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Gelkové hodnocení práce a hlavnÍ připomínky:

Firma D5 a.s' Třinec, provoz údžba hutnických pecí (UHP) provádí na hutních

agregátech Třineckých Že|ezáren a.s. [rŽ a.s.) frézovací práce skalní frézou BOART

LONGYEAR BF _ 300 D5 namontovanou na výloŽníku pásového zemního stroje UDS 211

(univerzální dokončovací stroj). V rámci úsporných opatřenÍ byl proveden ekonomický rozbor

této činnosti. Výsledkem bylo zjištění, Že největší podíl nákladů představují frézovacÍ hroty'

Úkobm studenta Radka Byrtuse bylo provést v bakalářské práci rešeži úspor renovací

frézovacích hrotů. Toto zadání je v těto bakalábké práci komplexně řešeno. V teoretické

části je v plném rozsahu řešena problematika provedení návaru na základní materiál

pracovního noŽe. JelikoŽ chemické v'ýsledky rozboru tělesa naŽe avizavaly vlýskyt také jiných

legujících prvků, neŽ povoluje příslušná norma, student velice vhodně použil Schaefflerův

diagram pro standardní analýzu základního materiálu. Pro vhodný výběr způsobu navařování

bylo zapotřebí pouŽít metod a svařovacího strojního vybavení dostupného v naší firmě D5

a.s., nebo v dceřiných společnostech TŽ a.s. Velice výstižně v této bakalářské práci student

pouŽil nejen různé druhy přídavných navařovacích materiálů, ale i dvě metody navařování.

V experimentální části byly provedeny veškeré dostupné praktické úkony pro potřebný

rozbor výsledku zadánÍ. Při této analýze student velice dobře vyhodnotil stav hrotů jak dle

navařovacích přídavných materiálů, tak i dle způsobu navařování. Způsob ekonomického

rozboru nákIadŮ byl velice dobře v bakalářské práci zvolen, rozv|nut a řešen. Bakalářská

práce studenta Radka Byrtuse plně a dostatečně odpovídá zadání- Výsledky této

práce budou v naší firmě D5 a.s. v nejbliŽším moŽné termínu vyuŽity a uvedeny do
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praxe (návar tvrdokovu na těleso nových noŽů). Student plně vyuŽil veškených dostupných

moŽností k splnění zadaného úkolu. Veškeré návrhy pro další sníŽení nákladů pouŽívaných

frézovacích hrotů uvedených v bakalářské práci jsou pro naši firmu velice zajímavé a
inspirativní, a bude zapotřebí na nich dále pracovat. Práci po formální a obsahové stránce

povaŽuji za velice zdařilou a hodnotím ji známkou výborně. Doporučuji tuto bakalářskou práci

k obhajobě a přeji studentu Radku Byrtusovi hodně úspěchů pň její obhajobě.

otálzw k obhaiobě:

BlíŽe specifikujte problematiku opotřebení a popište metodiku zkoušení navařovaných

součástí'

datum: 1.6.2012 lng. Edvard Szturc

Hodnocení práce:

Hodnocené kriterium Hodnocení

Hodnocení souladu zadání a obsahu BP výborně

Hodnocení návaznosti BP na praxi výborně

Hodnocení struktury, návaznosti a úplnostijednot|ivých částÍ BP výborně

Hodnocení nároónosti a odbomosti BP výborně

Hodnocení výběru studijních pramenů BP velmi dobře

Hodnocení formální úpravy BP výborně

Celkové hodnoceníBP výborně
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