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Návrhtechno|ogi€ v'ýrobypřípravkupro montážrozvodovésady

cí|prá.e a ieho nap|nění
práce je
V úVodupráce jsou studentemstanovenycí|e,kten/chmá být dosaženo.
cí|empředložené
náVrh techno|ogie v.ýroby přípravku na výménu rozvodové sady motoru spo|u s rozborem
techno|ogičnosti
\^Írobku
ta|! aby nák|adyna v'ýrobuby|y co nejnižší'
8aka|ářskápráce sp|ňujecí|e
v pInémrozsahu.strukturapráce by|apoupravenazáměnoutřetía čtvrté
kapito|ymezi sebou2 důvodu
omezenéhostrojníhoparku.Tuto úpravu|ze považovatza spráVnérozhodnutíze stranystudentaa |ze
říci,žeBPje zpracovánad|ezadání'
obsahovézpracováníapřístupk řešení
Práceje Včetněúvodua záVěruč|eněnádo 6 h|avních
početstran práce vč.pří|ohje
kapito|.ce|kov.ý
76 z toho v|astníprácemá 40 stran.
ÚVodníkapito|aseznamujes podstatoutétopráce,kdy nejdřívestudentobjasňujevyužití
přípravkua
jeho použití.Dá|e student popisuje dosavadnípodobou přípravku,z které pak vycházíjeho nov.ý
konstrukční
návrh, u kteréhoje důrazna co nejnižší
rnýrobní
nák|ady'V pos|edníčástiúvodníkapito|y
jakjsou
přípravku.
5tudentnastiňuje,
získányrozměrydosavadního
Druhá kapito|ase věnu,jedetai|nímu
popisufunkčnosti
přípravkus náVodemna
a použití
dosavadního
jeho použití
a manipulacis ním.V tétokapito|estudentzároveňnastiňuje,kteréčástijsou dů|ežité
a co
všemusínová konstrukcepřípravkuzajišťovat,
aby by|azachovánajeho funkčnost.
V závěrutétokapito|y
je uvedena metoda r€ v erzního inženýIství,
kte.ou student použí|pro získánípotřebných rozměrů
přípÍavku.
dosavadního
Vtřetí kapito|esprávně student podotýká,že zdůVoduomezenístíojníhovybaveníje nejdříVe
popsánaana|ýza\^irobních
je provedenohodnocenítechno|ogičnosti
možností
a nás|edněV dalšíkapito|e
konstrukce.student détai|něpopsa|typy strojů,kterémoh| použítpro výrobu přípravkuspo|usjejich
technickýmiparametrya jejichvýhodya neuýhodypři použití.
V tétokapitolezce|achybípopispoužitého
zařizeni pro reverzníinžený.stvíkteréby|o použÍVáno
pro získánípotřebnýchrozměrůdosavadního
přípravku'Takézde postrádámpoužité
nástrojepro '/'ýrobusoučástispoIus navrženým
rozpětímřezných
podmínek,
kterénejsouuvedenév ce|épráci.
ČtvÍtákapito|aje zaměřenana posouzení
technologičnosti
konstrukcedosavadního
a novéhonávrhu
přípravku'studentprovádíporovnánídosavadní
jednotIivých
a novékoncepcé
částípřípravkua nastiňuje
V.ýhody
novékonstrukce.
Techno|ogičnoí
konstrukceje vtéto kapito|epop5ánavelmi pěkněa zároveňje
zoh|edněnoomezeníze stranystrojníhoparku.zde všakstudentuvádíjinérozměrové
to|erance,n€ ž ,jsou
uVedenyve V.ýkresech.
Pátá kapito|a,jezaměřenana návrh techno|o8ieV.ýroby
součásti.student na začátkupodotýká,žese
jedná o kusovouuírobua protovo|íjednoduchou
