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1. Problematika práce
Předmětem diplomové práce je návrh stacionárního drtiče litinového šrotu. Jde o aktuální
problematiku - recyklace odpadů bouřlivě rozvíjející zejména v posledních 20. letech. Práce se
vhodně zabývá vlastnostmi a způsoby drcení litiny, ukazuje drtiče z praxe několika významných
firem.  Technický návrh vychází z požadavkového listu a mnoha variantního řešení. Drtící sílu čelisti
zajišťuje navržený hydraulický válec, jehož střední díl byl podroben napěťově-deformační analýze
MKP. Navržen byl také hydraulický válec sklopení drtiče, elektromotor pro pohon víka násypky, čep
pohyblivé drtící čelisti a šroubového jištění uložení hydraulického válce.

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

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

4. Formální náležitosti práce
Výkresová dokumentace je velmi obsáhlá a zpracována formálně správně podle současných norem.
Na sestavném výkrese je však drtič zakreslen v nevhodných pohledech, ne v pracovní či montážní
poloze, což ztěžuje jeho čitelnost. Na velmi vysoké úrovni je grafická úprava práce s mnoha
kvalitními obrázky. Práce je přehledná, správně členěná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Stručně a přitom výstižně jsou popsány zvolený způsob drcení a jeho hlavní části. Text je bez
gramatických chyb, u výpočtových vztahů chybí označení.
Kap. 5.11 str. 73 je celá chybná a zmatečná, např. se uvádí „…dovolený tlak v tahu ptD = 345 MPa“,
uváděné oba vztahy jsou chybné, způsob výpočtu šroubu není správný.
Zvolený elektromotor na str. 63 nemá otáčky 5,3 za minutu, jak je uváděno ale 680 za minutu. S
ohledem na rychlost posuvu víka drtící komory je jisté, že jeho pohon - elektromotor musí mít
převodovku. Na str. 63 se dokonce uvádí, bez jakýchkoliv vysvětlivek, na jednom řádku „i=125“
(zřejmě převodový poměr). Nezbytná převodovka není navržena, není zakreslena ve výkresové
dokumentaci a není uvedena v kusovníku sestavy.

5. Dotazy na studenta
1. Uveďte typ, velikost průmyslové převodovky pro pohon posuvu víka
2. Uveďte správný výpočet předepjatého šroubu zatíženého provozní silou hydraulického válce
působící ve směru osy šroubu kap. 5.11 na str. 73

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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