
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Vedoucí diplomové práce: prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Oponenti: Ing. Jaroslav Brychcy
Téma: Návrh technologického postupu opravy lanových bubnů v těžebním

průmyslu
Verze ZP: 1
Student: Ing. Jan Mocek

1. Dosažené výsledky
Jako závěry uplatnitelné v praxi mohu jmenovat především vhodnou volbu obložení lanových bubnů,
návrh speciálního nástroje pro obrobení otvorů pro uchycení obložení na lanový buben a pro
vyfrézování drážek pro navíjení ocelového lana těžní klece včetně zpracování výkresové
dokumentace. Úkoly, kladené na diplomovou práci, byly splněny včetně závěrečného technicko-
ekonomického zhodnocení.

2. Problematika práce
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací opravy obložení lanových bubnů používaných v
provozech důlních společností. Z pohledu podrobného zpracování technologického postupu
demontáže starého obložení a návrhu montáže obložení nového patří práce ke zdařilým metodickým
návodům pro inovaci montáží těchto zvedacích zařízení. Z tohoto pohledu je práce pro firmy,
zajišťující tyto služby, velmi aktuální.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení práce byl velmi zodpovědný. Diplomant průběžné kroky konzultoval nejen
se svým vedoucím na půdě VŠB-TUO, ale i u zadávající firmy. Své návthy mohl ověřit i v praxi a
zdokumentovat díky osobnímu zapojení se do demontáže obložení a do následného technologického
zabezpečení opravy lanových bubnů přímo na místě opravy.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce provedena velmi pečlivě. Obsahuje sled logicky navazujících kapitol,
množství vysvětlujících obrázků a rovněž technologický postup montáže je přehledně vysvětlen. V
textu se vyskytuje jen malé množství gramatických chyb a některé neúplnosti v definici parametrů
obrábění, např. u úhlů řezné geometrie tvarové frézy. Přílohy č. 7 až 10 je možné nalézt pouze na
přiloženém CD a na sestavním výkrese je ve srovnání s dílenskými výkresy uveden název dřevěný
hranol vers. obložení bubnu.

5. Dotazy na studenta
1. Jakým způsobem je u těžních lan zajištěno, aby nedocházelo ke kymácení kabiny při odvíjení nebo
navíjení lana po délce lanového bubnu?
2. Jaká byla řezná rychlost frézy při realizaci jednotného obvodu lanového bubnu a šlo by tuto
operaci provádět i jiným způsobem?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor diplomové práce prokázal velmi dobrou znalost řešené problematiky. Sled operací při realizaci
renovace obložení lanových bubnů je proveden velmi podrobně a vychází z aktivní účasti diplomanta
při všech prováděných činnostech. Za největší přínos práce považuji zpracování výkresové
dokumentace použité frézy a velmi pečlivé provedení ekonomické studie pro stanovení ceny celkové
zakázky.
Práci pana Bc. Jana Mocka doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 28.05.2011 prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica


