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1. Problematika práce
Identifikace ozubení je velmi složitá záležitost. Zvolení správných metod pro určení geometrie
ozubení a jeho modifikací vyžaduje velmi přesnou znalost problematiky návrhu ozubení a je mnohem
těžší než výpočet ozubení při znalosti základních vstupů. Proto je tato diplomová práce velmi
přínosná. Práce odpovídá jak časově, tak svou náplní diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
Byl zpracován přehled planetových převodů z hlediska jejich kinematiky a silového zatížení
jednotlivých členů. Byla zpracována rešerše manuálních převodovek ZF pro nákladní automobily a
analyzováno planetové soukolí převodovky ZF 16S 2530TO. Byly identifikovány kola tohoto
planetového soukolí, vyhodnocena jejich přesnost a vypočítána jejich geometrie. Byl proveden a
vyhodnocen pevnostní výpočet tohoto planetového soukolí. Byly provedeny pevnostní kontroly
dalších rozhodujících částí planetového soukolí. Byl vysvětlen chod planetového soukolí při
synchronizaci a chod mimo záběr. Tato diplomová práce může sloužit jako podklad pro konstrukci
planetového soukolí manuálních převodovek nákladních automobilů.

3. Původnost práce
Práce je podle kapitol vyvážená. Forma zpracování odpovídá diplomové práci a je na patřičné úrovni.
Práci lze pokládat za vlastní dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Byly dodrženy formální zásady pro vypracování diplomových prací. Výkresová dokumentace je
zpracována formálně správně podle současných norem. Na velmi dobré úrovni je také grafická
úprava práce.

5. Dotazy na studenta
1. Mohl by jste upřesnit určení úhlu sklonu pomocí programu AutoCad na str. 26?
2. Konzultoval jste pevnostní výpočty v TATŘE? Jaký měli názor na výsledky?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil všechny body zadání práce a projevil velmi dobré
odborné znalosti v oblasti této problematiky.
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Ostrava, 28.05.2015 doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D.


