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1. Problematika práce
Práce se zabývá problematikou výroby a životnosti kulových kloubů předních náprav autobusů SOR.
Komplexní řešení v této práci bylo časově i odborně dosti náročné. Práce plně koresponduje s
výrobní praxí ve výrobním závodě SOR Libchavy.

2. Dosažené výsledky
V celé práci bylo navrženo několik variant řešení v oblasti materiálů, druhů polotovarů, technologie
obrábění, dokončovacích operací a povrchových úprav. Ve firmě SOR byla aktuálně změněna výroba
kulových čepů dle navržené varianty A. Dále se v současné formě poptává vhodný dodavatel
válečkovacích nástrojů, dle navržené varianty C. Ve variantě C s velkou výhodou zlepšení povrchu
prodloužíme životnost kulového kloubu. Navržená řešení se zkouší na životnost v reálném provozu
autobusů, a to na 10 vozech s očekáváním zlepšené životnosti

3. Původnost práce
V teoretické části jsou uvedeny základní informace o technologiích výroby, která plně koresponduje s
technologickými možnostmi firmy SOR. Rozsah práce odpovídá řešení daného problému. Samotná
problematika je řešena v dostatečném rozsahu.

4. Formální náležitosti práce
V pořádku, bez připomínek.

5. Dotazy na studenta
1. Nastavení optimálních technologických parametrů válečkování s ohledem na drsnost povrchu a
životnosti nástroje.
2. Navržení parametrů obrábění misek kulových čepů z navrhovaného materiálu PTFE+40% Bronz.
3. Optimalizace kontrolních měření rozměrů a drsnosti během výroby kulových čepů. Návrh měřidel
pro dílenské použití.

6. Celkové zhodnocení práce
Zpracování práce je přehledné. Nabízí komplexní a nezaujatý pohled na problémy vyskytující se v
praxi. Navrhovaná řešení budou použita ve výrobě kulových čepů a misek. Z výrobního hlediska jsou
bez problému realizovatelná ve firmě SOR. Student ve své práci prokázal, že této problematice
rozumí a dokáže nalézt řešení. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Libchavy, 16.05.2016 Ing. Martin Drábek


