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V¥c: Oponentský posudek na bakalá°skou práci p°edloºenou panem Luká²em Pacetti na téma

Analýza napjatosti nalisovaného spoje s prom¥nným p°esahem

P°edloºená bakalá°ská práce se zabývá analýzou lisovaného spoje h°ídele a náboje s vyuºitím
prom¥nného p°esahu. Práce obsahuje 77 stran, je rozd¥lena do 4 kapitol, úvodu a záv¥ru.

První dv¥ kapitoly se zabývají teorií silnost¥nných rota£n¥ symetrických nádob. Odvozeny jsou
vztahy pro nap¥tí, deformace a formulovány jsou pevnostní podmínky. Dále je popsáno odvození zák-
ladních vztah· pro lisované silnost¥nné nádoby v£etn¥ p°ípadu náboje na h°ídeli. Ve t°etí kapitole jsou
pro zvolené parametry lisované nádoby provedeny analytické výpo£ty a vykresleny pr·b¥hy hlavních
nap¥tí v závislosti na radiální sou°adnici. �tvrtá kapitola je v¥nována numerickým výpo£t·m zvolené
lisované nádoby metodou kone£ných prvk·. Na rozdíl od analytického °e²ení jsou zde °e²eny i p°ípady
s prom¥nným p°esahem a komentovány pr·b¥hy nap¥tí v£etn¥ nap¥´ových ²pi£ek.

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.

Student ve £tvrté kapitole práce prezentuje numerické °e²ení napjatosti metodou kone£ných prvk·.
Zvolený postup °e²ení je v dané souvislosti správný. Odbornou úrove¬ práce lze hodnotit velmi

dob°e. Student vycházel z látky p°edná²ené v rámci studia a pouºil dostupný kone£n¥-prvkový soft-
ware. Odpovídajícím zp·sobem jsou komentovány obdrºené výsledky pro jednotlivé p°ípady °e²ení.

P°edloºená práce má dobrou typogra�ckou úrove¬. Jazykovou úrove¬ pon¥kud sniºuje pouºívání
1. osoby mnoºného £ísla v celé práci. Zvlá²t¥ negativn¥ to p·sobí v záv¥ru: �Provedli jsme...�, �Vypo-
zorovali jsme...�. Není z°ejmé, zdali práci provedl autor sám nebo v rozporu s £estným prohlá²ením
s n¥£í pomocí. V práci lze nalézt n¥kolik nedostatk·. U veli£in v textu jsou jednotky uvád¥ny
v hranatých závorkách, n¥kde je místo správné jednotky MPa uvád¥no Mpa. V kapitole v¥nované
numerickým výpo£t·m chybí n¥které informace � zavedení p°esahu do modelu.

Pouºita byla odpovídající literatura, jejíº seznam je uveden na konci práce. Práce poskytuje p°ehled
vlivu nalisování na pr·b¥h nap¥tí v oblasti lisování a analyzuje moºnosti sníºení £i axiálního posunutí
nap¥´ových ²pi£ek pouºitím vhodného prom¥nného p°esahu.

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 ¥).



Otázky

• Na str. 29 je komentována konzervativnost pevnostní podmínky τmax ve srovnání s energetickou
(HMH) podmínkou. Mohou ob¥ podmínky dávat stejná redukovaná nap¥tí?

• Na str. 52 je konstatováno: �Abychom docílili statické ur£itosti, volíme vetknutí na jednom konci
h°ídele.� M·ºe být obecn¥ metodou kone£ných prvk· °e²ena i úloha staticky neur£itá? Jak musí
být pro statickou analýzu uloºené t¥leso?
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