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1. Problematika práce 

Řezání závitů do hliníkových profilů ITEM ve firmě Haberkorn se provádí na zařízení, které je již 14 let 
v provozu. Bylo navrženo pouze pro velikosti profilů 5, 6 a 8. Při změně velikosti profilů je nutná složitá 
mechanická přestavba zařízení. Dnes jsou již na trhu další velikosti profilů a to 10 a 12. Přestavba současného 
zařízení není, s ohledem na jeho stáří, opotřebení a technické parametry možná.  

2. Dosažené výsledky 

Autor popsal současný stav. Seznámil se s problematikou řezání závitů do hliníkových profilů ITEM. 
Vyhodnocením této problematiky a požadavků firmy Haberkorn Ulmer autor sestavil požadavkový list. Autor 
následně navrhl tři varianty řešení, z nichž analýzou vybral variantu C a podrobně ji zpracoval. Navrhl rám stroje 
s ohledem na ergonomii, systém polohování vřetene jednotlivých os včetně výpočtu strojních časů, výměnu 
nástrojů, krytování stroje, pneumatické komponenty včetně schéma zapojení a navrhl řídicí systém. V závěru 
práce provedl ekonomickou rozvahu. Výkresová dokumentace je složena ze sestavy a podsestav.  

3. Původnost práce 

Autor ve své práci navrhl jednoúčelové zařízení. Své návrhy zdůvodnil, ověřil výpočtem a vytvořil výkresovou 
dokumentaci. V teoretické části podrobně popsal typy závitů i možnosti jejich zhotovení. V případě použití 
cizích zdrojů jsou uvedeny jejich odkazy (literatura, internetové stránky ...). Proto lze předpokládat, že 
předložená diplomová práce je původní. 

4. Formální náležitosti práce 

Diplomová práce je na velmi dobré technické a formální úrovni. Mám jen několik více či méně závažných 
připomínek: 

- závažná - hřídel malé řemenice početně vychází na hranici. Rm oceli 15 230 je, v některých 
materiálových listech, jen 900 MPa. V tom případě je dovolené redukované napětí jen 270 MPa a dle 
metody HMH hřídel nevyhoví. Je tedy nutné materiál po opracování tepelně upravit, což autor 
nezmínil. Řešením je použít větší průměr hřídele při zachování zástavbových rozměrů. 

- méně závažná - autor nezkontroloval drážkování na řemenici na otlačení. Řemenice jsou většinou 
dodávány z hliníku. Z oceli je nutné ji vyrobit a to je finančně nákladné a zbytečné. 

- formální - výběr optimální varianty – jaký má význam jiné označení kritérií K1 – K5 v Tab. 9 
označované F1 – F5? Chybí stručné vysvětlení, jak k hodnotám autor dospěl. 

Zařízení je navrženo velmi podrobně, kritické části jako jsou hřídel, ložiska, řemenové převody a pohybové 
šrouby zkontroloval pevnostními výpočty. Některé výpočty následně ověřil v dostupných výpočtových 
programech.  
Autor využil na stavbu zařízení z větší části komponenty stavebnicového systému ITEM, normalizované díly a 
minimální množství dílů, které je nutno vyrábět. Tím značně snížil cenu a zjednodušil celé zařízení. Data 
k normalizovaným dílům vyhledal u skutečných dodavatelů a výrobců.  
Výkresy podsestavy jsou vhodně rozděleny s ohledem na v textu popisované celky. Kótování je dostatečné 
s ohledem na použité normalizované díly, jejichž rozměry uvedeny v katalogových listech. 
Zařízení, tak jak je navrženo, vyžaduje jen minimální úpravy pro to, aby se dalo vyrobit a bylo funkční. Zařízení 
zkrátí výrobní časy, zjednoduší práci obsluhy a umožní řezání závitů do všech velikostí hliníkových profilů 
ITEM.  



5. Dotazy na studenta 

1. Proč jste zvolil průměr hřídele malé řemenice jen cca 10 mm, když výstupní hřídel pohonu je 19 mm? 
2. Jak je zajištěna hnací řemenice proti posunutí na hnacím hřídeli? Pokud není, jak byste ji zajistil? 
3. Proč jste pro přenos krouticího momentu z hnací hřídele na řemenici pomocí drážkování a ne jen přenosem 
pero/drážka? 
4. Není nutné závitník mazat a ofukovat před najetím do nové pozice? 
5. Jak jste stanovil radiální sílu Fr (str. 52) působící na hřídel? 

6. Celkové zhodnocení práce 

Práce je velmi rozsáhlá. Student v ní prokázal své odborné znalosti a aplikoval je na zařízení. Práce je, s menšími 
úpravami a vypracováním detailní výrobní dokumentace, použitelná k realizaci.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení Výborně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě – Martinově dne 5. 6. 2013 ...................................................................... 

 podpis oponenta práce 


