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Zadáním diplomové práce je řešení dynamické odezvy válcového komína na zatíženi větrem

s využitím metody konečných prvků. Předpokládá se ovlivnění zatižení ana|yzovaného komínu druhým
v blízkosti postaveným válcoým komínem. Podrobný výpoětoý model komínu měl bý sestaven

s použitím programového systému ANSYS' Zatižení větrem mělo byt analyzováno s použitím dostupného
programu CFD. Zvolený postup při dynamické ana|ýze měl bý aplikovrín na realizovanou konstrukci
s danou technickou dokumentací. Posouzení mezrích stavů konstrukce mělo bý provedeno s použitím
platných norem.

Konstatuji, že předložená diplomová práce prokazuje splnění zadané úlohy.

Diplomová práce je rozěleněna na úvod, devět kapitol a závěr. V úvodu diplomant popisuje velmi
stručně danou úlohu a ještě stručněji hlavní cíl práce. Zvolený postup při řešení dané úlohy neuvádí.

Všeobecné informace o proudění vzduchu v blízkosti válcového tělesa jsou uvedeny ve druhé kapitole,
chybí ale návaznost na řešení dané úlohy. Ve třetí kapitole diplomant velmi stručně popisuje základní
aeroelastickéjevy, opět chybí bližší vyjádření souvislosti s řešením dané úlohy'

Vlastní řešení daného problému zaéíná ve čtwté kapitole, ve které je přehledně a logicky popsán

vytvořený vypočtovy model vertikální technologické pece s integrovaným komínem s použitím vhodně
vybraných koneěných prvků z knihovny programového systému ANsYs. Vyrvoření ýpoětového modelu
diplomant věnoval mnoho úsilí. Výsledkem je korektní model na vysoké profesionální úrovni, zahmující
všichny konstnrkční detaily, které bylo možré na dané qýkresové dokumentaci identifikovat. Model je
dostateěně jemně diskretizován, tak'že dovoluje ana|ýnl napjatosti konstrukěních dílů. Stručný popis

použiých typů koneěných prvků je uveden v páté kapitole. Funkčnost vypočtového modelu pece

s komínem diplomant ověřil statickou analýzou popsanou v šesté kapitole. výsledky modální analýzy

konstrukce jsou velmi stručně popsány v sedmé kapitole. Postrádám komentář k modální ana|ýze

s posouzením nižších tvaru kmitů se zřetelem k jejich ýznamu pro řešení úlohy.

Nejqýznamnější ěást diplomové práce obsahuje osmá kapitola. Po studiu zásad a postupů při
numerické simulaci proudění kolem kruhového válcového tělesa diplomant s pouŽitím programu ANsYs
CFX navrhl a ověřil ýpočtoqý model, vhodný pro rnýpoěet zatiŽeni válcového tělesa v proudu vzduchu.

Následně sestavil kvazirovinný výpočtoqý model pro ýpoěet zatíŽeni válcového tělesa v úplavu

za druh1im válcovým tělesem v proudu vzduchu. Ve qýpoětu Se neuvažuje poddajnost dvojice

modelovaných konstrukcí. Vypočtené zatíŽení je časově proměnné, v podstatě kvaziharmonické'

charakterizované tvořením víru, s parametry odvozovanými z parametrů obou těles. Diplomant aplikoval
kvazirovinný výpočtoý model na qýpoěet zatíŽení komínu pece stojící v úplavu za kolonou válcového

tvaru při zatíŽení větrem. Znalost zatíŽeni (vírového buzení) dovoluje přibliŽné ''klasické'' řešení vibraění

odemy pece s komínem v úplavu. Práce diplomanta vyvrcholila sestavením a aplikací aeroelastického

kvaziiovinného modelu pro přímý výpočet odezyy poddajného modelu pece s komínem v úplavu

za nehybnou nepoddajnou kolonou. I]káualo se, že t5rto ýpočty jsou časově nesmírně náročné.

