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1. Problematika práce

Diplomová práce Bc. Františka Vašíčka se věnuje procesu zavedení do výroby
speciálního pecního zařízení v oblasti leteckého průmyslu. Předmětné zařízení slouží pro
precipitační vytvrzování a žíhání leteckých komponent. Proces testování nového zařízení
proběhl v souladu s americkými standardy AMS 2750/E a AMS 2759/3E, používanými
v leteckém průmyslu. Práce vychází přímo z aktuálních potřeb konkrétního průmyslového
podniku.

2. Dosažené výsledky

Teoretická část práce zahrnuje studii korozivzdorných ocelí se zarnererum na
vytvrditelné korozivzdorné oceli. V další části je hlouběji diskutováno precipitační
vytvrzování. Velmi přínosný je rozbor značení korozivzdorných ocelí podle amerických
standardů AISI a ASTM.

Experimentální část práce je rozdělena do několika na sebe navazujících kapitol.
Nejprve je v práci proveden výběr vlastního pecního zařízení, navazuje testování tohoto
zařízení podle metodik používaných v leteckém průmyslu. V dalších kapitolách se diplomant
věnuje testování procesu tepelného zpracování na vybraných sériích vzorků, a také na
ověřovací sérii produkčních dílců. Experimentální část práce vyúsťuje ve shrnutí výsledků
celého schvalovacího procesu.

3. Přistup studenta k řešeni práce

Diplomant prokázal během zpracovávání diplomové práce samostatnost, odbornou
zdatnost a systematický přístup k práci. Kromě toho účelně využíval poskytnutých konzultací.

4. Formálni náležitosti práce

Po formální stránce je diplomová práce zpracovaná na velmi vysoké úrovni. Práce
obsahuje minimum formálních chyb.

5. Dotazy na studenta

Str. 11, odst. 2: je uvedeno: "Podmínkou odolnosti proti korozi je přítomnost
minimálně 11,7 % Cr v tuhém roztoku" Z jakého zdroje jste čerpal?

Str. 16, odst. 1: je uvedeno: Martenzitické oceli nad 0,2% C jsou obtížně svařitelné"
Při jakých technologických opatřeních se dají tyto oceli svařovat?

6. Celkové hodnoceni

Zadání diplomové práce bylo beze zbytku splněno. Práce svým obsahem i rozsahem
splňuje s rezervou požadavky na diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě a
hodnotím stupněm

Výborně.
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