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Diplomová práce se zabývá charakteristikou korozivzdorných ocelí, jejich vlastnostmi 

a tepelným zpracování, přičemž experimentální část konkrétně obsahuje hodnocení 

mikrostruktury odlitků z oceli 1.4549 a porovnává její tvrdost po různých režimech tepelného 

zpracování. Rozsah diplomové práce je 46 stran včetně literatury, z toho 21 stran je věnováno 

teoretické části a 21 stran praktické části. Práce obsahuje 35 obrázků a 7 tabulek. Autorka se 

v textu odkazuje na 20 literárních odkazů. 

Teoretická práce je rozdělena do tří kapitol, ve kterých se autorka zabývá rozdělení 

korozivzdorných ocelí podle chemického složení a z hlediska mikrostruktur, dále tepelným 

zpracováním ocelí se zaměřením na korozivzdorné oceli a vakuovým tepelným zpracováním. 

V teoretické části vidím větší rezervy ve zpracování kapitoly vakuového tepelného 

zpracování, které se uplatňuje jak při žíhání, tak při kalení ocelí, a nově také při nízkotlaké 

cementaci. Také bych doporučovala lepší práci s literárními zdroji. 

Experimentální část práce je zaměřena především na mikrostrukturní rozbor odlitků ve 

výchozím stavu a po různých procesech tepelného zpracování, jako je homogenizační žíhání a 

rozpouštěcí žíhání s cílem zkrátit dobu procesu rozpouštěcího žíhání při zachování optimální 

mikrostruktury a požadované tvrdosti. Pro detailnější hodnocení mikrostruktury byla použita 

řádkovací elektronová mikroskopie a rtg semikvantitativní mikroanalýza delta feritu a byly 

porovnány mikrotvrdosti jednotlivých strukturních součástí po různých stupních tepelného 

zpracování. Autorka srovnávala mikrostrukturu na dvou vzorcích z každého odlitku, 

odebraných vždy ze stejného místa. 

Slečna Jana Pastorková, měla možnost se osobně seznámit s procesem tepelného 

zpracování hodnocených odlitků přímo v zakázkové kalírně v rámci odborné praxe. 

Hodnocení mikrostruktury a měření tvrdosti pak prováděla poměrně samostatně 

v laboratořích Katedry materiálového inženýrství. Výsledky měření po konzultacích 

zpracovala na dobré úrovni. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh hodnocení: velmi dobře 
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V Ostravě dne 23. 5. 2013     Ing. Petra Váňová, Ph.D. 


