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1. Problematika práce
Předmětem diplomové práce je návrh pohonu podvěsného řetězového dopravníku. Navržený pohon
se skládá z převodového motoru a dvou řetězových převodů. První řetěz je standardní válečkový
řetěz, druhý řetěz je speciální řetěz s unášeči. Návrh se zaměřuje především na konstrukční výpočty a
to zejména těchto dvou řetězů s využitím standardního postupu. Stanovuje také potřebnou tahovou
sílu dopravního řetězu, vhodný motor a zabývá se výpočtem čepu na ohyb, koutového svaru jeho
uchycení a valivých ložisek. Zadání problému je aktuální, vycházející z potřeb firmy Fapros družstvo
a odpovídá náročností a rozsahem diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání a lze je prakticky využít.

3. Původnost práce
Jednotlivé kapitoly diplomové práce jsou vyvážené. Práci lze pokádat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace je zpracována podle současných norem. V textu práce zcela chybí jakékoliv
informace či popis konstrukčního provedení navržené skříně a jejího upevnění, spojů, hnacího řetězu
a způsobu napínání a mazání a mazivu řetězů.
V textu jsou gramatické chyby, např. kroutící moment, a další násedující chyby.
Výpočet v kap. 6.7 není proveden podle uváděné literatury ale podle jiné, ze které je také přebraný
obrázek.
Vztah (7.4) na str. 42 - nejedná se o výslednou ale obvodovou rychlost.
Znázornění ozubení hnacího a hnaného kola na obr. 6.3 str. 39 je zcela jiné od provedení skutečných
kol.
Součást na obr. 7.2 str. 42 označená jako deska je na výkrese řetězu značena jako plech.
Ve vztahu (7.7) na str. 43 chybí účinnost řetězového převodu.
Na výkrese Kolo1 chybí na některých plochách drsnost opracování.
Na obr. 8.2 na str. 50 kontrolovaný průřez čepu není kótován.
Součinitelé k3 a k4 na str. 51 se správně nazývají převodní součinitelé.
Na str. 51 součinitel tloušťky koutového svaru se nerovná jedné, chybně je také uvedeno příslušné
kritérium.
Řeťezová kola 3,4 nemohou zabírat s příslušným hnacím řetězem.

5. Dotazy na studenta
1. Proč řeťezová kola 3,4 nemohou zabírat s příslušným hnacím řetězem?
2. Vysvětlete, jak jste řešil zabránění zpětného chodu dopravníku.
3. Zohlednil jste ve výpočtu ložisek skutečnost, že vnější kroužek se otáčí a vnitřní kroužek je
nehybný? V případě že ne, jak by jste postupoval ?

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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