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1. Dosažené výsledky
Práce, zadaná firmou, se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelové ohýbačky trubek, určené pro
výrobu jednoho tvaru ohnuté trubky. Je, v souladu s požadavkem zadavatele, řešena s ručním
zakládáním polotovaru i s ručním vyjmutím hotové trubky. Zařízení řeší problematiku sériové výroby
daného výrobku a bude podle dostupných informací realizováno.

2. Problematika práce
Práce řeší jak vlastní mechanické uspořádání ohýbacího mechanismu, tak i hydraulický okruh a jeho
řízení. Práce byla ze strany zadavatele omezena i například použitím stávajícího hydraulického
agregátu, na který bylo nutno vhodně navrhnout další hydraulické komponenty. Práce je svým
obsahem aktuální a přímo navázána na praxi. Náročnost práce je odpovídající kvalifikační práci
daného studijního programu.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval na zadaném problému samostaně a s dostatečným předstihem, s využíváním
konzultací se zadavatelem i s vedoucím práce.

4. Formální náležitosti práce
Formálně je práce zpracována správně s dodržení normalizačních požadavků. V některých místech
práce je poněkud nepřehledná jak z hlediska textového, tak některých grafických příloh, takže pro
čtenáře je někdy obtížnější pochopit logiku výpočtu či řešení dílčího problému. Celkově je ale práce v
pořádku a splňuje požadavky zadání.

5. Dotazy na studenta
1) Řešil jste ergonomii vykládání hotového výrobku, zejména systém odjišťění "pevné kladky" (obr.
5.3). Neuvažoval jste v této souvislosti o nějaké technické úpravě na zmechanizování tohoto úkonu?
2) Jak je zajištěno řízení ohybu? Na ovládácím panelu je pouze jedna dvojice tlačítek a ohyb je nutno,
dle postupu na str. 21, zhotovit ve dvou krocích? Je technicky reálné, aby oba ohyby probíhaly
současně?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce svědčí o dostatečných znalostech studenta řešit inženýrské dílo tohoto typu.
Práci doporučuji k obhajobě.
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