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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh ochranného rámu kabiny ROPS na vozidle Tatra Phoenix 
Jméno autora: Bc. Václav Januška 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 
Vedoucí práce: Ing. Jan Baněček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
 
Předložená diplomová práce představuje komplexní konstrukční návrh ochranného rámu kabiny při převrácení vozidla 
(ROPS) v případě nehody od prvotního konceptu geometrické zástavby v prostoru za kabinou, montáže na rám s dodržením 
zjištěných podmínek funkčnosti a použitelnosti dle příslušné normy EU 1322/2014 pro příslušnou homologační zkoušku 
ověřenou plasticitní výpočtovou analýzou.   

 

Splnění zadání splněno 
 

Diplomová práce obsahuje 57 stran textu, prostorová schémata modelů vývojově vytvořených verzí ochranného rámu,  
se zakreslením hlavních rozměrů návrhu, chráněného prostoru uvnitř kabiny při zatěžovací homologační zkoušce, 
a prošetřením bezkolizních stavů v montáži na vozidle.  
V elektronické příloze práce (*.xls) jsou doloženy souhrnné přehledy rešerší předpisů, závěrečné vyhodnocení kritérií 
pevnosti a funkčnosti, srovnání stávajícího a vlastního nového řešení rámu, analytických výpočtů deformační energie, 
šroubových přípojů sloupů rámu ROPS na rám vozidla a výsledků simulace homologační zkoušky na dynamické zkušebně 
(dále v textu jen DZ).    
 
Pro odvození zkušebního zatížení dle předpisu normy je jako referenční vozidlo správně zvolena nejtěžší aplikace 
4 -nápravového nosiče zemědělských nástaveb s max. přípustnou hmotností 36 tun, osazenou krátkou kabinou Tatra 
Phoenix Euro6. (vnější obálka kabiny shodná s provedením Euro 5).  
 
Předložená práce splňuje body 1. až 5. zadání tak, jak jsou specifikovány v pokynech pro vypracování DP. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 

Student v průběhu diplomové práce přistupoval aktivně ke konzultacím v našem vývojovém oddělení, se zkušebními 
techniky dynamické zkušebny, přicházel s vlastními nápady řešení a dotazy k postupu řešení úkolu. Student rovněž přispěl 
svou osobní účastí na společném technickém jednání se zástupci homologačního orgánu TÜV SÜD Czech s. r. o. v Praze 
v říjnu 2019 k vyjasnění specifických požadavků normy EU 1322.  

Student prokázal schopnost formulovat problém, prezentovat a argumentovat v týmu spolupracovníků a rovněž se 
bezodkladně zapojil do vzdálené komunikace formou videokonferencí po vypuknutí korona-virové krize, kdy osobní návštěvy 
ve firmě byly z důvodů prevence šíření viru zakázány.  
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Odborná úroveň A - výborně 
 
Student v úvodní části práci předkládá stručný vhled do konstrukce stávajícího řešení ochranných rámů ROPS v různých 
agrotechnických aplikacích vozidel.  V rešerši detailně nastudoval normativní homologační předpis EU 1322, prošetřil 
veškeré limitující konstrukční (zástavba na vozidle, nekolizní stavy horního roštu ROPS vůči střeše kabiny při jejím sklopení, 
apod.) a fyzikální podmínky (kritérium deformační energie a max. zatěžující síly), včetně správného pořadí zatížení ve směru 
podélném, svislém a bočním pro zadání sekvence ve výpočtovém modelu.      
Koncept všech jeho návrhů rámu ROPS je postaven na definovaném prostoru montáže na přední části rámu vozidla T158,   
za kabinou (výfuková souprava), jakož i umístění chráněného prostoru v interiéru kabiny dle v zadání předané geometrie 
sedačky a přístrojové desky.  
Konstrukční návrhy jsou následně ověřovány simulacemi testovacího zatížení (pro první verze 01VJ, 02 VJ stavy samostatně, 
nebo v dílčí sekvenci), pro finální verzi VJ25 (resp. pro zadavateli předanou verzi VJ26), pak v kompletní sekvenci zatížení  
a odlehčení rámu za sebou v úplné montážní sestavě s maketou rámu vozidla odpovídající situaci na zkušebně (přehledný 
souhrn proveden v tabulce na obr. 39, str. 44.) 
Výpočtový MKP model je vhodně vytvořen jako skořepinový s definicemi odpovídajících tlouštěk stěn jednotlivých profilů   
a výztužných plechů konstrukce.  Součástí výpočtu jsou i vyhodnocení bezpečnosti vůči meznímu stavu vzpěrné stability  
a nadměrné plastické deformace (vznik plast. kloubu v průřezu profilů) konstrukce.  
Dále je provedena modální analýza vlastních tvarů kmitání konstrukce ROPS, které mohou být vybuzeny v jízdních režimech 
vozidla, vůči interně empirickému kritériu f1≥20 Hz.  
 
