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Diplomová práce pana Bc. Ví ta Burdy s názvem ,'Pří nos tenké  vrstvy pro zvýš ení  korozní
odolnosti tepelných upí nač ů " je pokrač ování m systematické ho výzkumu inovativní ch
technologií  ú prav funkč ní ch povrchů  nástrojů  a jeiich testování  na katedře Materiálu a
strojí renské  metalurgie Fakulty strojní  Západoěeské  univerzity v Plzni.

Předmětem diplomové  práce bylo hodnocení  pří nosu tenké  vrstvy ZrN/TiA1N vytvořené  na
principu ýz1kální  depozice z pIynné  fáze za ú č elem zvýš ení  korozní  odolnosti tepelných
upí nač ů . Byla porovnávána korozní  odolnost tepelných upí nač ů  s povrchovou PVD
ochrannou vrstvou s běž nými technologiemi oš etření  povrchu: upí nač i s omí laným povrchem
a upí nač i s kulič kovaným povrchem. Zvolené  korozní  testy simulovaly podmí nky námořní
přepravy, manipulace a tepelné  upí nání .

Diplomová práce ěitá 6I stran, je č leněna na teoretickou a expelimentální  č ást, které  nechybí
diskuze výsledků  a formulace závěrů . Diplomová práce je napsána po stránce stylistické
dobře, s malým poč tem překlepů . Celá práce je v celku logicky poskládána. Autor prokáza|,
ž e má v dané  oblasti dostateč né  znalosti, ž e ovláďá a správně použ ivá experimentální  metody,
které  byly pro dosaŽení  ýsledků  potřebné  a ž e dokáž e cí levědomě, systematicky a
samostatně pracovat.

V teoretické  č ásti autor identifikuje záklaďní  korozní  mechanismy a adekvátní  mož nosti
protikorozní  ochrany ocelových komponent' rysvětluje vliv stavu povrchu na korozní
odolnost materiálu a hodnotí  korozní  odolnost PVD vrstev ve vztahu k chemické mu sloŽení
a použ ité  technologii fyzikáIni depozice. Autor se v práci odkazuje na publikace jiných
autorů , celkem použ il 48 bibliografických citací , uvedených v závěru práce v Seznamu
použ ité  literatury. Infotmace v citací ch jsou aktuální .

Praktická č ást je rczsáItlá, zahrnuje výsledky testů  v klimatotechnologické  komoře,
elektrochemické  korozní  testy - zé znamy prů běhů  korozní ch potenciálů  a predikci korozní
odolnosti nazáklaďě stanovení  Tafelových křivek a hodnocení  povrchu tepelně exponovaných
komponent.

K práci mám několik připomí nek:

o Definice pH (uŽ V Seznamu zkratek lze polemizovat s definicí , ž e pH : potenciál
vodiku, norma ISo 3160-2 (str. 33) nepředepisuje potenciál, ale hodnotu pH
zkuš ební ho roztoku : 4,7
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o Testy v kondenzač ní  komoře byly z větš í  č ásti pojaty jako testy konkré tní ho systé mu
protikorozní  ochrany. Autor nespecifikuje podrobnějš í  data o pouŽité m konzeruač ní m
prostředku (oleji)' vypařovací m inhibitoru, mnoŽství  a kvalitě r,ysouš ecí ho prostředku,
konstrukci a vodotěsnosti obalu.

Práci považ ýi za pří nosnou z hlediska praktické ho využ it| Dobře navrž ený a v modelových
podmí nkách odzkouš ený systé m doč asné  protikorozní  ochrany je dů leŽitý pro minimalizací
ekonomi cký ch ztt át zapŤ í č iné ných koro z í .

Po prostudovií ní  diplomové  práce pokládám ú kol diplomanta za splněný a doporuč uji práci
k obhajobě. S ohledem na malé  nedostatky navrhuji práci klasifikovat známkou velmi dobře.

Doporuč ené  otázka k obhajobě:

Jaké  doporuč ení  byste navrhnul
ochrany

pro zlepš ení  ú č innosti použ ité ho systé mu protikorozní

Navrhovaná výsledná klasifikace (nehodí cí  š lcrtnět e) tu
velmi dobře
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V Plzni, dne 12.6.2018
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