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1. Dosažené výsledky
V kapitole 3 se student věnuje návrhu racionalizace výroby osazených otvorů na náboji kaplanovy
turbíny. Pro dostupné strojní vybavení firmy navrhuje vhodné nástroje spolu s přívodem procesní
kapaliny. V kapitole 4 uvádí k použitým nástrojům na jednotlivých průměrech otvorů i odzkoušené
řezné parametry použité ve výrobě. Vhodnost navrhovaného řešení je potvrzena nákupem nástrojů a
jejich použitím při opracování druhého náboje ve firmě.

2. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá návrhem racionalizace výroby osazených otvorů v náboji oběžného kola
kaplanovy turbíny. Jakýkoliv stupeň racionalizace (automatizace) i v kusové výrobě je posunem
firmy k lepší konkurenceschopnosti. Zautomatizováním zahloubení (návrhem vhodného řešení
nástroje) student dokázal ušetřit výrazné finanční náklady. Tím také snížil výrobní časy a dosáhl
navýšení výrobní kapacity na úžinovém stroji firmy.
V teoretické části práce se student zabývá popisem zahlubování otvorů a s tím spojenými nástroji. V
experimentální části jsou zvoleny nástroje, řezné parametry a přívod procesního média pro jejich plné
využití.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student samostatně řešil problematiku práce. Ve smluvených termínech docházel na konzultace a
účastnil se jak průběhu stávající technologie výroby (popisované v kapitole 2 práce) tak zkoušek
nástrojů spolu s jejich použitím při opracování osazených otvorů na druhém kuse součásti. Student
pravidelně konzultoval práci se svým vedoucím BP.

4. Formální náležitosti práce
Student dodržel formální zásady pro zpracování bakalářské práce dané Fakultou strojní VŠB-TUO v
souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zápis citací literatury je řádně zpracován podle normy ČSN ISO 690.
Práce je zpracována přehledně s logickou návazností jednotlivých částí kapitol s vhodnou grafickou
úpravou.
V textu práce chybí odkazy na některé obrázky a tabulky.

5. Dotazy na studenta
Jaká je životnost zvoleného typu nástroje?
Dá se řezná část přebrušovat?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes drobné nedostatky práce svým obsahem svědčí o odborných znalostech studenta k uváděné
problematice – zpětného zahlubování. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě před
komisí u státní závěrečné zkoušky.
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