelné přímo v praxi.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student využil vhodných literárních pramenů, ze kterých čerpal. Použitou literaturu dostatečně
označil a věnoval dostatečný rozsah zpracování a vlastní původnosti psaného textu. Student se
pravidelně dostavoval ke konzultacím. Aktivně se účastnil měření v podniku a následnému
vyhodnocení. Získané informace nadále využíval a prohluboval.

4. Formální náležitosti práce
V práci se nachází drobné nepřesností, jazykové chyby, překlepy apod.

5. Dotazy na studenta
V tabulce 10 - Parametry převodové skříně. Udáváte rozdílné hodnoty zubových frekvencí pro
jednotlivé stupně, jak jste k těmto hodnotám dospěl?

Na str. 59 máte uvedeno: „je dobré zmínit, že měřené absolutní vibrace není možné hodnotit podle
normy ČSN ISO 10 816 – 3, protože jednotlivé stupně turbokompresoru pracují ve vyšších otáčkách,
než uvádí norma.“ Pro tuto normu je uveden frekvenční rozsah měření v pásmu 10 až 1000 Hz, s tím
jsou spojeny možnosti použití, pokud měříte i mimo tuto oblast v dostatečném rozsahu, tak ji ovšem s
jistými omezeními lze aplikovat. V jakých pásmech bylo tedy měřeno a do jaké míry byla norma
využita?

6. Celkové zhodnocení práce
Student správně využil dostupných literárních pramenů, softwarů a měřících zařízení. Správně
aplikoval získané vědomosti a teoretickou přípravu, posléze provedl výsledná zhodnocení a
doporučení. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.
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