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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Návrh mechanické části pohonu dvojkolí trakčního podvozku nízkopodlažní 

tramvaje 
Jméno autora: Bc. Petr Rajdl 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: U 12 120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef Kolář, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: U 12 120 – Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 
Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání DP vyplynulo z požadavků firmy Škoda Transportation a.s., (dále ŠT). Považuji ho za náročnější, neboť od studenta 
vyžadovalo prostudovat řešení pojezdu a pohonů nízkopodlažních tramvají předních světových výrobců. Student musel 
pochopit jejich výhody a nevýhody hodnocených podvozků. Prostudoval trakční podvozek  ŠT a musel uplatnit vlastní 
kreativitu a tvůrčí potenciál při návrhu  hypoidní převodovky, která měla nahradit stávající dvoustupňovou převodovku. 
Vypracování DP vyžadovalo vedle zvládnutí základních projektových výpočtů z trakční dynamiky kolejových vozidel, 
prokázání dovedností z tvorby 3D modelu vozidla a podvozku a vytvoření 2D výkresové dokumentace, ale i s tvorbou 
dynamických modelů vozidel v programu Matlab.  
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Diplomová práce je zpracovaná na 124 stranách s 86 obrázky, 32 tabulkami a 10 přílohami.  Nežli přistoupím k hodnocení 
splnění dílčích úkolů, dovolím si upozornit na studentovu chybu v názvu a v číslování kapitol, které je uvedené v obsahu DP.  
V obsahu DP je uvedeno, cituji: „ 6  Návrh ozubení … 57 “ a na straně 57 je jiný název kapitoly, cituji: „ 6 Návrh hypoidního 
soukolí “.   Dále si dovoluji upozornit, že v obsahu DP došlo k posunu označení kapitol.  Toto číslování se od sedmé kapitoly 
neshoduje s textovou částí. Student patrně zapomněl při závěrečné redakci DP přeformátovat obsah, neboť v obsahu DP je 
uvedena kapitola 7, str. 70 – Silové poměry v ozubení, ale v textu diplomové práce je tato část na str. 70 označena jako 6.3, 
tj. podkapitola šesté kapitoly, nikoliv jako samostatná sedmá kapitola. Tím došlo k posunu obsahu DP o jednu kapitolu.   
Zadáním diplomové práce bylo studentovi uloženo vypracovat několik dílčích úkolů. Jejich řešení se pokusím v následující 
části okomentovat. V krátkém úvodu (kap.2) student objasnil, proč se v DP zabývá návrhem jednostupňové hypoidní 
převodovky. Požadovaná rešerše legislativních požadavků je uvedena ve třetí kapitole. Rešerše konstrukce vybraných 
podvozků a pohonů nízkopodlažních tramvají je srozumitelně a přehledně zpracována na 10 stranách čtvrté kapitoly. 
Drobnou připomínku mám k prohození odkazů na obr. 11 a obr. 12 a k popisu, jakým způsobem je dosaženo lineárně 
lomené charakteristiky sekundárního vypružení, viz strana 23. V tomto textu chybí informace o vlivu pryžokovových prvků. 
Popisky k obr. 14 na straně 24 měli být vloženy pod obrázek nad označení obrázku a mohly být pro přehlednost uvedeny 
jiným fontem. K popisu na str. 26 mám na diplomanta otázku: Jak je míněno, že rám podvozku SF 30 TF (1.generace – 
Combino) je principiálně totožný s podvozkem Avenio?, viz obr. 19.   
V páté kapitole student popisuje koncept tramvaje FC33, provedl její hmotnostní bilanci, stanovil nápravová zatížení, 
definuje koncept pohonu a trakční vlastnosti vozidla.  K výpočtu odporu vzduchu bych chtěl dodat, že součinitel tvaru skříně 
vozu cx = 0,8 je poměrně velký?  Provedené výpočty dokumentují logický postup návrhu konceptu pohonu a výpočtům 
nemám připomínky. 
