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Jeºkem na téma

Návrh vinuté pruºiny s progresivním pr·b¥hem osové a p°í£né tuhosti

Bakalá°ská práce se zabývá problematikou výpo£tové analýzy válcové pruºiny (ur£ení osové
a p°í£né tuhosti), a to analyticky a numericky metodou kone£ných prvk·. Hlavním cílem práce
je návrh pruºiny pro dosaºení progrese tuhosti. Poznámka: V zadání (bod 4), které je sou£ástí
odevzdané práce, je chybn¥ uveden poºadavek progrese tlumení, v souladu s názvem práce je
poºadována progrese tuhosti. V tomto duchu student plnil zadání práce spolu s poºadavky
vedoucího.

Student zpracoval re²er²i pruºících prvk· pouºívaných v konstrukci kolejových vozidel. Dále
se zabýval zvolenou vinutou válcovou pruºinou pro ºelezni£ní podvozek typu Y25L, analytickým
°e²ením osové a p°í£né tuhosti. Jádro práce pak p°edstavuje numerické °e²ení zat¥ºování pruºiny
metodou kone£ných prvk·. V p°ípad¥ °e²ené válcové pruºiny je zohledn¥n vliv uloºení pruºiny
a orientace zát¥ºné síly resp. vynuceného posuvu. V dal²í £ásti práce se student v¥nuje návrhu
pruºiny s progresivní charakteristikou, komentovány jsou zp·soby dosaºení progrese a prezento-
vány dosaºené výsledky.

Student pracoval na °e²ení zadaného problému samostatn¥, v dohodnutých termínech dochá-
zel na konzultace s vedoucím bakalá°ské práce i konzultantem z praxe Ing. Tomá²em Heptnerem,
odevzdával díl£í °e²ení.

Zvolený postup °e²ení (analytické °e²ení a numerické °e²ení zohled¬ující vliv okrajových pod-
mínek uloºení pruºiny) je v dané souvislosti správný. Odbornou úrove¬ práce lze hodnotit dob°e.
Student vycházel z látky p°edná²ené v rámci studia a p°edev²ím ze studia dal²ích podklad·.
Prokázal schopnost vytvo°it geometrický model pruºiny s prom¥nným stoupáním a pracovat
s komer£ním MKP softwarem Abaqus.

Rozsah práce odpovídá zadání a °e²ení daného problému a je pro bakalá°skou práci dosta-
te£ný. Práce má dobrou formální i gra�ckou úrove¬. V n¥kterých £ástech by v²ak byly vhodné
p°esn¥j²í formulace a dal²í vysv¥tlující obrázky £i tabulky.

Student prokázal také schopnost pracovat s doporu£enou literaturou i aktivn¥ vyhledávat
dal²í zdroje informací nutných pro °e²ení.

P°estoºe obdrºené výsledky progrese navrºené válcové pruºiny nejsou dostate£né pro p°ípadné
reálné pouºití, poskytuje práce postup pouºitelný p°i dal²ích snahách o dosaºení progrese tuhosti
válcové pruºiny.



Záv¥r

Zadání diplomové práce bylo spln¥no. Doporu£uji p°edloºenou práci k obhajob¥ a navrhuji ohod-
notit ji klasi�ka£ním stupn¥m
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