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Problematika práce (r,rymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení niíročnosti zadání práce po stránce odborné i časové):

Cí|em práce je návrh technologie obrábění drážek komutátoru na stroji JZ 037. Ta by
mě|a zr"ýšit produktivitu a zároveň uspořit v ob|asti nák|adů na opotřebované
nástroje (pi|ový kotouč' tvarová kotoučová Íréza). Y úvodní části práce jsou uvedeny
základní informace o komutátorech. Dále je popsán návrh a konstrukce stroje. H|avní
část je zaměřena na návrh vhodné technologie obrábění drážek, vývoj tvarové
kotoučové fréry a její ověřeni v praxi. V technicko.ekonomickém zhodnocení je
uvedeno porovnáni dosažených výs|edků a výpočet návratnosti investice.

Posouzení dosažených ýsledků (vypočty, projekční nebo programové řešení,
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického r,yužití):

Autor ve své práci použi| řadu technických výpočtů' které dokáza| vhodně ap|ikovat.
Svou praci ýrazné přispě| k ryřešení prob|énrů vznik|ých během uvádění stroje JZ
037 do provozu. Při řešení těchto prob|émů autor lryužíval své znalosti a zkušenosti
nabyté během studia. Výsledky práce technicky a ekonomicky porovnal a vyhodnotil.
Z výpočtů vyplýryá' že nová technologie je technicky i ekonomicky wýhodnější než
stará technologie. A to i přes lysokou cenu tvarové fréry, kterou je nutno lyrábět na
zakázkll. Výhoda nové technologie spočívá v tomn že obráběci stroj pracuje zcela
automaticky bez nutnosti zásahu operátora. Toto nové řešení pfinese našemu
zákazníkovi kvalitnější a efektivnějši způsob obrábění komutátoru.

PůvodnosÍ práce (proporce rozsahu jednotlirných částí dle jejich důležitosti a forma
zptacoviri, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta) :

Autor ávěrečné práce: Bc. Jan Hajzler
Oponent: Ing. Michal Bartášek
Studijní program: N2301 Strojní inženýrstvi

Stuďjní obor: Strojírenská technologie

Akademicbý rok: 2012t2013

Název tématu:
Návrh technologie obrábění komutátorů elektriclcých točivých

stroj ů



/ Autor řešil témata diplomové práce samostatně. Při získávání vstupních dat
spolupracoval s obsluhou starého ručního zařízení na prořezávání drážek komutátoru
a s programátorem nového automatického stroje na obrábění komutátoru. Student
vycháne| z jlž téměř hotové konstrukce stroje. Podílel se na návrhu obráběcích hlavic,
obráběcích nástrojů a optimalizaci jejich tvaru a řezných podmínek. Během uvádění
stroje do provozu student spolupracoval na řešení prob|émů, které vyplyva|i
z nezkušenosti naší Íirmy řešit tuto specifickou problematiku.

Formá|ní náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
FS-SME 05_003 ,Zisady pro vypracování diplomové (bakalářske) práce,,, dále chyby a
opomenutí, jejich závažnost, přetrlednost a wější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provozrím a bezpečnostnÍm předpisům):

Rozsah této diplomové práce je dostatečný a zcela odpovídá požadovanému zadání.

Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbýný bod posudku):

Jaké jsou možnosti prodloužení životnosti tvarové fréry.

ó. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostateěných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

Diplomová práce svědčí o dobrých znalostech a schopnostech studenta, proto ji
doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

Před|oženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

ýborně.

V Lanškrouně dne 18.5.2013


