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1. Problematika práce
Problematika diplomové práce je aktuální s návazností na praxi. Diplomová práce se zabývá návrhem
lamačky starých opotřebovaných kolejnic. Úvod práce je věnován popisu kolejnice a materiálu.
Následuje stručný popis technologie lámání kolejnic a rešerše lamaček kolejnic na trhu podle
informací z internetu. Samotnému konstrukčnímu řešení předchází specifikace požadavkového listu,
konstrukční koncepce, morfologických matic lamačky, podavače, několika variant hlavních uzlů
podavače a pracovního cyklu. Konstrukční návrh stacionární lamačky je obdobný provedení lamaček
kolejnic současných výrobců. Je popsán pomocí výstižných a kvalitních 3D obrázků. Skládá se z
lámací části s hydraulickými válci Rexroth – lámací, vrubovací a přidržovací, dále podavače s
řetězovým dopravníkem poháněným elektromotorem s převodovkou a obslužné části s rozváděčem a
hydraulickým agregátem.  V následující kapitole je vypočítána síla potřebná na zlomení kolejnice,
vrubovací a přidržovací síla, jsou provedeny kontroly čepů HV, nosných předepjatých šroubů
spojující horní a spodní část lamačky, svarů a šroubů bočnice a výztuh. Dále jsou provedeny výpočty
podavače, návrh převodovky KTM TOS Znojmo a elektromotoru Siemens, pevnostně deformační
analýza MKP svařeného lamače a výpočet výkonu elektromotoru hydraulického agregátu.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání diplomové práce a lze je prakticky využít k výrobě lamačky
kolejnic. Konstrukční návrhy jednotlivých dílů jsou vhodně řešeny včetně příslušných výpočtů,
katalogů a obrázků.  Z hlediska bezpečnosti exponované součásti a spoje byly pevnostně
kontrolovány.

3. Původnost práce
Práci lze pokládat za dílo studenta. Proporčně je vhodně členěna a forma zpracování odpovídá
diplomové práci.

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace je zpracována na vysoké úrovni, formálně správně podle současných norem.
Nesprávně jsou všechny výkresy nazvány stejně „Lamačka kolejnic“.  Na velmi vysoké úrovni je také
grafická úprava práce s mnoha kvalitními a výstižnými obrázky. Práce je rozsáhlá a přitom přehledná,
správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Text je bez gramatických chyb. Je
použito velké množství odpovídající literatury.

5. Dotazy na studenta
1. Vypočítejte pro předpokládanou životnost a provozní parametry lamačky celkový počet lomů
kolejnic.
2. S ohledem na celkový počet zátěžných cyklů HV nebudou staticky počítané svary a šrouby
namáhané na únavu materiálů?
3. Vysvětlete princip výpočtu předepjatého šroubu na únavu materiálu.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil zadání práce a prokázal odborné
znalosti a schopnost samostatné konstrukční práce.
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