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1. Problematika práce
Práce se zabývá výpočtem a měřením napětí ve vybraných bodech nejvíce namáhaného průřezu
kolena potrubí a výpočtem a měřením posuvu působiště zatěžující osamělé síly. Osamělá síla je
jediným vnějším zatížením a působí v blízkosti konců přímé části potrubí, která na koleno navazuje.
S detailním řešením uvedeného, zdánlivě jednoduchého problému, se v běžně dostupné odborné
literatuře nesetkáváme. Už proto lze říci, že jde o aktuální problém s návazností na praxi. Bylo
provedeno a vyhodnoceno měření na skutečném tělese, úloha byla řešena analytickými postupy
vycházejícími z předpokladů klasické pružnosti a pevnosti a k další analýze problému byla použita
metoda konečných prvků. Svou náročností, časovými požadavky a požadavky na odborné znalosti
řešitele přesahuje předložené řešení rozsah běžné bakalářské práce.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky výpočtů jsou při prvním zběžném pohledu překvapivé. Až frustrující se zpočátku
jeví rozdíly mezi výsledky výpočtů analytickými postupy a metodou konečných prvků s využitím
nosníkových prvků, ve srovnání s výsledky výpočtů MKP při použití prvků typu „solid“ resp. „shell“.
Pečlivě provedená a vyhodnocená experimentální část práce dává výsledky blízké řešení pomocí
prvků „solid“ resp. „shell“.Významný přínos pro výpočtářkou praxi je obsažen v kapitole 6. Ukazuje
na meze použití klasického analytického výpočtového modelu odvozeného za předpokladu platnosti
Bernoulliovy hypotézy a rovněž na omezení modelů používajících nosníkové prvky. Na jednoduchém
příkladě autor práce ukazuje, jak rozsah použití zmíněných modelů souvisí s poměrem tloušťky stěny
kolena a průměru jeho průřezu.

3. Původnost práce
Proporce a rozsah jednotlivých částí práce jsou přiměřené jejich významu v souvislosti s řešeným
problémem. Odkazy na odborné prameny odpovídají tématu a hloubce řešené úlohy. Práci lze
pokládat za převážně samostatné dílo studenta, samozřejmě pod vedením zkušeného školitele.

4. Formální náležitosti práce
Některé použité odborné termíny jsou nepřesné, nebo nesprávné, jako například:
Str. 1, „Seznam použitého označení“, R0 není poloměr zakřivení neutrální osy, ale poloměr zakřivení
neutrální vrstvy, obdobně R0y, RNy. Co je Wb?
Str. 4, v textu není odkaz na obr. 2.2.
Str. 7, indexy v rovnici (2.18) by měly být shodné.
Str. 11, rovnice (3.11), zápis ±d2/2 není formálně správný, zřejmě chybí závorky.
Str. 12, 3. ř. sh., podle vzorce (2.22) vypočítáme potenciální energii, nikoliv průhyb, 5. ř.
 zd., výraz „normálová složka potenciální energie“ je přinejmenším neobvyklý.
Str. 20, 5. ř. zd., ve slově „vrátili“ jde zřejmě o překlep.
Str. 21, symbol γ chybí v seznamu použitého označení
Str. 23, stavba věty nahoře je velmi podivná.
Str. 28, v tabulce 5.11 by měl být posuv 0,75049 mm, viz štítek v obr. 5.8.
Str. 29, 2. ř. sh., „… prvek který vykazuje kvadratický posuv …“, je to správné vyjádření?
Str. 30, 1. ř. sh., „Naše součást má dvě osy symetrie …“?, má dvě roviny symetrie.

5. Dotazy na studenta
Na str. 5, první odstavec shora je uvedeno „Posuvy jednotlivých bodů stanovíme dle rovnic

rovnováhy“. Vysvětlete, jak stanovíme posuvy.
Pro jaký průřez platí vzorec (2.7) ?
Vysvětlete fyzikální význam rovnic (2.19), (2.20), (2.21) zejména v souvislosti s první větou

na str. 8 nahoře.



Str. 31, obr. 5.13. Proč je v nadpisu obrázku použito „Hlavní napětí v podélném směru“,
vyneseno je „Middle Principal Stress“ a v názvu obr. 5.13 je „První hlavní napětí“? Obdobně obr.
5.14.

Jaká je fyzikální interpretace napětí označeného σN ( ve směru z) a σMo (ve směru y) v
tabulce 5.12 a související vyznačení obrázcích 5.13 a 5.14.

6. Celkové zhodnocení práce
Vytýkané formální nedostatky v části 4. tohoto posudku v žádném případě nesnižují obsahovou
kvalitu a bohatost práce studenta. Práce je napsána stručně a výstižně. Student prokázal velmi dobré
znalosti jak v oblasti experimentální elasticity, tak v oblasti výpočetních metod. Zejména oceňuji jeho
schopnost analyzovat nečekaný problém, se kterým se v průběhu řešení setkal. Doplněním práce o
přínosnou kapitolu 6 šel student, podle mého názoru, nad rámec zadání bakalářské práce.
Předloženou bakalářskou práci pana Jana Poláčka hodnotím známkou „výborně“ a doporučuji k
obhajobě.
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Ostrava, 06.06.2012 doc. Ing. Leo Václavek, CSc.


