
oponentní  posudek diplomové  práce

Jmé no studenta: Bc. Jan Jí cha

Jmé no oponenta: Doc. Ing. olga Bláhová, Ph'D'

Diplomová práce studenta Jana Jí chy ,'Zhodnocení  tepelné ho vlivu laseru na

mikrostrukturu a vlastnosti HVOF Žárovýchnástřiků " vyč erpává zadáni v plné m rozsahu'

H1avní m cí lem bylo zhodnotit a porovnat pomocí  několika experimentální ch metod

změny mikrostruktury, mikrotvrdosti a odolnosti proti opotřebení  povlaků  vytvářených

metodou HvoF následno zpracovaných laserem. Práce, která byla řeš ena ve spolupráci

. Ňrc zČ tJ a YZyJ Plzeí  splnila zadaný cí l a pfinesla poznatky významné  pro pří padné

vyuŽití  těchto povlaků  v prumyslu.

V reš erš ní  č ásti práce je nejprve popsán princip laseru' typy laseru a jejich vyuŽiti

v prumyslu (kap. 2). V kap. 3 jsou struč ně uvedeny typy vytvářených povlaků  a podrobněji

,die 3sou popsány Žárové  "a'trib 
(parametry' struktura, rozdělení  ...). Kapitola4 se zabývá

metódou HVOF (princip, aplikace, výhody a nevýhody). V kap' 5 jsou uvedeny materiály

vhodné  k nanáš ení  pomocí  Hvor. V kap. 6 jsou popsány mož nosti následné ho zpracováni

Žátrových nástřiků . Laserové  zpracováni je popsáno vkap.1. Vté to č ásti je několik

nepřesných termí nů  a několik zkratekvů bec nebo nepřesně uvedených v seznamu použ itých

zhatek a symbolů .

V kap' 8 jsou popsány použ ité  experimentální  metody (analýzamikrostruktury, měření

mikrotvrdosti a odolnosti proti opotřebení ). V kap. 9 je popsána pří prava vzorků  (nástřik

alaserové  zpracovž ni). Vkap.ro 3e popsán postup optimalizace parametrů  laserové ho

přetavení . Není  zde podrobněji popsán postup výběru vzorků  pro dalš í  pozorování '

V kapitole 11 (Výsledky) je popsáno pouze hodnocení  mikrostruktury neovlivněné ho,

ovlivněné ho a přetavené ho nástřiku. Kapitoly 12 až  14 by bylo vhodnějš í  zařadit sem jako

podkapitoly. V kap. |2 bylahodnocena mikrotvrdost vytvořených vzorků . V kap. 13 a 14 je

popsano hodnocení  proti opotřebení . Naměřené  hodnoty na str' 62, 64 a 66 by bylo vhodné

uvé st v souhrnné  tabulce. V experimentální  ěásti není  vŽdy uvedeno, kde probí haly prováděné

experimenty a na č em se diplomant osobně podí lel'

V kap. 15 je uvedena diskuze výsledků , následuje struč ný závěr (kap. l6). Závěry jsou

formulovány struč ně a celkem výstiž ně'

Seznam použ ité  literatury obsahuje nadpruměrný poč et 92 polož ek (větš inou

zaltanič ní ch), ale nejsou vž dy uvedeny podle nonny' V pří lohách jsou uvedeny grafy

prvkové ho sloŽení  a difraktogamy, které  by si zaslouž ily podrobnějš í  rozbor'
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Práce má logickou strukturu a celkem dobrou gramatickou ú roveň. Práce je vybavena
kvalitní  fotodokumentací  a přehledným grafickým zpracování m výsledků . Po formální  stránce
je práce dobře graficky upravená, celkem přehledná, vyjadřování  je celkem výstiž né
s ojedinělými překlepy a několika nepřesnostmi.

Závěry jsou formulovány struč ně a celkem výstiŽně. V pruběhu prací  byla zí skána
řada nových poznatků  o studované  problematice.

Doporuč uji' aby diplomová práce byla přijata k obhajobě při SZZ.

otž zky pro diplomanta:

Popiš te podrobněji postup výběru vzorků  při optimalizaci.

Nawhovaná výsledná klasifikace (nehodí cí  š lrrtnět e) {flýbemě
velmi dobře
dobře
nerynevg+
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