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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Předložená práce řeší projekčně a částečně i konstrukčně návrh brusky pro broušení 
magnezitových tvárnic. Magnezitové tvárnice jsou používány pro zhotovení 
žáruvzdorné vyzdívky v hlubinných průmyslových pecích a obdobných ocelárenských 
zařízeních, kde se vyskytuje vysoká teplota. Současná technologie vyzdívání vyžaduje 
přesné rozměry těchto tvárnic pro zajištění požadovaných nejmenších mezer 
žáruvzdorné stěny pece, tvořené přilehajícími k sobě tvárnicemi. Výsledkem je 
prodloužení životnosti samotné vyzdívky a tímto životnosti pece. Bruska je určena 
pro broušení spolupracujících ploch tvárnic různých geometrických tvarů a určených 
rozměrů včetně šikmých ploch. Je nutné, aby byla přizpůsobena ke spolupráci  se 
stávajícími zařízeními  jako je  pasový dopravník, který zajišťuje kontinuální přísun 
tvárnic k místu, ve kterém probíhá broušení příslušné plochy. Dále musí umožnit 
broušení čelní plochy kruhového útvaru složeného z tvárnic a umístěného na otočném 
stole. Otočný stůl s vlastním pohonem je umístěny poblíž dopravníku. Konstrukční 
řešení brusky musí zahrnovat možnost přesunu brousicího kotouče do pozice 
umožňující opracování tvárnic upevněných přímo na otočném stole. Je třeba vyhovět 
požadavkům ohledně přesnosti broušení, které je stanoveno na úrovni 0,3 mm/600 
mm délky opracované plochy. Zároveň je třeba počítat s odprašováním v místě, kde 
probíhá broušení tvárnic a zajistit tuhost ocelové konstrukce zařízení. Podrobnou 
technickou analýzu vyžaduje řešení přesného a spolehlivého pohybu suportu brusky 
ve stanovených rovinách včetně zajištění naklápění brousícího kotouče umožňujícího 
broušení šikmých ploch. Důležitá je volba pohonů a vedení pohyblivých soustav na 
požadované úrovní nejen z hlediska konstrukce, ale také z hlediska ekonomiky a 
životnosti celého zařízení. Stroj by měl také splnit požadavky ohledně designu, který 
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bude konkurenční z hlediska konstrukce a technického řešení jednotlivých součástí 
používaných v obdobných obráběcích strojích. Kromě technologických požadavků je 
také důležité zajištění bezpečnosti exploatace brousicího stroje. Zadání je po 
technické stránce časově náročné a vyžaduje odborně znalosti. 

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

V úvodu DP jsou shrnuty všechny požadavky ohledně návrhu brusky pro broušení 
magnezitových tvárnic. Na základě konstrukční analýzy dvou možných základních 
variant provedení rámu stroje je zvolena mohutnější ocelová uzavřena konstrukce 
rámu brusky. Na rámu je osazena soustava suportu s brousicím kotoučem. Pro volbu 
vhodných lineárních vedení umožňujících pohyb suportu v obou rovinách 
(horizontální i vertikální) je zpracován podrobný výpočet všech reakčních sil 
působících na rám brusky. K výpočtům byl použít simulační program MKP (metoda 
konečných prvků), který je součástí 3D softwaru Inventor 11 od firmy Autodesk. 
V rámci výpočtů řešitel vypracoval a přiložil obrázky pro rozklad sil k lepšímu 
znázornění zatížení jednotlivých konstrukčních uzlů rámu brusky. MKP simulace 
posloužila pro odhalení nejslabších míst a největších deformací materiálu u hlavních 
částí stroje. Přesný výpočet sil působících na nosný rám stroje v jednotlivých osách 
umožnil optimální volbu lineárních vedení, pohonů suportu a pohonu naklápěcí 
soustavy brousícího kotouče. Ve výsledku tento výpočtový postup a použitý software 
jsou zárukou pro volbu správného řešení dle předem stanovených požadavků 
týkajících se cílové konstrukce brusky. Projekční řešení dokumentované v hodnocené 
DP odpovídá rozsahem zadání a může být podkladem pro zpracování kompletní 
dokumentace brusky včetně dílenských výkresů. V případě zájmu zákazníků je 
možno ji využit při výrobě nového zařízení nebo může být výchozím řešením pro 
další modernizaci a úpravy dle přání zákazníka. 

