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1. Problematika práce
   Cílem práce bylo provedení rekonstrukce stávajícího standu na testování chyby záběru ozubených
kol. Rekonstruován měl být zejména systém vyvozování točivého momentu na testovaných kolech na
principu natáčení korunového kola planetové převodovky pomocí hydromotoru a šnekového převodu.
   Odborná i časová náročnost práce byla poměrně vysoká, neboť vyžadovala i rozbor silových a
momentových účinků stávajícího standu.

2. Dosažené výsledky
   Výsledkem práce studenta je konstrukční návrh na rekonstrukci výše uvedeného standu. Součástí
práce je i výkresová dokumentace. Konstrukce pohonu bude aplikována na tento zkušební stand.
   Postup výpočtů momentů (vztahy 23...28) jsou pro mne poněkud nepřehledné. V prvním z nich se
objevuje moment 400 000 Nmm bez uvedení důvodu. Navíc neměl by vztah 23 obsahovat i ztráty v
ozubení?
   Výpočtová životnost uvedená na str. 35 je poněkud předimenzovaná, já předpokládám dobu
provozu šneku max. 0,5 hodiny při celodenním provozu standu.

3. Původnost práce
Proporce jednotlivých částí práce jsou přiměřené řešené problematice. Práce je přehledná a jasná.
Práci je možno považovat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována formálně správně a přehledně. Neobsahuje žádné významné chyby či opomenutí.
Vnější úprava i grafické přílohy jsou přehledné a dobře zpracované.

5. Dotazy na studenta
   Požadovaný točivý moment hydromotoru je 129,4 Nm, navržený hydromotor 525 Nm. Jak
uvažujete provést regulaci vyvozovaného točivého momentu na měřených kolech a uvažoval jste o
nějakém pojištění proti překročení maxiálního momentu?
   Str. 19 - Uvádíte, že "...šnekový převod je samosvorný...". To není vždy pravda, můžete své tvrzení
upřesnit?
   Str. 35 - Proč jste zvolil právě převodový poměr 22,5?
   Str. 49 - Zvolil jste spojku s lícovanými šrouby. Nestačila by provozně výhodnější spojka s
normálními šrouby a přenosem momentu třením mezi přírubami spojky?
   Str. 51 - Pro utažení matice požadujete utahovací moment 2,1 Nm, což se dá vyvodit prsty.
Opravdu budou šrouby takto utaženy?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce svědčí o dobrých inženýrských schopnostech studenta v dané oblasti strojírenství.

Práci doporučuji k obhajobě.
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