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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh extrudéru pro výrobu L profilu 
Jméno autora: Bc. Dan Bachtík 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky 
Oponent práce: Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem diplomové práce bylo popsat metodiku návrhu co-extruze nekonečných profilů zejména s ohledem na koncepci a 
návrh vytlačovací hlavy. Tato medika měla být využita pro návrh konkrétní vytlačovací hlavy L-profilu složeného ze dvou 
krycích vrstev a jádra, kdy tyto vrstvy měly odlišné reologické chování. Byl zpracován 3D model vytlačovací hlavy 
a zpracována výrobní dokumentace. Nakonec byly ještě zjednodušující modely sloužící pro vytvoření basic-designu 
vytlačovací hlavy validovány pomocí CFD simulace toku vytlačovací hlavou pro vícekomponentní vytlačování zadaného L-
profilu a to včetně vtokové soustavy. Z důvodu takto rozsáhlého a komplexního zadání hodnotím zadání práce jako 
mimořádně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo bezezbytku splněno a velmi oceňuji to, že diplomant věnoval pozornost všem částem zadání, a i přes 
rozsáhlost řešeného problému dotáhl do konce jak návrh, konstrukci i CFD simulace vytlačovací hlavy pro co-extruzi L profilu 
složeného z krycích vrstev a jádra. Jedinou slabost ve splnění cílů spatřuji v tom, že rešerše je zpracována pro extruzi tavenin 
plastů, pro které obsahuje nepřeberné množství cenných informací, ale vlastní návrh co-extruze je pak proveden pro 
materiál, který nemá charakter taveniny polymeru, ale jedná se o pastu tvořenou jemnými částicemi a pojivem. Z tohoto 
důvodu bylo posléze pro návrh využito minimum informací uvedených v rešerši. 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup řešení diplomové práce považuji za správný. Jedinou slabinu spatřuji v tom, co jsem uvedl již výše, tj. provedení 
rešerše pro extruzi taven polymerů, ale vlastní návrh provedený pro extruzi materiálu vykazující chování pasty. Práce 
neobsahuje informace zda, v jaké míře a s jakým omezením je možné poznatky získané pro extruzi tavenin využít a aplikovat 
pro extruzi materiálu mající charakter pasty, tj. jemnozrnných částic s pojivem. Navíc jen minimum z mnoha cenných 
informací a poznatků uvedených v rešerši poté diplomat využil pro návrh svého konkrétního zadání. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je i přes drobné nedostatky na vynikající úrovni. Zmíněné nedostatky budou obsahem přiložených 
otázek a komentářů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je velmi dobrá. Rešerše je zpracována formálně i obsahově na vynikající úrovni. Nicméně dále jak 
postupuje práce se způsob prezentace dosažených výsledků nepatrně zhoršuje a nedosahuje kvalit první části práce. 
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Z formálního hlediska je asi nejméně přehledný závěr, který je obsahově a odborně správný, ale pro lepší orientaci by bylo 
lepší jej rozčlenit na jednotlivé odstavce nebo body, dle toho k jaké části výstupu se vztahují. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Diplomat dostatečně využil dostupné literární zdroje a zejména rešeršní část práce je velmi bohatá, což oceňuji. Převzaté 
informace jsou v práci jasně odlišeny a odpovídajícím způsobem citovány. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

 Diplomová práce byla zpracována na vynikající obsahové i odborné úrovni. Velmi oceňuji komplexní přístup 
k problému od rešerše po konečný návrh procesu co-extruze definovaného L-profilu a to včetně CFD simulací a 
zpracování 3D modelu a kompletní výkresové dokumentace vytlačovací hlavy. Velmi oceňuji taktéž rešeršní část 
práce zaměřenou na proces zpracování, limity při co-extruzi materiálu včetně definice a vysvětlení vad a opatření 
pro jejich eliminaci i provedení zařízení a zejména vytlačovacích hlav pro co-extruzi. Diplomant jednoznačně 
prokázal schopnost samostatné odborné práce při zpracování komplexního inženýrského díla v souladu s poznatky 
získanými z teorie a studia odborné literatury i v rámci svých praktických zkušení získaných během odborné praxe. 
Z práce je zcela zřejmé, že student dokázal využít a správně i cíleně aplikovat znalosti získané v rámci magisterského 
oborového studia. 

