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Diplomová práce byla zpracována na TU v Liberci, fakultě strojní, katedře strojírenské

technologie, oddělení tváření kovů a plastů ve školním roce 20II-2012. Práce obsahuje 44

stran textu, tabulek a obrázků a 6 příloh'

Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální a je ukončenazávěrem.

Již v úvodu bylo diplomantem uvedeno, že ačkoliv technologie ohýbání je velice stará

technologie, její teoretické zpracování není dosud vyřešeno tak, aby zteorďických ýpočtů

bylo možné odpružení nejruznějších materiálů uspokojivě a jednoduše vyřešit. Příčinou je

řada proměnných, které brání nawhnout takové výpočty odpružení, které by se shodovaly

s praktickými výsledky. Zadání ale nepožaduje řešení technologických problémů, nýbrŽ

na|ezení metod zjišťování odpružování pomocí moderních způsobů měření úhlů.

K teoretické části práce mám připomínku k tvrzení, že deformaění odpor je

charakterizován také mezí pevnosti, jak je uvedeno na str. 10. Diplomant ale měl zřejmě na

mysli rozmezi mezi mezi kluzu a pevnosti, jak nakonec uvádí i v posledním odstavci na

totoŽné stránce.

Rovněž teoretický příklad, že čím je nižší modul pružnosti, tím více roste odpruženi (

str.l9) není vpraxi většinou použitelný, protožetato teoreticky sice správnáúvaha se z mých

zkušeností v praxi nevyskytuje, protože by muse|a bý splněna podmínka stejné pevnosti obou

srovnávaných materiálů, jak je uvedeno na obr. 2.10. A to se v technologickém procesu

může vyskýnout jen výjimečně, neboť deformované materiály s nižším modulem pružnosti

nedosahují většinou meze pevnosti materiálů s větší hodnotou modulu pružnosti. Pro

porovnání vezměme příklad odpružení hliníku o modulu pružnosti 7o GPa a oceli o modulu

pruŽnosti 200 GPa.

Další připomínku mám k neuvedenému a přesto qýraznému vlivu exponentu zpevnění

daného materiálu na hodnotu odpružení. Vobr.2.11 je srovnání hodnot pevností dvou

materiálů uvedeno za předpokladu stejného exponentu zpevnění' Za pŤedpokladu rtzných

exponentů zpevnění se výrazného zvýšeni meze pevnosti dosahuje při vyšším exponentu

zpevnění a výsledkem pak je, že v ce|é oblasti rovnoměrné deformace se rychleji zvyšuje

velikost odpružování. Příkladem může porormání odpružovárrí uhlíkových a korozivzdorných

austenitických ocelí. Korozivzdorné austenitické oceli s exponentem zpevnění výrazně



vyšším, než nelegované oceli' mají hodnoty odpnržení rovněž vyrazně vyšší. A to (s rnýjimkou

nízkouhlíkoých ocelí) přesto, že dokonce mez kluzu ve vyžihaném staw mají koroávzdorné

austenitické oceli nižší než oceli uhlíkové.

Kexperimentální části mám připomínku jen ktvrzení na str. 39, že rrebylo možné

grafu proložit odpovídajícím trendem. Mitm za to, že pět naměřených hodnot má velmi jasný

trend a případný trendový grď by byl značně přesny s poměrně malými odchylkami od

vypočtených hodnot. Doporučuji tento trend do obhajoby práce vytvořit v několika variantách

(kvadratická a kubická parabol4 exponenciela) a doplnit tak tabulky 3.2o a 3.21, což

vyŽaduje při zpracování v Exelu jen minimální námahu.

Celkové zhodirocení diplomové práce:

Diplomovou bakalařskou práci hodnotím jako velice zdďilou, která ukálzala na

možnosti velice přesného zjišťovaní měření odpružení moderními měřícími prostředky, což

byl hlavní účel zadání. Graficky i gramaticky je práce zpracována bezchybně. Vyslovené

připomínky k práci nljak nesnižují její přínos k dalšímu ponáni dané problematiky

odpružování. Práci doporučuji proto k obhajobě.
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