Student se samostatně, a ze vzájemných konzultací naučil potřebné principy simulace metodou konečných v programu 
Ansys, a dokázal tak vyřešit kombinovanou, geometricky a fyzikálně nelineární úlohu (kontaktní dvojice v dosedacích 
plochách dílců a tlačných členů, dále v přírubách sloupů rámu se šroubovými spoji k rámu makety, namáhání nad mezí kluzu 
materiálu s trvalými deformacemi, a velká posunutí pod zatížením hydraulickými válci, tj. změna ohybové tuhosti rámu 
v průběhu zatěžování).  
 
Optimalizací konstrukce bylo dosaženo hmotnosti svařence rámu ROPS z původních 516 kg na 388 kg, což představuje 
úsporu 25% hmotnosti.   

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Diplomová práce je zpracována s pečlivostí, obrázky a schémata jsou přehledně číslovány, nechybí legendy zobrazované 
veličiny v odpovídajících jednotkách. Práce je v úvodu opatřena seznamem použitých zkratek. Zápis analytických výpočtů je 
logicky proveden od teoretického vztahu s proměnnými, s následným dosazením až po vypočtený výsledek tak, aby byly 
jednoznačně kontrolovatelné. Text neobsahuje pravopisné chyby.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
 
V závěru práce je odkazováno na zdroje z teoretické literatury pro popis plastického chování ocelí, fotografie konstrukčních 
řešení stávajícího provedení rámu ROPS na vozidle Tatra Phoenix a konkurenční značky vozidel. Převzaté podklady z naší 
společnosti jsou uvedeny v doporučené literatuře v zadání diplomové práce, respektive v textu pak odkazovány jednotně 
jako zdroj z naší společnosti Tatra Trucks, a. s.   

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student v práci úspěšně aplikuje teoretické znalosti plastického zpevnění ocelí v kombinaci se specifickými normativními kritérii 
zkoušky, prokázal iterativním přístupem vývoje dílčích návrhů schopnost zkonstruovat vyrobitelný svařenec,  
a modifikovat jeho stavbu na základě výsledků simulace na výpočtovém modelu MKP.  
Student si osvojil principy metody konečných prvků nelineárních simulací odpovídající reálné homologační zkoušce  
na zkušebním stavu DZ Tatra Trucks, a. s. 
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Finální návrh rámu ROPS (VJ26), který byl studentem řádně odevzdán v rámci vzájemné dohody o utajení pouze zadavateli 
firmě Tatra Trucks, a. s. v plném rozsahu vyhovuje veškerým kritériím předepsaným normou EU 1322/2014 o dosažení max. 
zatěžovací síly, pohlcení deformační energie a současně neporušení chráněného prostoru posádky v kabině v celém průběhu 
zkoušky. Rovněž jsou výpočtově splněny podmínky mezních stavů plastické a vzpěrné stability konstrukce rámu jakož 
i funkčnosti předpjatých šroubových spojů na přírubách sloupů v elastické oblasti namáhání.  
 
Zadavatel, a současně autor tohoto hodnocení ve firmě Tatra Trucks, a. s. zde výslovně konstatuje, že předaný finální návrh 
VJ26 sestávající ze souborů CAD/CAE dat, dále dvou sestavných rozměrových výkresů (svařenec rámu ROPS, montážní sestava  
s maketou rámu vozidla na stavu DZ), a detailního výkresu uzlu vlastního řešení připojení na rámu vozidla (šroubovaný 
přírubový spoj) představuje dokončený projekt připravený na rozpracování detailní výrobní dokumentace, ověření technologie 
a přípravy zkoušky fyzického prototypu takového rámu na DZ.  
 
Z důvodu zásahu vyšší moci (koronavirová krize) v období finalizace diplomové práce (04-07 2020), nebylo dosaženo souhlasu 
ze strany nejvyšších akademických autorit FS ČVUT, proto je práce k obhajobě před zkušební komisí na FS ČVUT Praha 
prezentována pouze ve verzi VJ025.  
Ze strany zadavatele je proto také velmi pozitivně vnímáno dodržení této dohody ze strany studenta, která zajistí ochranu 
finálního návrhu rámu ROPS i po předpokládanou dobu vyrobení rámu, realizace zkoušky a schvalovacího procesu vedoucím 
k vydání homologačního protokolu autorizovanými inspektory TÜV SÜD Czech, s. r. o. Praha a udržení konkurenční výhody 
návrhu získané v průběhu zpracování DP.  

 
Předloženou závěrečnou práci jako zadavatel a vedoucí konzultant DP ve společnosti Tatra Trucks, a. s. hodnotím klasifikačním 

stupněm A - výborně. 

 
 
V Kopřivnici dne: 17.8.2020         Dušan Otisk, Tatra Trucks a.s.   
 
Jako vedoucí této diplomové práce za FS ČVUT souhlasím v plném rozsahu s hodnocením Ing. Dušana Otiska, který 
byl po celou dobu řešení skutečným vedoucím práce po odborné stránce. O průběhu práce a jejích výsledcích 
jsem byl studentem průběžně informován. Také všechny studijní povinnosti související s diplomovým projektem 
byly jím plněny zodpovědně a včas.  
 
V Praze dne: 17.8.2020         Jan Baněček, ČVUT Praha  


