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Autor: Ing. Martin  C H A B I Č O V S K Ý  

Názov: Faktory ovlivňující sprchové chlazení za vysokých teplot 

Posudzovaná dizertačná práca má 91 strán textu, zahŕňa 85 literárnych odkazov, 

14 vlastných publikácii a má 9 strán príloh. 

Dosiahnutie stanovených cieľov v dizertačnej práci 

Ciele dizertačnej práce sú postavené s ohľadom na poznatky a trendy vo vývoji sprchového 

chladenia horúcich povrchov. Tento fyzikálne komplikovaný dej je ovplyvňovaný 

mnohými faktormi. V rámci náročného a rozsiahleho fyzikálneho experimentu doktorand 

skúmal vplyv teploty chladiacej vody, vplyv drsnosti povrchu a vplyv prítomnosti oxidov 

na chladenom povrchu na odvod tepla a sním súvisiace parametre. Uvedené vplyvy boli 

sledované pri chladení povrchu vodným sprejom a to dvoma typmi trysiek, vodo-vzdušnou 

a vodnou. Obe trysky majú plochý tvar lúča a uhol rozstreku medzi 85° až 90°. Získané 

výsledky z experimentu sú vysvetlené a zovšeobecnené pomocou matematických metód. 

Konštatujem, že každý z postavených cieľov doktorand splnil v primeranej šírke a veľmi 

dobrej kvalite. 

Rozbor súčasného stavu danej problematiky 

Doktorand má dôkladne zmapovaný súčasný stav v riešenej oblasti a dôsledne uvádza 

použité literárne zdroje. Má dostatok informácii z aplikácie sprchového chladenia 

v celosvetovom meradle, ktoré aj patrične využil pri riešení dizertačnej práce. Už 

v kap. 1.3.2 plynule prechádza, pri porovnaní korelácií pre predikciu súčiniteľa prestupu 

tepla pri blanovom vare, z popisu súčasného stavu do porovnania výstupov z vlastného 

výskumu. 

Vhodnosť použitých metód riešenia a spôsob ich aplikácie 

Metodika postupu riešenia analyzovanej problematiky zabezpečila doktorandovi 

dosiahnutie relevantných výstupov, ktoré možno považovať za pôvodné. 

Pri skúmaní všetkých troch vplyvov počas sprchového chladenia horúcich povrchov 

postupuje rovnako. Najprv uvádza popis samotného experimentu a vyhodnocuje výsledky 

získané z merania. Tieto, v prípade skúmania vplyvu teploty chladiacej vody na odvod 
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tepla, následne porovnáva s doteraz publikovanými výsledkami iných autorov. Nasleduje 

zovšeobecnenie výsledkov. Uvedený postup možno akceptovať. V prípade vplyvu drsnosti 

povrchu sú, z dôvodu fyzikálne komplikovaného a v súčasnosti teoreticky nie celkom 

popísaného javu, výsledky z laboratórneho merania iba zdôvodnené – bez odvodenia 

zovšeobecňujúcich vzťahov. 

Prínos dizertačnej práce 

Teoretickým prínosom dizertačnej práce (DP) je odvodenie vzťahov, ktoré môžu približne 

predikovať súčiniteľ prechodu tepla pri blanovom vare a Leidenfrostovu teplotu pre oblasť 

nižších teplôt chladiacej vody. Za prínos považujem aj odvodené vzťahy na vyjadrenie 

súčiniteľa prechodu tepla pri blanovom vare, minimálnej hustoty tepelného toku, teploty 

pri kritickej hustote tepelného toku a kritickej hustoty tepelného toku pri ľubovoľnej 

teplote chladiacej vody. V oblasti oxidov bol na predikciu efektívnej Leidenfrostovej 

teploty odvodený nový vzťah, ktorý pri znalosti hrúbky a vodivosti vrstvy oxidov dáva 

približnú hodnotu. 

Za praktický prínos dizertačnej práce považujem všetky výsledky získané z experimentu. 

Formálna stránka spracovania dizertačnej práce 

Po formálnej stránke je práca spracovaná veľmi prehľadne a esteticky. Má postavenú 

logickú štruktúru, dobre sa v nej možno orientovať.  

Pripomienky všeobecného charakteru: 

- označenie fyzikálnych veličín a jednotiek v texte, rovniciach a použitom označení by 

malo byť zhodné (regular, kurzíva) 

- uplatnená je pre jednotky hranatá aj okrúhla zátvorka 

- význam niektorých veličín chýba, iné sú vysvetlené aj pod vzťahom aj v Použitom 

označení (  v rovnici 1.52 chýba, v rov. 1.54 chýba atď.) 

- raz sa používa znak násobenia „x“, inokedy nie ( , resp. ) 

- nevysvetlené všetky použité skratky, napr. Conti1, Conti2, LinU, LinB apod. 

Otázky do diskusie 

1) Aký bol dôvod na umiestnenie trysky pri skúmaní vplyvu teploty vody na kvalitu 

sprchového chladenia do polohy podľa obr. 46? 

2) Aký zásadný záver vyplýva zo skúmania kvality povrchu chladeného materiálu na 

základné charakteristiky (Leidenfrostova teplota, minimálna hustota tepelného toku 

a iné) z experimentálneho výskumu s pohyblivou tryskou a tryskou statickou? Budú 

výsledky z vykonaných experimentov platné aj pre plochy veľké?  

3) Prečo nebol posúdený vplyv kvality povrchu na súčiniteľ prechodu  tak, ako to uvádza 

napr. [49] – Obr. 25? Bolo by tak možné lepšie usúdiť o relevantnosti uvádzaných 

výsledkov v dizertačnej práci.  

4) Pri porovnaní súčiniteľa prestupu tepla v oblasti blánového varu pomocou predikcie 

(3.26) pre rôzne hodnoty parametra m a n (Obr. 1) bola pravdepodobne regresná čiara 

prispôsobená tomu, k čomu sa chcel doktorand dopracovať. V iných obrázkoch pri 

rovnakom rozptyle hodnôt bola použitá vždy lineárna regresia. Prosím vyjadriť sa 

k tomu. 

5) Všetky experimenty boli realizované na zmenšenom fyzikálnom modeli. Akým 

spôsobom možno získané výsledky z modelu preniesť na reálne dielo, u ktorého je 



 

 

nutné uvažovať minimálne so zmenou geometrického merítka, počtu trysiek - teda 

prietoku chladiacej vody, umiestnenia trysiek (horné, resp. dolné chladenie), prekrytia 

ostrekových obrazcov, atď. 

Záverečné zhodnotenie 

Ing. Martin Chabičovský predstavil dizertačnú prácu, ktorá je odrazom kvalitnej prípravy 

doktoranda na riešenie vedeckého problému, svedčí o jeho odbornej zrelosti, o schopnosti 

analyzovať problém, navrhnúť spôsob riešenia, riešenie zrealizovať a vysloviť adekvátne 

a kvalifikovane závery. 

Tézy dizertačnej práce spĺňajú všetky náležitosti kladené na takýto dokument. 

Na základe posúdenia predloženej dizertačnej práce môžem jednoznačne konštatovať, že 

práca spĺňa vedeckú i odbornú úroveň požadovanú zákonom č. 111/98 Sb. o vysokých 

školách. Doporučujem obhajobu dizertačnej práce pred príslušnou komisiou na Fakultě 

strojní VUT v Brně a súhlasím, aby Ing. Martinovi Chabičovskému, v prípade úspešnej 

obhajoby, bol udelený titul 

„ p h i l o s o p h i a e  d o c t o r “ .  

 

 

 

V Košiciach 8. 4. 2016 


