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Stručná osnova zadáníz

1. Proveďte rešerši hrotoqfch brusek a současného stavu těŽkého

unášecího vŤeteníku hrotové brusky

2. Vypracujte koncepční návrhy unášecího vŤeteníku

3. Proveďte návrhové a kontrolní vypoěty vybrané varianty

4. Zhotovte vyrobní dokumentaci dle zadéní

Diplomant provede qipočet krouticího momentu potŤebného k unášení obrobk s hmotností aŽ

5t, dále pak zptacuje několik návrhri Ťešení konstrukce těžkého unášecího vŤeteníku hrotové

brusky s upínacím rozltraním A2 d|e ČsN ISo 702.1. PŤi návrhu se bude detailně zabyvat

pŤedevším vhodn;fm qiběrem loŽisek a pohonu vŤetena. Díplomant vy'pracuje koncepění

návrhy vŤeteníku, ze kterych bude vybrána finální varianta. Konečné konstrukční zpracování

bude podpoŤeno funkčními a pevnostními qipočty. Následně bude zpracovéna vykresová

dokumentace.
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