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1. Dosažené výsledky
Dosažené výsledky odpovídají zadání práce a lze je ihned použít k výrobě pohonu hřeblového
dopravníku. Konstrukční návrhy s příslušnými výpočty se opírají o mnohaleté zkušenosti firmy
Ostroj Opava z provozu hřeblových dopravníků v dolech při těžbě černého uhlí. Byly použity
výpočty MKP programu Ideas a výkresová dokumentace byla vytvořena v programu Solid Edge ST3.

2. Problematika práce
Předmětem diplomové práce je pohon hřebového dopravníku. Do pohonu je nově navržena zubová
spojka s krytem, na který je zavěšen celý pohon. Nová zařízení umožňují, že při opravě řetězového
bubnu a jeho částí, které jsou v provozu značně namáhány a podléhají opotřebení a poruchám, pohon
zůstává v pracovní poloze a není potřeba jeho pracné demontáži v porubu. Před vlastním návrhem,
diplomant vhodně popsal různá konstrukční provedení, výhody či nedostatky současných pohonů
několika firem, včetně fy Ostroj Opava.  Výpočet předmětného dopravníku je proveden podle ON 44
5721. Byly zvoleny základní standardní, průmyslové části řetězového úseku, tj. řetěz, hřeblo,
planetová převodovka, pružná spojka a elektromotor. Potřebný výkon pohonu byl také určován v
závislosti na úklonu porubu. Navrženy a vypočteny byly také všechny příslušné spojovací prvky, tj.
upevnění krytu k rámu poháněcí stanice a převodovce a spojení hřídele řetězového bubnu s
převodovkou pomocí zubové spojky. Zadání problému odpovídá náročností a rozsahem diplomové
práci.

3. Přístup studenta k řešení práce
Diplomant prokazoval již nabyté konstrukční zkušenosti, značnou samostatnost a konzultace využíval
přiměřeně v potřebné míře.

4. Formální náležitosti práce
Bohatá výkresová dokumentace je zpracována na vysoké úrovni podle současných norem. Na velmi
vysoké úrovni je také grafická úprava práce s potřebnými obrázky. Práce je přehledná, správně
členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.

5. Dotazy na studenta
Nově navržené zařízení se v pohonu dopravníku upevňuje pomocí šroubů, běžných podložek a matic.
Nedochází v provozu k jejich samovolnému uvolnění? Jaká pojištění šroubových spojů se v
současnosti používají a která z nich, by byla vhodná k zajištění spojů nosného krytu v pohonu
dopravníku?

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