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Evička


	Jméno Vedoucího: Jiří Hájek
	Posudek: Předkládaná diplomová práce odpovídá zadání v požadovaném rozsahu, přičemž její obsah je velmi srozumitelný. Za nadprůměrné považuji praktický význam prováděných experimentů. Ve své rešeršní části se autor věnuje obecnému popisu způsobů válcování, ale především základním principům simulačních procesů. Zde mohl autor podrobněji vysvětlit postup přípravy a vyhodnocení v kontextu následného experimentu. Z důvodu převažujícího způsobu ohřevu indukcí při válcování tyčí je této problematice věnována rozsáhlá kapitola. Zde mohl autor zmínit uspořádání a parametry indukčního ohřevu v praktickém provozu. V celkovém pohledu tato kapitola je v logickém vazbě vůči zadání diplomové práce. V úvodu experimentální části je přehledně popsáno celé zařízení, které autor práce uvedl do provozu. Navazující a dominantní kapitolou je simulace procesů válcování tyčí, trubek resp. jejich spojení. Analyzovány byly především tyto parametry  - efektivní napětí, efektivní deformace a posuv bodů. Experimentální materiál byl zvolen logicky  - dvě nízkouhlíkové oceli, jedná středně uhlíková, jedna ocel korozivzdorná austenitická. Popis válcování je srozumitelný, obvykle se tyto parametry zaznamenávají v tzv. válcovacích listech, kde jsou u každého průchodu zaznamenány rovněž vstupní délky, deformace, úběry, rychlost válcování, rychlosti deformace apod. Takto souhrnně zpracované údaje v práci chybí. Pochopitelně, že zásadní kapitolou je úspěšné spojení trubky a tyče. Tato kapitola je zpracována na vysoké úrovni, jak s ohledem k válcování, tak i při vyhodnocení jednotlivých parametrů (geometrických, strukturních atd.).Z průběhu experimentů a jejich vyhodnocení je zřejmé, že autor perfektně využil své znalosti získané během studia. Autor ve své práci přesně postupoval dle zadání a splnil zadané cíle. Doplňující otázky: 1) Mohl byste upřesnit v práci používaný termín flow stress a jeho praktické využití?2) Jaké přednosti a naopak nedostatky spatřujete u experimentálního zařízení  HDQT - R 30 -123)  Můžete okomentovat data, která jsou během procesu válcování na experimentálním zařízení vyhodnocována a doporučit jak s nimi dále pracovat?
	Jméno: Michal Peković
	Místo, dne: Plzeň 11. 8. 2020
	Hodnocení: [Výborně]


