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1. Problematika práce
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 - rešerši aktuální nabídky řetězů pro dopravní a manipulační zařízení. Další část je
věnována zhodnocení aktuálního stavu nosného řetězu. Následuje nejrozsáhlejší část práce, což je
výpočtová část práce kde jsou uvedeny jednotlivých konstrukčních úprav, výpočty vybraných
parametrů nosného řetězu a jeho exponovaných konstrukčních uzlů. Výsledkem práce je návrh
konstrukčních úprav stávajícího nosného řetězu.

2. Dosažené výsledky
Úkolem diplomanta bylo navrhnout konstrukční úpravy stávajícího nosného řetězu s ohledem na
problémy při jeho provozování. Téma práce je aktuální, protože se jedná o téma zadané z praxe
firmou ArcelorMital Ostrava. 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:
- úvod do problematiky - přehled současného stavu nabídky řetězů pro dopravní a manipulační
zařízení,
- zhodnocení stavu aktuálně prvozovaného nosného řetězu,
- výpočtovou část ,
- návrh konstrukčních úprav,
- detailní konstrukční propracování odvalovací kladky včetně vnitřní a vnější spony a nosných desek,
- výkresovou dokumentaci.

3. Původnost práce
Vzájemná proporce jednotlivých částí diplomové práce odpovídá náročnosti a důležitosti v rámci
řešení celé diplomové práce. Při zpracování práce student vycházel a používal literární zdroje, které
uvedl v seznamu použité literatury - odkazy na tento seznam jsou vesměs uvedeny v textu.
Předloženou diplomovou práci lze pokládat celou za dílo studenta.

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.8-9 - značky nejsou seřazeny dle doporučení,

místo označení jednotek například [-], [mm] - doporučuji [1], [m],
str.38 - na obrázku 6.7.1 je návrh čtvrté konstrukční úpravy - v textu je psáno "druhé"

V seznamu výkresové dokumentace (výkresy mimo vázaný text), měl být uveden ve tvaru - název a
číslo výkresů. Samotná výkresová dokumentace je zpracována přehledně a v rozsahu odpovídajícímu
náročnosti diplomové práci. Pokud se týká kvality zpracování výkresové dokumentace, pak mám
následující připomínky:

výkres NOSNÝ ŘETĚZ:
- závit se znázorňuje tenkou čarou i přes sražený konec šroubu,
- velikost písma pozic má být větší než u kót,
- vyznačení řezu A-A a B-B má být tenkou čerchovanou čarou,
- chybně znázorněny hlavy šroubů v řezu A-A a B-B,



- měla být znázorněna (tence) kolejnice, po které se odvaluje kladka,
- řez B-B je bez jediné kóty,
- na str.24 uvádíte délku delšího z řetězů 106 článků, ale na výkrese je uvedeno 105
(105x250=26250).

5. Dotazy na studenta
1. Je možné aby se na mazací řetězový olej nelepil prach (dle technického listu tento olej
nevytvrzuje)?
2. Jak se navrhované úpravy promítnou do provozních nákladů a jaké bude srovnání se
stávajícím stavem ?
3. Pokud dojde například k poruše a teplota na nosných deskách bude vyšší (str.34) než max.
doporučená teplota pro použití oleje Loctite 8011 nedojde např. k jeho vzplanutí nebo k rozkladu na
člověku škodlivé látky ?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes některé, výše specifikované, nedostatky a připomínky je výpočtová i výkresová část diplomové
práce, v rámci možností a s ohledem na zkušenosti diplomanta, vypracována vcelku 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, 29.05.2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