 
 K předložené diplomové práci mám následující komentáře a otázky, na které by student v průběhu obhajoby 
měl reagovat. 
 
Komentáře obecného charakteru. 

1. V rešerši se zabýváte problematikou extruze a co-extruze tavenin polymerů. Nicméně vlastní přínos vaší 
práce je návrh procesu a zařízení pro co-extruzi L-profilu tvořeného krycími vrstvami a jádrem, avšak 
materiál vašeho profilu není polymer, ale pasta tvořená jemnozrnnými částicemi, krystaly a pojivem. Tzn. 
vytlačování probíhá pro uhnětenou surovinu pláště a jádra nikoli pro taveninu polymeru. Jak jste využil a 
s jakým omezením je možné využít pro vaši aplikaci poznatky získané v rešerši zaměřené na zpracování 
tavenin polymerů. 

2. Oceňuji dotažení práce až do podoby výkresové dokumentace, avšak ta obsahuje mnoho nedostatků. Jedná 
se o vytlačovací hlavu, která má být sestavena z několika přesných komponent a prakticky nikde nejsou 
uváděny geometrické tolerance a tolerance polohy. Diplomant svérázně používá předepsání drsnosti, které 
vede např. na výrobu malých vnitřních broušených závitů apod. I vlastní systém kótování občas 
nerespektuje již zmíněné geometrické tolerance, postupy montáže a měření. 
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Otázky: 
1. Na str. 18 uvádíte analýzu charakteristického času procesu zpracování a definujete odpovídající 

charakteristické veličiny. Jak byste aplikoval výpočet Debořina čísla na vaši aplikaci a pro váš materiál a 
vyráběný profil? 

2. Na str. 58 a dále máte naznačený výpočet a nenašel jsem citaci zdroje odkud byl převzat. 
3. Na str. 71 a 72 operujete v tabulkách s pojmem „viskozita látky – průměrná hodnota“. Jaký má podle vás 

fyzikální a praktický význam tato veličina? 
4. Výpočet tlakové ztráty uvedený na str. 78 – 82 je proveden za předpokladu zjednodušení tvaru L-kanálu 

vytlačovací hlavy na jednorozměrné proudění ve štěrbině mezi dvěma rovnoběžnými deskami. Je toto 
zjednodušení pro rozměry vašeho L-profilu obhajitelné? 

5. Výpočet tlakové ztráty uvedený na str. 85 je dle mého názoru chybný. Jste si jistý, že můžete použít vztah 
odvozený pro laminární tok v kruhovém průřezu po pouhém dosazení hydraulického průměru i pro jiné než 
kruhové geometrie? Ilustrujte/dokažte to na příkladu pro jednorozměrný laminární tok newtonské kapaliny 
v kanálu kruhového průřezu a štěrbinou mezi dvěma rovnoběžnými deskami. 

6. Proč jste pro výpočet tlakové ztráty nevyužil v literatuře dostupné vztahy pro kanály obdélníkového 
průřezu? Dokonce pokud byste použil vztahy publikované našim kolegou Ing. Ayasem, tak byste výpočet 
měl na dva řádky. 

7. Z návrhu vtlačovací hlavy pro L-profil není jasné, jak jste se inspiroval informacemi uvedenými v rešerši a 
jak se vlastně ubíraly vaše myšlenkové pochody při tvorbě koncepce vytlačovací hlavy. Prosím ilustrujte to 
na jednom slidu v průběhu obhajoby. 

8. Výpočet šroubu na str. 101 a 102. Definujete sice zatížení šroubu, ale jeho pevnostní dimenzování, na které 
se v textu odvoláváte tam není uvedeno. Prosím o doplnění nebo objasnění, jak jste prováděl návrh a 
pevnostní kontrolu těchto zatížených šroubů. 

 
 
I přes výše uvedené otázky a komentáře, na které jistě v průběhu obhajoby dostanu odborné vyjádření, celkově 
hodnotím předloženou diplomovou práci klasifikačním stupněm B - velmi dobře. 

 
 
 
Datum: 17.8.2021     Podpis: Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. 