V šesté kapitole je zdokumentován návrh hypoidního soukolí. Je zdůvodněno momentové omezení převodovky.  Jsou 
stanovené silové účinky pro oba směry otáčení. Dále je v sedmé kapitole zdokumentován postup řešení návrhu ložisek 
převodovky. Je doloženo, proč je nutné použít staticky určité založiskování pastorku pomocí válečkového radiálního ložiska a 
dvojice kuželíkových ložisek, přičemž prostřední kuželíkové ložisko je nutné řešit jako radiálně volné ložisko, tj. ložisko 
zachycující pouze axiální sílu při pravém smyslu otáčení.  Popis výpočtu ložisek pastorku a talířového kola je přehledný a k 
provedeným výpočtům nemám připomínky. Z výpočtů je patrné, že navržené soukolí je vhodné pro tramvaje provozované 
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v rovinatějších městech. Po konstrukčním návrhu hypoidní převodovky je v diplomové práce provedena analýze torzních 
kmitů navrženého pohonu. K vytvořenému modelu plně odpruženého pohonu nemám připomínky. 
V desáté kapitole je zdokumentován vytvořený model pohonu tramvajového dvojkolí pomocí navržené hypoidní 
převodovky. K navrženému řešení nemám připomínky. V závěrečné jedenácté kapitole provedl student vlastní hodnocení 
splnění úkolů, daných mu zadáním DP a upozorňuje na omezení, která návrh hypoidní převodovky provázela. K diplomové 
práci je přiložen sestavná výkres trakčního podvozku a detailní výkres zobrazení navržené převodovky. Přes výše uvedené 
drobné výtky konstatuji, že diplomant ve své rozsáhlé práci splnil všechny body zadání.  
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Předloženou DP student prokázal, že zvládá konstruování v 3-D CAD systémech a tvorbu výpočetních modelů v systému 
Matlab.  Při řešení dílčích úkolů vyplývajících ze zadání diplomové práce vystupoval diplomant aktivně. Na konzultace 
docházel vcelku pravidelně a zodpovědně byl na ně připraven. Konstatuji, že student má velmi dobré předpoklady k plnění 
úkolů technické praxe a bude schopen v dobrém tvůrčím pracovním kolektivu dalšího odborného růstu. 
 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Diplomová práce prokázala, že použití jednostupňové hypoidní převodovky v pohonu dvojkolí má své konstrukční a 
výkonové omezení. Student vhodně využil znalostí získaných z odborného magisterského studia, z norem, z doporučené 
literatury a data získané z praxe u ŠT.   
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Mimo chyby ve formátování obsahu DP  má textová zpráva velmi dobrou jazykovou a typografickou úroveň. Je vhodně 
proložena obrázky, komentáře jsou srozumitelné a s minimem překlepů.  
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Práce používá citované zdroje, které jsou v textu a u použitých obrázků řádně uvedeny.   Práce se odkazuje celkem na 13 
citačních zdrojů. Způsob uvedení citací je v souladu s citačními zvyklostmi. Nedomnívám se, že by student závažným 
způsobem porušil citační etiku. 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Diplomová práce prokázala, že použití jednostupňové hypoidní převodovky je vhodné u nízkopodlažních tramvají pro výkony 
do cca 70 kW, tj. pro aplikace pohonů volně otočných tramvajových kol.  Pro pohon klasických tramvajových dvojkolí 
s výkonem do 110 kW je třeba počítat s momentovým omezením. Takto řešený pohon lze použít pro rovinatější města, kde 
nejsou tak velké požadavky na hnací moment.  Navržené řešení pohonu je pro tramvajová vozidla, která by měla být 
provozovaná např. v Praze s tohoto pohledu nevhodné. Práce tak potvrdila tu skutečnost, že i výrobce klasických 
tramvajových vozidel T3 používal dva typy nápravových převodovek. Pro rovinatější města jednostupňovou hypoidní 
převodovku a pro města s náročnějšími traťovými poměry (např. Praha či Bělehrad) dvoustupňovou čelněkuželovou 
převodovku. 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
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Za zodpovědný přístup a vzhledem ke kvalitě zpracování diplomové práce hodnotím předloženou závěrečnou 
práci klasifikačním stupněm  A - výborně.      

Datum: 27.7.2018      Podpis:  


