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1. Problematika práce
Téma zabývající se problematikou související s 3D tiskem ozubených kol je aktuální a přímo
navazuje na nynější trend v technické praxi. Zadané téma lze považovat za přiměřeně náročné pro
studenta inženýrského studijního programu. Odborná i časová náročnost práce mohla být do jisté
míry ovlivněna skutečností, že toto téma je na poli techniky relativně nové, a dostupnost některých
informací je pak horší.

2. Dosažené výsledky
Student vypracoval přiměřeně rozsáhlou rešerši, která poskytuje základní informace o výrobních
procesech, které doplnil i vhodným grafickým porovnáním cenové náročnosti dílčích procesů. Poté
navázal výčtem dnes používaných technologií 3D tisku, s cílem najít optimální technologii pro tisk
zkušebního vzorku ozubeného kola. Dále student zpracoval přehled únavových zkoušek ozubených
kol s návazností na platné výpočtové normy čelních ozubení. V další části práce se student zabývá
návrhem zkušební geometrie ozubení a volbou vhodných materiálů vzorku. Za tímto účelem využil
identifikaci zvoleného soukolí zpětného chodu z převodovky MQ100. Poté byla zařazena kapitola
popisující návrh zkušebních čelistí z pohledu geometrie, upnutí vzorku i volby vhodného materiálu.
V závěru student provedl pevností statickou analýzu zkušebního vzorku i čelistí pomocí MKP, s
cílem analyzovat vybraná lokální napětí s ohledem na zvolený rozsah zkušebního zatížení. Získané
výsledky pak také porovnal s přístupem normy. Poznatky uvedené v této diplomové práci mohou v
budoucnu posloužit jako základ pro další výzkum.
Chtěl bych zde také poukázat na nepřesnost v terminologii vůči zadání. Zatímco v zadání je uveden
pojem „upínací zařízení“, v práci jsou tím evidentně myšleny tzv. „zkušební čelisti“. Upínací zařízení
není ve své podstatě řešeným uzlem v této diplomové práci.

3. Původnost práce
Diplomová práce je napříč kapitolami obsahově vyvážená. Konstrukční návrh je podložen
přiloženými výkresy vlastní tvorby. Práci lze považovat za původní. Převzaté obrázky i text byly
správně citovány dle aktuálních směrnic.

4. Formální náležitosti práce
V práci jsem nenalezl žádné významnější chyby či opomenutí. Práce obsahuje pouze zanedbatelný
počet gramatických chyb, grafická stránka je velmi zdařilá a napomáhá tak ke čtivosti celé práce.
Vytkl bych však používání velkého počátečního písmene v textu při odkazu na obrázky či tabulky.
Dále bych měl drobné výhrady k úpravě obrázků z MKP, kdy student ponechal původní pozadí a
nezvětšenou legendu, která se tak stává hůře čitelná. Přiložená výkresová dokumentace je na vysoké
úrovni. Práce je přímo navázána na normalizační předpisy.

5. Dotazy na studenta
a)Na str. 47 odhadujete velikost součinitele tvaru vrubu na základě nutného zjednodušení. Jakým
jiným způsobem byste mohl tento součinitel získat i pro Váš skutečný vrub?
b)Na str. 42 popisujete volbu lepšího materiálu pro zkušební čelisti, z důvodu zabránění opotřebení
kontaktní plochy. Jakým jiným způsobem by šlo opotřebení (také s ohledem na výrobní náklady)
předcházet?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce svědčí o vynikajících schopnostech studenta řešit problematiku oboru. Práci doporučuji k
obhajobě.
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