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Diplomová práce se zabývá analýzou mikrostruktury defektního kovaného bloku z nástrojové 

oceli 40CrMnNiMo 8-6-4, k jehož poškození došlo v průběhu řezání. Rozsah diplomové 

práce je 57 stran včetně literatury a seznamu obrázků a tabulek, z toho 21 stran je věnováno 

teoretické části a 31 stran praktické části. Práce obsahuje 51 obrázků a 9 tabulek. Seznam 

literatury zahrnuje 21 literárních odkazů, z toho 6 cizojazyčných. Literární zdroje jsou 

citovány v souladu s normou ČSN ISO 690. 

Teoretickou část diplomové práce tvoří dvě hlavní kapitoly. Kapitola Charakteristika 

nástrojových ocelí zahrnuje rozdělení nástrojových ocelí, jejich vlastnosti a strukturu. Rovněž 

je zde rozebrán vliv legujících prvků na vlastnosti nástrojových ocelí. V kapitole Technologie 

výroby nástrojových ocelí autor popisuje jak výrobu nástrojových ocelí konvenční metodou 

ingotu, tak práškovou metalurgií. Dále je popsáno tváření nástrojových ocelí a tepelné 

zpracování žíháním, kalením a popouštěním. Teoretická část diplomové práce má logické 

uspořádání a je zpracována na velmi dobré úrovni. Místy se objevují drobné formální chyby 

a neobratné formulace vět. 

V experimentální části autor popisuje nástrojovou ocel 40CrMnNiMo 8-6-4 z hlediska 

chemického složení, jejího použití a tepelného zpracování. Dále je popsán problém porušení 

ingotu při jeho dělení. Z odlomené části ingotu byly odebrány vzorky pro metalografickou 

a fraktografickou analýzu. Vzhledem k tomu, že v mikrostruktuře byly nalezeny velké 

nehomogenity, byla provedena podrobná EDX analýza chemického složení v místě segregací. 

V závěru jsou shrnuty nejdůležitější poznatky objasňující příčinu porušení odlitku. 

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

- Na str. 5 je uvedeno, že obsahy uhlíku v ocelích na výrobu nožů pro stříhání 

hrubých plechů se pohybují do 7 hm. %. Je toto tvrzení správné? 

- Na str. 18 je uvedeno, že při normalizačním žíhání se teploty pohybují v rozmezí Ac1 

a Ac3 s následujícím ochlazením na vzduchu. Jaké jsou teplotní intervaly pro 

normalizační žíhání? 

- U obr. 11, 17, 27, 36, 42 nejsou uvedena měřítka. 

- Obr. 15 a 16 jsou hodně kontrastní a vměstky by nebyly, pokud se u profilu 

vyskytovaly, čitelné.  

- Na obr. 31 se vyskytuje transkrystalické štěpné porušení jen v malé míře (na levé 

straně). Převážná část lomu je interkrystalická křehká. 

- Na obr. 32 je směs transkrystalického štěpného porušení (ve středu), 

interkrystalického porušení a transkrystalických tvárných stupňů.  

- Na str. 37 je uvedeno, že v místě výskytu tmavě zbarvených oblastí v obr. 33 se 

nachází prvky s nižším atomovým číslem. Já se domnívám, že se jedná o sekundární 

trhliny. Kde v obrázku by se měl nacházet troostit? 

- Str. 39 v tabulce 5 je uvedeno množství vodíku (H) 0,9 hm. %. Co je to za hodnotu? 

- Bylo prováděno měření mikrotvrdosti přes segregační pás, které by objasnilo lokální 

zvýšení tvrdosti v kritických místech? 

- Po formální stránce mám připomínku k uvádění popisků obrázků nad obrázek. 

Standardně se popisky obrázků uvádějí pod obrázek. 

- V tabulce 7 až 9 jsou označeny body 2x 1-5, má být 1-10. 



- Proč se legované oceli přednostně ochlazují do oleje, popř. polymerů nebo na 

vzduchu a nedoporučuje se ochlazovat do vody?  

Diplomová práce pana Bc. Daniela Neagu splňuje zásady pro vypracování diplomové práce. 

Nepřesnosti v experimentální části vyvážila velmi dobře zpracovaná teoretická část. Rovněž 

vzhledem ke změně tématu diplomové práce v průběhu jejího řešení navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 

 

V Ostravě dne 24. 5. 2019 

 

 Ing. Petra Váňová, Ph.D. 


