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Stručná charakteristika práce (hlavní cíl, rozsah textu a počet příloh, časová a 

odborná náročnost řešeného tématu). 

Diplomová práce se zabývá technologií výroby žebírkového drátu třídy C, přesněji polského 

standardu značky oceli B500SP, s cílem dosažení požadované meze kluzu, tažnosti a poměru 

meze kluzu k mezi pevnosti.  Technologie spočívá ve výrobě za tepla válcovaného žebírkového 

drátu, který je následně zpevněn natažením za studena na lince KOCH.  

Diplomová práce obsahuje 68 stran, 27 tabulek a 36 obrázků (obrázek 20 jsem v textu 

nenalezl, zřejmě špatné číslování). Odborná náročnost je vysoká a rovněž časová náročnost, 

vzhledem k rozsahu vzorkování, přípravě vzorků a vlastního zkoušení, je velmi vysoká.  

Hodnocení obsahové stránky práce (vyváženost teorie a experimentu, úroveň 

teoretické rešerše, přiměřenost cílů práce, úplnost popisu experimentu, kvalita 

diskuse výsledků a závěrů) 

V teoretické části popisuje autor diplomové práce účel žebírkové oceli v betonu, rozdělení 

výztužné oceli, vývoj produktů betonářské oceli z hlediska požadavků na mechanické 

vlastnosti. Následně nás autor seznamuje se současnými standardy žebírkové oceli a 

základním rozdělením jakostí do skupin a požadavky na tyto oceli z hlediska konstruktérů, 

chemického složení a geometrie povrchu, včetně požadavků na ocel jakosti B500SP. Nakonec 

nás autor seznamuje s jednotlivými technologiemi výroby žebírkového drátu a popisuje 

technologii výroby v ArcelorMittal Ostrava.  

V experimentální části se autor zaměřil na stanovení ideální pokládací teploty po válcování 

za tepla a velikost deformace při natažení za studena na dvou typech ocelí. V části válcování 

za tepla autor sleduje ochlazování válcovaného drátu na třech nastaveních pokládacích 

teplot. Důvodem sledování ochlazování je předpokládaný vliv na mechanické vlastnosti. 

V části natažení za studena autor testuje troje nastavení kladek, kterým dochází k natažení 

žebírkového drátu a jejich vliv na výsledné mezi kluzu Rp0,2, tažnosti Agt a poměru meze kluzu 

a meze pevnosti Rm/Rp0,2. Výsledné hodnoty jsou zobrazeny přehledným popisem experimentu 

a doplněny obrázky, grafy a tabulkami.  

Poznatky z experimentální části vhodně využívají poznatky z odborné literatury uvedené 

v teoretické části.  

Cílem diplomové práce bylo optimalizovat technologii výroby žebírkového drátu B500SP. 

Autor porovná výsledky třech pokládacích teplot, dvou typů ocelí a tří nastavení kladek. 

Hodnocení formální a jazykové stránky práce. 



Diplomová práce je vytvořena přehledně a na vysoké odborné úrovni. Nicméně se vyskytují 

drobné nepřesnosti, jako například poslední slovo „dopraní“ namísto „dopravní“ na straně 

15, v článku 2.6 popis geometrie drátu s odkazem na obr. 9, ale ve skutečnosti je geometrie 

zobrazena na obr. 8, a v neposlední řadě je v článku 3.1 na straně 26 uvedeno „guenching“, 

ale ve skutečnosti zde patří „quenching“.  

Silné a slabé stránky práce. 

Silnou stránkou diplomové práce je experimentální část, kde je podstatným zjištěním, že 

pokládací teploty při válcovaní za tepla mají relativně malý význam na výsledné mechanické 

vlastnosti a v procesu natažení za studena doručená nastavení kladek pro dosažení 

výsledných mechanických vlastností.  

Ačkoliv autor diplomové práce uvedl doporučení pro průměr 8 mm žebírkového drátu, kde 

během testování byly zjištěny nedostatečné hodnoty tažnosti, možná by stálo věnovat se 

v experimentální části právě tomuto průměru s navržením konkrétních opatření, než se 

věnovat průměru 10 mm, který se jeví jako méně problematický z hlediska výsledných 

mechanických vlastností.  

Závěrečné zhodnocení včetně doporučení či nedoporučení práce k obhajobě a 

uvedení klasifikace (výborně-velmi dobře-dobře-nedostatečně). 

Diplomovou práci doporučuji k hodnocení, klasifikace – výborně.  
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