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1. Dosažené výsledky
Bakalářská práce řeší aktuální problematiku vlivu tepelného zpracování na užitné vlastnosti
modifikovaných 9 % ocelí. S rozvojem energetiky a snahou využívat vyšší teploty a tlaky přehřáté
páry je nutné se také zabývat vývojem nových materiálů použitelných pro tyto pracovní parametry.

2. Problematika práce
Uvedené oceli resp. svarové spoje těchto 9% Cr ocelí je nutno po svařování tepelně zpracovat.
Předložená práce se zabývá touto problematikou a řeší návrh optimálního tepelného zpracování
svarového spoje oceli P92.V teoretické části práce je provedena literární rešerše pojednávající o
vlastnostech 9 %Cr oceli konkrétně oceli typu P91 a P92, pozornost je věnována změnám
mikrostruktury v závislosti na tepelném zpracování. Popis průběhu precipitačních procesů, které
probíhají v jednotlivých pásmech TOO podle mého názoru překračuje rámec bakalářské práce.
Následně jsou v práci řešeny otázky svařitelnosti této oceli.
V experimentální části autor provedl porovnání vlastností svarových spojů provedených metodami
svařování 141 a 111 po svaření a třech různých režimech tepelného zpracování.

3. Přístup studenta k řešení práce
Při řešení zadání postupoval student systematicky, pracoval samostatně a pravidelně se účastnil
konzultací.

4. Formální náležitosti práce
Po formální stránce nemám k práci zásadní připomínky, v práci se objevují drobné překlepy a v
několika případech nevhodně zvolená terminologie.
Práce má 54 stran textu vč. 26 obrázků a 9 tabulek, které vhodně doplňují příslušný text.

5. Dotazy na studenta
K předložené bakalářské práci mám následující poznámky resp. otázky:
1) Čím lze vysvětlit vyšší hodnoty tvrdosti ve svarovém kovu v porovnání s hodnotami tvrdosti v
TOO?
2) Nemohly vady svarových spojů ovlivnit výsledné mechanické vlastnosti?
3) V práci se zabýváte vlastnostmi svarových spojů tl. 20mm a jejich T.Z. přičemž jako optimální
variantu tepelného zpracování uvádíte 760°C/2h. Jaký máte názor na dobu výdrže při svařování
větších tlouštěk.

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce plně splnila zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
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