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1. Problematika práce
Zadání diplomové práce je projekčního typu. Cílem bylo navrhnout pracoviště pro manipulaci a
montáž při renovaci železničního dvojkolí, ve firmě Krnovské opravny a strojírny . Jedná se tedy o
téma, které vychází praxe. Poněvadž je zde řešena problematika automatizované montáže,  je toto
téma vhodné pro obor robotika.

2. Dosažené výsledky
V úvodu práce je provedena analýza stavu montáže při kontrole a renovaci železničního dvojkolí. Na
základě této analýzy byly navrženy  tři varianty řešení a pomocí hodnotové analýzy byla vybraná
optimální varianta, s použitím manipulátoru firmy Güdel. Tato varianta je podrobně zpracována,
doložena potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru práce je provedeno ekonomické
hodnocení zpracovaného řešení.

3. Původnost práce
Diplomant při řešení pracoviště vychází ze své bakalářské práce s názvem "Manipulace s dvojkolím
při kontrole kvality", kterou obhájil v roce 2011. Bohužel tento zdroj neuvedl v seznamu použité
literatury. Poněvadž řešená problematika je rozšířením a inovací původního pracoviště, lze
diplomovou práci pokládat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
K předložené diplomové práci mám následující připomínky:

- Úvodní popisy jsou poněkud zmatené, není patrné, co vlastně bude diplomant řešit. K tomu přispívá
i dispoziční výkres robotizovaného pracoviště, kdy není rozlišeno co je stávající a co nově navrženo.
Stávající zařízení je vhodné kreslit tenkou čarou.

- V konstrukčním návrhu efektoru uvádí diplomant předběžné výpočty. Do technické zprávy se
uvádějí výsledné výpočty.

- Na obrázku 26 je řez mechanismem otáčení čelisti efektoru, kuličkové a kuželíkové ložisko je na
stejném průměru, což není vhodné z důvodu montáže. Kuličkové ložisko je rozměrově v nepoměru s
kuželíkovým.

- Podle obrázku 26 je pero namáháno na střih přes hranu čelního ozubeného kola, ve výpočtu to není
zohledněno.

- V kapitole "Kontrola nosníku" postrádám obrázek, ze kterého by bylo patrné co je kontrolováno.

- Obrázek 27 nekoresponduje obrázkem efektoru, obrázek 24. Podle mého názoru měla být úchopná
síla vypočtena jak pro horizontální a vertikální polohu kola.

- Při kontrole rozběhu motoru se většinou redukují momenty setrvačnosti rotačních hmot na hřídel
motoru, a z nich se vypočte maximální moment, který musí motor vyvinout.

- Ve výkresu nápravy je detail označený jako řez.

- Rozmístění pohledů ve výkresu robotizovaného pracoviště neodpovídá zvyklostem.



5. Dotazy na studenta
1) Přesnost polohování lineárního dopravníku má hodnotu 0,08 mm, jakou opakovanou přesnost
polohování má manipulátor od firmy Güdel a jak ji ovlivní efektor.

2)Jaká je velikost úchopné síla ve vertikální poloze kola, při nasouvání na nápravu.

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomová práce je požadované úrovni. Diplomant  prokázal schopnost řešit složité technické
problémy. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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