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Jméno autora: Bc. Lukáš CHROBÁK 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav konstruování a částí strojů 
Oponent práce: Ing. Karel PETR, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav konstruování a částí strojů 

 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Zadání je průměrně náročné, ale z větší části byl studen schopen využít poznatky získané během svého oborového studia 
a to jak z hlediska výpočtářského, tak konstrukčního. 

 

Splnění zadání splněno 
Cílem práce byl konstrukční návrh zařízení pro testování spojů obalové folie a pro modelové testování pásů pásových 
dopravníků. Zařízení je navrženo tak, aby umožňovalo trhací zkoušky spojů fólií, dále synchronní protisměrné navíjení na 
dvojici poháněných bubnů a simulaci podélného kmitání pásu při vícebubnovém uspořádání pohonu. Zařízení je navrženo 
jako stavebnicová konstrukce z totožných prvků, které lze snadno přestavět. 
Diplomová práce splňuje požadavky uvedené v zadání. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Postup řešení byl zvolen správně (rozsáhla rešerše – návrh variant – rozpracování nejlepších variant – výpočty analytika a 
MKP – realizace). 

 

Odborná úroveň – Rozbor práce A - výborně 
Diplomová práce je po odborné stránce na vysoké úrovni.  

- V úvodu práce je uveden popis cílů práce a seznámení s problematikou natahování (testování) spojů fólií a pásů 
pásových dopravníků. 

- V Kap. 2 je rozsáhlá rešerše o obalových fóliích a souhrn teorie pásových dopravníků, na základě které autor 
navrhuje testovací zařízení. Na začátku diplomant popisuje typy obalových fólií a jejich vlastnosti. V další části se 
zabývá rozdělením pásových dopravníků a jeho popisem. Diplomant rozebírá silové a rychlostní poměry na bubnu 
pásového dopravníku a v samotném pásu. Diplomant uvedl i teorii dynamiky pásového dopravníku při neustálém 
pohybu (obr. 2.20). 

- V Kap. 3 se diplomant dostává k návrhu zařízení pro testování spojů obalové fólie. Diplomant navrhnul a podrobně 
rozebral tři konstrukční varianty zkušebního zařízení, a vybral poslední třetí variantu s kuželovým soukolím (obr. 
3.11). Tuto variantu analyticky spočetl (ozubení, hřídele). Hřídele byly podrobeny MKP analýze v programu ANSYS 
(zatížení ohybem, krutem a kombinovaně). Diplomant popsal tvorbu MKP modelů a interpretaci jejich výsledků. 
Výsledky jsou porovnány v tabulkách (tab. 3.1 až 3.3). 

- Kap. 4 popisuje návrh zařízení pro modelové testování pryžových pásů pásových dopravníků. V úvodu kapitoly 
diplomant spočetl tahové síly v pásu (analytika) a jeho prodloužení pomocí MKP (Ansys a Abaqus – tab. 4.1). 
Diplomant provedl návrh dvou konstrukčních variant, kde na základě porovnání zvolil variantu číslo dva dle obr 4.7. 
Diplomant podrobně rozebral a spočetl jednotlivé dílčí součásti a to jak analyticky tak pomocí MKP. Testovací 
zařízení má variabilní uspořádání (obr. 4.20 až 4.25) 

- V závěru je shrnut obsah diplomové práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Žádné závažné formální připomínky k práci nemám. Práce je velmi pěkně zpracována jako dokument LaTeX.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Bez připomínek. Jak pro rešeršní, tak i pro vlastí část práce student zvolil a vhodně označil použité zdroje. 
 

Další komentáře a hodnocení 
V diplomové práci byly splněny parametry uvedeny v zadání. 
Práce obsahuje konstrukční návrh, rešerše, výpočtový návrh a ověření pomocí MKP.  
Jsou přiloženy sestavné výkresy měřícího zařízení pro testování fólií a pásů pásových dopravníků a dále podsestava vratného 
bubnu. Výkresy jsou v pořádku dle ISO GPS. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Diplomová práce splňuje zadání v plném rozsahu. Práce je na vysoké úrovni jak po stránce formální, tak 
odborné. Výstupem jsou dvě zkušební zařízení, a to pro zkoušení spojů obalových fólií a pásů pásových 
dopravníků. Jen je škoda, že práce není doplněna o experimentální výsledky z měření. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jak byly v ANSYSu nastaveny OP při simulaci natažení pásu? Vy jste pás držel po bocích, aby se nemohl 
zužovat (obr. 4.1)? 

2. Jak budete měřit protažení pásu při experimentu? 
 
 
 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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