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Výzkum efektivních způsobů odsávání 

 

Řešené téma je aktuální a má význam pro praxi při navrhování a řešení systémů lokálního odsávání. 

Vede k zvýšení účinnosti navrhovaných systémů a tím i k snižování energetické náročnosti 

odsávacích zařízení. Dochází zde k zlepšení hygienické kvality vnitřního vzduchu a mikroklimatu v 

interieru budov. 

Výhodou lokálního větrání je, že odsává znečištěný vzduch přímo u zdroje vzniku škodlivin a 

snižuje tak zatížení větraného prostoru škodlivinami a tím jsou snižovány i energetické nároky na 

vytápění. 

Cílem odsávacích systémů je zachycení generovaných škodlivin s co nejvyšší účinosti. Nevýhodou 

je pak často nutnost obklopit zdroj škodliviny vhodným zákrytem, nebo být u zdroje co nejblíže, 

což není vždy možné. Řešením je využití zesíleného odsávacího systému kde je dosaženo větších 

záchytných vzdáleností. 

Práce má 128 stran a je rozčleněna do 9 kapitol (mimo seznamy použitých zdrojů, publikací a 

symbolů). 

 

Cíle práce jsou shrnuty do následujících bodů: 

Provedení úprav zesíleného sacího systému pro zvýšení účinnosti odsávání. 

Posouzení účinnosti odsávání a obrazů proudění. 

Zhodnocení energetické náročnosti zařízení. 

Porovnáním stanovených cílů s výsledky práce konstatuji, že cíle byly splněny. 

 

Přínos práce a význam pro praxi je v porovnání chování odsávacího systému s pracovním stolem- 

přepážkou pod sacím nástavcem při využití stopového plynu těžšího než vzduch a s přepážkou nad 

odsávací štěrbinou, kdy toto uspořádání představuje pracovní stůl se škodlivinami lehčími  než 

vzduch. Zde bych měl dotaz jaká je v tomto případě funkce pracovního stolu? Dalším přínosem 

práce je rovněž posouzení vlivu přívodního proudu na rychlostní pole a na účinnost odsávání, dále 

také porovnání energetické náročnosti tradičního štěrbinového nástavce se zesíleným štěrbinovým 

nástavcem s různými přívody vzduchu.  

Hlavní výhody zesíleného odsávacího systému lze vidět ve větším dosahu zachycení škodlivin, nžší 

hladině hluku a tím i ve větší pohodě pracovního prostředí.Z  obrazů proudění vyplývá , že 

energetická náročnost  roste se vzdáleností x/b. 

 

K práci mám tyto dotazy:  

Obr.3.22, str.51. Co lze z obrázku stanovit? Podobně obr.3.23 na téže straně.    

Obr.4.2, str. 61. Vizualizace proudu vzduchu. Proč v pravém obrázku dochází k poměrně složitému 

proudovému útvaru? Prosím zpřesnit vysvětlení. 

Obr.5.2, str.67. Vysvětlit vertikální vychýlení obrazů. (Vliv Ar, stopového plynu?) 

Obr.5.5, str.69. Proč dochází ke snížení účinnosti v oblasti z/b=20-30, x/b= 40 pro I = 0? Podobně i 

obrazy pro I= 0,3 a 0,6 

Podobně obr. 5.8 str.71. 

 

Po formální stránce práce obsahuje všechny náležitosti. Grafická úprava práce má vysokou úroveň. 

Práce je přehledně a systematicky zpracovaná. Po jazykové stránce je třeba věnovat pozornost 

původu slov, viz str.34, 6. ř. zdola, má být správně "vyplývá", jinak je práce na dobré jazykové 

úrovni. 

 

Vyjádření k tezím: 

Teze by bylo vhodné výrazněji rozčlenit dle požadovaných směrnic. Zvýraznit současný stav, aby 

bylo možné zdůraznit více přínos práce. Rovněž cíle práce v tezích by bylo možné více zvýraznit. 



Zvolené metody jsou zpracovány dostatečně. Výsledky práce a splnění cílů je uvedeno v závěru, 

který je zpracován v dostatečném rozsahu. Uváděná literatura je rozsáhlá. 

 

Doporučuji práci k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu udělení akademického titulu Ph.D. 
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