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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:        

Téma bakalářské práce:  Vliv tepelného zpracování na vlastnosti svarových spojů 

modifikované 9% Cr oceli. 

      

Jméno a příjmení: Ondřej Laník 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Student splnil všechny body zadání, čímž byl dosažen vytýčený cíl bakalářské práce. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

     Jednotlivé kapitoly bakalářské práce na sebe navazují, shrnuté informace nejsou 

vyčerpávající, ale postačují pro řešení problematiky. Po stránce obsahové a formální nemám 

vážnějších připomínek. 

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

    Bakalářská práce je rozdělena do jedenácti základních kapitol. Teoretická část se zabývá 

rozborem vlastností 9-12%Cr ocelí, především pak oceli P92. Je zde také proveden popis 

mikrostrukturních fází, které se identifikují v mikrostruktuře diskutované oceli. Teoretickou 

část vhodně zakončuje rozbor svařitelnosti oceli P92 s ohledem na používané technologie 

svařování, používané přídavné materiály a nezbytné tepelné zpracování po svařování. 

Praktická část práce uvádí navržené a provedené experimentální zkoušky. Výsledky 

z nedestruktivního zkoušení a provedených destruktivních zkoušek na vzorcích s různým 

režimem tepelného zpracování jsou vhodně prezentovány a diskutovány. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

    Až na některé nepřesné formulace a terminologii, nemám vážnějších připomínek. 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Provedené experimentální úkoly by mohly být považovány za přínos k ověření vlivu 

tepelného zpracování na výsledné vlastnosti svarového spoje oceli P92 a tím přispívají 

k řešení svařitelnosti daného typu oceli. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Diplomant čerpal z 32 studijních pramenů. Využíval převážně novějších zdrojů. 



 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

    Z hlediska formálního zpracování nemám vážnějších připomínek. Jazyková stránka 

zpracování je na vyhovující úrovni s výjimkou některých nepřesných výrazů a používané 

terminologie. Grafické zpracování bakalářské práce je na vysoké úrovni. Výsledky zkoušek 

provedených na experimentálních svarových spojích jsou přehledně zpracovány v tabulkách a 

na obrázcích. V diplomové práci by mohly být také uvedeny záznamy z tepelného zpracování. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Z praktického hlediska bakalářská práce přispívá k orientaci při návrhu technologie 

svařování 141 oceli P92. Výsledkem je definování nejvhodnějšího režimu tepelného 

zpracování předmětného svarového spoje oceli P92. 

 

 

9. Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

   Výborně 

 

Otázky pro diplomanta: 

1. Proč byly vzorky s nevyhovujícími výsledky z nedestruktivních zkoušek použity pro 

zkoušení mechanických vlastností? Zjištěné vady mohly výsledky zkoušek ovlivnit. 

2. Jaký je rozdíl mezi vrubovou houževnatostí a nárazovou práci? 

3. Proč je nutné v případě oceli P92 provést mezioperační ochlazení pod teplotu 100°C 

před následným tepelným zpracováním?  

 

 

    Dne 05.06.2014   

     Ing. Martin Sondel, Ph.D. 

 


