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Název práce: Požární ochrana žárovým zinkováním 
 
Diplomantka Sylvie Raszková zvolila pro svou diplomovou práci téma zvýšení požární 

odolnosti pomocí zinkování. Hlavní část práce je rozdělena na čtyři části. V první části je 
validován model virtuální pece, aby v následující druhé části byl tento model použit pro 
ověření emisivity žárově zinkovaného prvku. Ve třetí části je vyšetřován vliv chemického 
složení materiálu na hodnotu emisivity a poslední část obsahuje ověření hodnoty emisivity 
na výsledcích zahraničních experimentů. Ve shrnutí je rozebírán vliv součinitele průřezu na 
efektivitu zinkování z pohledu požární odolnosti.  

Práce je logicky a zřetelně členěna a jsou srozumitelně formulované cíle práce, 
kterých bylo dosaženo. Grafická úprava je vynikající. Jazyková úprava je odpovídající 
diplomové práci, i když některé věty byly pro mě obtížně pochopitelné a občasné vynechání 
sloves zhoršuje orientaci v textu. Možná i to bylo důvodem, proč jsem kvalitu předložené 
práce ocenil až po opakovaném přečtení.  
 
 
Hodnocení, dotazy a připomínky k diplomové práci 
 
Validace modelu virtuální pece - v kapitole je popsána validace numerického modelu 
virtuální pece. Porovnávány jsou výsledky z měření deskových snímačů při experimentu 
s výsledky numerického modelu. Shoda průběhu teploty byla dobrá, modelem se nepovedlo 
reprodukovat rozdíl mezi starším a novým deskovým snímačem.  

- při modelování byly použity dvě velikosti sítě. Jaký byl rozdíl ve výpočetním čase mezi 
hrubší (hrana 250mm) a jemnější (hrana 125mm) sítí?  

 
Ověření emisivity žárově zinkované prvku - v kapitole je ověřena hodnota emisivity prvku 
s využitím numerického modelu virtuální pece z předchozí kapitoly. Teplota je porovnávána 
s přírůstkovou metodou přestupu tepla.  

- drobnost: při hodnocení teploty na obr. 26 byly trochu nešťastně zvoleny izoplochy. 
Vyznačení šesti teplot na grafu obr. 25 by bylo asi vhodnější.  

 
Vliv chemického složení na emisivitu - v kapitole je ověřena hodnota emisivity na 
zkušebních vzorcích vložených do malé pece. Zkoušeny byly dva materiály s různým 
chemickým složením a emisivita byla získána dopočítáním ze změřených teplot.  

- na obr. 38 jsou vidět špičky v průběhu teplot, které nebyly zahrnuty do výsledné 
průměrné teploty. Čím byly způsobené? Měly nějaký vliv na výsledky zkoušky? 

- teplota byla měřena pyrometry ve dvou různých vlnových délkách. Proč byly zvoleny 
právě tyto hodnoty vlnových délek? Jaký mají vliv na celkový výsledek měření? 

 
Ověření hodnoty emisivity při experimentech - v kapitole je ověřována stanovená 
hodnota emisivity žárově zinkovaných válcovaných profilů na experimentech ze zahraničí. 
Ověření bylo provedeno opět přírůstkovou metodou. 

- drobnost: na obr. 42 chybějí u některých grafů křivky ISO 834. 
- na obr. 43 je rozptyl ohraničen „5°“. Co to je za stupně? Chápal bych procentuální 

omezení, ale takové čáry by vycházely od nuly.  
 
Vliv součinitele průřezu - ve shrnutí jsou stanoveny mezní hodnoty součinitele průřezu při 
různé emisivitě. 

- tab. 2 udává „nejmenší“ hodnoty. V jakém smyslu nejmenší? Když budu mít menší, tak 
přece tím spíš vyhoví, protože je masivnější a pomaleji se bude prohřívat. 

 



 
Závěrečné hodnocení diplomové práce: 

 

Diplomantka prokázala dobré znalosti v oblasti požární odolnosti i při využívání 
numerického modelování. Velmi kladně hodnotím účast na experimentech v rámci stáže. Celkově 
diplomovou práci hodnotím známkou: „C“, dobře. 
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