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Věc: Oponentský posudek diplomové práce pana Bc. Jána Dubiše na téma

Analýza nalisovaného spoje konstruovaného s lisovací vložkou a jištěného perem

Předkládaná diplomová práce, obsahuje 77 stran, 84 obrázků a 22 tabulky. Po obsahu následuje
úvodní část, kde jsou představeny cíle práce spočívající v analýze nalisovaného spoje s vložkou navíc
pojištěného pery. První kapitola shrnuje teorii tlustostěnný nádob spolu s problematikou nalisování.
Na základě uvedených vztahů jsou řešeny parametry nalisovaného spoje pro přenos zvolené velikosti
kroutícího momentu a to jak pomocí jednoduchého nalisovaného spoje, tak spoje s vložkou. Odvozené
vztahy byly použity pro návrh konkrétní konstrukce i když není zřejmé, co bylo důvodem volby velikosti
použitých rozměrů a zatížení. Je ukázán vliv vložky pro snížení maximálního redukovaného napětí pro
konkrétní rozměry. Třetí kapitola popisuje řešení varianty nalisovaného spoje v kombinaci s perem,
kdy je pro výpočet použita metoda konečných prvků. Vložení obrázku s dialogovými okny při tvorbě
modelu je dle mého názoru zbytečné. Následující kapitola popisuje vlastní numerickou analýzu, kdy
ke krutovému namáhání byla přidána ohybová složka, kdy opět není zřejmé, proč je zajímavá právě
zvolená velikost ohybového momentu. Numericky byly analyzovány různé provedení nalisovaného spoje
a dále byly hledány technologické varianty s cílem snížení maximálního redukovaného napětí. Spočtené
výsledky jsou v závěru kapitoly porovnány ve shrnujících tabulkách. V závěrečné kapitole pan Dubiš
shrnuje postup a získané výsledky s konstatováním výběru nejméně namáhané varianty nalisovaného
spojení. Práce je ukončena uvedením seznamů použité literatury, značení a obrázků.

Náročnost zadání práce bych řadil mezi lehčí, všechny body zadání byly splněny, zvolený postup
řešení by mohl být rozšířen o rozsáhlejší parametrickou studii. Z formálního hlediska je práce psána
přehledně i když s větším výskytem překlepů (např. označení jednotky tlaku). Použité zdroje jsou
citovány korektně.

Otázky k obhajobě:

• Čím si vysvětlujete polohu extrémního napětí v místě A na obr. 35?

• Jak by se změnily výsledky získané numerickým řešením v případě nezanedbání poloměru zaoblení
u drážek?

Na základě výše uvedeného doporučuji předkládanou práci k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit
klasifikačním stupněm

B – v e lm i d o b ř e.
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