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Cílem diplomové práce bylo řešit odezvu komínu na působení větru s využitím metody konečných prvků.
Diplomant měl v souladu s ýkresovou dokumentací vfiořit qýpočtoý model komínu s vyržitím
programu ANSYS' Předpokládá se, Že vzdušný proud obtékající nově realizovaný komín bude ovlivňovat
blízko stojící starší komín. ovlivnění komínu vzdušným proudem měl zkoumat pomocí dostupných
programů CFD. Takto získané zatížení měl aplikovat na stávající komín, a ten posoudit podle platných
norem. V případě, že komín nevyhoví, měl navrhnout nápravná opatření.

Konstatuji' že předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy.

Diplomová práce je rozčleněna na úvod, devět kapitol, závěr a přílohy. Po krátkém vstupním úvodu je
v prvních dvou kapitolách popsáno dynamické zatiženi větrem a ztráty aerodynamické nestability. Popis
konstrukce posuzovaného komína a tvorba jeho konečně prvkového modelu jsou obsahem 4. a 5. kapitoly.
Popis statické analýzy s ýsledky jsou součástí kapitoly 6. Výsledky vypočtů vlastních frekvencí a tvarů
kmitů jsou v kapitole 7. Stěžejní část diplomové práce je kapitola 8, která je věnována teorii a modelování
vzdušnému proudu. Po verifikaci vysledků řešení obtékaní válce v závislosti na hustotě sítě a výběru
modelu turbulence jsou uvedeny lineámí a nelineámí rypočty obtékání dvou za sebou stojících válců.
Teorie výpočtu a řešení odezvy na vírovou rezonancije obsahem 9 kapitoly. Posouzení konstrukce komínu
podle mezních stavů a na únavu je uvedeno vkapitole 10. Vzávěru práce je konstatováno, Že sledovaná
konstrukce vyhoví. Součástí příloh jsou vlastní tvary kmitů, výsledky z fluidních ana|ýz a vybrané
vysledky ze statické a dynamické analýzy komínu'

Diplomová práce má 96 stran včetně příloh. Formálně je práce mimořádně pečlivě provedena. obsahově je
práce logicky rozčleněna. Informace o konstrukci komína, ýpočtových modelech a qýsledky výpočtů jsou
profesionálně prezentovány graficky a formou tabulek. Výsledky ýpočtů jdou průběŽně diskutovány.

Závěr

Diplomant pracoval samostatně a intenzivně. Prostudoval celou řadu publikací, norem a potřebnou
qikresovou dokumentaci' Naučil se na profesionální úrovni ovládat výpočetní systém ANSYS. osvojil si
teorii potřebnou pro řešení konstrukcí a proudění. Vývořil komplexní ýpočtoý model komínu, kteý
posoudil. Učinky na komín od vzdušného proudu získal z fluidní analýzy' Předtím úspěšně zvládI složité na
organizaci a časově náročné výpočty s pohybující se překažkou ve vzdušném proudu. Provedeným
zpracovánim diplomové práce diplomant prokázalq Že definované zásady pro vypracování diplomové práce
byly dodrŽeny a cíle splněny. Diplomovou práci hodnotím známkou A/1.
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