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1. Problematika práce
Čerpadlové systémy, jejichž nejdůležitější součástí jsou hydrodynamická čerpadla, tvoří běžnou
součást každodenního života a to nejen v průmyslu ale i ve všech odvětvích lidského života. Vlastní
čerpadlo bývá zpravidla poháněno jiným strojem nebo silou. V dřívějších dobách to byla lidská nebo
zvířecí síla. V dnešní době jsou čerpadla poháněná převážně spalovacími nebo elektrickými motory.
S rostoucími nároky uživatelů na čerpací techniku, roste nabídka výrobců čerpadel, která je v dnes
velice rozmanitá a čerpadla jsou různých typů provedení a výkonových parametrů.
Práce je zaměřena na určování pracovního bodu hydrodynamického čerpadla dle skutečně
naměřených provozních parametrů a ověření, zda pracovní bod čerpadla leží ve výrobcem
garantovaném tolerančním pásmu. Časová náročnost zpracování zadání byla poměrně značná a to
konkrétně výpočtová část, která byla obsáhlá a náročná na dodržení správnosti výpočtu. Bylo nutné
se seznámit s problematikou ověřování pracovního bodu hydrodynamického čerpadla a porozumět
způsobu výpočtu dle příslušné normy

2. Dosažené výsledky
V práci je provedena rešerše zaměřující se na dopravu kapalin a na energetickou bilanci obecného
čerpacího systému. Dále se práce zabývá určováním jednotlivých ztrát v potrubním systému a jeho
charakteristikou, popisuje rozdělení jednotlivých typů čerpadel s jejich výhodnými a nevýhodnými
vlastnostmi.
Student provedl výpočet a ověření garantovaného pracovního bodu čerpadla SIGMA 400-HVBW-
705-58/2-OU-00-FE dle normy ČSN EN ISO 9906 a stupně přesnosti 2. Výkonové parametry
čerpadla byly vypočteny na základě skutečně naměřených provozních hodnot na díle. Čerpadlo bylo
měřeno při minimálním, garantovaném a maximálním průtoku kapaliny. Z vypočtených pracovních
bodů při těchto průtocích byl vytvořen graf a v závěru bylo čerpadlo zhodnoceno, zda je přípustné v
rámci tolerančního pole garantovaného pracovního bodu. V bakalářské práci je uvedena použitá
měřicí technika včetně typu přístrojů, jejich rozsahů a nejistot měření. Veškeré měřicí přístroje a
senzory jsou zobrazeny na příslušných obrázcích.

3. Původnost práce
Práce je přehledně rozdělena na jednotlivé kapitoly. Grafická část je na odpovídající úrovni. Popisy a
vysvětlení jednotlivých pojmů a technologií jsou zpracovány dle posluchačem nastudovaných
materiálů a použité literatury, která je v práci uvedena. Převzaté obrázky a grafy uvedené v práci jsou
řádně označeny. Výpočtová část je vlastním dílem studenta.

4. Formální náležitosti práce
Bakalářská práce odpovídá zásadám pro vypracování bakalářské práce. V práci se nevyskytují
zásadní gramatické chyby a je přehledně uspořádána. Hodnocená práce obsahuje několik drobných
chyb a nedostatků, které měli vliv na závěrečné hodnocení.
Str. 10 - v seznamu použitých značek a symbolů má být symbolem H označena celková dopravní
výška čerpadla a symbolem H2 celková výtlačná výška čerpadla.
Str. 12 - v seznamu použitých značek a symbolů má být symbolem z1 označena výška převodníku
tlaku v sání nad základní rovinou a symbolem z2 výška převodníku tlaku na výtlaku nad základní
rovinou. To stejné platí u náhodné nejistoty měření výšky a systematické nejistoty měření výšky.
Str. 13 - v seznamu použitých značek a symbolů má být symbolem ηV označena objemová účinnost
(v textu se jedná pouze o překlep).
Str. 15 - v seznamu použitých značek a symbolů nejsou uvedeny energie Ept, Epp, Ep, a Er, které se
objevují v textu bakalářské práce.
Str. 17 - v textu jsou popisovány symboly Qm jako objemový a Qv jako hmotnostní průtok, což je
naopak.



Str. 29 - u obr. 5.6 je uvedeno, že w označuje rychlost relativní, kdežto je v tomto obrázku rychlost
relativní označena symbolem v.
Str. 37 - v kapitole 6.3 není uveden vzorec pro výpočet celkové výtlačné výšky čerpadla.
Str. 41 - ve vzorci číslo 6.11 je celková nejistota měření dopravní výšky označena symbolem eQ na
místo eH. Stejná chyba se také objevuje na str. 47 u nástinu výpočtu.
V bakalářské práci není blíže specifikováno jakým, způsobem se stanovily systematické nejistoty
měření.

5. Dotazy na studenta
Jaká je maximální přípustná sací výška hs mezi hladinou sací nádrže a čerpadlem a z jakého důvodu
má právě takovou hodnotu?
Jaký je vzorec pro výpočet celkové výtlačné výšky čerpadla?

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce splňuje v plné šíři zadání, prokazuje dostatek odborných znalostí autora, a proto ji
doporučuji k obhajobě.
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