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Instit[t dopralY

zadanému úkolu a zvolený postup řešení

z h|ediska současných metod:

student se v předložené diplomové práci zabývá konstťukčnímnávrhem podvozku pro
taženi automobilových návěsů za zemědělsbými stroji, Práce má teoťetickou a plakickou
část. v teoretické části je ťozebrán legislativní stav řešenéproblematiky a provedena
Iešeršedostupných konstrukčních iešení těchto specifických přivěsů, Praktická část ptáce
je založena na vlastním konstrukčnímřešením aje doplněná o v]ípočty,

Při řešení diplomové F|áce student využívámodemích v]tsojorých metod a nástrojů, kdy
používá anal}tický přístup v kombinaci s numerickými simulacemi. T}to metody jsou
v dnešní době běžnépři v]ívoji silničních vozidel.

2.

Posouzení dosažených výsledků:
sfudent v teoretické části práce za pomocí literatury uvedené v seznamu použitych zdrojů

zpracoval teoretický nfiled na problematiku legislativy, kdy se zaměřil předevšim na
hledisko nejvyššíchpovolených hmotností a problematiku jízdních souplav a podal
teoretický náhled na již používanékonstukce. Na základě ideového náWhu různých
konstrukcí podvozků zvoli] výchozi řešení pro svij nivrh. V praktické části pťáce se
student zab]ývá Zejménapevnostnímj V:ýpočty-

Samotný ná!Ťh rámu v graíickém softwaru v práci není metodicky Zpraco!án.
simulačnímprosťedíprogramu Pro/ EGINEER WildfiIe sfudent provedl pevnostní
analýzu navrhované konsíukce metodou konečných prvků, výsledky simulace namlihání
nejsou dále diskutovány a rozebrány. součástíprácejsou také analltické výpočty pevnosti
svarov,ých spojů. ostahí prvky přívěsu jsou Zvoleny na Zikladě rozměrů a koncepční
studie lámu. T},to student zvolil na základě rešerše.Dalšíčást analyických výpočtů
student provedl pro šroubové spojení rámu podvozku a točny, Všechny anal},tické
vjpočty povžuji za \yhovující.

v
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pláci postrádám metodiku tvorby v}početníhomodelu, kdy okajové podmínky jako
kontakty, směmvé posuny aj. zásadně ovlivňují výsledky qhočtu a ryhodnocení
numerickýcb Výpočtůtaké nebylo věnovrino dosti prostoru. v pťáci úplně chybi
ekonomické zhodnocení vl,roby navrhovaného řešení. Práce mře sloužitjako podklad
pro íealizaci lámu taženíautomobilových návěsů za Zemědělski,rni stroji.

3.

Jak práce odpoYídá normám, Zákonným ustanov€ním a předpisům:
V práci jsem neshledal zásadni nedostatky z hlediska použitých piedpisů a norem,

4.

F'ormálni náležitosti práce:
PŤáce o rozsahu 53 stran včetně přílohje členěna do kapitol, jež na sebe logicky navaz uji,

Teoretická a pmktická část je vhodně vyvážená. V práci je v někter,ých případech
nevhodně voleno odbomé náZvosloví, v někte.ých připadech bych volil vhodnější
uspořád.íni obrázku, u l,1e{ých by bylo plo přehlednost vhodné použítohJaničení.Jinak
až na drobné jazykové nepřesnosti a odchylky od normy nemám k formální stránce
výhrady,

s.Zda práce obsahuje originální řešení vhodné pro autorské osvědčeni,
patent apod.:

v

piípadě vlastníro návrhu jsem v práci nenašel řešeni vhodné pro patentové řízeni.
Pokud došlo k \"ýŤobě dané konstrukce, mohla by b]it možnost ochťany duševního
vlastnictví formou průmyslového vzoru, funkčniho vzorku aj.
6.

Otázky k obhajobě diplomové práce:
Definujte co je toúnífuhost rámové konstrukce, a co nám ovlivňuje?
Jakou bezpečnost vzhledem k meznímu stavu pružnosti má váš navrhnutý

úm?

Student v předloženédiplomové práci prokáZal odbomé Znalosti a schopnosti Z
oblasti konstrukce rámů vozidel. Bylo splněno zaďéni a ci], práce. Předloženou
práci doporučuji k obhajobě a nawhuji hodnocení 2 - Velmi dobře
V Ostravě dne 27. 5.2015

Ing, Pavel Dresler

