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1. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout konstrukční řešení nového způsobu napínání dopravního řetězu u
daného typu dopravníku včetně návrhu tohoto dopravníku a popisu navrhovaného řešení. Téma práce
je aktuální, protože se jedná o téma zadané z praxe firmou SSI Schäfer s. r. o.. Po stránce odborné a
po stránce časové náročnosti zpracování téma odpovídá náročnosti závěrečné práce pro daný typ
studia. V rámci vypracování závěrečné práce diplomant zpracoval:
- úvod do problematiky - typy používaných řetězů, způsoby napínání,
- popis navrhovaného řešení napínání řetězu,
- výpočtovou část - návrhy a výpočty parametrů jednotlivých konstrukčních uzlů - návrh pohonu,
řetězových kol, hřídele a ložisek,
- výkresovou dokumentaci.

2. 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 - řetězy používané pro dopravní účely, typy napínacích systémů.
Další část je věnována popisu řešeného dopravníku a jeho napínání řetězu a konstrukčním návrhům
nového způsobu napínání řetězu. Následuje nejrozsáhlejší část práce, což je výpočtová část práce
(návrh zkušebního řetězového dopravníku), kde jsou uvedeny návrhy a výpočty parametrů
jednotlivých konstrukčních uzlů, návrh pohonu, motoru, hřídele a ložisek. Obsahem je i kapitola, ve
které student hodnotí testování prodlužování řetězu u řetězového dopravníku a kapitola o kontrole
napnutí řetězu. Výsledkem práce je návrh konstrukčního řešení nového způsobu napínání řetězu
dopravníku včetně způsobu jeho kontroly. Návrh je, dle mého názoru, po odzkoušení použitelný v
praxi.

3. Původnost práce
Vzájemná proporce jednotlivých částí diplomové práce odpovídá náročnosti a důležitosti v rámci
řešení celé diplomové práce. V textové části by bylo vhodné podrobněji popsat navržené zařízení jako
celek a zachovat návaznost popisu na výkresovou dokumentaci. Při zpracování práce student
vycházel z vlastních zkušeností a používal literární zdroje, které uvedl v seznamu použité literatury -
odkazy na tento seznam jsou 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:

- seznam značek není seřazený dle doporučení,
- místo označení jednotek například [-], [mm] - doporučuji [1], [m],

str.25  - dvakrát značený vzorec (3)
- není proveden seznam příloh - číslo a název výkresu

Samotná výkresová dokumentace je zpracována v rozsahu odpovídajícímu náročnosti diplomové
práci. Pokud se ovšem týká kvality zpracování výkresové dokumentace, pak mám následující
připomínky:



výkres ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK:
- velikost písma pozic má být větší než u kót,
- nevhodně volený řez F-F v detailu "C",
- výkres měl obsahovat více kot (není například přesně daná poloha poz.3),
- chybně seřazené pozice kusovníku nad rohovým razítkem,

5. Dotazy na studenta
1. Když uvádíte na str.34 že "při použití redukčního článku dochází ke snížení síly na přetržení
řetězu o 20 %" , na jakou hodnotu se tato síla sníží ?
2. Dle čeho jste určil sílu 300N působící na řetěz - str.24 ?
3. str.33 - bude docházet k zahřívání polymerové hlavice napínacího zařízení (obr.57) ? Pokud
ano, bude to mít vliv na velikost ramene valivého odporu ?
4. str.33 - je výpočet valivého odporu řetězu proveden správně ?
5. Jaká bude výsledná rychlost dopravního řetězu ?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes výše specifikované, nedostatky a připomínky je výpočtová i výkresová část diplomové práce
vypracována v rámci možností a s ohledem na zkušenosti diplomanta vcelku srozumitelně.
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.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 29.05.2016 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


