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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PnÁCE
obhajoba této diplomové práce se koná dne:

Téma diplomové práce :

Charakterizace chemického složení frikční vrstvy brzdoqých kotoučů

Jméno a příjmení:

Bc. Václav Dobiáš

prosíme vás o stručné a vÝstřné odpovědi na následuiící otázkv:

1. Odpovídá diplomovápráce uvedenému zadéní v plném rozsahu?

Ano, diplomová prárce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jakhodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury anávaznosti jednotlir,}ch
částí práce, případně jejich úplnosti?

Předložená diplomová práce je přehledně členěna podle tradičního schématu a jednotlivé
kapitoly jsou vyvrá,žené a logicky na sebe navanlji. Obsah jednotlivých kapitol považuji za
přiměřený, umožňující získat přehled jak z oblasti tribologie brzdových systémů, tak i přehled
z oblasti experimentálních technik pro analýzu brzdových kotoučů a frikčních vrstev.

3. Zál<Iadní zhodnocení diplomové práce:

Práce se zabývá poměrně komplikovaným problémem a to jak z pohledu vědeckého, tak i
technického. Metodika a techniky zvolené pro řešení praktické části jsou zcela adekváffií a
považuji je za dostatečné k nalezení odpovědi na otázkuje-li možné použít metodu GD-OES
pro hodnocení frikční vrsfiy deponované nabrzdových kotoučích. Vzorkovou základnu tvoří
jeden typ brzdoqich disků a šest rtuných typů brzdových desek rtzné kvality, což se odráží i
v jejich ceně. Za zmínku stojí skutečnost, že se mezi vzorky brzdových desek vyskýují i
desky bez obsahu mědi, které nejsou ještě příliš rozšířené, ale jejich vlvoj je v popředi zájmu
všech qýrobců brzdových desek. Diplomat hodnotí, že volba brzdových desek a disku je
jedním z klíčoých bodů optimalizace opotřebení tohoto "tribopáru".

Diplomant správně hodnotí, že ačkoliv metoda GD-OES je hojně rrnržívanou v oblasti
povrchové analýzy, limitujícím faktorem zistává drsnost měřeného povrchu. V případě
brzdových kotoučů je jejich drsnost závislá na použité testovací proceduře, povazebrzdových
desek, ale všeobecné Ize tento povrch považovat za členitý. Na základě předložených
qýsledků považuji rylžití GD-OES za vhodné k chemické analýze brzdových kotoučů a ke



kvalitativnímu posouzení chemického složení frikční wstvy. Na zakladě popsaného principu
měření považuji GD-OES jako perspektivní metodu pro hodnocení tlouštky frikční vrsfiy. V
případě hodnocení tloušťky frikční wstvy metodou SEM nelze qýsledky považovat za
dostatečně reprezentativní, pokud není pro studium lybrano dostatečně velké množství
příčných řezi, cožje jak časově, tak i ekonomicky velmi náročné. Kombinace obou metod je
pak ideálním řešením pro získání relevantní informace o povaze frikční vrstvy.

4. Jíné poznatky, kritické připomínky:

K vlastní experimentální části nemám kritické připomínky, povze navrhuji, aby diplomant
v rámci obhajoby prezentoval příklad qfsledků testu získaného pomocí brzdového
dynamometru.

5. Uveďte, zda av kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

Uvedená diplomová práce se zabývá možností vyůití GD-OES pro hodnocení frikční
wstvy, získané poznatky jsou nové.

6. Jaká je charakteristika výběru avyužití studijních pramenů?

Autor se odkazuje na řadu publikací jak domácích, tak i zaluaničních autoru.

7. Hodnocení formální stránky Qazyková stránka, formální zpracování):

Formální zpracování diplomové práce je na vynikající úrovni, text je bez pravopisných
chyb a překlepů.

8. Jaký je způsob vyžitípráce (publikace, praktické vwžítí)?

Výsledky práce doporučuji publikovat. Jelikož je z pŤedIožené práce evidentní, že GD-OES
může naleznout uplatnění i v dalších oblastech YaY zabývající se opotřebením powchů
doporučuji výsledky práce rovněž ptezentovat na některé z konferencí zabyvající se
opotřebením materiálů.

9.Práci hodnotím:
zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující)

výborně

Dne 11.05.2015

Poznámka:
V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní přiloze.
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