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V předložené disertační práci studoval autor Ing. Mojmír Vaněk vlastnosti vybraných 

slitin hliníku. Hlavní pozornost byla zaměřena jednak na posouzení vlivu režimu tepelného 

zpracování na strukturu a mechanické i technologické vlastnosti těchto slitin, jednak na 

ověření stávajících modelů numerických simulací.  

Námět práce byl podle mého názoru zvolen vhodně, protože použití slitin hliníku se 

v celosvětovém měřítku neustále zvyšuje, a to nejen v leteckém a automobilovém průmyslu, 

ale i v řadě dalších odvětví. 

          Oponovaná disertační práce je rozdělena na část teoretickou (kapitoly 2, 3) a praktickou 

(kapitoly 4 až 8), která obsahuje vlastní experimenty i návrh nové metodiky pro numerickou 

simulaci procesu tepelného zpracování vytvrditelných slitin.  

V teoretické části (kapitola 2) uvádí autor nejprve dělení a značení hliníku a jeho slitin. 

Dále popisuje možnosti tepelného zpracování u vytvrditelných i nevytvrditelných slitin. 

Hlavní pozornost je zaměřena na vytvrzování. Zejména je analyzován vliv podmínek 

rozpouštěcího žíhání a následného stárnutí na strukturu a mechanické vlastnosti.  

V navazující části je řešena problematika svařitelnosti hliníkových slitin. Zde jsou, 

mimo jiné, zmíněny typické poruchy svarových spojů, jako jsou trhliny, pórovitost atd. Dále 

jsou zde uvedeny možnosti různých svařovacích technologií. 

Na závěr této kapitoly jsou uvedeny vybrané vlastnosti jednotlivých skupin slitin 

hliníku (materiály řady 1000 až 8000), včetně typických fázových diagramů. 

  

V další části (kapitola 3) jsou popsány metody numerické simulace svařování a 

tepelného zpracování. Pozornost je věnována zejména tepelné, metalurgické a mechanické 

analýze, včetně výpočtu tvrdosti dle empirických rovnic. Dále je uveden přehled dostupných 

programů pro analýzu chování materiálů při výše uvedených technologických postupech, 

přičemž jsou diskutovány jejich možnosti, výhody a nevýhody. Většina programů je však 

určena pro oceli, případně pro slitiny některých neželezných kovů, nikoliv však pro slitiny 



hliníku, vyjma programů Sysweld a Simufact.welding.  Tyto programy pak umožňují pro 

vytvrditelné materiály analyzovat např. i rozpouštění precipitátů atd.   

V obou kapitolách je text vhodně doplněn přehlednými diagramy, tabulkami i 

metalografickými snímky, které názorně dokumentují diskutovanou problematiku a usnadňují 

orientaci. 

O zodpovědném přístupu autora práce svědčí velké množství prostudovaných 

literárních pramenů (celkem 117 odkazů), takže je možné konstatovat, že tato část je 

zpracována vyčerpávajícím způsobem. 

 

Připomínka a dotaz k této části práce:  

1. V celé práci jsou v textu před rovnicemi v některých případech dvojtečky, někde 

naopak chybí. 

 

1. Str. 12. Žíhání naměkko. Používá se toto žíhání u studovaných slitin? Co je cílem 

tohoto tepelného zpracování?  

 

Vlastní práce  

 V  praktické části práce (kapitoly 4 a 5) se autor nejprve zaměřil jednak na vstupní 

rozbor chemického složení zkoumaných materiálů (EN AW-6082 a EN AW-5083), jednak na 

stanovení délkové roztažnosti prvého materiálu pomocí dilatometrické analýzy, v rozsahu 

teplot 20 až 500 °C. Následně byly provedeny statické zkoušky tahem u obou materiálů 

v obdobném rozsahu teplot. U materiálu EN AW-6082 byly použity zkušební vzorky, které 

byly různě tepelně zpracovány (základní stav, žíhání, vytvrzování). Vzhledem k tomu, že u 

tohoto materiálu byly též provedeny zkoušky tvrdosti dle Vickerse, bylo možno, po 

vyhodnocení mechanických charakteristik z tahových diagramů, stanovit závislosti meze 

kluzu a meze pevnosti na tvrdosti dle Vickerse i křivky stárnutí. Vyhodnocení velkého počtu 

vzorků významně přispělo k vysoké odborné úrovni práce. 

 

Následující kapitola obsahuje soubor zkoušek svarů (svařovací experimenty), které 

byly provedeny technologií MIG. Tyto zkoušky umožňují vyhodnotit důležitá data pro 

numerické simulace. 

 V další části práce (kapitoly 7 a 8) jsou popsány možnosti vývoje modelů pro 

svařování i pro tepelné zpracování. 



V kapitole 7 je hlavní pozornost věnována simulaci svařování obou studovaných 

materiálů. Jsou zde zejména diskutovány kalibrační a srovnávací analýzy, dále pak možnosti 

úpravy stávajícího modelu. Tato kapitola je poměrně rozsáhlá (28 stran), ale stejně jako 

všechny ostatní, velmi pěkně zpracovaná. 

V následné kapitole 8 jsou ukázány možnosti numerické simulace tepelného 

zpracování, jako je např. rozpouštěcí žíhání, stárnutí atd. Tato část je velkým přínosem pro 

celkový význam práce. 

 

K této části práce mám následující připomínku a dotazy: 

1. Str. 68. HB – podle nové normy HBW, případně podle předchozí normy i HBS. 

 

1. Str. 58. Souhlasíte s názorem, že plastická deformace spojená s tvorbou krčku za 

bodem plastické nestability nemá žádný praktický význam?  Pokud ano, tak 

z jakých důvodů? 

2. V práci jste získal mnoho nových výsledků, které z nich považujete za 

nejdůležitější? 

 

Závěr (kapitoly 9 a 10) 

V prvé části závěru práce shrnuje autor cíle disertační práce, způsob jejich provedení a 

vyhodnocení. Ve druhé části uvádí přehled nejdůležitějších výsledků a poznatků, které byly 

v průběhu práce získány.  

 

Teze dizertační práce 

Teze disertační práce jsou zpracovány na kvalitní úrovni a splňují podmínky 

stanovené příslušnou směrnicí. Jsou napsány věcně a poskytují dobrý přehled o 

nejdůležitějších výsledcích získaných autorem ve zvolené oblasti výzkumu. 

 

Celkové shrnutí 

     

Na závěr je možno konstatovat, že práce má velmi vysokou odbornou úroveň a přináší 

celou řadu původních poznatků, které značně rozšiřují dosavadní znalosti o fyzikálních, 

mechanických a zejména technologických vlastnostech studovaných materiálů. Konkrétní 

hodnoty mnoha experimentálně stanovených charakteristik mohou být využity technology a 



konstruktéry v technické praxi. Velkým přínosem práce je též návrh nového modelu pro 

numerickou simulaci procesu tepelného zpracování vytvrditelných slitin. 

 

Z těchto důvodů a dále vzhledem k tomu, že autor prokázal způsobilost k vědecké 

práci, doporučuji, aby panu Ing. Mojmíru Vaňkovi byl po úspěšném obhájení udělen titul 

Ph.D.  

 

  

 

 

V Brně dne 27.8. 2017 prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. 
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