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Dizertační práce  je věnována  problematice vlivů na únavovou  odolnosti ocelí, celkově se 
zaměřuje  na materiály železničních kol.  Práce má experimentální charakter.      

1. Postup  řešení, použité metody  

Úvodní   kapitoly teoretické část práce obsahují relativně informace o únavovém procesu a 
parametrech únavové odolnosti materiálů. Obecný popis jednotlivých   vlivů na únavovou 

pevnost je vhodně doplněn o problematiku  výpočtové predikce  a zkoušení únavové 
odolnosti železničních kol. Kupř. u vlivu reziduálních napětí a vlivu opracování povrchu  na 
únavu železničních kol je  tato značně specifická problematika zpracovaná kvalitně a práce 
zde přináší přehledné informace o aktuálních postupech  zkoušení,  provázání 
s normativními postupy i vypovídající hodnotě jednotlivých parametrů z pohledu současných 
požadavků.  

Samostatná kapitola je věnována únavovým zkouškám železničních kol, autor opět 
kombinuje informace o aktuálních postupech s odkazem na normativní požadavky,  které 
doplňuje o výsledky souvisejících experimentálních prací. Z hlediska konkrétního zaměření 
práce je podstatná kap.4  („Materiál, používaný pro výrobu železničních kol"), kde autor 

přináší nejenom aktuální informace o trendech zvyšování únavové, resp. kontaktně-únavové 
odolnosti materiálů železničních kol, ale tyto informace rovněž kriticky diskutuje s ohledem 
na cíle a možnosti vývoje nových materiálů. V souhrnu rešeršní části práce správně 
vyzdvihuje otázku kumulace plastické deformace v povrchových vrstvách, jako specifický 
mezní stav kontaktně-únavové odolnosti materiálů kol.  

Práce má jasně definované cíle; s návazností na rozbor aktuálního stavu tyto cíle podtrhují 
právě nutnost studia  procesů, ovlivňujících únavovou odolnost ve vztahu k reálným 
„okrajovým podmínkám“ výroby společnosti Bonatrans Group a.s. Samotné cíle tedy do jisté 
míry orientují práci na konkrétní aplikaci, zároveň  ale dávají prostor na zobecnění 
dosažených poznatků.  

Vlastní experimentální část práce představují zkoušky únavy celistvých kol v reálné velikosti, 
popis experimentu v podstatě upřesňuje  související předpis. Protože u testovaných kol 
došlo opakovaně k předčasné  iniciaci trhlin (v desce kol), k dispozici byl   materiál pro vlastní  
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analýzu okolností  poklesu únavové pevnosti. Experimentální část  je tak tvořena 
vyhodnocením po sobě navazujících únavových zkoušek a materiálovými analýzami pro 
zjištění důvodů předčasných lomů. Provedena byla ucelená sada analýz -  rozbory  
homogenity struktury, mechanické zkoušky podle norem  a makroskopické rozbory 
(v kombinaci s vizuálním) posouzením iniciace a rozvoje únavových trhlin. Vlastní 
mikrostrukturní rozbor přinesl  informace o stavu struktury v oblasti  lomu, ze kterých autor 
částečně vyvozuje  okolnosti rozvoje trhlin.    

Z výsledků analýz autor dospěl u každé sady zkoušek k jednoznačnému závěru. Kupř. u první 
sady se nejednalo o vliv nedodržení kvality tepelného zpracování, ale jako zdroj 
předčasného únavového lomu práce prokazuje korozní poškození povrchu. U navazující  
únavové zkoušky z nové tavby opět došlo u jednoho ze dvou testovaných kol k předčasné 

iniciaci únavového lomu. Doplnění zkoušek o další vzorky  prezentující danou tavbu 
a výrobní dávku, doplnění měření vnitřních napětí a hodnocení lomové houževnatosti 
umožnilo komplexní rozbor problému. 

Z výsledků autor u jednoho z kol diskutuje možnost negativního vlivu nehomogenity  
tepelného zpracování - vliv stavu povrchu  byl analýzami (na rozdíl od předchozích vzorků) 
vyloučen. U vybraných kol dospěl autor k zajímavému výsledku, kde jako nejvíce 
pravděpodobný zdroj poklesu únavové pevnosti uvádí výskyt shluků netvárných vměstků 
v bezprostředně povrchové vrstvě desky kola. To je částečně v kontrastu s diskuzí v kap.4, 
kde autor zmiňuje otázky relevanci kritérií na mikročistotu (str.46, odst.3) ve srovnání 
s vlivem geometrických vrubů. Nutno samozřejmě rozlišit oblast výskytu inkluzí, viz citované 

literární zdroje zabývající se vlivem na  kontaktní únavu. Výsledky vlastních experimentů ale 
představují zajímavý zdroj informací a mohou přispět k dané diskuzi.  

Následující fáze experimentů opět potvrdily nevyhovující únavovou pevnost testovaných 
železničních kol. Ve shodě z předchozími výsledky autor vyloučil vliv tepelného zpracování, 
ale zaměřuje se na metalurgickou kvalitu oceli. Problematická je interpretace některých 
výsledků, jedná  se  skutečně o kovové vměstky (str.89)?  Do experimentů jsou zahrnuty 
i zkoušky vývojové oceli.   

