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1. Problematika práce
Pojistné spojky s nerozrušitelným členem jsou důležitou součástí pohonů strojních zařízení. Slouží k
jeho ochraně při náhlém přetížení. Po odeznění náhlého přetížení je strojní zařízení schopno ihned
pracovat bez zásahu do strojního zařízení. Správná funkce pojistné spojky závisí na správném
konstrukčním návrhu. Pojistné spojky jsou častou součástí pohonu a jejich konstrukce plně odpovídá
náročností a časově diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
Byl navržen ozubený řemen a vypočítána geometrie převodu ozubeným řemenem. Byla provedena
rešerše pojistných spojek a zvolena koncepce řešení. Byly pevnostně zkontrolovány exponované díly
a spoje, s konstatováním, že exponované díly a spoje vyhovují. Bylo vypočítáno silové působení na
vysmékací kuličky a tyto byly zkontroluvány na Hertzovy tlaky. Na závěr byl dán návod na nastavení
pojistných momentů spojky. Pojistnou spojku navrženou v této diplomové práci lze plně využít v
praxi.

3. Původnost práce
Diplomová práce je originální prací studenta z hlediska postupu výpočtu axiální kuličkové pojistné
spojky.

4. Formální náležitosti práce
Byly dodrženy formální zásady pro vypracování diplomových prací. Výkresová dokumentace je
zpracována formálně zprávně podle současných norem až na některé nenakreslené osy a hrany. Na
velmi dobré úrovni je také grafická úprava práce.

5. Dotazy na studenta
1. Jsou v podkladech firmy Continental Contitech doporučeny materiály řemenic z hlediska jejich
tvrdosti a šířky řemenic vzhledem k šířce řemenů?
2. Hnaná řemenice nebude mít bočnice pro axiální zajištění řemene?
3. Nebylo možno zvolit typově vyráběnou talířovou pružinu?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil všechny body zadání práce a projevil velmi dobré
odborné znalosti v oblasti této problematiky.
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