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1. Dosažené výsledky
Předložená práce popisuje provozní ověřování parametrů čerpadel v parních elektrárnách a je
zaměřena na vertikální chladící čerpadla. V práci student popsal typy používaných čerpadel ve
energetice, ověřované parametry a měřené veličiny na těchto čerpadlech, způsob zpracování a
vyhodnocení a v závěrečné části provedl příklad zpracování a vyhodnocení provozního garančního
měření.

2. Problematika práce
Garanční měření jsou většinou prováděny na nově dodaných nebo opravených čerpadlech. Vzhledem
k tomu, že se jedná o energetické stroje s velkými výkony (příkony), stovky kW až megawatty, je pro
provozovatele důležité dodržení projektovaných parametrů, jako účinnost a příkon, z důvodu zajištění
co nejnižší vlastní spotřeby při výrobě elektřiny a tepla.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení této diplomové práce je možno hodnotit jako výborný. Práci vypracoval
zcela samostatně a konzultace se školitelem využíval v dostatečné míře, hlavně pro ověření
správnosti jeho návrhů řešení měření, měřící techniky, metodiky vyhodnocení a konkrétního
vyhodnocení naměřených dat při garančním měření.

4. Formální náležitosti práce
K obecným formálním náležitostem této BDP nemám připomínky. Práce je zpracována velmi
kvalitně. Několik drobných připomínek:
- né u všech uvedených rovnic jsem popsány veličiny z těchto rovnic, např rce. 4.7 až 4.9
- chyba v rovnici 3.1, kdy vyjde dopravní výška záporná. Ale v textu je popis správný
- v kap.4.7 je uveden popis účinnosti, tak že by byla větší než 1. Následná rovnice 4.10 je uvedena
správně
- v kap.6.3. jsou uvedeny chybné termíny jako měrný příkon, měrná účinnost

5. Dotazy na studenta
1. Jaké jsou možnosti regulace napájecích a chladících čerpadel?
2. V kap.4.1 je uvedeno, že rychlost a kinetická energie se vypočte z rce.4.1, vysvětlete.
3. Vysvětlete jak byla získána korekční výška Hk pro výpočet celkové dopravní výšky.

6. Celkové zhodnocení práce
V předložené BDP student prokázal své odborné znalosti o čerpadlech, při práci s technickou
literaturou a technických výpočtech. Práce splnila požadavky uvedené v zadání. Práci doporučuji k
obhajobě.
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