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1. Dosažené výsledky
Diplomant splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu. Provedl konstrukční návrh pohonné
stanice pro rekonstruovaný jednobubnový pásový dopravník s vyšším dopravním výkonem firmy
RPS Ostrava a.s.
Uspořádání a konstrukční řešení pohonu je klasické, v současnosti nejvíce používané. Motor a
průmyslová kuželočelní převodovka, které jsou spojené pružnou spojkou, jsou upevněny na
samostatném nosném rámu. Pohonná jednotka je zavěšena na hřídeli hnacího bubnu a podepřena
nohou upevněnou v základním rámu. Návrh jednotky vychází z výpočtu pásového dopravníku podle
ČSN 26 3102. V konstrukčních výpočtech diplomant správně aplikoval vztahy statiky, pružnosti a
pevnosti a zavedené postupy návrhu a kontroly strojních součástí. Součástí návrhu je podrobná
pevnostní (statická, dynamická) a deformační kontrola hnacího hřídele a svarů bubnu. Mnohé
výpočty jsou provedeny MKP. V příloze navíc jsou provedeny napěťově deformační analýzy MKP
základního a nosného rámu, hnacího hřídele a bubnu. Výkrsová část je vypracována na solidní úrovni
a obsahuje sestavu pohonné stanice s kusovníkem, podsestavu svařovaného nosného rámu a dílenský
výkres hřídele hnacího bubnu.

2. Problematika práce
Problematika práce je velmi aktuální, vázaná na praxi. Je rozsáhlá a náročná jak po stránce odborné,
tak časové.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant přistupoval k řešení práce zcela samostatně, zodpovědně, plně využíval konzultace, byl
iniciativní.

4. Formální náležitosti práce
Po stránce formální je práce vypracována pečlivě a přehledně s řadou původních pečlivě
vypracovaných obrázků. Struktura a sled jednotlivých kapitol jsou vhodně zvoleny a na sebe logicky
navazují.

5. Dotazy na studenta
Jaké změny v pohonné stanici dopravníku by si vyžádala doprava uhlí v nehorizontálním směru?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost samostatné konstrukční práce s využitím počítačové podpory, platných
norem a firemních katalogů. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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