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Jedná se o praktické téma zlepšení vlastností často používaného materiálu 34CrMo4 a je vždy dobré, pokud 

akademická práce najde uplatnění v reálném životě. Zvolené téma disertační práce je aktuální a vzhledem 

k profesní orientaci autora vhodné. Práce má standardní rozsah 114 stran textu, z toho je zhruba třetina 

věnována úvodní analýze a zbylé dvě třetiny popisují experimentální část a diskutují dosažené výsledky. 

Dělení jednotlivých kapitol je logické a přehledné, uvádí čtenáře stručně do problematiky vztahující se k 

tématu. V první kapitole jsou uvedeny možné typy tlakových lahví a jejich odlišnosti. V druhé kapitole je 

přehled vlivu prvků (vždy s upřesněním ve vtahu k aplikaci na tlakové lahve), struktury a základních 

vlastností. Třetí kapitola popisuje v současnosti používaný výrobní postup. Čtvrtá a pátá kapitola jsou 

literární rešerší precipitace v CrMo ocelích a obecné teorie únavového porušování, tedy tématům, která 

jsou rozebírána v navazující experimentální části. Rozsah i způsob citování odborných textů odpovídá 

zvyklostem a zahrnuje jak hlavní práce českých autorů, tak důležité mezinárodní publikace, vztahující se k 

tématům. Jazyková stránka odpovídá požadavkům kladeným na vědecké články. 

Kapitola experimentálních prací začíná přehlednou tabulkou dělící vzorky dle modifikace chemického 

složení. Je škoda, že podobně přehledně není zpracována také tabulka režimů tepelného zpracování. 

Vzorky byly odebírané přímo z reálných lahví, je popsán i způsob a metodika zkoušení. Trochu chybí 

informace o homogenitě struktury a návazně vlastností, zvláště když není uvedeno, ze kterého místa lahve 

(dno, hrdlo…) jsou odebrány zkušební vzorky. Za nejslabší část práce považuji popis režimů tepelného 

zpracování, která je velmi nepřehledná. Průběhy režimů tepelného zpracování se nechají jednoduše a 

přehledně graficky zpracovat, na místo několikastránkového textového popisu. Neobeznámený čitatel 

rychleji pochopí, čím se jednotlivé režimy liší. Dalším problémem je, že ani v diskusi není uvedeno, čeho 

chtěl autor jednotlivými odlišnostmi režimů dosáhnout. Chybí také velmi důležité údaje o rychlosti 

chladnutí v některých režimech, zejména při použití odlišných prostředí - polymer a vzduchu  

Kapitola 7 dokládá naměřené výsledky na 43 stranách a je nejobsažnější kapitolou disertační práce. V 

úvodu došlo patrně k překlepu v obsahu legování vanadem a dusíkem. Trochu nešťastné je sjednocení 

jednotlivých taveb do skupin: materiál NV tavby A-D s dusíkem a vanadem a materiál SP tavby H a I bez 

vanadu. V experimentech bylo získáno velké množství dat, znázorněných v grafech 27 až 38 a 



sumarizovaných v tabulce 6. V některých případech však grafy nedokládají závislost, ale spíše rozptyl a 

variabilitu a mohly být vyjádřeny stručněji. Po mechanických vlastnostech navazují výsledky a obsáhlá 

dokumentace mikrostruktury. Ta je navíc doplněna o kvantitativní i kvalitativní analýzu precipitátů za 

pomoci pokročilých experimentálních metod transmisní elektronové mikroskopie, analýzy obrazu a rtg 

difrakce. Tím mimo jiné autor potvrdil detailní vědecký přístup k řešení problému. Obsáhlá je také kapitola 

fraktografického hodnocení lomů. A to nejen po dynamických zkouškách, ale i po únavových a korozi pod 

napětím. Snímky jsou technicky zdařilé a svědčí o zvládnutí technik přípravy a leptání vzorků i zvládnutí 

mikroskopických dovedností. Velmi zajímavé a obecně málo publikované jsou výsledky únavových 

zkoušek. Ke škodě je pouze relativně malý počet naměřených hodnot a z toho plynoucí velký rozptyl. Tím 

pádem závislost na frekvenci nebo na typu materiálu NV/SP je obtížně prokazatelná. 

