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1. Problematika práce
Navrhované zařízení je určeno pro ruční svařování termoplastů s využitím ohřevu svařovaného a
přídavného materiálu odporovými topnými tělesy, které jsou schopny regulovat provozní teploty.
Zařízení má univerzální využití spočívající v možnosti svařování materiálů různého složení a
tloušťky. Zadání práce bylo jak po stránce odborné, tak i časové velmi náročné a autor k němu
přistoupil s maximální zodpovědností.

2. Dosažené výsledky
Hlavní inovace spočívá v nahrazení horkovzdušného zařízení pro ohřev svařovaného a přídavného
materiálu odporovými topnými tělesy. Odpadá tak potřeba zařízení pro ohřev vzduchu, snižuje se
velikost a hmotnost zařízení a zmenšuje tepelné ovlivnění oblasti kolem svaru.
K dalším výhodám řešení lze přičíst jednoduchou obsluhu, flexibilitu při přechodu na jiné podmínky
svařování a snadnou údržbu zařízení. Nevýhodou může být komplikovaný systém nastavování
parametrů při přechodu na jiný typ spojovaného materiálu.

3. Původnost práce
Práce je původní. Svědčí o tom poměrně rozsáhlá rešerše, která jí předcházela. Pro tuto původnost
nakonec práce vyústila ve snahu uplatnit ji jako předmět průmyslového vlastnictví.

4. Formální náležitosti práce
Práce je jak po obsahové, tak po formální stránce provedena velmi pečlivě. Výpočty jsou vhodným
způsobem okomentovány a doplněny vysvětlujícími obrázky. Závěry teoretických výpočtů jsou pak
kvantifikovány a konfrontovány s konkrétními navrhovanými uzly zařízení a zahrnuty v přehledných
tabulkách.

5. Dotazy na studenta
1. Jedním z nejdůležitějších prvků konstrukce zařízení je třízónový šnek. Jak by se tento šnek vyráběl
a jaké kroky při této výrobě musí být realizovány, aby byla dosažena předpokládaná drsnost jeho
povrchu?
2. Jaký se předpokládá profil tohoto šneku? Bude po celé jeho délce stejný a jaký je největší rozdíl
mezi jedno- a dvouchodým šnekem s ohledem na jeho využití v zařízení pro svařování termoplastů?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor bakalářské práce projevil velmi dobré odborné znalosti a schopnost správné analýzy řešeného
problému. Důkazem toho je přehledné členění postupu návrhu zařízení pro ruční svařování
termoplastů. Ke kladům práce přičítám především podrobný popis návrhu šneku včetně kontrolních
výpočtů s ohledem na jeho rozměry, potřebný výkon plastifikační jednotky a z toho vyplývající
rychlosti svařování. Velmi podrobný je rovněž návrh volby pohonu.
Předloženou bakalářskou práci pana Daniela Terbra doporučuji k obhajobě.
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