
PósUdék védoUcihó diploňoýé Prácé

AUtor diplomové píáce:

Téma diplomóÝé práe] zkUš.bni ářižéni Pro ánalýzu vibreci ložisek

lng, PavelKuklá, Ph,D,, vedouci plá€

ALrlor V píácinejpfue popisuie drL,hy ložis€k, Vznik viblacíu va]iÝých ložisek a možnos!
jejich měřenl. Pro ValiÝá ložiska púměíu 80mnr potom V dalšl kapilole navlhuje zařlzení na
kleíém je bude možné ňěřt za dzných podmlnek. Návrh obsahuje lechnické řešeni a
základni pevnostní výpočty pm uvedené zalizelri. součástí pÉce byla !Ýloba navrženého
zařizení a ověřeni možnosti měřeni vbací U použiiých ]ožisek, V posledni kapilole autor
popisujé ovéřováci měřeni ložisek na Wrobeném zaiizeni Toto měieni dokazuje, že zařizení
bUdě možné vyUžitpro dalši vibrodiagnostické měňeni ložisek,

Hodnoceni Vedoucího práce:

a) úp nost píácé ž hlediská póžadaýků zadánl

Diplomová píáce je dostatečně obsáhlá, nrá odpovldajlcl rozsah a strukturu Důležitou
součásli práce byla výroba navrženého zaiizení klerou aulol sám zajistl a žholovi] Všechny
podklady potřebné p@ vý@bu jednotivých dilú, Teoretické výpočty pro navžené díly by bylo
možné zpÉcovat pod@bnéjia také záVéleóné měření v]blací ložisek by zasloužilo vi€ měřeni
a pod@bnějši ánalýzu, Návrh reálizace á ovéieni možnosli méřeni na novém zařizeni by]o
provedeno d]é požádavkŮ zadání,

b) zda djploňant poslupoválsamostatně a aktivně

Autol pÉcovalzcela samoslalrě, samoslatně nasludoval pollebno! l]teÉluí! a prcvedl
návíh, pevnostníVýpočly, vý.obu i měřeni na Wrobeném zařizeni, Vylvořl kvalihi výke§ovou
dokumentacjpoiřebnou provýrobu a pro část dilů iaké zaiisti ieiich vý.obu

c) jak diplomani využilpodklady ziskané v praxia z odbomé literatuíy

Autoí se ve své praxi zábýVá prací V plogEmu Autodesk lnventor a laké pň tvorbě
podkladů pro návrh zařízerí prokázal Velň] dóbrou znalosl konstíukčnich pÉci, Pro teoretické
koislrukóni Výpočiy ip@ měřeni vibíací ložisek vhodně využi ználostj zodborné liieratury,
Píokázal Velmi dobro! schopnosi teorel]ckého ipnaktického lešení próblemáliky,

d) jákáje odbomá úrcveň diplomové pnáce a jejl přlnos plóobol

Před]ožená práce je na dob€ odborné úrovni, autor splnilžadání a dodržel požadavky
prc wpÉcování diplomové pEce, Dúležitou části práce byla íealžacé funkčniho zkušebního
zařizenía lo autorzcela splnil, zářizeni bude možné využit prc další vibbdiágnostické měřeni



Formální stninka Píá@ odpovldá diplomové práci, má pouze drobné íomálni
nedostatky. Práce má dostatečné množslúl obrázků a výkesových podkladů, které velmi
podrcbně doplňujl tenovou čási,

P.akiický výsledek pnáce umožni další Výzkum vibÉci u ložisek s pdňělem 80mm
v následujicích bakalářských a diplomových PÉcich,

Předložená diplomová práce splňuje požadavky, ploto ii doporučuji kobhajobě a

a nawhuji tylo otázky pro obhajobu:

1 , Jaké piedpok]ádáte osové výchy ky (mm) U áxiáhě po§uvného ložiska při jeho

2. Jaká měření vibÉci ložisek bude možné na novém zailzenl prcvádět?
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