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1. Dosažené výsledky
Práce je celkem přehledná, kapitoly na sebe navazují. Diplomant provedl detailní analýzu problému,
specifikoval základní parametry a požadavky kladené na zámky kladnic jeřábů. Z těchto informací
pak seskupil potenciální principy zajištění kladnic a ty potom aplikoval ve svých variantních řešeních
– těch je celkem pět. Na základě hodnocení jednotlivých variant dle předem stanovených otázek a
kritérií diplomant vybral tu optimální, kterou nadále detailně rozpracoval. Konstrukční návrh podložil
jednotlivými pevnostními výpočty. Na základě potvrzených předpokladů analytickými vztahy
zpracoval výkresovou dokumentaci, která je součástí práce ve formě příloh. V práci mimo jiné velice
kladně hodnotím vlastní náčrty jak principů zajištění kladnic, tak také samotných variantních řešení
zámků a případně dalších doplňujících obrázků použitých v textu, nebo pro výpočet. Výstupem je
konstrukční řešení, které je po detailnější studii využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomant ve své práci provedl návrh uzamykacího systému kladnice námořního jeřábu. V práci je
popsáno základní rozdělení jeřábů, námořních jeřábů používaných v nejrůznějších odvětvích a
konstrukce a provedení výložníků jeřábů. V další části je popsána problematika zajištění kladnice a
háku jeřábů používaných na moři. Konstrukční řešení zámku bylo vybráno z několika navržených
variant. Řešení je v práci detailně rozpracováno a propočítáno. Výsledné řešení je založeno na
zablokování trnu pomocí západky. Západka je poháněna hydromotorem s vratnou pružinou. Celý
mechanizmus je uchycen k vodící trubce umístěné mezi horními kladkami.Téma bylo aktuální a
vycházelo z požadavků firmy Huisman Konstrukce s.r.o.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student dané téma řešil samostatně s využitím firemních podkladů. V průběhu práce pravidelně
komunikoval s konzultantem. Přístup k práci byl zodpovědný.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována dle Zásad pro vypracování diplomové práce. Je přehledná a úplná. Formální
nedostatky jsem neshledal. Některé obrázky mají nevhodné kótování konstrukčních částí a tím jsou
částečně nepřehledné.

5. Dotazy na studenta
Prosím o vysvětlení vztahu 6.26.
Vysvětlete prosím graf 6.1.

6. Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech a schopnostech studenta.
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Ostrava, 31.05.2015 doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.


