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1. Problematika práce
Práce se zabývá analýzou rozběhu mlecího kola uhelného mlýna v tepelné elektrárně. Tento problém
je aktuální a má praktický význam.

2. Dosažené výsledky
Výsledkem práce je metodický postup pro řešení zadaného problému. Z hlediska praktického využití
by musel být výpočtový model sestaven na podrobnější úrovni rozlišení.

3. Původnost práce
Celá práce je dílem studenta. Využívá v ní postupy vyučované na technických vysokých školách a
údaje z technické dokumentace.

4. Formální náležitosti práce
Věcné připomínky k práci:

***   Zahrnutí olejové náplně k setrvačných účinkům obou částí hydrodynamické spojky není
správné. Kapalina není pevně spojena s částmi spojky, spolu s nimi se nepohybuje. Kapalina realizuje
silový přenos mezi čerpadlovým a turbínovým kolem a ten je popsán charakteristikou danou vztahem
(4.3). Ta představuje uvážení vlivu kapaliny na chování spojky, platí pro stacionární případ, pro
přechodové děje platí jen přibližně.

***   Hydrodynamická spojka je spojena s elektromotorem a s převodovkou pomocí pružných spojek.
Ty do výpočtového modelu nejsou zahrnuty a není ani zdůvodněno proč. Z konstrukčního hlediska
mají pružné spojky svůj význam a ovlivňují chování strojní soustavy.

***   Rozběh mlecího kola (str.26) při momentu motoru odpovídajícího hodnotě momentu zvratu je
předpokládán až do otáček odpovídajících jmenovitým otáčkám motoru. Tento případ nemůže nastat,
neboť jmenovité otáčky jsou vyšší než otáčky momentu zvratu. Přepočtená úhlová rychlost kola by
musela být větší než úhlová rychlost motoru. Z důvodu nutnosti skluzu hydrodynamické spojky toto
musí být vždy naopak.

***   Pohybové rovnice jsou sestavovány intuitivně. Zkoumaná soustava je soustavou těles, bylo by
vhodné, aby k sestavení pohybových rovnic byla použita některá z obvyklých metod. Tím se zvyšuje
přehlednost a důvěryhodnost práce a snižuje se riziko chyby.

***   Řešení problému na několika úrovních přesnosti je zbytečné, na to je úloha příliš jednoduchá.
Největší chybou v přesnosti analýzy jistě nebude aproximace analogového záznamu parametru
"lambda" z matematickými funkcemi. Jistě větší chyby budou způsobeny neurčitostmi řady
fyzikálních parametrů, jako jsou např. odpory proti pohybu, které jsou jen odhadovány, platností
charakteristiky hydrodynamické spojky, atd.

***   V práci nejsou souhrně uvedeny technické a technologické parametry zkoumané soustavy a
některé úplně chybí (jako např. převodový poměr). U některých hodnot pak není jasné, zda-li jsou
vztaženy k původním veličinám nebo k přepočteným.

Formální připomínky k práci:

***   V textu chybí odkazy na některé obrázky.
***   Obrázek 2.3 není v textu komentován a ani význam jeho grafů a označení nejsou jasné.
***   Obrázky 3.1 a 4.2 jsou špatné kvatity (text na nich je nečitelný).



5. Dotazy na studenta
Proč autor nepoužil k řešení pohybových rovnic některou z běžně používaných metod k řešení
nelineárních diferenciálních rovnic a které metody by mohly být k tomuto účelu použity  ?

Proč je tak významné zabývat se snahou o rychlý rozběh mlecího kola (trvá řádově minuty), když
toto kolo pak pracuje v ustáleném režimu řádově hodiny, možná i dny. Nebylo by důležitější zabývat
se rozběhem z hlediska minimalizace proudového nárázu v síti (proud je úměrný momentu motoru)
nebo z hlediska mezních stavů materiálu ?

6. Celkové zhodnocení práce
Obsah práce odpovídá jejímu zadání a její úroveň stupni znalostí očekávaných od studentů po
absolvování třetího ročníku studia na technické vysoké škole. Grafická úprava práce (kromě
zmíněných obrázků) je dobrá, práce je napsána bez gramatických chyb. Její rozsah odpovídá
požadavkům kladeným na bakalářské práce. Chyby v modelování v tomto případě výsledky příliš
neovlivní. Práce ukazuje, že student má základní znalosti z oblasti dynamiky, a je dobrý předpoklad,
že po nabytí dalších vědomostí a zkušeností bude schopen samostatně řešit problémy z oblasti
dynamiky strojních soustav.

Práci doporučuji k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 01.06.2012 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.


