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1. Dosažené výsledky
Předložená diplomová práce je konstrukčního charakteru a předmětem zadání bylo navrhnout
automatické zařízení pro řezání závitů do hliníkových profilů ITEM. V úvodní části práce je
proveden podrobný rozbor různých typů závitů a způsobu jejich výroby. Dále je popsán stávající stav
řezání závitů ve firmě HABERKORN ULMER. Na základě těchto analýz diplomant specifikoval
požadavkový list a navrhl tři varianty řešení závitořezného stroje. Pomocí hodnotové analýzy byla
vybrána optimální varianta, kterou diplomant podrobně zpracoval, doložil výpočty a výkresovou
dokumentací. Součástí práce je i návrh řídicího systému. V závěru práce je provedeno ekonomické
zhodnocení navrženého stroje.
Vzhledem k velkému rozsahu diplomové práce, poněvadž diplomant řešil jednotlivé uzly velmi
podrobně, je předpoklad, že navržené řešení bude možno realizovat.

2. Problematika práce
Zadání diplomové práce vychází z potřeby firmy HABERKORN ULMER vyřešit způsob řezání
závitů do hliníkových profilů ITEM, které jsou v jejich sortimentu. Poněvadž počet řezaných závitů
přesahuje ročně více než 30 000, jak je uvedeno v ekonomickém zhodnocení, je toto téma velmi
aktuální a svým obsahem odpovídá oboru "Robotika".

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant pracoval samostatně a podle potřeby využíval konzultací. O aktivním a samostatném
přístupu k řešení zadané problematiky svědčí velký rozsah předložené diplomové práce.

4. Formální náležitosti práce
Po formální a odborné stránce diplomová práce na výborné úrovni. Lze vytknout následující drobné
nedostatky:

- Seznam použitého značení není uveden v abecedním pořadí.

- V úvodní kapitole jsou až příliš podrobně popisovány typy závitů.

- V kapitole výběr optimální varianty nejsou zdůvodněny hodnoty míry plnění jednotlivých kritérií,
(tabulka 11).

- Popis principu spojování profilů měl být uveden v úvodních kapitolách práce.

- Grafy na obrázcích 64. a 96. by byly vhodnější na světlém pozadí.

- Některé výpočty mohl diplomant přesunout do příloh, jako například, návrh a kontrola ozubeného
řemene, výpočty ložisek, kontrola drážkování hřídele, návrh pružiny.

- V pevnostní kontrole hřídele malé řemenice jsem nepochopil hodnoty napětí vyznačené na obrázku
74.

- V ekonomické rozvaze jsou vypočteny náklady na nákup komponentů (Příloha 2), náklady na
montáž jsou vyčísleny pouze na úpravy použitých profilů cca 23 000 Kč. Poněvadž se jedná o velmi
složité zařízení postrádám položku za celkovou montáž a funkční zkoušky.

- Pohledy na sestavném výkresu závitořezného stroje neodpovídají zvyklostem.



- Na výkresu oplocení chybí označení pohledu.

- Ve výkresu systém polohování vřetene, v řezu A-A, postrádám funkční kóty.

- Pohybové šrouby jsou zobrazeny nezvykle.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým způsobem byly definovány hodnoty míry plnění jednotlivých kritérií v hodnotové analýze.

2) Vysvětlete označené hodnoty napětí na obrázku 74.

3) Odhadněte náklady na montáž a funkční zkoušky.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce je velmi rozsáhlá a na vysoké úrovni. Pro její realizaci bude třeba
upravit a doplnit výkresovou dokumentaci. Nicméně diplomant zvládl zadanou  problematiku a
prokázal potřebné odborné schopnosti a znalosti pro řešení technických problémů. Předloženou
diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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