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I.{ázev tématu:
Možnosti snížení spot eby stlačeného vzduchu p i tlakovém

čištění vyrobk

1. Problematika práce (vymezení okruhu problémti ešenych v práci' jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po striínce odborné i časové):

Práce se zabyvá mě ením a hodnocením spot eby vzduchu p i lyfukování t ísek po
vrtání a p i chlazenívrtáku. Práce by|azadánanazá|ďadě požadavku z praxe' protože
téma snižování spot eby je aktuální stále. Po stránce odborné i časové práce odpovídá
požadavk m na studenta bakalá ského stupně studia.

Posouzení dosaženych vysledkri (vypočty, projekční nebo proglamové ešení,
experimentálni práce, dílěí závěry, p ínos práce a moŽnosti jejího praktického vytlžití):

V rÍvodu je proveden rozbor trysek vhodnych pro ešené aplikace, ale i p íklady trysek
pro zcela odlišné aplikace. Následuje experimentální část. První mě ení bylo provedeno
p ímo ve Íirmě na reálném zaÍízení a na zák|adě vystupri bylo mě ení z drivodu
porovnání s alternativním zprisobem ofuku realizováno laborato i. Z porovnání
rysledkri bylo navrženo první opat ení, a to použití zesilovací trysky. T etí část práce
se zabyvá návrhem dalších rÍspornych opat ení a vyčíslením náklad na jednotlivé
varianty.

3. P ístup studenta k ešení práce (stuperi samostatnosti, využívání

Student po celou dobu p istupoval k práci aktivně, pracoval
jsem byl informován na pravideln 'ch konzultacích.

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsaŽené v dokumentu
FS_SME_05_003 ,,Zásady pro vypracování diplomové (baknl ské) pr ce", dále chyby a
opomenutí, jejich závažnost, p ehlednost a vnější riprava, grafické p ílohy, jak práce
odpovídá normám, pop . provo zním a bezpečnostním p edpisrim) :

)2o

konzultací apod.):

Samostatně, o postupu



Zásady pro vypracování práce byly dodrženy. Text je vhodně doplněn obránl<y a
tabulkami. V textu se místy vyskytují překlepy či drobné chyby, formulace některych
vět mohly být voleny lépe. K práci mám následující připomínky:

str. 20 _ odchylky nejsou v procentech, ale v příslušných jednotkách tlaku a průtoku

str. 25 _ u jednotky rychlosti se neuvádí index ''N'' (normální)

str.32 _ Nh, Nd, Nr _ nejedná se o náklady, ale o objem vzduchuo ktery se spotřebuje
za danou jednotku času

str.34 a 36,38 _ graf _ zde bych naopak uvedl ''graf nákladů..'', nikoliv spotřeby

str. 38o graf- chybí jednotka u svislé osy

5" Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
rczbyttý bod posudku):

Ze závěrů kap. 5 plyneo že vzduch jak pro vyfukování třísek, tak pro chlazení by měl
proudit pouze po určitou omezenou dobu, a to pouze u někteých typů brzdových
destiček Jak lze tento požadavek zajistit?

str. 37 - jak byla zjištěna návratnost pořizovacích nákladů zesilovací tryslry?

6. Celkové zhodnocení práce (zďa svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zdapráci doporučuje k obhajobě a proč):

Práce svědčí o dobrých znalostech dané problematiky' student pracoval samostatně.
Přístup k práci a celou práci i přes některé nedostatky hodnotím kladně a doporučuji
k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

P edloženou bakalá skou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocenÍ

vyborně.

V ostravě dne 25.5.2016


