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Bakalářská práce na téma Srovnání užitných vlastností kompozicoých
s výstelkou nabázi Sn, Pb' a Cu a PTFE splňuje zadáni v celémrozsahu.

ložisek

V kapitole 1 autor představuje společnost GTW BEARINGS s.r.o.' která byla
zadavate|empráce. Dále v tétokapitole autor poukazuje na výhody pouŽitíkluzných ložisek
oproti valivým loŽiskům.
V následující kapitole autor shrnuje zák|adní teoretické poznatky o cínových a
olověných kompozicích, kterév současnostifirma GTW BEARINGS s.r.o. pouŽivá. Danou
problematiku popisuje do hloubky a zmiňuje zde mj. metody přichycení kompozice
k základnímu materiálu, metody obráběníkompozic, vč. defektoskopickéhozkoušení'Dále
zde nastiňuje problematiku provozních a užitnýchvlastnostíložiska a jeho mazáni.
Kapitola 3 je obdobou předchozíkapitoly. Autor zde popisuje výstelku nabázi PTFE
(teflon), která by měla v některých případech použití postupně v budoucnosti nahradit
výstelky nabázi cínu a olova. V tétokapitole autor hojně využivá podkladůod firmy Mitchell
Bearings Ltd., která je v tétooblasti průkopníkem.Mezi vyhody výstelky z PTFE patříjejí
nízký koeficient tření' ktery dále ještě klesá se stoupajícím měmým zatiženim a lepší
přizpůsobeníPTFE k povrchu oproti klasické cínovékompozici. To má za následek sníŽení
rozměru ložiska a celkově i převodovky o cca pětinu. Dále v této kapitole autor rozebirá
přísady prvků ve výstelce
technologii připájení PTFE k základnímu materiálu a dodatečné
PTFE pro zvýšenítrvanlivosti loŽiska.
V kapitole 4 autor popisuje výstelku na bázi slitin mědi. Schematickyje tato kapitola
podobná předchozímdvěma kapitolám.
Kapitolu 5 je třeba chápat jako stěŽejní.Autor zde pÍecházíz rešeršníčásti do části
praktické. V tétokapitole autor porovnává výše představenédruhy výstelek z hlediska jejich
vlastností v závislosti na konkrétnímpouŽití ložiska (např. při pouŽití ve vertikálním mlýnu,
turbině, generátoru apod.). Vlastnostem a aplikacím přiřadil váhu a provedl multikriteriální
hodnocení. Ztohoto hodnocení autorovi vyšlo, Že výstelka na bázi PTFE je vhodná pro
použitíve vodních elektrárnách, generátorecha dle očekáváníve vertikálních mlýnech.
Dále je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení,kde autor porovnal hrubéceny
převodovek s ložisky na bázi PTFE' cínu, olova a mědi. Relativně vysokou cenu ložisek na
bázi PTFE dorovnala relativně nizká cena převodové skříně. V součtu tak mezi cenami
převodovek nebyly veliké rozďily. Proto je hlavní rozdi| spíševe vlastnostecha velikostech
jednotlivých druhůložiseks výstelkou.

/
T
/

Fakulta strojní
katedratechnologieobrábění
které budou
Autor dokonce získal od firmy Mitchell Bearings Ltd. dva vzorky,
podrobenydalšímuzkoumání.
bych měl najít
Práce je velmi dobře zpracovánaa srozumitelněuchopuje látku. Pokud
obrázků' ul: to je
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práce, kde se kvalitní
samozřejmě zapříčiněnovelice specifickým zaměřením bakalářské
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