Výpočet odezvy podrobně modelované konstrukce pece s komínem v úplavu za kolonou

válcového tvaru při zatiŽeni větrem diplomant popisuje v deváté kapitole. Pro qýpočet zatiženi komínu

v úplavu použil kvazirovinný výpoětoqý model zatížení popsaný v osmé kapitole. odezvu konstrukce pece

na vírové buzení řešil s použitím metody rozvoje dle vlastních tvaru kmitů. Celková ěasová niíročnost

ťpočtu byla dle diplománta přijatelná. Výsledky ýpoětů ukazují, Že aplikace aeroelastického modelu

není obecně nezbytná.

Posouzení mezních stavů konstrukce pece je náplní desáté kapitoly. V rámci posouzení mezního

stavu použitelnosti diplomant posoudil vychylky komína při rezonaněním kmitaní buzeném viry. Mezní
stav únosnosti s kfitériem plasticiý posuzuje pro oblast přechodu skořepin konvekce pece a komínu.

Podkladem jsou výsledky výpočtu ekvivalentního napětí pro zvolené kombinace odezev na vybraná

zatíŽení.Nejsou jeánoznaěnc diťrnovány podmínky řešení vířové rezonance. Ú''avouou pevnost diplomant
posuzuje rovněž pro ýše uvedenou oblast přechodu. Nejasná je volba kategorie posuzovaného detailu



a počtu cyklů zatižení, není specifikována uvaŽovaná životnost konstrukce pece.

V závěru diplomové práceje uveden cíl práce,jsou přehledně shrnuty qýsledky výpočtu azásadní
poznatky získané při řešení úlohy'

Diplomová práce má 69 stran textu a 27 sttan příloh. Formálně je práce pečlivě provedena.
obsahově je pnáce dobře logicky rozčleněna. lnformace o ýpočtových modelech a vysledky vypočtu jsou
profesionálně prezentovány graficky nebo v tabulkích. Všechny podstatné vysledky vypočtůjsou vždyjak
graťrcky, tak číselně souhrnně uvedeny v přehledu v hlavním textu. Seznam podkladů a literatury je
uveden. Diplomant pouŽil správných odborných termínů, v textu se ale vyskytují nevhodné formulace,
jako např. výpočet statické analýzy, obtékání polemo efektivní hmota. Chyby v textu mají vesměs charakter
přepisu. V textu se prakticky nevyskytují prohřešky proti pravopisným pravidlům češtiny.

zÁrrň,n:

PředloŽená práce prokazuje, že diplomant si výborně osvojil potřebné teoretické znalosti
ve qýznamné oblasti statické a dynamické analýzy stavebních konstrukcí v interakci s fluidním prostředím
a zvládnul v potřebném rozsahu metody numerických ýpočtů a příslušné aplikace programového systému

ANSYS. Diplomant si osvojil zásady modelování složiých konstrukcí a modeloviíní jejich interakce

s fluidním prostředím. Vytvořil a ověřil vypočtový model pro numerickou simulaci obtékání válcoqých
těles v proudu vzduchu' vhodný pro výpočet zatíŽení a odezvu těles. Výpočtoqý model aplikoval na

výpočet zatíŽení komínu pece stdící v úplavu za kolonou válcového tvaru při zatíženi větrem. Pro
dynamickou analýzu pece s komínem diplomant vytvořil korektní ýpočtoý model konstrukce na vysoké
profesionální urovni. Provedl velmi nároěné srovnávací ýpočty odemy modelu pece s komínem na

zatíŽení v úplavu za kolonou jak klasicky, tak s použitím navrženého aeroelastického kvazirovinného
modelu. Výsledky vypočtů odezvy diplomant kriticky posoudil a vyvodil qýzramné závěry.

Ziskané poznatky uvedené v diplomové práci maji zásadní ýznam pro praxi. Jsou ýznamným
přínosem diplomanta pro řešení úloh uvedeného ýpu s použitím programového systému ANSYS. Práce
prokazuje diplomantovu schopnost prezentovat na vysoké úrovni ýsledky své odborné práce.

Zuvedených důvodů hodnotím práci jako qýbornou.
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