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1. Problematika práce
Úkolem diplomanta bylo navrhnout konstrukční řešení dvouzónového mlecího stroje pro mletí
papírenských vodolátek.
Téma práce vidím jako aktuální, protože na rozmanitá strojní zařízení jsou kladeny stále náročnější
požadavky a konstruktéři musí těmto požadavkům vyhovět, tak aby nová inovovaná zařízení byla
konkurenceschopná na trhu. Po stránce odborné a po stránce časové náročnosti zpracování téma
odpovídá náročnosti závěrečné práce pro daný typ studia. V rámci vypracování závěrečné práce
diplomant zpracoval:
- úvod do problematiky – přehled stávajících konstrukcí mlecích strojů,
- navrhl koncepci řešení,
- výpočtovou část - návrhy a výpočty parametrů jednotlivých konstrukčních uzlů,
- výkresovou dokumentaci.

2. Dosažené výsledky
Co do obsahu a rozsahu diplomant rámcově splnil požadavky specifikované v zadání práce.
Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována seznámení s řešenou
problematikou - proces výroby papíru a mletí papírenských látek a přehled konstrukčních řešení
mlecích strojů.
Další část je věnována návrhu konceptu řešení. Diplomant provedl porovnání dvou konceptů
konstrukčního řešení mlecího stroje a to s odlévanými díly a svařovanými díly Následuje
nejrozsáhlejší část práce, což je výpočtová část práce (konstrukční návrh mlecího stroje 2DR5), kde
jsou uvedeny návrhy a kontrolní výpočty parametrů jednotlivých konstrukčních uzlů, mimo jiné
návrh přítlačného mechanismu, rotoru, ucpávek, posuvného statoru atd. doplněné MKP analýzou
vybraných částí. Součástí práce je samozřejmě vypracování 3D modelu navrhovaného stroje včetně
určené výkresové dokumentace.

3. Původnost práce
Vzájemná proporce jednotlivých částí diplomové práce odpovídá náročnosti a důležitosti v rámci
řešení celé diplomové práce. Do textové části by bylo vhodné zařadit ucelený technický popis
navrženého zařízení s návazností na výkresovou dokumentaci. Dá se konstatovat, že při zpracování
práce student vycházel z vlastních znalostí a zkušeností a používal literární zdroje, které uvedl v
seznamu použité literatury - odkazy na tento seznam jsou uvedeny v textu. Předloženou diplomovou
práci lze pokládat celou za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce je zpracována v souladu s dokumentem "Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské)
práce". V tomto smyslu jsem v práci nenalezl žádná závažná opomenutí či chyby. Práce je
zpracována přehledně s odpovídající vnější úpravou, i když se objevují jisté formální chyby:
- místo označení jednotek například [-], [mm] - doporučuji [1], [m],
- Str.45 - chybně uvedené jednotky, místo mm má být mm2 ,
- Str.40 – pravopisná chyba, místo „měli“ má být „měly“,
- Str.29 – v obr.5.3 by bylo vhodné označit pravou a levou část obrázku,
- v práci chybí ucelený technický popis navrženého zařízení s přímou návazností na výkresovou
dokumentaci

Samotná výkresová dokumentace je zpracována v rozsahu odpovídajícímu náročnosti diplomové
práci. Pokud se ovšem týká kvality zpracování výkresové dokumentace, pak mám následující



připomínky:
- v rohových razítcích není podpis autora,
- ve výkrese STROJNÍ JEDNOTKA 2DR5 chybí půdorys strojní jednotky, nejsou kóty v
řezech a detailech (vyjma detail „E“),
- ve výkrese HŘÍDEL, řezy B a C příliš veliké (v měřítku 1:2),

5. Dotazy na studenta
1. Odkud jste čerpal údaje o cenách v tabulkách 5.1 a 5.2 na str.26 a 27 ?
2. Proč jste volil označení navrženého stroje „2 DR 5“ ?
3. Jak bude strojní jednotka kotvena do základové desky ?
4. Na základě čeho jste volil hodnotu součinitele zvratu kzv = 3 (str.30) ?
5. Str.54 - Maximální redukované napětí na posuvném statoru v místě statorové desky a náboje
jste určil na 176,72 MPa . Je zde poměrně nízký koeficient bezpečnosti k mezi kluzu vybraného
materiálu. Jaká opatření by se dala realizovat pro zvýšení koeficientu bezpečnosti ?

6. Celkové zhodnocení práce
I přes jisté, výše specifikované, nedostatky a připomínky je výpočtová i výkresová část diplomové
práce vypracována v rámci možností a s ohledem na zkušenosti diplomanta přehledně, srozumitelně a
v odpovídajícím rozsahu.
V závěru lze konstatovat, že diplomant se důkladně seznámil s řešenou problematikou a prokázal své
odborné znalosti a dovednosti a schopnost samostatně řešit zadaný úkol. Předložená diplomová práce,
dle mého názoru, plně splňuje požadavky na ní kladené.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 26.05.2017 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář


