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V¥c: Oponentský posudek na diplomovou práci p°edloºenou panem Bc. Martinem Noskem na téma

Porovnání stavu napjatosti klasického a vinutého ²roubového spoje

P°edloºená diplomová práce se zabývá analýzou napjatosti vybraných ²roubových spoj· metodou
kone£ných prvk· (MKP) p°i r·zných módech zatíºení. Práce obsahuje 107 stran, je rozd¥lena do
5 kapitol plus úvod a záv¥r.

První kapitola je v¥nována výb¥ru vhodného modelu metrického ²roubového spoje pro nap¥´ovou
analýzu MKP. V druhé kapitole je pro model ²roubu bez stoupání provedena analýza závislosti maxi-
málního nap¥tí na hustot¥ MKP sít¥. Vybraná sí´ ²roubového spoje (kompromis mezi p°esností °e²ení
a po£tem prvk·) je v kapitole 3 postupn¥ podrobena tahovému, ohybovému a krutovému zatíºení. Ve
£tvrté kapitole je analyzován vinutý ²roubový spoj a v páté kapitole analyzován vinutý ²roubový spoj
s trubkovým d°íkem.

Výsledky jsou presentovány ve form¥ barevných map rozloºení nap¥tí a graf· zobrazujících pr·b¥hy
vybrané sloºky tenzoru nap¥tí a jeho invariantu podél zvolené cesty. Pro kaºdý typ úlohy jsou výsledky
°ádn¥ komentovány a v následné diskuzi vybrány optimální p°ípady modelování dle stanovených
kritérií.

P°edloºená práce má dobrou typogra�ckou i jazykovou úrove¬. Bylo by v²ak vhodn¥j²í psát práci
ve t°etí osob¥ trpného rodu. V textu se autor neubránil n¥kterým nevhodným formulacím. Nap°. na
str. 39 �Rovnice regresní k°ivky ... jasn¥ ukazuje, ºe asymptotická hodnota je ...�.

Pouºita je odpovídající literatura, jejíº seznam je uveden na konci práce, a ve vlastním textu je
citována. Jako p°edloha pro vinuté ²roubové spoje slouºily patenty vedoucího diplomové práce.

Autor se nad rámec základního studia seznámil s pouºitím programového balíku Abaqus pro
výpo£ty napjatosti MKP. V práci je uveden bliº²í popis MKP model· (typ analýzy, pouºité prvky,
okrajové podmínky). �asová náro£nost výpo£t· je ilustrována po£tem jader, na kterých byl provád¥n
paralelní výpo£et a doba výpo£tu. Pro porovnání náro£nosti výpo£t· mezi sebou je to posta£ující,
p°esto by bylo vhodné uvést i dal²í údaje o pouºitém výpo£etním hardware.

Velikost maximálního nap¥tí zjednodu²eného �hrubého� modelu lokalizovanou do oblasti jednoho
uzlu (obrázek 1.14) je t°eba posuzovat vzhledem ke kvalit¥ sít¥ s obez°etností, coº autor práce
p°ipou²tí. V práci by bylo vhodné alespo¬ zmínit vliv tolerancí metrického i vynutého ²roubového
spoje na maximální nap¥tí. V p°ípad¥ regresních funkcí chybí popis kvality regresního modelu.



Záv¥r

Zadání diplomové práce bylo spln¥no. S ohledem na rozsah °e²ení daného problému a formu zpracování
doporu£uji p°edloºenou práci k obhajob¥ a navrhuji ohodnotit ji klasi�ka£ním stupn¥m

�A� (v ý b o r n ¥).

Dotazy

• Diplomant vybral jako relevantní z hlediska namáhání ²roubu osové nap¥tí (mimo p°ípad kroucení
²roubu). Uplatní se u popisovaných zp·sob· namáhání výrazn¥ji i smykové sloºky tenzoru
nap¥tí?

• Jaký vliv na napjatost by m¥lo uvaºování elasto-plastického chování materiálu?
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