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Diplomantka  se  ve  své  práci  zabývá charakterizací  sterilizační  páry  pomocí  vhodných  fyzikálních  veličin.  Popis
stavu  syté  sterilizační  páry  slouží  pro  hodnocení  její  kvality  dle  normy  ČSN,  a  dále  jako  vstupní  informaci  pro
automatické řízení technologie přípravy sterilizace. Cílem této práce je tedy nahrazení zastaralých procesů analýzy
nekondenzovaných plynů, což může významně přispět k zvýšení efektivity vlastního procesu sterilizace, zejména, u
zdravotnického vybavení, apod. Stav sterilizační páry je popisován na základě informací o teplotě, tlaku a vlhkosti
na několika místech navrženého systému a elektrické vodivosti demineralizované vody v separátoru páry. Vlastní
měření  bylo provedeno po ustálení, kdy systém nepracoval jako při běžných podmínkách.  Vyhodnocení výsledků
měření  provedených  za  těchto  podmínek  ukazují,  že  teplota  a  tlak  páry  nejlépe  charakterizují  její  stav  při
konstantním proudění do komory.
Po  formální  a  jazykové stránce  má  práce  řadu nedostatků,  což se  odráží ve formální  a  odborné úrovni  textu.  V
práci  se  vyskytují nesrozumitelné a  „nešťastné“  formulace,  chybějící  interpunkce  a  chybějící  odkazy na  obrázky.
Postup řešení je logický, od shrnutí poznatků a stavu současných znalostí přes popis navrženého systému až po
vyhodnocení. Nemohu si však odpustit poznámku, že výstupy z provedené analýzy by mohly být lépe prezentovány
a diskutovány. Zadání diplomové práce bylo splněno.

Popište funkci převodníku pracujícího na principu proudové smyčky.

Vysvětlete pojem „trojný bod“ pomocí fázového p-T diagramu.

Popište, jak byste postupovala v případě charakterizace syté páry v případě plně automatizovaného systému.
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