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Vzájemné proporce jednotlivých částí DP odpovídají náročnosti a důležitosti jejich 
řešení. Výborně zpracovává a řeší zadaný úkol v rámci důkladné analýzy možných 
variant řešení a dále návrhu a konstrukce stroje včetně výpočtů. Základním 
vodítkem pro projekční činnost studenta v rozsahu zadání DP byla bruska B600, 
která se nachází v závodech magnezitových Ropczyce, Polsko. Hodnocenou DP lze 
pokládat za samostatné dílo studenta.  

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 
FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Posuzovaná DP byla zpracována v souladu s dokumentem FS_SME_05_003. Textová 
část DP srozumitelně vysvětluje a navazuje na řešení technických úkolů. Nedílnou 
součástí práce jsou obrázky z 3D modeláře Inventor 11. K DP jsou přiloženy sestavní 
výkresy s podrobnými řezy důležitých uzlů a v příloze jsou uvedeny katalogové listy 
všech externě objednávaných komponentů. Vzhledem k tomu že řešitel použil 
optimální konstrukční řešení nebyly shledány významnější technické nedostatky. 
Svůj názor ohledně volby řešení uvedl v závěru své práce. Výpočty jsou provedeny 
srozumitelně a z hlediska bezpečnosti konstrukce vyhovují. Student při řešení 
konstrukčních problémů použil literaturu a nejnovější informace týkající se 
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konstrukcí obráběcích strojů. Přesto v hodnocené práci byly zjištěny určité 
nesrovnalosti: 

- Stránka 35, poslední věta 

V textu je mylně uvedeno "kličkového šroubu"místo  "kuličkového šroubu". 

- Stránka 39, obrázek 28 

V náčrtu "rozklad sil" chybí označení sily RAYb (černý vektor sily nahoře). 

- Stránka 50, obrázek 37 

Označení pozic na obrázku nesouhlasí s označením pozic uvedeným v popisu příčníku 
nacházejícím se pod obrázkem. 

- Stránka 65, obrázek 52 - varianta 3 

nesrozumitelný popis pod obrázkem (pomoci na kruhovém….). 

- Stránka 66, obrázek 53 

Pozice 11 na obrázku je "brusný kotouč" (v popisu poz. 11 je Lineární vozíky SNS 
25C). 

- Stránka 71, obrázek 59 

Označení sil uvedených v náčrtu "rozklad sil vpravo" nesouvisí z používaným 
označením sil ve výpočtu. 

- Stránka 72, obrázek 60 

V náčrtu "rozklad sil vpravo" chybí označení sily RAY (fialový vektor sily  nahoru). 

- Stránka 73 

Uvedeno v popisu Výpočet vzdálenosti H:. Ve skutečnosti je vypočítána vzdálenost D. 

Chybí zdůvodnění volby součinitele tření f=0,12. 

- Stránka 87 

V textu je HIWI…, má být HIWIN 

- Stránka 103 

Nad obrázkem je "éelní frézování" místo "čelní frézování". Je "Wasmer" - má být 
"Wassmer". 

Příloha č. 18 a 19 - sestavní výkresy 

Každý řez a průřez musí být zřetelně označen dvojicí shodných písmen u šipek 
vyznačujících směr pohledu na řezovou rovinu vždy na koncích čar vyznačujících 
řezovou plochu. U sestavného výkresu č. 18 - Bruska BMD800 vyznačení řezové 
plochy A-A a E-E není v souladu z pravidly zobrazování dle normy ČSN ISO 128-40. 
Stejný problém  je u přílohy č. 19 - Bruska BMD800 s příslušenstvím - řez A-A. 

Tyto připomínky k formálním náležitostem DP nejsou nijak důležité pro celkové 
hodnocení. 

 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 
nezbytný bod posudku): 

Dovoluji si předložit otázky pro řešitele. 
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1. Popsat možnosti mazání celého stroje. 

2. Určit druh maziva vhodného pro mazání otočné hlavice systému naklápění 
brousícího kotouče. 

3. Popsat způsob nastavení požadované délky dráhy pojezdu suportu brusky 
v požadovaných mezích v obou rovinách: horizontální a vertikální. 

4. Na základě výpočtů a dimenze zvolených komponentů provést stručnou analýzu 
životnosti brusky. 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Hodnocená diplomová práce (DP) splňuje svůj účel a je to jedno z řešení, které bude 
spolehlivé a funkční se zachováním požadované technické úrovně. Splnění tohoto 
úkolu svědčí o vynikajících odborných znalostech a schopnostech studenta.  

 
Celkové hodnocení práce: 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborně. 

 

  
  

V Českém 
Těšíně  dne 2. 06. 2011 

  

  podpis oponenta práce  
 


