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 Předložená disertační práce je zaměřená na navařování strojních dílů pro zvýšení 

odolnosti proti především abrazivnímu opotřebení. Řešený způsob navařování je specifický 

zejména z hlediska aplikovaných materiálů a má velký aplikační potenciál. Kombinace 

karbidů wolframu při dané chemické podstatě  matrice  představuje zároveň zajímavý 

technologicko-metalurgický problém, který má velký prostor k experimentálnímu studiu vlivu 

technologických parametrů. Zároveň přináší řadu problému pro hlubší studium, se značnými 

nároky na použitou metodiku řešení.  

1. Postup  řešení, použité metody  

Práce má experimentální charakter při zaměření na technologickou optimalizaci procesu 

navařování (konkrétně sleduje kupř. vliv použitých ochranných plynů na dosaženou abrazi-

vzdornost návarů). 

Cíle práce jsou formulovány v návaznosti na rozbor současného stavu problematiky. 

V teoretické části se autor  v rozsahu cca 30 stran zaměřil na výrobu a použití karbidů 

wolframu, dále na problematiku opotřebení a zkoušení odolnosti proti opotřebení. Tyto 

kapitoly mají obecný charakter, cíle práce jsou ale jednoznačně definované a svědčí o znalosti   

problematických oblastí, které jsou dále předmětem řešení.  

Podstatou práce je otestování celkem 5-ti variant provedení návarových materiálů, 

vyhodnocení  dosažené kvality návarů  použitím zvolených instrumentálních metod a srovnání 

jejich   odolnosti proti opotřebení.  

Použité metody – makro, mikrostrukturní rozbor, měření makro, mikrotvrdosti, chemické 

mikroanalýzy a  difrakční analýzy  byly vhodně zvoleny pro celkové posouzení dosaženého 

stavu návarových vrstev.  

Výsledky  hodnocení tvrdosti jsou komentovány spolu se strukturní charakteristikou, což je 

vhodné zejména vzhledem k rozdílné tvrdosti  částic vs. matrice. Práce obsahuje liniové 

a plošné chemické mikroanalýzy, mapující chemickou heterogenitu a dosah difúzních procesů 

v návarové vrstvě. Vhodné by bylo k jednotlivým výsledkům doplnit komentář  

ve smyslu, co a proč představuje podstatný výsledek v očekávaném vlivu na odolnost proti 

opotřebení. Podstatné rozdíly byly zjištěny z hlediska dosažené kompaktnosti návarových 

vrstev. 

Jednoznačný a komentovaný výsledek přináší provedené testy abrazivního opotřebení. 

Následně byl vhodně zařazen  popis charakteru opotřebení. 
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2. Výsledky a přínos disertační práce 

Výsledky provedených zkoušek, zejména vyhodnocení kompaktnosti návarových vrstev 

a rozdílů experimentálně ověřené odolnosti proti opotřebení v návaznosti na použitou 

technologii navařování,  mají jednoznačně praktické uplatnění. Širší přínos představují 

výsledky podrobného studia stavby návarových vrstev. Přínosné jsou především výsledky 

difrakční analýzy, na základě které autor komentuje kupř. formování nitridů vlivem dusíku 

v ochranném plynu.    

Ve finální  diskuzi jsou přehledně shrnuty  rozhodující efekty  u dílčích  výsledků provedených 

analýz. Autor komentuje jednotlivé výsledky i s ohledem k předpokládaným vlivům 

technologických parametrů navařování. Diskuze je vhodně provázaná s „provozními projevy“, 

kde autor částečně vychází z informací výrobců návarového materiálu v propojení s vlastními 

výsledky a dochází k logickým závěrům.     

Práce může být dobrým podkladem pro další výzkum v této oblasti; autor v návaznosti  

na vlastní komentované výsledky uvádí některé konkrétní motivy pro další výzkum. 

3. Formální úroveň práce 

Práce má dobrou formální úroveň, výstižný popis provedených experimentů a přehledné 

zpracování výsledků. V práci neshledávám podstatné formální nedostatky (pouze drobné 

formální chyby, kupř. obsah Mo v tab. 3 (str. 46)). Z celkem 84 citovaných literárních 

pramenů je převaha  zahraničních.  

Seznam autorských publikací obsahuje celkem 13 prací, které se všechny vztahují k tématu 

práce. 

4. Dotazy a připomínky k práci 

V práci bylo použité poměrně bohaté spektrum použitých metod analýz, výsledky dílčích 

měření nebyly plně využity. Velmi přínosné  by bylo kupř. provázání strukturního rozboru 

s přímou identifikací fází, v návaznosti na difrakční analýzu. K obhajobě práce mám 

následující   dotazy a náměty do diskuse:  

(1) V práci se uvádí vliv „vyšších navařovacích parametrů“ na tvrdost matrice  

a na formování sekundárních karbidů. Výsledky ukazují na protichůdný vliv; lze blíže 

vyspecifikovat vhodné limity obou efektů?  

(2) Jakou zkoušku lze doporučit pro vyhodnocení opotřebení při rázovém zatížení 

návarové vrstvy? 

(3) Výsledky ukazují na malý vliv obsahu dusíku v ochranné atmosféře. Lze tento 

výsledek zobecnit i mimo použité technologické parametry? 

5. Závěr 

Závěrem možno konstatovat, že disertační práce Ing. Jindřicha Kozáka splňuje požadavky 

kladené na práce tohoto druhu.   Stanovené  cíle  práce byly  splněny. Práce je  aktuální, 

systematicky zpracovaná, přináší konkrétní a původní výsledky.    

Na základě výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby 

doporučuji udělit Ing. Jindřichu Kozákovi titul Ph.D. v daném studijním oboru. 

 

 

V Pardubicích, 30. 1. 2017                                 


