
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Oponenti: Ing. Milan Večeř
Téma: Studium povrchu oceli po tepelně-chemické a elektrochemické úpravě
Verze ZP: 1
Student: Bc. Robert Pecha

1. Dosažené výsledky
Experimentální práce byly prováděny s ložiskovou klecí vyrobenou z hlubokotažné nízkouhlíkové
oceli. Pro zvýšení tvrdosti a otěruvzdornosti povrchu klecí byly porovnány dva typy povrchových
úprav: karbonitridace v solné lázni a chemické bezproudové pokovení niklem. Výsledky experimentu
prokazují vliv teploty solné lázně na změnu rozměru klece oproti úpravě chemickým niklem, kdy ke
změnám rozměru nedochází, což je přínosem pro praxi.

2. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou zvýšení tvrdosti povrchu ložiskových klecí povrchovou
úpravou karbonitridací a bezproudovým chemickým pokovením niklem spolu s dalšími přísadami.
Jedná se o aktuální téma, neboť vlivem teploty solných lázní určených pro karbonitridaci dochází ke
změnám rozměru ložiskové klece oproti povlakování chemickým niklem a jeho následným
vytvrzením při teplotách nižších než je teplota solné lázně a není tímto nastartována rekrystalizace
oceli a tím změna rozměru klece. Jedná se o aktuální téma. Zadání práce je po stránce odborné a
experimentální časově náročné.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistupoval k řešení práce zodpovědně, pracoval samostatně a využíval plně konzultací k
danému tématu.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po stránce formální zpracovaná na dobré úrovní s velmi zajímavým jazykovým vyjádřením
nezvyklým pro bakalářské práce. Výsledky měření jsou řádně zpracovány do tabulek a grafů včetně
fotodokumentace. V textu se vyskytují gramatické chyby, nerespektuje se neživý a živý rod, není
uvedeno číslování kapitol v seznamu a v práci.

5. Dotazy na studenta
1. Str. 9 - Postrádám označení oceli dle platných EN norem. O jaký plech se jedná dle ČSN EN 10
139. O jakou ocel se jedná dle označení 11 321.
2. Str. 24 - Pod jakým zatížením byla měřena mikrotvrdost povlaku, není uvedeno v jednotce pro
označení mikrotvrdosti.
3. Str. 24 - Tabulka č.1. - vysvětlete. proč jste měřil mikrotvrdost oceli a ne klasickou tvrdost oceli.
Do jaké fáze vnikl indentor, že vykazujete mikrotvrdost 94,27 MHV bez označení zatížení.
4. Vysvětlete, proč nejsou v tabulkách uvedeny jednotky rozměru klece.
5. Vysvětlete, které údaje označují v tabulkách na str. 29 a 30 změnu průměru kruhu klece a kde je v
grafu výchozí stav označující rozměr nedeformované klece. Ke které hodnotě výchozí se naměřené
hodnoty vztahují.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce splnila cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
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Ostrava, 31.05.2017 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.


