
PoSUDEK oPoNENTA DIPLoMovÉ PRÁCE

Diplomant Bc. Jiří v9ndel

oporcnt Ing. PetI szabó

N|ázev: sPoLt'PŮsoBENÍ BEZsTYKovÉ KoLEJE A MosTNÍ KoNsTRUKcE

Diplomová práce je zplacoviina standaŤdním způsobem, v obsahu je tr_ochu matoucí seanam

piii"r', ta":" paóxá Přehled zpncovávanýcli modelů mďodou konečných-prvkri (obdobný

iuto á "mi'c 
jo) u 

"rásledně 
o<litrany 70 Grafický výstup " ' zde by bylo přesnější oznaěení

Gafické Ústupy.
v piali j" íoůt poj"m 

''nekonďně 
dloúrí" bezstyková kolej, kde bJ se-spíše hodil užívaný

poi"- p',roezoa'^ío nepŤerušení. Pojem plně ojetá kolejnice je ďejmě ekúvalentem

ke kolejnici s maxirnálním přípustným ojetím

ý diplomové pnici je v obóu i<olejnicovýcb pásech uvaŽován model ojetí..kde je kombinace

svislého a bočlrího ópoťebení. Toto opotřebenÍ bývá v pÍovoze na vnějšjm kolejnicovém pásu

u" ..l'o.j.r' obloucích o poloměru R = 500 m a menším' Kolejnice v přímé, ve větších

páto*t.""l u u" *itr"im ťolejnicovém pásu všech směrových-oblouků vykazuje opoťebení

ve svislém směru (mezní hodnota až 20 mm). Bočně jen ojediněle'

Chybí vysvětlujíci komentáŤ, proě je provedeno posouzelú * l9-i k9!4:: lro cca 150 m

atátaerri aelky, tayz na kiticke napětí v kolejnici dosaženo pto dilatační délku cca 85 m'

Dopolučení plo piedpis s3 ďl xII není přes značný počď posuzovaných kombinací prakticky

zaj"e. iupiioru'půsóbí trochu neroáodně, jako by měl autoÍ pŤáce oba\'u lTslovit vlashí

nrázor' Je pouze konstatovráno' že je potřeba pokačovat v práci (Kapitola Budoucí pníce)'

č"rt"'J i J'c- prríce vlastní ó'ót"i 
"a"o' 

chybí, konstatoÝání typu: ,,Při- zahmutí všech

toarr a"aý"y ďe iurokódu by mohly bý výsfupy poněkud odlišné", prakticky o ničem

neinformují.
íŽaue- ;"oo dílčí doporučující stanoúska ke zjištění a k posrrzování spolupůsobení

bezstykové koleje a mostní konstnůce v navazujících pracích'

Hodnocená práce ve stávající podobě nenabízí praktické vytžití'

Diplomovou pnáci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě pŤed strítnicovou komisí'

Klasifikační stupeň EcTs: D
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