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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky práce odpovídají zadání a lze je prakticky využít. Navržené úpravy jsou vhodné a
správně počítané. Z hlediska bezpečnosti a životnosti důležité součásti byly pevnostně kontrolovány.

2. Problematika práce
Problematika diplomové práce je aktuální s návazností na praxi. Úkolem práce je návrh
konstrukčních úprav nosného řetězu vlečníku za pecí na trati SJV firmy ArcelorMittal Ostrava, které
vedou ke zvětšení životnosti drahého řetězu. Úvod práce se stručně zabývá dopravními řetězy a
popisuje základní typy dopravních řetězů firem Tsubaki a Řetězy Vamberk. Vhodně je také zařazena
rešerše maziv určených do hutních provozů. Dále je proveden popis konstrukčního provedení
současného nosného řetězu, způsobu jeho mazání a maziva, provozních podmínek a vyskytujících se
problémů v provozu. Současně je ukázána doprava kontislitku řešenými nosnými řetězy. Byly
navrženy celkem 4 úpravy řetězu: 1. materiál kladky byl změněn ze 14220 na Hardox 400, 2. bylo
navrženo občasné domazávání vnitřku řetězu pastou, 3. bylo navrženo trvalé mazání povrchu řetězu
olejem pomocí centrálního mazacího systému, 4. byl navržen nový způsob zajištění bočních desek a
čepu.  Dále byla modelována MKP teplota řetězu v dotyku s kontislitkem. Pevnostně byl
zkontrolován čep řetězu. Práce odpovídá náročností a rozsahem diplomové práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant byl velmi aktivní, konzultací jak ve firmě, tak ve škole, využíval v dostatečné míře a
prokazoval samostatný a zodpovědný přístup k řešení práce.

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace zahrnuje kompletní výrobní dokumentaci, zahrnuje mnoho dílenských
výkresů součástí, je zpracována formálně správně podle současných norem. Na vysoké úrovni je také
grafická úprava práce s kvalitními a výstižnými obrázky. Práce je přehledná, správně členěná,
jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Text je bez gramatických chyb. Je použito velké
množství odpovídající literatury.

5. Dotazy na studenta
Jakými způsoby lze ověřit výsledek modelování MKP teploty řetězu?
Je z hlediska opotřebení otvoru kladky kontrola na otlačení rozhodující - vztah (6.10.2) na str. 42.
Jaká kontrola by byla vhodnější?

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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