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1. Problematika práce
Diplomant splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu. Vypracoval projekčně-konstrukční návrh
příčného řetězového zásobníku pro dopravu 6 m dlouhých ocelových trubek čtvercového průřezu
30x30 ke kotoučové pile. Pro podávání svazku trubek je správně zvoleno celkem 3 příčné řetězové
zásobníky. Každé zařízení je složeno ze 3 částí - zásobníku, řetězového dopravníku a podavače.
Diplomant vhodně navrhl pohon zaásobníku - kuželočelní elektropřevodovku od PSP a hydromotor
podavače. Správně aplikoval zavedené, všeobecně uznávané postupy konstrukčních návrhů strojů a
jejich částí. Výkrsová část je vypracována pečlivě na solidní úrovni a obsahuje sestavu příčného
řetezového zásobníku v rozsahu 3. listů formátu A0 s kusovníkem.

2. Dosažené výsledky
V návrhu zařízení se diplomant omezil jen na jednoduché, převážně návrhové konstrukční výpočty.
Pro uchycení zvedacího pásu v navíjecím bubnu navrhl šroub, který není nejlepším řešením a navíc
jeho návrh ze smyku (uváděn je nesprávně střih) není správný. Rozhodujícím namáháním šroubu je
ohyb a dále tah a krut od utažení matice, což není provedeno. Vztah 5.22 není kontrola šroubu na tlak
ale na otlačení. Přitom otlačení šroubu měkkým polyesterovým pásem je nemožné. Všechny hřídele
jsou navrženy z krutu, přitom jsou namáhány současně ještě ohybem od příčných sil zvedacích pásů a
řetězů. Pevnostní, deformační kontroly hřídelů zcela chybí. V kap. 5.4.12.2 na str. 51 není určován
typ převodového válečkového řetězu, ale jeho velikost. Přitom se nevychází z diagramového výkonu,
jak stanovuje ČSN, ale nesprávně z výkonu elektromotoru. Ve ztahu 5.43 se na jednom místě uvádí,
že dynamická bezpečnost řetězu má být >3 nebo >=4, správně má být >=5, což nevržený řetěz
nesplňuje. Důležitá kontrola tlaku v kloubu řetězu, jak předepisuje ČSN, zcela schází. Jako dopravní
řetěz byl zvolen standardní válečkový řetěz, který svou konstrukcí, tvarem destiček není nejvhodnější
volbou. Je škoda, že nebyl proveden poměrně jednoduchý experiment samovolného gravitačního
skluzu čtvercových trubek po napnutém zvedacím pásu. O volbě potřebného úhlu sklonu napnutého
pásu není nic uvedeno. Zvolené řešení je vhodné především pro tyče kruhového průřesu.

3. Původnost práce
Diplomant převzal technické řešení firmy Exactcut, která toto zařízení vyrábí jako vstupní část svých
dělících linek kruhových trubek. Tvůrčí, kreativní činnost diplomanta tím byla velmi omezena.
Nicméně konstrukčně - projekční návrh zařízení je poměrně detailně zpracován a je možno ihned
přistoupit k rozkreslování jeho jednotlivých částí do výrobní dokumentace.

4. Formální náležitosti práce
Po stránce formální je práce vypracována přehledně. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.
Text na pravé straně není zarovnán.

5. Dotazy na studenta
1) Jakým jiným způsoben, než byl navržen v práci, lze uchytit pás k navíjecímu bubnu.
2) Jaký vliv na řetězový převod mají možné průhyby hřídelů nesoucí řetězová kola?

6. Celkové zhodnocení práce
Diplomant prokázal schopnost samostatné konstrukční práce s využitím počítačové podpory, platných
norem, konzultací a firemních katalogů. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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