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PředloŽená bakalářská práce .ie zaměřena na oblast tváření  vybraných materiálů

pouŽí vaných pro výrobu speciální ch nástrojů  (protahovací  trny, kopinaté  vrtáky. noŽe,

sonotrody, aÍ d). Zabývá se nejen vlastní  technologií  tváření . ale i otázkor-r tvářecí ch nástrojů "

t|. kovaclel, pro rů zné  tvářecí  operace..Ieclná se o l'elice aktr-rální  problematikrt. nebot'kvalita
(resp. Životnost) výš e uvedených nástrojť r výrazným způ sobem ovlivňr"r.1e výrobní  nákiady
jejich uŽivatelů .
Samotná bakalářská práce .je rozdělena do osmi kapitol s tí m, Že v ú vodní  č ásti práce je

proveden přehled:
_ způ sobů  kování  a nástroiů , které  se dají  při kování  vyuŽí t
- základní ch tvářecí ch stro.|ů  pouŽí valrých při kování

Následují cí  dvě kapitoly prezentují  typy speciální ch kovaných nástro.iů  pro rů zné  aplikace a

zpr ac ov ání  nástroj ovýclr ryc h l ořeznýc h o ce l í .

Experimentální  program je rozdělen do dvou č ástí . V první  z nich se iedná o ověření

kování  polotovaru pro obráběcí  nů Ž z nástrojové  rychlořezné  oceli' Pro posouzení  technologie

kování  vnavrŽených kovadlech byl vyuŽit simulač ní  program DEFORM s jehoŽ vyuŽití m

bylo moŽné  sledování  rozloŽení  deformace uvnitř tělesa po iednotlivých tvářecí ch operací ch.

Druhá č ást experimentu je zar'rlěřena na technologii kování  polotovaru pro speciální  nástroje

(sonotrody), které  se por-rŽí vají  pro r-rltrazr'ltkol'é  svařol,ání . Pro kování  tohoto polotovaru

s nestejným prů řezem byly rravrŽeny dva rť tzné  typy kovadel, a to kovadla s kruhovými

kalibry a speciální  kovadla eliptické ho prů řezu. V pří padě těchto atypických kovadel byla

vlastní  technologie kování  z č asových dů vodů  ověřena pouze pomocí  simulace.

Připomí nky a doporuč ení  :

- kap. 5"2 Simulace kovár'rí  nástro.jové  ryclrlořezné  oceli (str' 35):

Jako výchozí  polotovar byla zvolena tyč  o prť rměru 50 nrm. Chybí  ú daj o chenlické m sloŽení .

pří p' mikrostruktura výchozí ho stavu. Jedná se o válcovanou tyč , takŽe.ien se znač nou dávkor-l

ijednoduseni lze připustit okrajovou podmí rrku, Že se jedná o ,,nulový" stt"ipeň prokování

(protváření ) _ nejedná se o litý stav'

_ str. 37 - chybné  č í slování  obrázků  l - 5 . dle následr-rjí cí ho popisu se zřejmě jedná o

obrázky č .27 aŽ31.

- str. 3] poslední  odstavec: ne zcela lze sor.rhlasit s tvrzení m, Že dvo.inásobným

pěchování m a piodluŽování m se dosáhlo ,,vysoké ho stupně protváření ". Porovnání nr obrázků

č ,32,33 a34by bylo vhodnějš í  v tomto pří padě hovořit o ,,zvýš ené nr stupr-ri protváření ".
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_ v Souvislosti S navrŽeným postupem kování  (obr. 27 aŽ 31) by bylo vhodné  při

obhajobě BP naznač it postup výpoč tu celkové ho Stupně prokování  PK

- kování  tyč e s nestejným prů řezem (str. 42) - po provedené m kování  by bylo vhodné

doloŽit finální  strukturní  stav polotovaru mikrostrukturou v rozdí lných prů řezech.

_ str. 49 - při vlastní  obha.iobě BP by bylo vhodné  naznač it (prezentovat) způ sob výpoětu

sí ly pů sobí cí  ,,proti ruce kováře" a směřují cí  k vyhazování  polotovaru z nástroje.

PředloŽená bakalářská práce Žanety Dlouhé , bez ohledu na výš e uvedené  připomí nky' splňuje

zadáni a protoji doporuč uji k vlastní  obhajobě.
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