
 

POSUDEK 

bakalářské práce p. Zdeňka Urbance „Charakteristika a vlastnosti 

konstrukčních ocelí“ 

 

Cílem předložené bakalářské práce bylo podat základní informace o systému 

označování konstrukčních ocelí a předložit vlastnosti jejich vybraných typů. 

Konstrukční oceli jsou značně používané v různé formě zpracování a lze u nich 

dosahovat velice příznivých jak pevnostních, tak i plastických vlastností vedle dalších 

žádaných parametrů, jako např. antikorozní odezva, dlouhodobá životnost atd. Jedná 

se čistě o teoretickou práci, která je rozdělena do 7 kapitol, z nichž 4 jsou nosné.  

V prvé fázi se orientuje pan Urbanec krátce na historii ocelářství v oblasti 

konstrukčních ocelí a navazuje kapitolou zabývající se dnešním způsobem výroby 

předmětného typu ocelí, včetně tepelného zpracování a povrchových úprav dle 

současných požadavků zákazníků. Pan Urbanec podává přehledný soubor rozdělení 

konstrukčních ocelí jak nelegovaných, tak legovaných a rovněž způsobů značení 

daných ocelí podle jejich předpokládané aplikace. Zvýšenou pozornost pak věnuje ve 

své bakalářské práci ocelím S235, S355 a C45, které reprezentují vybrané typy 

konstrukčních ocelí třídy 11 a 12 a tyto navzájem porovnává. První jmenovaná ocel 

může být dodávána v jakostních stupních JR, J0 a J2, které jsou dále děleny na 

jakostní stupně J2G3 a J2G4 s odchylkami ve svařitelnosti a nárazové práci. Ocel 

355 je možno dodávat v jakostních stupních J2G3, J2G4, K2G3 a K2G4 a tyto se 

opět liší v úrovních parametrů svařitelnosti a nárazové práce. Zástupcem třídy 12 je 

nelegovaná, zušlechťovaná anebo žíhaná ocel C45. Cenné na této práci je také 

spojení dané značky s návazným typem aplikace a rovněž uvedení ekvivalentu dané 

ČSN značky oceli dle DIN a EN. Pro zvýšené nároky na vyšší mechanické vlastnosti 

jako jsou pevnost, houževnatost, antikorozní odolnost, creepové chování, zvýšené 

parametry únavy atp., je nutno používat oceli mikrolegované, níže legované, středně 

legované nebo vysokolegované, a proto pan Urbanec rozebírá ve své práci i vliv 

různých prvků na finální vlastnosti jím studovaných ocelí a věnuje se také zkoušení 

základních mechanických vlastností u daných typů ocelí.  

Předložená bakalářská práce má solidní koncepci, je logická, opírá se o 14 referencí 

a splňuje veškeré nároky na bakalářskou práci. Pan Urbanec přistupoval ke své práci 

vysoce zodpovědně, velmi dobře spolupracoval s vedoucí a je patrné, že se 

v oblastech ocelí velmi dobře orientuje. Práci hodnotím výborně.  
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