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1. Dosažené výsledky
Práce je celkem přehledná, kapitoly na sebe navazují. Práce obsahuje základní výpočty a rešerši dané
problematiky. Výpočty jsou však mnohdy nepřehledné. Postrádám rovněž celkové schéma
hydraulického obvodu a jeho základní parametry a popřípadě také jeho řízení. Výstupem je
konstrukční řešení, které je využitelné v praxi.

2. Problematika práce
Diplomová práce obsahuje návrh vyrovnávání podvozku kolesového rypadla KK-550 z pomocí dvou
hydraulických přímočarých motorů. Návrh je podložen pevnostními a dalšími funkčními výpočty. Na
počátku vycházel ze dvou variant – respektive tvarů teleskopické části vyvažování, avšak čtvercový
průřez byl dle mého názoru naprosto nereálný. Téma je aktuální a vychází z požadavků firmy NOEN,
a.s.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student dané téma řešil samostatně s využitím firemních podkladů. V průběhu práce komunikoval s
především s konzultantem. Přístup k práci byl relativně zodpovědný.

4. Formální náležitosti práce
Text práce by bylo mnohdy vhodné doplnit relevantními obrázky a schématy. Některý popisný text je
z mého pohledu nepřesný a tudíž zavádějící či neúplný a navíc občas doprovázený nekvalitními
obrázky. U obrázku 3.11 se jedná o koleso polokomorové a ne bezkomorové. V kapitole 4 by bylo
vhodné více rozepsat smysl a princip vyrovnávíní horní stavby – rozepsat kapitolu více o vazbách
mezi spodní a horní stavbou, o excentricitě těžiště horní stavby apod. Tvar oka pístnice na obr. 5.5
není shodný s tvarem oka pístnice na obr. 5.4b. Některé výkresy by mohly mít vhodnější měřítko –
mnohdy jsou některé detaily zbytečně malé a tudíž nečitelné. Nejasné výpočty v kapitole 5.5 a v
kapitole 5.6 – zde se jedná především o momenty setrvačnosti. Rovněž není jasné, odkud jsou u
výpočtů brány dovolené hodnoty.

5. Dotazy na studenta
Jaký je nominální tlak v systému?
Jaká je hmotnost stroje?
Vysvětlite pojmy: Modul průřezu ohybu na vnějším/vnitřním vlákně + Napětí na vnějším/vnitřním
vlákně.
Odkud jsou brány hodnoty tabulek 5.2 a 5.3?
V jaké poloze vůči spodní stavbě stroje je kolesový výložník na obr. 5.3 (k tabulce hodnot 5.1) a
kudy je veden souřadnicový systém?

6. Celkové zhodnocení práce
Práce dle mého názoru svědčí o dostatečných znalostech a schopnostech studenta.
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