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Bakalářská práce se zabývá vysoce náročnou problematikou zpracování intermetalika typu 
Fe-40Al s hrubozrnnou licí strukturou tvářením za tepla. Tyto materiály jsou běžně 
považovány za zcela netvárné a každé informace o jejich zpracovatelnosti válcováním jsou 
mimořádně přínosné. Posluchač využil patentovanou metodiku, vyvinutou na Ústavu 
modelování a řízení tvářecích procesů FMMI VŠB-TUO a založenou na aplikaci svařovaných 
ochranných kapslí z korozivzdorné feritické oceli, a hledal optimální teplotní podmínky 
laboratorního válcování. 

Teoretická část je zpracovaná odpovídajícím způsobem. Posluchač prokázal své 
analytické schopnosti i připravenost na práci s odbornou literaturou, v daném případě často 
cizojazyčnou. Ze seznamu doporučené literatury využil jen jednu ze tří položek, ale nahradil 
to studiem jiných anglicky psaných publikací. Nejzajímavější část literárního rozboru se týká 
aluminidů železa. Zde působí poněkud nepatřičně odstavec na s. 9, diskutující železo 
v hliníku jen jako příměs, resp. přísada nepřesahující obsah 1 hm. %. Ne zcela dostatečně se 
R. Hryn zabývá charakteristikou a rozdíly ve vlastnostech (zejména plastických) aluminidů 
typu FeAl a Fe3Al – bylo by vhodné doplnit při obhajobě. 

Experiment byl založen na válcování odlitků z materiálu typu Fe-40Al-Zr-B, jehož 
chemické složení v hm. % je 24,56 Al – 0,01 B – 0,18 Zr – 0,01 C – 0,14 Mn (zbytek Fe). 
Posluchač by měl vysvětlit, proč používá pro tento materiál označení Fe-40Al-Zr-B, 
neodpovídající uvedenému obsahu Al v hm. %. Všech 5 odlitků bylo válcováno shodným 7-
úběrovým režimem s dohřevem rozvalku v peci po každém sudém průchodu. Teplota ohřevu 
materiálu se pohybovala od 1240 do 1160 °C. Analyzovány byly dosažené válcovací síly, 
technologická tvařitelnost vlastního materiálu i ochranné kapsle a metalograficky výsledná 
struktura vývalků. 

Co se týče válcovacích sil, s klesající teplotou tváření významně rostly. V této souvislosti 
se v diskusi na s. 20 objevuje nešťastná formulace o tom, že válcovací síly rostou na úkor 
vyšších deformačních odporů – prosím vysvětlit při obhajobě. Grafy na obr. 12 a 13 uvádějí 
na vodorovné ose čas, nekorespondující s časovým průběhem experimentu (viz obr. 11) – jak 
tyto grafy vznikly? 

Z hlediska tvařitelnosti i vlastností výsledné struktury vyšla jako optimální teplota ohřevu 
a tváření daného materiálu 1200 °C, a to z hlediska průběhu postdynamické rekrystalizace i 
hrubnutí zrna. Je škoda, že v diskusi nebyly tyto poznatky srovnány s dříve publikovanými 
výsledky, dosaženými válcování analogického materiálu v ochranných kapslích, ale 
víceprůchodovým režimem s menšími dílčími úběry. Posluchač by se měl rovněž vyjádřit 
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k výskytu poměrně hrubých protažených útvarů, vyskytujících se zejména ve středových 
oblastech většiny vzorků (obr. 15 a 16). 

Předložená práce je zpracovaná velmi solidně, dle mého názoru zejména v experimentální 
oblasti převyšuje požadavky kladené na bakalářské práce a prokázala schopnosti uchazeče i 
jeho orientaci v problematice. Získané výsledky jsou originální a po doplnění vhodné 
k publikování minimálně v českých recenzovaných časopisech. 

 
Bakalářskou práci p. Rostislava Hryna doporučuji k obhajobě. 
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