
Hodnocení diplomové práce – oponent

Autor hodnocení: doc Květoslav Kaláb
Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Josef Jurman, CSc.
Oponenti: doc Květoslav Kaláb
Téma: Naklápění hydraulických podpěr u mobilních jeřábů
Verze ZP: 1
Student: Bc. Marek Gorgol

1. Problematika práce
Problematika práce je velmi aktuální, vázaná na praxi. Diplomant navrhl naklápění stabilizačních
podpěr mobilního nakládacího jeřábu WM 195 firmy Ostroj alterativně pro 3 naklopení a to o 30, 40
a 180 stupňů. Přitom vycházel z konstrukcí podobných jeřábových podpěr několika současných
výrobců. Jeřábová podpěra se skládá z příčníku - uzavřeného rámu svařovaného z plechů,
svařovaného rámu (podpěr) hydraulicky výsuvného z příčníku a nohy s hydraulickým válcem, která
je bez větších úprav převzata z menšího jeřábu WM 145. Automatické naklopení nohy o 30 a 40
stupňů je ralizováno plechovou vačkou upevněnou k příčníku pomocí šroubů, naklopění o 180 stupňů
provádí hydraulický válec pomocí článkového řetězu a řetězového kola víka. Součástí práce je také
návrh hydraulického obvodu ovládacího naklopení o 180 stupňů. Výpočetní kontroly se týkají
kritických průřezů příčníku a rámu, svaru na čele podpěry a nohy na vzpěr. Výkrsová část je
vypracována na solidní úrovni a obsahuje sestavu jeřábové podpěry a detaily naklopení s kusovníky a
dílenský výkres válečku.

2. Dosažené výsledky
Diplomant splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu. Konstrukční návrh je založen na
podrobném 3D modelu, ze kterého jsou pak postupně vyňaty a slovně popsány jednotlivé součásti.
Návrhům jednotlivých částí či uzlů tak schází bežná konstrukční vyobrazení, řezy, rozměry
kótováním, podrobnější rozbory, např. tvaru vaček a vyšetření kinematiky mechanismu naklápění.
Také jednoduchým konstrukčním výpočtům, kterých je v práci poskromnu, schází potřebné,
vysvětlující obrázky, např. svary a jejich provedení (tupý, koutový, čelní, boční, nosné průřezy atd.),
působící sily a momenty aj.. Vztah 4.11 na str. 46 není správný. Velmi vhodná by byla napěťově-
deformační analýza MKP rámů. Nicméně práci lze využít v praxi pro tvorbu výrobní výkresové
dokumentace.

3. Původnost práce
Práce není vyvážena. Popisu vlastního řešní je věnováno nadmíru stran a to 24. Třem výpočtům jen 7
stran. Přestože konstrukční návrh vychází či upravuje již existující jeřábové podpěry, je původní a lze
ji celou pokládat za praci studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je vypracována pečlivě s řadou kvalitních, původních obrázků. Sled jednotlivých kapitol je
vhodně zvolen a kapitoly na sebe logicky navazují. V textu se však používají stejné názvy pro různé
součásti, např. názvem podpěra se označuje rám, příčník, celek aj. a ztrácí se tím srozumitelnost
textu. V kap. 2, kde je prováděn průzkum trhu, většinou nejsou uváděné zdroje, firmy. Použitá
literatura je nedostatečná, prakticky žádná.

5. Dotazy na studenta
Proveďte správný, podrobný výpočet svaru kap. 4.2. Co jsou převodní součinitelé, jaký mají význam,
na čem závisí a kde jsou určeny?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost samostatné konstrukční práce s využitím počítačové podpory.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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