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1. Dosažené výsledky
Student nastudoval metodiku pro měření armatur dle normy ČSN EN 60534-2-3 a varianty
charakteristik používaných pro armatury. Seznámil se s metodou měření na aerodynamickém tunelu s
využitím MiniCTA sond a  dalších sond pro měření rychlostí a tlaků. Experimentální práce se týkaly
proměření parametrů aerodynamického tunelu a následně charakteristik čtyř typů kohoutů a jejich
vzájemného porovnání. Přínosem práce je zpracování metodiky měření.

2. Problematika práce
Práce se týká měření charakteristik plynových kulových kohoutů a následně určení odporových a
průtokových součinitelů pro různá uzavření. Jako měřicí trať byl využit aerodynamický tunel. Práce
se zabývá aktuální tématikou, neboť charakteristiky kohoutů nejsou vždy k dispozici od výrobce a
jsou nezbytně nutné při výpočtových návrzích hydraulických obvodů. Práce je po stránce
experimentální náročná.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval samostatně a velmi aktivně při realizaci náročných experimentů.

4. Formální náležitosti práce
Po gramatické  stránce by celá práce měla být napsána pro slovesa v jednom rodě, u technické
literatury je obvyklý rod trpný. Objevují se nepřesné formulace po stránce slohové. Uvedené
nepřesnosti však nesnižují úroveň práce. Grafy jsou kvalitně zpracovány s využitím EXCELu.

5. Dotazy na studenta
Str. 27, kap. 2.3.1- jak se vyjádří střední rychlost při použití Venturiho trubice?
Str. 30, obr. 6 - krokovací zařízení je ručně ovládané dle popisu obrázku, je možná také varianta
automatického ovládání?
Str. 34, 3.ř.zd. - jak se určí ztrátový součinitel?

6. Celkové zhodnocení práce
Student má velmi dobré znalosti z oblasti mechaniky tekutin, tj. teorie a měření a je schopen tyto
znalosti využít pro zpracování charakteristik kulových kohoutů.
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