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Jméno studenta: Kryštof David

Název: Mobilní průmyslový odvlhčovač
Posudek: .}edná se o velmi povedenou práci, jejimž výsledkem je designově neotřelé řešeni
daného zaíízeni,které je funkčnía z estetického hlediska ozvláštněné zajimavými
konstrukčnímidetaily. Je zjevné, že samotnému vývoji pŤedcházela hluboká studie jak
fuirkcionality samotného zaíízení.tak stávající Českéi zahraniční produkce. Jak píšesám
autor, jeho hlavním cílem bylo navrhnout spíševnějšíopláštění, prvky pro bezprostřední
rnanipulaci a ovládání uživatelem. Toto je z mého pohledu navrženo správně, vzhledově
zajímavě a nově.
B|iže k samotné koncepci
- systém pevného rámu s kolečky se jeví jako prostý, důmyslný, efektivní, v kornbinaci
s kapotáží na čepech funkčnía zajímavý. Při detailním rozpracování doporučuji věnovat
větŠÍpozornost čepůmna jednotce a uchycení aretaěních nožiček.Obojí je koncepčně
zpracováno správně,jsou to však prvky, které budou vystaveny většímu zatiženípři provozu
a manipulaci;
- kapotáž strojních dílůje řešena zajimavě, výrobně i montážně jednoduše. Bylo by ale
bezpodmínečně potřeba zvětšit počet zadních lamel tak, aby volná plocha vstupu vzduchu
odpovídala ploše výstupní. V opačnémpřípadě bude docházetke škrceníprůtoku vzduchu,
které můžemít negativní dopad na efektivitu a hlučnost jednotky;
- ovládání bylo zvoleno hlavně s ohledem na funkčnost a jednoduchost, dle mého názoru
přesně tak,jak se odzaŤízeníočekává.
- provozní poloha jednotky společně s aretací kanystru magnety se jeví jako stabilní řešení
s novým přístupem, který dává velkou přidanou hodnotu. Díky odnímatelnosti kanystru
bylo dosaženojeho daleko většího objemu, což přinášíjasný náskok před konkurencí;
- pozomost bych doporučoval dále věnovat aretaci kanystru při manipulaci s celou jednotkou;
- pracovní poloha kompresoru horizontálni zlžuje rozsah použitelných chladivových
kompresorŮ, šikmá poloha zaŤízeni v provozním stavu ovlivní také jeho uchycení;
- hloubka odvlhčovačeje relativně malá, správná účinnostby se musela podložit testy;
- omezený prostor prezentace nedovolil b|iže nastínit zajimavé řešení pružinového
mechanism u brzd,jeho účinnostbude závislána použitépružině;
- urČitou nevýhodu vidím při skladování v prostorově nejúspornějšívertikální poloze, kdy
zaŤ ízenípotřebuj e oporu.
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Navrhuji tuto bakalářskou práci ohodnotit známkou B - velmi dobře.
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