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1. Problematika práce 

 

Technologie přivařování svorníků (součásti) hrotovým zážehem patří v současnosti mezi 

velmi populární technologie řadě odvětví (automobilový průmysl, energetika, stavebnictví). 

Základními výhodami dané technologie je vysoká produktivita, snadná automatizace, 

minimální teplotní ovlivnění a niské deformace. I přes minimální ovlivnění svařovaného 

materiálu dochází v místě svaru ke vzniku zákalných struktur a možné následné inicializaci 

trhlin. Z těchto důvodu je řešení dané problematiky velmi důležité ale často v praxi často 

opomíjené. 

 

2. Dosažené výsledky 

 

V BP práci je provedena studie problematiky svařování hrotovým zážehem se zaměření na 

termočlánky a trny do prům. 2mm. Je podrobně popsána problematika technologie, 

používaných přídavných materiálů (podle průměru, materiálu) a destruktivní a nedestruktivní 

zkoušení užitných vlastností svarových spojů. V experimentální části práce je provedeno 

ověření vlivu přivařování trnů a termočlánků hrotovým zážehem na velikost a vybrané 

vlastnosti TOO pro materiály používané v energetickém průmyslu. Vlastnosti svarových 

spojů jsou vhodně dokumentovány metalografickým šetřením a měřením mikrotvrdosti. 

 

 

3. Přístup studenta k řešení práce 

 

Přístup studenta k řešení byl samostatný, osobně se podílel na experimentálních měřeních. 

Pravidelně konzultoval navrhovaný postup řešení a dosažené výsledky BP.  

 

4. Formální náležitosti práce 

 

Práce je po formální stránce na velmi dobré úrovni je dostatečné podrobná, obsahuje řadu 

grafických příloh, které doplňují postup řešení práce a dosažené výsledky. V případě 

prezentace výsledků metalografie se doporučuje uvádět nejenom zvětšení snímku ale i typ 

použitého leptadla. Student velmi dobře pracuje s literárními prameny o čemž svědčí řada 

odkazů literaturu. 

 

5. Dotazy na studenta 

 

Jakým způsobem je nutné upravit místa po svarech v případě, že použité spoje (termočlánků, 

trnů) jsou pouze dočasné? 

 

Jaké jsou nejběžnější destruktivní zkoušky svarových spojů termočlánků a trnů? Uveďte 

kritérium pro hodnocení. 

 

 

 



6. Celkové zhodnocení práce 

 

Předložená práce dokladuje inženýrské schopnosti studenta aplikovat teoretické i praktické 

poznatky při řešení reálné problematiky. Student splnil zadání v  plném rozsahu. Práci 

doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou 
 

výborně. 
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