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1. Problematika práce
Diplomová práce má za úkol návrh kondenzačního výměníku s využitím technologie heat pipe pro
využití spalin  průmyslové pece. Práce se dále zabývá výpočtem teplosměnných ploch a výběrem
vhodného média trubic. Práce je zaměřena na současnou ekologickou problenatiku s využitím
odpadního tepla. Práci hodnotím jako náročnější.

2. Dosažené výsledky
Autor ve výpočtech vychází ze stechiometrických rovnic a bilančních rovnic, pomocí kterých zjistí
potřebné údaje, které využívá v samotném návrhu zařízení. Při výpočtech hojně využívá program
Microsoft Excel, pomocí kterého kromě většiny výpočtů generuje také grafy. V konstrukci využívá
Autodesk Inventor jak pro tvorbu 3D modelu, tak pro zpracování výkresové dokumentace. Po
dopracování lze práci využít v praxi při využití odpadního tepla ohřívacích pecí a snižování nákladů
na provoz zařízení.

3. Původnost práce
Zpracování je přehledné, práce je členěna do jednotlivých kapitol, které na sebe logicky navazují.
Autor postupuje podle metodiky konstruování. Převzaté části jsou citovány, konstrukční návrh je
originální řešení studenta.

4. Formální náležitosti práce
Diplomová práce je napsána dle zásad pro vypracování, rozsahem odpovídá zadání, pouze postupy
některých výpočtů, např. rosný bod, mohly být lépe popsány.
U tabulek chybí citace, jsou označeny textem pod tabulkou místo nad.
Na str. 24 uvádí výhřevnost zemního plynu jako tab.č.5 místo č.6
Na str. 25 nejsou popsány jednotky u výpočtu rosného bodu, není jasný postup výpočtu a dosažení
některých parametrů.
Na str.32, 47 uvádí u hydraulického průměru špatné jednotky.
Výkresová část:
Na sestavném výkresu výměníku není označeno změněné měřítko pohledu, chybí některé funkční
rozměry.
Na výkresu skeletu nejsou zakótovány průměry děr ani jejich počty.
Na výkresech matice, nákružek jsou chybné některé tloušťky čar.
Chyby ve výkresech nejsou nijak závažné a pramení spíše z nepozornosti. Celkově je práce zdařilá,
bez gramatických chyb, působí přehledně. výpočtené hodnoty jsou doplněny grafy. Práce je doplněna
kromě výkresové dokumentace o 3D model zařízení.

5. Dotazy na studenta
1. Jak autor zjistil hodnotu Voteor, na str.22? Nikde v textu ani přiložených tabulkách není uvedena.
2. Jak autor určil vstupní hodnoty pro výpočet rosného bodu? Není popsáno.
3. Na výkresech jsou součásti, např. držák trubkovnice - délka 698,6 mm. Nebylo by možné rozměry
optimalizovat pro snadnější a levnější výrobu ?

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal dobré znalosti v oblasti tepelných výpočtů, a také jejich praktickou aplikaci na
navrhovaném zařízení. Výborně využívá podpůrných programů pro výpočty ( MS Excel ) a také
grafický software Autodesk Inventor. Celkově hodnotím práci jako zdařilou a proto ji doporučuji k
obhajobě.



velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 02.06.2012 Ing Michal Chuchma


