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1. Problematika práce
Práce je zaměřena na měření a vyhodnocení místních ztrát na kolenech a redukcích při různém směru
proudění vody. Práce je aktuální, protože specifikuje tyto ztráty při nižších Reynoldsových číslech,
přitom v literatuře jsou uváděny tyto hodnoty zpravidla pro vysoká Reynoldsova čísla.

2. Dosažené výsledky
Student navrhl hydraulický obvod pro měření ztrát tak, aby byl variabilní a umožnil změny směru
proudění tvarovkou. Odvodil a vyhledal v literatuře vztahy pro určení ztrátového součinitele pro
různé hodnoty průtoku a vyhodnotil, což je z praktického hlediska významné.

3. Původnost práce
Část práce se zabývá teoretickými vztahy a metodami, významná část práce je ale věnována různým
variantám fyzikálního experimentu a vyhodnocení naměřených dat, což je práce studenta.

4. Formální náležitosti práce
Po gramatické stránce je práce téměř bez chyb a je velmi pěkná po stránce grafické.
Připomínky:
str. 9, 8. ř. sh. - nepřesná formulace "pravá hodnota ztrátového součinitele"
str. 22, 6. ř. sh. - síla se udává v Newtonech, ne v newtonech
str. 35, 2. ř. sh. - upravit větu "Pro výpočet regresního součinitele použijeme koeficient z lineární
regresní funkce procházející počátkem soutavy souřadnic"
str. 36, 4. ř. zd. - co znamená"ustálení dzeta pro Re…"
str. 42, obr. 3.14 - chybí legenda pro body označené křížky

5. Dotazy na studenta
Bylo čerpáno z některých dřívějších bakalářských prací?
Na str. 44 se uvádí, že ztrátový součinitel z literatury (Internal flow system) se výrazně liší od
experimentu a skript "Mechanika tekutin". Jak si to vysvětlujete?

6. Celkové zhodnocení práce
Student má velmi dobré znalosti z oblasti hydraulických ztrát, které rozšířil o ztráty v tvarovkách a
metodiku určení ztrátových součinitelů.
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Ostrava, 30.05.2016 prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.


