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1. Problematika práce
Hřeblové dopravníky jsou velmi důležitou součástí dopravy uhlí v hlubinných dolech. Na správném
nadimenzování jejich pohonu závisí celá řada čiností při dobývání uhlí. Jejich případná výluka musí
být co nejkatší. Tato diplomová práce má tedy úzkou návaznost na praxi. Zadání plně odpovídá
odborně i časově diplomové práci.

2. Dosažené výsledky
Na úvod byla provedena rešerše pohonů hřeblových dopravníků. Byla zvolena koncepce řešeného
pohonu a zkontrolováno dimenzování poháněcího motoru a převodovky. Dále byly zkontrolovány
kryt zubové spojky, připevňovací šrouby a pero pro přenos krouticího momentu. Na závěr byla
zkontrolována zubová spojka. Diplomová práce může sloužit jako podklad pro výrobu pohonu tohoto
typu.

3. Původnost práce
Jednotlivé kapitoly diplomové práce jsou vyvážené. Koncepce pohonu je originální a má přínos v
tom, že se nemusí při opravě pohonu demontovat poháněcí buben s řetězovými koly.

4. Formální náležitosti práce
Byly dodrženy formální zásady pro vypracování diplomových prací. Výkresová dokumentace je
zpracována formálně zprávně podle současných norem. Na velmi dobré úrovni je také grafická
úprava práce. V práci se však vyskytují některé formální chyby, jako je překlep na str. 3, různá výška
písma na str. 8, zmatek v číslování obrázků (obr. 2.11 až obr. 2.13), neodsazené označení vzorců
(3.14, 3.26).

5. Dotazy na studenta
1. Uvažoval jste při volbě převodovky také s možností přetížení vlivem záběrového krouticího
momentu?
2. Při utažení matice je vyvozena také osová síla. Ta se při výpočtu šroubu na str. 44 nezapočítává?

6. Celkové zhodnocení práce
Práci doporučuji k obhajobě, protože student splnil všechny body zadání práce a projevil velmi dobré
odborné znalosti v oblasti této problematiky.
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