Analýza finančních úspor v kapitole 8 není dotažena do uspokojivého konce, a i přes obrovské úspory se 

zdá být podhodnocena. Chybí zde například vyčíslení úspor za energii nebo úspor za materiál, pokud byly 

lahve s tloušťkou stěny 7,5 mm zeslabeny na 7 mm a také z 10,2 mm na 9,4 mm, jak píše autor v závěru. 

K tomuto bodu tedy následuje upřesňující dotaz v závěru posudku. 

Diskuse výsledků rozebírá data publikovaná v kapitole 7. Jsou dobře a dostatečně posuzovány vlivy 

mikrostruktury a fraktografie na naměřené mechanické vlastnosti i vzhledem k různým režimům tepelného 

zpracování.  Jediné, co chybí, je fraktografická analýza únavových zkoušek, která by vysvětlovala rozptyl 

výsledků a také to, zda legování vanadem a dusíkem (jinými slovy precipitace) ovlivňuje únavu.   

Výčet použité literatury je dostatečný, obsahuje důležité a zásadní publikace jak z ČR, tak ve světovém 

kontextu. Citace a odkazy v textu jsou uváděny v souladu se zvyklostmi a standardy pro vědeckou publikaci. 

Obsahuje také 3 publikace autora disertační práce, což dokládá jeho aktivní působení na vědeckém poli.  

V závěru autor jasně argumentuje volbu nejvhodnějšího modifikovaného materiálu a režimu tepelného 

zpracování, který se bude dále používat pro výrobu tlakových lahví ve společnosti Cylinders. Lze 

konstatovat, že předkládaná práce tím naplnila svůj účel: byl modifikován materiál 34CrMo4 a 

optimalizován proces tepelného zpracování, který umožňuje redukovat tloušťku stěny tlakových lahví. 

Zároveň autor prokázal orientaci a zvládnutí četných pokročilých experimentálních metod a jejich 

implementaci při řešení problémů materiálového inženýrství. 

 

Závěr: 

Práce je věnována zajímavému a praktickému tématu a předkládá zajímavé výsledky. Autor splnil obsahově 

i odborně zadání disertační práce, a proto práci k obhajobě doporučuji.  

                                                             

V Plzni, dne 27.8.2018            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                podpis 



Dotazy k obhajobě: 

1) Popište a zdůvodněte místa odběru vzorků pro analýzy. 

2) Prosím o přehledné uvedení režimů tepelného zpracování a zdůvodnění jejich volby vzhledem 

k očekávanému výsledku. Doplňte údaje o rychlostech chlazení v různých médiích (polymer, 

vzduch). Proč se liší doba prodlev na austenitizační teplotě, která se v praxi stanovuje na základě 

tloušťky stěny (a ta je v uvedeném případě stejná)? 

3) Uvedená úspora za legování vanadem (61 mil. Kč za 3 roky je velmi vysoká). Prosím o objasnění 

postupu výpočtu. Při takové spotřebě materiálu musí hrát velmi významnou roli i ceny za tepelné 

zpracování. Jaké úspory (ne-)přináší tepelné zpracování vyhodnocené jako nejlepší (i vzhledem 

k dříve používaným režimům)? Další úspory lze vyvodit z použití tenčí stěny lahve 7mm, 

resp. 9,4mm. Prosím o aktualizaci výpočtu úspor. 

4) Často je zmiňována textura a heterogenita mikrostruktury, zejména ve spojitosti s režimy 

tepelného zpracování. Jak známo, chemická heterogenita vzniká během procesu tavení a lití, 

následné tváření (stupeň prokování, pěchování atd.) ji uspořádává do textury. Prosím o vysvětlení, 

proč se jednotlivé tavby liší v řádkovitosti, když jsou vzorky odebírány z lahví vyrobených ze 

stejného materiálu a tvářeny stejným postupem. Pokud tedy jsou tyto postupy pro všechny v této 

práci analyzované vzorky shodné.  


