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V¥c: Oponentský posudek na bakalá°skou práci p°edloºenou panem Janem Rathouským na téma

Konstruk£ní návrh vinuté pruºné spojky

P°edloºená bakalá°ská práce se zabývá analýzou a dimenzováním pruºné spojky s pruºinovými
v¥nci. Vlastní návrh spojky je patentov¥ chrán¥n, autorem je vedoucí práce. Práce obsahuje 59 stran,
je rozd¥lena do 3 kapitol plus úvod, záv¥r a p°ílohy.

První £ást práce je v¥nována klasi�kaci spojek. Ve druhé £ásti je popsán návrh parametr· pruºné
vinuté spojky s pruºinovými v¥nci v£etn¥ výpo£t·. T°etí kapitola shrnuje parametry spojky. Obsahem
p°ílohy je výkresová dokumentace °e²ené spojky.

Zadání bakalá°ské práce klasi�kuji jako pr·m¥rn¥ náro£né. S ohledem na body zadání a obsah
práce lze konstatovat, ºe zadání bylo spln¥no.

Pro posouzení namáhání pruºinových v¥nc· a stanovení jejich rozm¥r· byl pouºit zjednodu²ený
analytický výpo£et vycházející z teorie ohybu k°ivých prut·. Dále bylo provedeno dimenzování a pev-
nostní kontrola pro lisovaný spoj h°ídele a spojky na základ¥ teorie silnost¥nných nádob. Jako druhý
spoj spojky s h°ídelí byl navrºen a pevnostn¥ zkontrolován spoj perem. Zvolený postup °e²ení je
v dané souvislosti správný. Odbornou úrove¬ práce lze pro dané zadání hodnotit velmi dob°e. Student
vycházel z látky p°edná²ené v rámci studia s roz²í°ením na daný problém.

P°edloºená práce má dobrou typogra�ckou i jazykovou úrove¬. Nevhodné je v²ak umístit do sa-
mostatné kapitoly (kapitola 3) pouze tabulku parametr· spojky bez dal²ích komentá°· £i dopl¬ujícího
textu. Dále by si diplomant m¥l dát pozor na drobné chyby, nap°. v seznamu pouºitých symbol· je
pouºit stejný symbol pro bezpe£nost na mez kluzu i mez pevnosti nebo chybný název pro Ludolfovo

£íslo, v práci uvedeno jako Rudolfovo. Ve vlastním názvu práce je téº chyba, nejedná se o konstru£ní

návrh, ale konstruk£ní.
Pouºita byla odpovídající literatura, jejíº seznam je uveden na konci práce, ne v²echny poloºky

jsou v²ak citovány v textu. V p°ípad¥ pouºití jako podkladu bakalá°ské práce by bylo vhodné tuto
skute£nost doplnit k bibliogra�ckým dat·m.

Práce poskytuje výpo£tový postup pro návrh °e²ené pruºné spojky z hlediska statického namáhání
v£etn¥ výkresové dokumentace, ne°e²í p°ípadné dynamické efekty související s poddajností spojky.

Záv¥r

Zadání bakalá°ské 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 ¥).



Dotaz

Na obrázku 17 je nakreslena orientace ohybového nap¥tí a smykového nap¥tí od krutu pro element
poblíºe povrchu pruºinového drátu. Jakou orientaci by m¥lo smykové nap¥tí od posouvající síly na
elementu mimo povrch drátu?
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