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Hodnocení bakalařské práce se týká sledoviiní mechanických a technologických
vlastností formovacích směsí. Tato bakalrířská práce řeší aktuální a velmi zajímavé téma,
které je jedním zvýzkumných témat na Katedře strojírenské technologíe Technické univerzity
v Liberci.

Bakalařská práceje v rozsahu 43 stran textuo 18 obrázků a 2 tabulky' sfudentka čerpala
ze 12 litenírních podkladů. Prríce je doplněna 2 přílohami. Předložená bakalářská je nejen
rešeršního charalcteru, je také doplněna o experimentrální řešení zkoušek formovacích směsí.
Bakalrířská práce přispěla zejména k rozvoji technického myšlení studentky, ale rovněŽ jí
pomohla k lepšímu pochopení darré problematiky provedením několika experimentálních
měření a jejich vyhodnocení.

Práce je rozdělena do dvou základních črástí _ teoretická a experimentalní. V teoretické
části se sfudentka zaměřila na popis fornrovací směsi a jejích jednotlivých sloŽek mezi něž se
řadí ostřivo' pojivo, přisady a voda. Kapitola je doplněna o popis jednotlivych typů pojiv,
která jsou známajako pojiva 1.,2.,3. a 4. geneťace. Další kapitola této časti pn{ce je
zaměřena na popis a charakteristiku zkoušek, které se provádějí pro zjištění technologických
vlastností formovacích směsí. Pomocí těchto zkoušek zjišt'ujeme u formovací směsi pevnost,
twdost, vlhkost a prodyšnost, dáIe pak mnoŽství vyplavitelných látek a zrnitost.
Ze slévrírenského hlediska jsou na formovací směsi kladeny vysoké niíroky, ktere jsou drány
fvarem' variabilitou a sloŽitostí odlitku. Studentka zde pečlivě popsala zkoušky' které jsou
z technologického hlediska na formovací směsi prováděny a v dďší ěásti práce se zaměřila
na starrovení některých vybraných technologických vlastností formovací směsi.

Hlavní čast prríce experimentrální - je zaměřena fla stanovení někte4ých
technologických vlastrrostí formovací směsi, která je použivána ve slévrírně litiny MoToR
JIKOV, a.s. České Budějovice. Formovací směs je tvořena osťivem Střeleě, ke kterému bylo
pouŽito jako pojivo směsný bentonit. Směsný bentonit byl smíchrín z KERIBENT C30
a SABENIL K, ktere jsou vyráběny firmou KERAMOST a.s. Zkoušky pro stanovení
technologických vlastností této formovací směsi byly provedeny na měřících zařízenich
v laboratoři Katedry strojírenské technologie - FS, TU v Liberci.

Formovací směs byla testována pro stanovení pevnosti, vlhkosti, prodyšnosti
a mnoŽství vyplavitelných látek. Zkouška stanovení pevnosti formovací směsi byla provedena



na univeruiílním měffcím pffstroji LRu polské vyroby. Tento pffshoj umoŽňuje zjištění
pevnosti v tlaku, střihu a tahu. Vlhkost formovací směsi byla testovánana progÍannovatelném
elektrickém analyzátoru vlhkosti MAC 50/NIH s regulovatelnou teplotou a přesnou váhou.
Jedná se o zařízeni pro zjišťoviíní relativní vlhkosti a určení suché hmotnosti mďých vzorků
různých materiálů. Pro stanovení prodyšnosti byl pouát pffstroj LPiLRl polské výroby, který
dovoluje protlačení 2000 cm3 vzduchu zkušebním válečkem při pouŽití trysky světlosti
0,5 mm za 270 s a při pouŽití trysky světlosti 1,5 mm za 30 s. Pro zkoušku stanovení
množství vyplavitelných látek bylo pouzito přístroje LSz-2 Multiserw.

V závěru sfudentka vyhodnotila všechny provedené zkoušky formovací směsi, která je
tvořena osfiivem Střeleč a směsn1for bentonitem jako pojivem. Získané hodnoty jednotliých
zkoušek byly potvrzeny dodavatelem směsi. Pouze při stanovení vlhkosti bylo dosaŽeno
ruzných hodnot, jenž mohly b;it způsobeny rozdílností skladoviíní formovací směsi.

Na studentku mám tyto otázky:
1) Jaké ostřivo je nejčastěji pouŽívano ve slévámách v České republice.
2) Jaké jsou nejčastěji prováděné zkoušky pro stanovení vlasbrostí formovacích směsí

přímo ve qýrobním provoztl.

Práce má dobrou grafickou úroveň a neshledala jsem židné zásadru nedostatky.
Sfudentka splnila všechny body zadání a práce splňuje požadavky pro obhajobu
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Bakalářskou práci doporučuji k obbajobě a hodnotím ji:
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