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Aktuálnost tématu disertační práce: Hlavním tématem disertační práce je možnost 
identifikace poškození způsobených kontaktní únavou pomocí akustické emise (AE). 
Z obsáhlé literární rešerše uvedené v práci je zřejmé, že dosud neexistuje jednoznačný 
názor na to, jaký parametr akustické emise zvolit, abychom byli schopni počátek kontaktního 
poškození identifikovat. Většina popsaných parametrů je pravděpodobně ovlivněna konkrétní 
konfigurací kontaktu (materiály kontaktních ploch, podmínky mazání…) a získané výsledky 
uvedené v literatuře tedy nejsou jednoduše přenositelné. Proto byly experimenty v disertační 
práci primárně zaměřeny na více ložiskových materiálů a na nich je hledána korelace signálu 
AE s kontaktním poškozením. Lze tedy konstatovat, že problematika řešená v rámci 
disertační práce je ve světové literatuře stále otevřená a aktuální. 
 
Metody a postupy řešení: Metodika řešení odpovídá zařízením dostupným na pracovišti 
řešitele a je v souladu s obdobnými experimenty popsanými v literatuře. Autor se zaměřuje 
na klíčové parametry, které mohou ovlivnit signál AE a to jsou materiálové parametry 
kontaktních elementů a materiál maziva. Jako experimentální materiál byly zvoleny dvě oceli 
používané pro ložiskové aplikace a běžně dostupná maziva. Defekty v kontaktní oblasti jsou 
rozděleny do 4 tříd A, AB, B a C podle rozsahu poškození, přičemž defekty typu C lze 
spolehlivě lokalizovat pomocí měření vibrací. Následně byly jednotlivé parametry stanovené 
pomocí AE korelovány s pozorovaným kontaktním poškozením. 
 
Splnění cílů disertační práce: Definované cíle disertační práce byly splněny. 
 
Vědecký přínos práce: Jak už je uvedeno v předchozích kapitolách, otázky řešené 
v disertační práci jsou velice aktuální. Dosažené výsledky mohou sloužit ke kvalitnější 
detekci poškození kontaktních ploch ložiskových materiálů. Otázkou je, do jaké míry lze 
závěry práce zobecnit na jiné podmínky v kontaktu. 
 
Formální úprava disertační práce: Z formálního hlediska je práce členěna poměrně 
přehledně a logicky popisuje jednotlivé efekty ovlivňující výsledný signál AE. Práce obsahuje 
po nezbytném úvodu do problematiky poměrně podrobnou rešerši (str.12-38) zakončenou 
konstatováním, že současný stav zatím neumožňuje spolehlivě kvantifikovat defekt 
v počátečním stádiu poškození. Po té jsou definovány cíle práce, zaměřující se zejména na 
korelaci signálu AE s kontaktním poškozením pro různé ložiskové materiály a různé druhy 
maziva. Následuje popis experimentálního zařízení a experimentálního materiálu. Od str. 57 
jsou diskutovány samotné výsledky disertační práce. Závěrem byly shrnuty dosažené 
výsledky a vyslovena některá doporučení pro další výzkum. Práce obsahuje několik překlepů 
a nepřesností, které ale nekazí dojem z práce jako celku. 
 
Hodnocení tezí: Teze disertační práce odpovídají obsahu definovanému směrnicí rektora, 
shrnují výsledky popsané v disertační práci a po obhajobě mohou být zveřejněny 
v nezměněné podobě. 
 



Závěrečné zhodnocení disertace:  
 
Předkládaná disertační práce pana Ing. Libora Nohála je zaměřena na velmi aktuální téma 
korelace změny signálu AE s rozvojem kontaktního poškození a přínáší cenné 
experimentální výsledky. Uchazeč  prokázal schopnost analyzovat zadanou problematiku, 
použít výsledky z literatury a na jejich základě definovat potřebné experimentální zkoušky a 
vyvodit z nich potřebné závěry. Vzhledem k výše uvedeným argumentům doporučuji komisi, 
aby byl Ing. Libora Nohálovi po úspěšné obhajobě udělen titul Ph.D. 
 
Otázky na autora disertace: 
 
V kap. 5.1.1 je spočten kontaktní tlak pomocí metody konečných prvků. Byl použit ideálně 
elasto-plastický model, může autor tento model popsat? Je tento materiálový model v dobré 
shodě s experimentálními daty pro zkoušené materiály? 
 
Prezentované zkoušky probíhají při Hertzově tlaku cca. 5 000 MPa. Bude odezva akustické 
emise stejná i při jiné hladině kontaktního tlaku? 
 
Ze závěrů práce plyne, že nejcitlivější ze sledovaných parametrů AE na velikost defektu je 
hodnota amplitudy chybové frekvence. Lze tedy tento parametr obecně doporučit pro detekci 
kontaktního poškození? 
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