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1. Problematika práce
Práce řeší problematiku měření geometrické polohy koleje při simulovaném provozním zatížení.
Téma vzniklo v souvislosti s řešením problematiky stavu upevnění kolejnic na úseku, kde došlo k
vykolejení vlaku.

2. Dosažené výsledky
Výsledný zkušební stand je použitelný jak pro testování stavu upevnění kolejnice v reálném stavu
tratě, tak při vývoji nových komponentů uzlu upevnění kolejnice. Výsledek práce je v případě
potřeby realizovatelný.

3. Původnost práce
Práce je zpracována ve hodných proporcích, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Práci je
možno považovat za dílo autora.

4. Formální náležitosti práce
   Formálně je práce zpracována dobře a přehledně.
   Chybí mi podrobnější silový rozbor u sil působících na kolejnici (oblast strany 21), ze kterého
vychází výsledná síla a úhly, pod kterými je kolejnice zatěžována.
   Na str. 23 má práce podivný odstavec, ve kterém autor nejprve na základě potřebného modulu
průřezu volí průřez nosníku, načež tvrdí, že takto zvolený profil má nevyhovují modul průřezu. S tím
souvisí i problém, že postrádám reálný výpočet napjatosti na tomto nosníku, neboť v oblasti
vyztužení sice může pevnostně vyhovovat, ale na okraji vyztužení je stále stejný ohybový moment, a
problém napjatosti zde autor neřeší.
   Na str. 26 autor kontroluje nosník na tah bez zohlednění otvorů, které snižují průřez a tím zvyšují
napjatost.
   V textu je několik technicky nevhodných termínů, jako např. na str. 29, kde autor uvádí že "pražec
nesmí být zatížen momentem cca 175 Nm" což jednak nevylučuje že může být zatížen momentem
větším jednak není jasné jaké rozpětí momentů definuje slovíčko cca.
   Na kusovníku sestavného výkresu je uvedena položka 20 - Sestava pražce, což není správné. Tato
položka tam nepatří a celá část pražce s uzlem upevnění má být nakreslena tenkou čarou čerchovanou
s dvěma tečkami.

5. Dotazy na studenta
1. Můžete upřesnit svou představu metody měření síly pomocí tenzometrů (zejména umístění
tenzometrů)?
2. Jaké napěťové stavy vznikají při zatížení pouze jedním zvedákem uprostřed nosníku?

6. Celkové zhodnocení práce
Výsledkem práce je realizovatelné technické zařízení svědčící o schopnosti studenta řešit technické
problémy. Práci doporučuji k obhajobě.
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