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1.Problematika práce
Diplomové práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického stavění výstupní štěrbiny u jedno  

vzpěrného čelisťového drtiče používaného zejména v kamenolomech pro drcení kameniva. V práci 

jsou popsány používané způsoby drcení materiálu. Vhodně je proveden také přehled a popis 

čelisťových drtičů. Ke stavění štěrbiny jsou navrženy dva protisměrně uložené stavěcí klíny 

zasouvané a vysouvané hydraulickými válci. Součástí návrhu je dále nahrazení dvou pružin 

hydraulikou, která tlačí kyvadlo ke vzpěrné desce. Jsou provedeny analytické a MKP výpočty všech 

čepů a návrh a kontrola šroubů upevnění držáku hydromotoru k rámu stroje. Zadání problému je 

aktuální, vycházející z požadavku firmy DSP Přerov s.r.o, a odpovídá náročností a rozsahem 

diplomové práci.
2.Dosažené výsledky

Dosažené výsledky odpovídají zadání a lze je využít k inovaci drtiče DC 130x105.   

3.Původnost práce
Jednotlivé kapitoly diplomové práce jsou vyvážené, zpracované ve vhodné formě. Práci lze pokládat 

za dílo studenta.

4.Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace je zpracována podle současných norem. Na dílenských výkresech čepů 

nejsou správně zakótovány otvory pro závlačky a drážky pro pojistné kroužky. U čepu 5 je nesprávně 

uvedena délka polotovaru. Text práce je správně členěný, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují. Rovnice nejsou značeny. Přílohy jsou seřazeny v opačném sledu. Při návrhu bočních 

hydromotorů je kontrolován tlak při zasouvání pístu s tlakem potřebným pro tlačení klínu. U 

hydromotorů nahrazující pružiny je správný. Na str. 40 je chyba u volby dovoleného tlaku. Obr. 4.3 

je tabulkou. Návrh a výpočet šroubů na str. 49 není správný. Neuvažuje zachycení posouvající síly 

spojem, výpočet tahu ve šroubu zcela chybně nerespektuje tuhosti šroubů a přírub a neuvažuje 

namáhání šroubů na krut.

5.Dotazy na studenta
Dávají navržené boční hydromotory při zvětšování štěrbiny dostatečnou sílu k uvolnění zaklínění - 

samosvorného sevření klínů, kdy navíc plocha pístu je zmenšena o pístnici? Jaký je rozdíl mezi 

silami potřebnými k tlačení a tažení klínů?

6.Celkové zhodnocení práce
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil zadání práce a prokázal odborné 

znalosti a schopnost samostatné konstrukční práce.
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