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1. Dosažené výsledky
Co do obsahu a rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována seznámení s řešenou
problematikou lámání kolejnic, rešerši stávajícího stavu. Další část je věnována variantám řešení
jednotlivých uzlů kde diplomant postupuje metodickým způsobem. Následuje popis koncepce
navrhovaného konstrukčního řešení zadaného zařízení a výpočtová část práce kde jsou uvedeny
výpočty hlavních parametrů a exponovaných konstrukčních uzlů navrhovaného zařízení – výpočet
síly na zlomení kolejnice, kontrola čepů a šroubů, svarů a horních výztuh, určení hlavních parametů
hydraulického agregátu a výpočet hlavních uzlů podávacího zařízení včetně MKP výpočtů.
Výsledkem práce je variantní návrh konstrukce lamačky kolejnic. Projekčně-konstrukční řešení
navrhované v práci může sloužit jako výchozí dokumentace pro konečný návrh zařízení.

2. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout zařízení pro lámání kolejnic jako kovového odpadu. Téma práce
je aktuální protože recyklaci odpadů se přikládá stále větší důležitost a práce se zabývá návrhem
zařízení, jehož různé konstrukce se běžně používají v praxi a z hlediska konstrukce se hledají nová
mobilnější a ekonomičtější řešení těchto strojů. Po stránce odborné a po stránce časové náročnosti
zpracování téma plně odpovídá náročnosti závěrečné práce pro daný typ studia. V rámci vypracování
závěrečné práce diplomant zpracoval:
- přehled současného stavu řešené problematiky, návrh a zhodnocení variant řešení jednotlivých uzlů,
- popis funkce vybraných částí navrhovaného zařízení doplněný potřebnými výpočty,
- projekční návrh kompletní lamačky kolejnic,
- detailní konstrukční propracování určených konstrukčních uzlů,
- výkresovou dokumentaci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant přistupoval k vypracování diplomové práce po celou dobu samostatně, velmi odpovědně a
aktivně. Připomínky vedoucího závěrečné práce respektoval. Pravidelně konzultoval postup a
dosažené výsledky a návrhy.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské)
práce". V tomto smyslu jsem v práci nenalezl žádná závažná opomenutí či chyby. Práce je
zpracována přehledně s odpovídající vnější úpravou, i když se objevují jisté formální chyby:
str.11 - značení jednotek [-],[mm] - doporučuji [1],[m],
- Seznam označení není řazen dle požadavků
Str.33 – nadpis „Stanovení podavače lamačky“ lépe nahradit nadpisem „Návrh podavače lamačky“
Str.35 – překlep „vyplívá“, má být „vyplývá“.

Přílohy jsou zřetelně označeny a řazeny v daném pořadí, pokud se týká samotné výkresové
dokumentace (výkresy mimo vázaný text), je zpracován samostatný seznam s uvedením čísel a názvů
výkresů. Výkresová dokumentace je zpracována přehledně a v požadovaném rozsahu. Pokud se týká
kvality zpracování výkresové dokumentace, pak mám následující připomínky:

Názvy pohledů, řezů atd. jsou uvedeny v angličtině - mají být v češtině.
Značky drsnosti jsou silnou čarou,

výkres LAMACKA KOLEJNIC list 01:
- text nad razítkem - bez diakritiky,



- oka transportních závěsů v nepřirozené poloze,

výkres LAMACKA KOLEJNIC list 02:
- netypické zobrazení hlav šroubů a matic (G-G),
- jestliže 8 listů A4 je kusovník, pak by měl být opatřen rohovým razítkem,

výkres LAMACKA KOLEJNIC list 03:
- není kotována hloubka díry v řezu B-B,
- v půdoryse jsou u čepu lámacího válce dvě základny pro kotování tolerancí tvaru a polohy,
- v rohovém razítku není hmotnost,

5. Dotazy na studenta
Str.30 – vysvětlete pojem „Nástavba k primárnímu stroji“ – jaký je to typ zařízení ?
Str.32 – vysvětlete co znamená pojem “svěrné přidržení“ u varianty 3 v tabulce 14 ?
Str.35 – jak jste přišel k číslům v řádku „Cyklus“ v posledním řádku tabulky 18 ?
Str.40 – jak je upevněn Vrubovač k Držáku vrubovače?
Str.44 – vysvětlete co znamená pojem “hydrokabel“ obrázek 23 ?
Str.63 – kontrolujete tlak v závitech v závrtném šroubovém spoji ?
Jak budete transportovat dopravník a skříň ovládací sestavy ?
Z jakého materiálu je pouzdro pozice 1.008 (řez C-C, výkres LAMACKA KOLEJNIC-02) ?
Str.81-82 - zkoušel jste zjemňovat výpočtovou síť v místech kde se projevily špičky napětí ?
Proč jste na str. 51 neurčil redukované napětí pro namáhání čepu ?
Bylo by vhodné provést svar spojující přírubu (poz. 01.115 – výkres list 02) a boční desku (poz.
01.112 – výkres list 02) z obou stran ?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes některé, výše specifikované, nedostatky je výpočtová i výkresová část diplomové práce,
vypracována důsledně a přehledně. V závěru lze konstatovat, že diplomant se důkladně seznámil s
řešenou problematikou a prokázal své odborné znalosti a dovednosti a schopnost samostatně řešit
zadaný úkol. Předložená diplomová práce, dle mého názoru, plně splňuje požadavky na ní kladené.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 05.06.2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


