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Bakalářská práce byla lypracována na Technické univerzitě v Liberci, Fakultě strojní, Katedře

strojírenské technologie, oddělení tváření kovů a plastů ve školním roce 2011-2012.

Bakalářská práce se zabývá možnostmi zhacovétní vstřikovacího cyklu při ýrobě dílů

vstřikováním plastů. Práce má charakter rešeršní a neobsahuje experimentální č,ást. Ztohoto

důvodu nerozumím členění práce na teoretickou část a praktickou část. obě kapitoly obsahují

pouze teoretickou analý zu problematiky vstřikování.

V práci je teoreticky rozebrán vstřikovací cyklus a podrobně popsány všechny jeho fáze.

V práci jsou zahrnuty všechny podstatné aspekty, které mohou mít vliv na dobu vstřikovacího

cyklu. Správně je zde kladen diraz na féai chlazení výstřiku ve formě, který má největší vliv na

délku vstřikovacího cyklu.

Formulace některých vět v úvodu a závěru práce jsou poněkud kostrbaté. Např' věta

z úvodu na str. 8 ,,Tato práce se zaměŤí pouze na technologii vstřikování, kterou lze dosáhnout

nejlyšší produktivity snížením vstřikovacích časů... Y závěru pak jsou věty formulovríny tak

jako by hodnotily výsledky experimentální části práce. Např. ,,PouŽitím plniv ve formě

endotermických nadouvadel v praktické časti byla snížena viskozita......

Dle mého nézoru není vhodně sjednocené názvoslovítýkajíci se vstřikovacího cyklu, kdy

je střídavě pouŽíváno: výrobní cyklus - vstřikovací cyklus - vstřikovací čas, popřípadě strojní

časy - výrobní féze - výrobní etapy. Zejménapoužití,,výrobní etapy,, pro části vstřikovací cyklu

mi přijde nevhodné (str.9).

Připomínky a dotazy k práci:

1. Str.8 vysvětlete větu: ,,Uzavírací mechanismy určují okamžik vstříknutí......

2. Na str.10 je popisován vstřikovací cyklus podle obrázku2.2, a|e na tento obrázek není

v textu odkázáno. Podobně není v textu odkazováno na další obrázky a tabulky.

3. Str.12 u popisku obr.2.2jsou zaměněny body C a D, začátek a konec dotlaku.

4. Str.13 ',Při vstřikování se šnek neotáčí ale posune se hydraulicky vpřed a jako píst.....

Vhodnější by bylo zvo|it posune se axiálně místo hydraulicky.



5. Na str.13 nesouhlasím s členěním doby chlazení do úseků tak jak jsou popsríny' Pokud se

jedná o úseky strojních časů, tak by doba ch|azeni neměla končit úsekem,,doba prodlevy

komory v zadni poloze... Jak se na vstřikovacím stroji nastavuje doba ch|azení?

6. Na str.14 prvni věta. Považujete za správné nuzyvat dobu dotlaku,,malou prodlevou..

před počátkem plastikace nové dávky?

Str.15,,...snižuje jejichtekutost IT,,,Znamenáto,ženižšítekutost znamenániŽší IT? Co

je zkratka IT? IT není v Seznamu zkratek.

Str'20 rozdělení maziv je v odstavci změkčovadel.

Str.23 vysvětlete větu: ',Při posledním vstřiku se musí rychlost sníŽit o 70 až 15 %o,

abychom zabr ánl|i přetokům...

10' Str.40 ',Úkosy výstřiku ve směru vyhazování by neměly být menší než 30".,, Kde jste

našel tuto informaci?

II. Str.42,'Je třeba se vyvarovat tlustých vtoků..... Proč v je v kapitole temperačních kanálů?

Rozsah a obsahová úroveň bakalářské práce s výše uvedenými výhradami splňují zadání

práce. Z pŤeďIožené práce vyp|ývá, že student má odpovídající technické znalosti, které aplikoval

na řešení zadaného úkolu. Úroveň práce sniŽuje zejménavkládání pasážitextuzriznýchzdrojů

bez dalších úprav a občas také do jiných částí kapitol neŽ kam ná|eží. Kapitola Závěr je pak

v1wrcholením tohoto přístupu, kďy závěry teoretické rešerše jsou chaoticky poskládané a zjevně

bez jakýkoliv úprav citují výsledky experimentů jiných prací. RešerŽe je zpracována komplexně

amůŽe sloužit jako zdroj informací k dané problematice.

Zadáru bakalrířské práce bylo splněno, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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Ing. Pavel Hisem, Ph.D.



Návrh na klasifikaci bakalářské práce

Petra Kirchnera

na téma: Možnosti snižování výrobního cyklu u technologie vstřikování plastů

V souladu s přiloženou recenzí hodnotím bakalářskou práci klasifikačním stupněm:

oodobře..
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Ing. Pavel Hisem, Ph.D.


