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1. Dosažené výsledky
Tématem práce je detailování koncepčního návrhu modulu balicí linky, kterou dříve navrhl Ing.
Kubovský. Úkolem studenta bylo detailně analyzovat celé zařízení a upravit jej tak, aby se dalo
považovat za „života-schopné“. Práce je tedy konstrukčního charakteru.

2. Problematika práce
V úvodní části je provedena analýza zadaného pracoviště, v této části je popsána funkce zařízení.
Následuje podrobný rozbor jednotlivých konstrukčních uzlů a dílů, student zde popisuje nedostatky
koncepčního řešení, které musejí být odstraněny.

Dle zadání student sestavil požadavkový list, některé z požadavků však nejsou příliš logické,
především požadavky na rozměry je možno považovat za bezpředmětné, tyto parametry by zcela jistě
bylo možné pozměnit, nevidím tedy důvod k jejich „uzamčení“ požadavkovým listem.

Dále student přepracoval pracoviště tak, aby bylo funkční a vyrobitelné. V práci je však zanedbán
výběr a podrobný popis dopravníků, nejsou uvedeny ani konkrétní typy, ani parametry. Na tyto
klíčové prvky se student v práci ani neodkazuje na případné katalogy a datové listy. Odkaz, jež v
práci je, odkazuje pouze na velmi obecný popis výrobku, který je však v konstrukční technické
zprávě zcela nedostatečný.

3D dokumentace byla přepracována, díly vhodně seřazeny do pod-sestav a očíslovány.

Dle zadání pak student vypracoval kompletní výkresovou dokumentaci. Výkresy plechových dílů
jsou velmi pěkné, celkově je však dokumentace plná chyb, jako jsou chybějící osy a kóty
(00_08_02_zavora, 00_07_03_tlačka aj.)  některé výkresy jsou pře kotované, případně nečitelné
(00_10_bočnice). Student nebral v potaz tolerance netolerovaných rozměrů, jež předepisuje norma
ČSN ISO 2768mK, na kterou se odkazuje v razítku všech výkresů, některé kóty mají zcela nelogicky
zpřesňované rozměry. Často se rovněž opakuje situace, kdy se řetězením kót za sebou sčítají
tolerance a výsledná chyba může dosáhnout hodnoty, jež vyloučí jakoukoliv montáž dílu na protikus.
Na tento problém byl student upozorněn, chyby však neopravil.

Student dále vypracoval pneumatické schéma, jež je zcela v pořádku, v práci je zohledněna nutná
senzorika, jejíž funkce je popsána. V práci je rovněž brán ohled na údržbu pracoviště, plán údržby je
dobrý.

3. Přístup studenta k řešení práce
Z výkresové dokumentace i samotné technické zprávy je zřejmé, že student nepracoval průběžně po
dobu, jež na vypracování měl, ale až v závěru posledního semestru. K odstranění všech výše
zmíněných nedostatků by bylo potřeba přinejmenším dalších tří týdnů intenzivní práce studenta.

4. Formální náležitosti práce
Technický popis působí dojmem, že byl „ušit horkou jehlou“, některé části práce jsou popsány
nedostatečně (především popis dopravníku). Obrázky jsou čitelné, jejich značení, stejně jako značení
tabulek a vzorců je v pořádku

.



5. Dotazy na studenta
•   Rychlost pohybu pístnice je řízena škrtícími ventily. Je zde užito škrcení na
    vstupu, nebo na výstupu, který způsob je lepší a proč?
•   Na tlačce je pro sledování koncové polohu výsuvu použit analogový senzor SICK
    MPS-T. popište, jak takový senzor funguje a jakou informaci do řídícího systému
    posílá. Dále vysvětlete, proč jste jej zde zvolil namísto klasického binárního
    senzoru.

6. Celkové zhodnocení práce
I přes výše zmíněné nedostatky student zadání splnil, výkresová dokumentace je svým rozsahem na
bakalářské úrovni mimořádná, její nižší kvalita, nedostatky v technické zprávě a fakt, že student
nepracoval průběžně a konstrukční změny prováděl jen s obtížemi bohužel mají za následek horší
hodnocení práce.
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