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1. Dosažené výsledky
Diplomová práce se zabývá řešením technologií oprav licích forem pro nízkotlaké lití hlinikových
kol.Řešení uvedené v diplomové práci má praktické uplatnění přivýrobě litých kol.Diplomant řešil
danou problematiku přímo v podmínkách společnostiMaxion Wheels Czechs.r.o, která tyto kola
vyrábí

2. Problematika práce
Diplomant se musel seznámit s procesem výroba při nízkotlakem lití a problémy, které při
opotřebování forem vznikají.Složitost formy a agresívní chování hliníku  při vysokých teplotách bylo
nutno zohlednit při návrhu technologie opravy forem.Byly definovány vady ,které se ve formě
vyskytují a na základě požadavků na vlastnosti renovované formy byly zvoleny metody renovace vč.
přídavných materiálů a následného tepelného zpracování.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant k řešení diplomové práce přistupoval svědomitě a samostatně, problematické otázky
konzultoval na pracovišti společnosti Maxion.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce nemám k předložené diplomové práci zásadní připomínky, v práci se objevuji
drobné překlepy a v několika případech nevhodně zvolená terminologie.S ohledem na zachování
citlivých firemních údaju je práce rozdělena na teoretickou část a technickou zprávu, kterou
společnost Maxion zakázala zveřejnit.

5. Dotazy na studenta
K předložené diplomové práci mám následující otázky resp. připomínky:
1) Na str.40 jsou uvedeny čísla vzorků 1 až 3 na str.49 je na obr. 50 uvedena metoda, odpovídá číslo
vzorků číslu metody.
2) Čím bylo způsobeno korozní praskání u svarového spoje provedeného metodou číslo 1.
3) Na obr.37 je uvedena závislost mikrotvrdosti na měření, v případě, že na vodorovné ose je číslo
vpichu ,jaké byla rozteč těchto vpichů.

6. Celkové zhodnocení práce
Dipolomová práce vyčerpávajícím způsobem splnila zadání.Práci doporučuji k
obhajobě

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 30.05.2017 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.


