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Oponovaná diplomová práce je zaměřena na problematiku vlastností svarových 
spojů oceli P92, zejména pak z pohledu creepové pevnosti a mikrostrukturních změn, 
k nimž během vysokoteplotní expozice dochází. Daná problematika byla 
v posledních 20 až 30 letech vysoce aktuální a vysoce aktuální zůstává i nadále, 
neboť ve světě jsou již delší dobu a v ČR velmi brzy bude v pravidelném provozu 
parovod tzv. Nového zdroje 660MW v El. Ledvice. 
 
Celá práce v rozsahu 60 číslovaných stran je rozdělena 7 kapitol včetně úvodu a 
závěru a po formální stránce i svým rozsahem splňuje všechny požadavky, které jsou 
na tento typ prací kladeny. 
 
V teoretické části (kapitoly 2 až 5 jsou stručně shrnuty základní typy žárupevných 
ocelí a v kapitole 3 pak shrnuty poznatky o mechanizmech zpevnění, typech a vlivu 
sekundárních fází, strukturní stability, creepové deformace i creepového poškození 
se specifickým zaměřením právě na skupinu 9-12%Cr ocelí. Předposlední kapitola 
teoretické části je věnována problematice svarových spojů a jednotlivých pásem 
tepelně ovlivněné oblasti, včetně charakterizace jejich změn při creepu a výskytem 
jednotlivých typů porušení. Poslední kapitola pak popisuje základní vlastnosti 
materiálu P 92. 
 
Všechny kapitoly teoretické části práce jsou zpracovány přehledně a poznatky v nich 
uvedené poskytují čtenáři dobrý úvod do dané problematiky. Po formální stránce 
mám připomínku k malé velikosti písma v tabulce 2 a k absenci odkazů u některých 
převzatých obrázků. Také se domnívám, že došlo k záměně časového údaje 
v tabulce 1, kam patří 100 000 hodin místo uvedených 10 000. Drobnější výtku pak 
zaslouží neupravené pořadí literárních odkazů v textu práce, a to hned v kapitole 
Úvod (ale i v dalších). Dalším nedostatkem je absence jakékoliv zmínky o obrázku 36 
a následném posunu v číslování obrázků a odkazů na ně. 
 
Zásadnější připomínku však mám k absenci odkazů č. [30] až [33] v seznamu 
použité literatury. Při absenci těchto odkazů jsem také nemohl ověřit, zda k přiřazení 
poškození IV. typu do oblasti normalizace v TOZ nemohlo dojít převzetím 
nesprávného údaje cizího autora. S typy porušování svarových spojů pak souvisí i 



záměna podmínky překročení limitní plasticity za překročení meze pevnosti materiálu 
při vzniku trhlin III. typu (str. 34). 
 
Praktická část práce byla zaměřená na vyhodnocení struktury a vlastností dvou 
creepových zkoušek svarového spoje po dlouhodobé creepové expozici. Získané 
výsledky potvrzují předpokládané umístění lomu do oblasti maximálního ovlivnění 
základního materiálu v interkritické oblasti TOZ, což je potvrzeno i lokáními minimy 
tvrdosti. Tato část práce je zpracována na dobré úrovni, snad jen nemůžu uvěřit 
tvrzení, že svarový spoj oceli P 92 byl leptán v 3% roztoku HNO3. 
 
K diplomantce mám tři otázky:  

1. Na straně 26 pod obrázkem tvrdíte, že na rozhraní M23C6 a matrice je vyšší 
obsah Si, a proto se nukleace Lavesovy fáze uskutečňuje na jiných 
minoritních fázích. Přitom právě u ocelí s Si je její precipitace snazší. Máte pro 
toto své tvrzení nějaké vysvětlení 

 
2. Může autorka přeložit výraz cross-weld, který použila pro označení vzorku 

svarového spoje? 
 
Závěr: 
Předložená diplomová práce slečny Bc. Alexandry Zyryanové splnila zadání i 
stanovené cíle a zpracování dané problematiky má úroveň odpovídající diplomové 
práci. Tuto práci hodnotím známkou velmi dobře. 
 

 
V Ostravě dne 24. května 2015     Zdeněk Kuboň 


