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1. Problematika práce 

Autor se ve své práci zabývá tématem, které přímo souvisí s reálným problémem v technické 
praxi. Za účelem odstranění trvalých deformací, které vznikají v procesu výroby, je potřeba 
některé ložiskové skříně mechanicky vyrovnat. Proto znalost chování analyzovaného dílce  
během procesu svařování a následně v průběhu a po jeho mechanickém rovnání by umožnilo 
volbu optimálních technologických postupů tak, aby se ve skříni docílilo minimálního 
zbytkového napětí z výrobního procesu. Tato informace je z pevnostního hlediska velmi 
důležitá, protože v průběhu vývoje a provozu motoru se tento vliv obecně zanedbává. 

Je třeba uvést, že řešená problematika vyžaduje provedení řady výpočtů z oblasti 
tranzientních analýz a statických výpočtů s velkými deformacemi. Provedení těchto analýz je 
z časového hlediska poměrně náročné. 
 
2. Dosažené výsledky 

Práce obsahuje výsledky tranzientní analýzy, která simuluje proces svařování plechové 
podsestavy k základnímu odlitku. Cílem této analýzy bylo zjištění vlivu vneseného tepla na 
zbytkové napětí v dílci po svařování. 

Autor práce se dále zabývá analýzou mezního stavu materiálu v průběhu mechanického 
rovnání. Za tímto účelem sám navrhl technologii, kterou by dílce bylo možné rovnat, provedl 
několik výpočtů pro tři navržené tvary čelistí. Dále na základě výpočtů určil maximální 
přípustné posunutí čelistí, které odpovídají meznímu stavu materiálu.  
 
3. Původnost práce 

Diplomová práce se v podstatě skládá ze dvou částí. První část se zabývá výkladem historie 
letectví, přičemž autor klade důraz na vývoj a rozdělení leteckých a raketových motorů. Dále 
autor uvádí základní zákony, které se využívají při konstrukci letadel a turbínových motorů. 
Druhá část se zabývá analýzou samotné ložiskové skříně. První část práce obsahuje řadu 
zajímavých informací a je citováno velké množství zdrojů, zejména z internetu. Bohužel tato 
část práce, kterou lze označit jako rešerši, je rozsáhlejší než vlastní analýza ložiskové skříně. 
 
4. Formální náležitosti práce 

Předložená diplomová práce je přehledně členěna do kapitol a orientace v textu je tedy 
velmi snadná. Kladně hodnotím použití řady obrázků, které jsou použity k dokreslení výkladu 
zejména v kapitolách 2 až 4. Práce bohužel obsahuje poměrně dost překlepů, což snižuje její 
formální úroveň. Výhrady mám také k častému použití dlouhých souvětí, které snižují čtivost 
práce. Z hlediska správnosti použití odborných výrazů nemám připomínky. 
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5. Dotazy na studenta 

V kapitole 7.2.2 je popsáno použití okrajové podmínky typu „Remote Displacement“. Můžete 
více přiblížit matematické pozadí této okrajové podmínky? Máte zkušenost z vlastní praxe, 
pro které aplikace je tato okrajová podmínka vhodná? Jsou naopak případy, kdy její použití 
má negativní vliv na kvalitu výsledků? Prodlužuje se výrazně doba výpočtu při použití této 
okrajové podmínky? 

Práce obsahuje vyhodnocení napětí pouze podle HMH. Provedl jste vyhodnocení vlivu 
jednotlivých složek napětí? Která složka napětí způsobuje vznik maximálního napětí 
v průběhu simulace rovnání? 
 
6. Celkové zhodnocení práce 

Z pohledu konzultanta Marek diplomovou práci vypracoval samostatně a na schůzky přijížděl 
do společnosti Honeywell Aerospace Olomouc s konkrétními technickými dotazy. 

Předložené výsledky umožnily vyloučit technologický vliv svařování na vznik plastických 
deformací plechové podsestavy dílce v průběhu výroby. Analýza mezního chování materiálu 
z výrobního hlediska pouze poskytuje informaci k nastavení krajního limitu mechanického 
rovnání. Z technického hlediska jsou přínosné výsledky analýzy zbytkových napětí 
a deformací po provedeném rovnání, tedy v odlehčeném stavu. Právě znalost této informace 
může posloužit jako vstupní údaj pro nastavení komplexních limitů pro výrobu a také pro 
ověření, zda proces rovnání výrazně neovlivňuje životnost dílce. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně. 
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