postuputzv. průvodku'Dálev textujé
formu\^ýrobního
detai|ně rozebrán návrh výroby jednot|i\r'ých
přípravku,
částí
u ktenýchje Vždyodkaz na \^irobní
dokumentaciuvedenouv pří|ozetéto přáce, která dop|ňujeněkteréinformace k návrhu V.ýrobypro
danou součást'Ktéto kapito|ebych všakmě| pár připomínek.zce|a zde chybízmínkao použit'i'ch
nástrojíchna \^ýrobu
součástispo|ečně
5 návrhemřeznýchpodmínek,která by d|e méhonázorunemě|a
býtwnechána minimá|něz textovéčástiBP.Dá|ezde studentuvádíne správnězvolenéargumenty(,,yětšl
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a ]epší
zkušenosti1p|o upřednostnění
MiběrucNc obráběcíhocentrapro uýrobusoučástí
a čep)
{Váleček
před konvenčním
jelikož
jedním
je
práce
přípravek
soustruhem,
z cí|ů
této
vyrobit
co nej|evněji.
Nák|ady
jednakzdůvoduhodinových
sp,iaté
sVo|bouobráběcího
centrajsou mnohonásobně
vyšší
nák|adů
na
činnoststro,ie,dále pak nák|adyspojenés tvorbouNc dat a přípravoustroje.
Pos|ední
kapitoIaje Věnovánazávěru práce,kde studentshrnujesvou práci a vyzdvihljejejídů|ežité
asoektv,
Vsouhrnu |zetedy říci,žeobsahováčástpráce v něktenýchčástechpřesahu.ierámec BP a student
prokáza|,že svézna|ostidokážeap|ikovatiVpraxi. Velmi pozitivněvidími navržení
novékonstrukce
přípraVku
a jeho násIednouVýrobu.
prácea úpreva
Formá|níná|ežitosti
Z h|ediska
formátování
a obsahuje BP na dobréúrovni.
TeXtje dop|něnobrázkya odkazyna přílohy
práce'
práce
této
Č|enění
odpovídározsahuzadání.ceIkovýdojempráce Všakvelmi snižujeneuvedení
paÍametrů
zdrojůu převzatýchobrázkÍr
strojů(kopltolo3) a při pa|aÍázování
Ínapř.str' 25),technjckých
převzatých\^/roků
z odborné|iteraturyuvedenýchVtétopráci (nopňkopitolo2.2'1 Etdpo_ Demontó4'
Totoje d|eméhove|ikýmnedostatkemtétopráce'zároveňse V prácivyskytujeobčasné
sty|izování
{např'
vhodnější
by by|opoužívat
trpný rod jednotnéhočís|a.
Takése V práci vyskyt|opár
,,Nóšvýběrstrojů,.),
je celékapotované,1.
neodborných
výrazůnebojejichšpatné
foÍmu|Óvání
centÍum
|např.,,obróběcí
otázky, připomínky
. ]ak si vysvět|ujete
Vámi uváděnoupoměrněvysokounepřesnostohybůt 3" na ohraňovacím
ljsu
TrumfTruBend5050?Vysvět|ete,
čímby to moh|obýtzpůsobeno.
. Vysvět|ete,pročjste zvo|i|V.ýrobusoučástíváIečeka čepna cNc obráběcímcentru a ne na
konvenčním
stroji?
. Jak bude/by|zatěžovánbřit na soustružnickém
nožipři hrubovánídříkuaretačního
šroubu,když
po|otovaremje šestihrannátyč?Jaká by|a použitábřitová destičkaa jakébyste vo|i|rozpětí
řeznýchoodmínek?
sIovníhodnoceníorá.e
práce na zadanémúko|u'
svou pracíautor prokázalpřiměřenéznalostii schopnostsamostatné
prácidoporučuji
Baka|ářskou
k obhajobě'

(nehodÍcí
Navrhovanáv\y'sIedná
k|asifikace
škrtněte)

V Plznidne:. L 6.20-62

\4b€ffiě
vé|midobře
d€b+e
€lPlhověl

