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1. Problematika práce
Práce řeší brzdu jako doplněk zkušebního standu. Práce souvisí s realizací standu pro zkoušky
převodových skříní osobního automobilu a je tudíž aktuální. Náročnost práce není příliš vysoká,
nicméně je postačující pro bakalářskou práci.

2. Dosažené výsledky
Výsledkem práce je návrh nosné konstrukce brzdy, vlastní brzda i brzdový kotouč jsou typizované.
Poněkud nevhodné je konstrukční řešení uložení ložisek, které není chráněno proti přístupu nečistot,
což právě u brzdy, kdy z brzdových destiček vzniká množství tvrdého prachu, způsobí sníženou
životnost ložisek.

V práci postrádám variantní výpočet jiných typů ložisek, neboť stávající mají nadměrně velkou
výpočtovou životnost a jejich cena je kolem 3000,- Kč za kus.

Z hlediska konstrukce je rovněž nevhodně navržen svar nosníků jako obvodový V svar, ten je
realizovatelný jen ze dvou stran.

Rozložení sil (dle obr. 6.1) není správné, kotouč není umístěn symetricky, tudíž nemůže dojít k
symetrickému rozdělení síly.

Na straně 22 je výsledek pevnostního výpočtu s bezpečností K = 590 / 523 = 1,13, což není hodnota
dostatečná, minimální bezpečnost požadovaná Nařízením vlády 176/2008 Sb. ze dne 21. dubna 2008
"O technických požadavcích na strojní zařízení" je K = 1,25.

V práci postrádám kontrolní výpočet připojovacích míst, tedy všech šroubových spojů a
připojovacích patek (s otvory průměr 30 mm).

Po dořešení některých problémů které uvádím v tomto posudku, je výsledek využitelný a prakticky
realizovatelný.

3. Původnost práce
Proporce jednotlivých částí práce jsou přiměřené, práci lze považovat z dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Formálně je práce zpracována na dobré úrovni, je přehledná grafické práce jsou vhodně provedeny.
Pro provoz na zkušebním standu bude nutno uvažovat o vhodných krytech, ty však nebyly součástí
zadání.

5. Dotazy na studenta
Je možno z hlediska únosnosti použít jiná, levnější ložiska?

Jak vypadá správné rozložení sil na podpory a jaké jsou výsledky bezpečnosti po tomto přepočtu?

V práci jste neuvedl pevnostní kontrolu připojovacích šroubů, můžete ji doplnit?
6. Celkové zhodnocení práce

Práce svědčí o schopnosti studenta provádět konstrukční návrhy a jejich výpočty.

Páci doporučuji k obhajobě.
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