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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a 

návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové): 

Předložená práce řeší problematiku drcení rozpojené horniny na špičce kolesového 

výložníku dobývacího velkostroje při těžbě skrývky a uhlí na povrchových lomech. 

V této bakalářské práci student nejprve provedl podrobný přehled problematiky 

zdrobňování a vlivy fyzikálních a mechanických vlastností drcených hornin, jako je 

pevnost v tlaku,tahu,smyku a ohybu ,dále vliv tvrdosti,křehkosti a plasticity, na 

drcení. V další části práce jsou uvedeny důvody nasazení drtících zařízení na 

kolesových rypadlech a podrobně popsána místa zařazení drtících zařízení do 

dopravních cest kolesových rypadel. Pro navržený konstrukční návrh 

jednorotorového provedl student základní výpočet výkonu pohonu .V příloze práce je 

přiložena výkresová dokumentace Rotoru kruhadla a Držáku zubů drtiče.Zadání 

práce je  náročné , zvláště po stránce časové.  

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení, 

experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití): 

Bakalářská práce splňuje zadání. Při výpočtu výkonu pohonu drtiče student 

předpokládal, že drcené horniny nebudou mít větší pevnost v tlaku než má velmi 

pevné uhlí . Dimenze drtících prvků rotoru však musí však musí vyhovovat větší 

pevnosti z titulu drcení proplástků, které se v těžené hornině vyskytují .Z titulu 

naakumulované energie v setrvačnících rotoru budou skutečné síly na jeden zub 

výrazně větší. Po výpočtu výkonu drtiče 358,3 kW měl být stanoven příkon 

elektromotorů. Předložená bakalářská práce je z titulu snížení poruchovosti 

kolesových rypadel vysoce aktuální a umožňuje praktické využití.  
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3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma 

zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta): 

Nejobsáhlejší částí práce je část "Drtící zařízení na kolesových rypadel" a část 

"Přehled problematiky rozpojování ". Forma zpracování bakalářské práce je 

strukturálně správná a jednotlivé části práce na sebe navazují .Bakalářskou práci lze 

považovat za dílo studenta . 

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu 

FS_SME_05_003 „Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce“, dále chyby a 

opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce 

odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům): 

Při zpracování této práce byly dodrženy "Zásady pro vypracování diplomové 

(bakalářské) práce" z 18.11.2011 . K práci mám tyto připomínky formálního 

charakteru: 

str.10 - tab.1 uvedeno chybně 100 mikrornů 

str.16 - Tato zkouška není příliš požívána. 

str.22 - Kickovy a Bondovy teorie 

str.27 - Rotory jsou uloženy vodorovně a souose s pásovým dopravníkem 

str.28 - Drtící výkon je 5 000 m3 sypané zeminy 

str.29 - Odtud vyplývá hlavní význam …. 

str.32 - měrná rozpojovací síla 150 kN/m 

Zpracovaná výkresová dokumentace odpovídá platným normám a její rozsah 

odpovídá zadání bakalářské práce. 

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce, 

nezbytný bod posudku): 

- Jaké jsou výhody a nevýhody tangencionálního drtiče oproti drtiči s rotory, 

uloženými souose s pasovým dopravníkem? 

- Z jakého důvodu jsou kotouče drtícího rotoru pootočeny o 30 °? 

- Co je to drtící poměr? 

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě): 

Bakalářská práce p.Minarika obsahující 43 stránek textu a 3 přílohy je zpracována 

na dobré  úrovni , která svědčí o jeho dostatečných odborných znalostech a 

schopnostech. Lze konstatovat , že veškeré požadavky na bakalářskou práci byly 

splněny , a proto doporučuji tuto práci k obhajobě. 
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Celkové hodnocení práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

dobře. 
 

  
  

V 

Litvínově dne 31.května 2012 
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