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1. Problematika práce

Bakalářská práce Martina Vrážela se zabývá problematiku svařování martenzitické
chromové žáropevné oceli P92. Tato ocel se začíná uplatňovat při stavbě kotlů s
nadkritickými parametry páry. Hodnoty mechanických vlastnosti svarových spojů oceli P92
v souvislosti s tepelným zpracováním nejsou v odborné literatuře dostupné. Z tohoto pohledu
je práce velice aktuální a přináší cenné výsledky.

2. Dosažené výsledky

Předložená bakalářská práce obsahuje kvalitně zpracovanou teoretickou část.
Student prokázal schopnost zpracovat velký počet literárních pramenů do konzistentního
textu. Pro zpracování bakalářské práce použil autor 57 literárních zdrojů včetně pramenů
cizojazyčných.

Experimentální program práce je zaměřen na vyhodnocení mechanických vlastností
svarových spojů oceli P92, zhotovených metodou 111 (ruční svařování obalenou
elektrodou). Práce přináší původní výsledky ve vztahu k režimu tepelného zpracování po
svaření. Výsledky zkoušek jsou zpracovány do přehledných grafů. Experiment je doplněn
metaloqrařickou analýzou.

V závěru práce autor navrhuje na základě dosažených výsledků nejvhodnější režim
tepelného zpracování po svaření pro předmětné svarové spoje. Přínos práce pro praxi je
tedy evidentní.

3. Přístup studenta k řešení práce

Diplomant prokázal aktivní přístup při zpracovaru bakalářské práce, pracoval
samostatně a systematicky, využíval nabídnutých konzultací.

4. Formální náležitosti práce

Po formální stránce je bakalářská práce zpracovaná na dobré úrovni. Práce je
členěna přehledně. Vytkl bych pouze kolísavou kvalitu použitých obrázků a občasné
překlepy.

5. Dotazy na studenta

Na str. 16 popisujete pozitivní vliv Bóru na žáropevnost 9%Cr ocelí. Může mít B i
škodlivé účinky a za jakých podmínek?

Co je to Lavesova fáze? Je výskyt této fáze v oceli P92 prospěšný nebo škodlivý?

6. Celkové hodnocení

Práce svým obsahem i rozsahem splňuje požadavky na bakalářskou práci. Zadání
práce bylo splněno, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm

Výborně.

V Ostravě, 31.5.2014
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