V závěrech práce autor   shrnuje výsledky vyhodnocovaných zkoušek.  Práce neobsahuje 
separátní diskuzi výsledků, tato je ale částečně zahrnuta  v souhrnu konkrétních výsledků 
zkoušek. Diskuze je vztažena na výrobní  postupy a podmínky firmy Bonatrans Group a.s. 

V práci postrádám obecnější  finální diskuzi výsledků vlastních analýz, kupř. směrem 
k obdobným experimentům v zahraničí, i když je zřejmé, že je obtížné získat údaje 
o výsledcích problematického chování materiálů libovolné produkce. 

2. Výsledky a přínos disertační práce 

Práce má z  velké části popisný charakter, převážná část provedených experimentů 
představuje normativní zkoušky. Tyto zkoušky ale zároveň  zahrnují konkrétní případy 
poklesu únavové pevnosti. Vlastní provedené analýzy  únavového poškození představují 
velice cenný materiál pro hlubší studium negativních vlivů na únavovou pevnost železničních 
kol.  

Práce přináší konkrétní výsledky, které mají nesporné praktické využití. Jak v závěru 

konstatuje autor, vyhodnocením několika sad  únavových zkoušek  byla kupř. ověřena   
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integrovaná technologie tep. zpracování – ve smyslu dodržení požadovaných strukturních 
i pevnostních parametrů, bez  vlivu na vznik předčasných únavových lomů.  

Zjištění ohledně kritického vlivu mikročistoty na únavovou pevnost, potvrzeného na několika 
reálných vzorcích kola, představuje prostor pro hlubší studium, hledání relevantních kritérií 
ve  vazbě na další parametry a tak i obecnější vědecký přínos práce.  

V seznamu  vlastní publikační činnosti  autor uvádí celkem 6 publikací, z toho dvě se vztahují 
k řešené problematice, a byly prezentovány na mezinárodních konferencích.  

3. Formální úroveň práce 

Práce je po formální stránce velice dobře zpracována.  Prezentace výsledků je přehledná,  

odráží návaznost provedených experimentů.  

Z formálních nedostatků lze uvést pouze některé nevhodné nebo nejednoznačné termíny, 
kupř. „nejoptimálnější prokalení“, „vykalení monobloků“ (str. 49, str.50), “tvorba kalícího 
receptu“ (str.56), chybějí citace u některých obrázků v teoretické části práce, chybějící 
jednotky u některých veličin (v seznamu použitých veličin). U výsledků chemických 
mikroanalýz by bylo vhodné uvést,  že  se jedná  zřejmě   o hm.%. 

Prezentované snímky makrostruktury   obtížně dokumentují  diskutované výsledky – 
hloubka tepelného zpracování, resp. celkově jeho homogenita  - by byla přesněji 
hodnotitelná kupř. gradientem tvrdosti.  

4. Dotazy a připomínky k práci 

Výsledky zkoušek jsou v práci prezentovány srozumitelně, v logické návaznosti jednotlivých 
sad zkoušek.  Problematická je interpretace u některých výsledků, kupř. nepřesný popis 
výsledků v tab.21 – zřejmě se nejedná o uvedenou „analýzu koroze“, u stejné tabulky je 
rovněž uvedeno, že se jedná o analýzu konkrétního vměstku.  U dané metody analýzy (EDX) 
je problematické uvádět obsah uhlíku.  

Sporná jsou některá tvrzení u popisu  lomů,  kupř. „lom v únavové trhlině má křehký 
charakter“,  rovněž interpretace  popisovaného výskytu  deformace struktury na povrchu 
únavové trhliny (str.81) – lze předpokládat pouze vliv otlačení během zkoušky.  Výskyt 
oblastí křehkého lomu je tohoto typu struktury   obvykle pouze výsledkem kolize postupující 

trhliny  a fázového rozhraní  - zejména při zjištěné řádkovitosti struktury toto vyvolává  
sekundární větvení trhlin.  

   K obhajobě práce mám následující   dotazy a náměty do diskuse:  

(1) Z výsledků zkoušek vyplývá  limitující vliv již velice malého  korozního poškození. Jaké 
jsou aktuální kritéria pro posouzení přípustného korozního poškození desek kol, popř. 
lze tento vliv v praxi úplně   eliminovat? 

(2) U jedné sady zkoušek bylo provedeno měření zbytkových napětí, uvedena je hodnota 
sevření  při dělení materiálu kola. Jaké bylo odpovídajícího napětí a jak lze posoudit 
výsledek vzhledem k celkovému výsledku únavové zkoušky?  

(3) Vzhledem k výsledkům, které ukazují na významný vliv výchozí metalurgické kvality 
oceli, jaká jsou (pokud existují) kritéria na mikročistotu desky kola? Popř. na  jaké 

vhodné limity ukazují výsledky práce?   
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5. Závěr 

Závěrem možno konstatovat, že disertační práce Ing. Tomáše Tkáče splňuje požadavky kladené 
na práce tohoto druhu.   Stanovené  cíle  práce byly  splněny. Práce je  aktuální, systematicky 
zpracovaná, přináší konkrétní a původní výsledky.    

Na základe výše uvedeného doporučuji  práci  k obhajobě  a v případě úspěšné obhajoby 
doporučuji udělit Ing. Tomáši Tkáčovi titul Ph.D. v daném studijním oboru. 

 

 

 

V Pardubicích, 24.10. 2016                                 


