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Ing. Jiří Dvořáček se ve své disertační práci „Vývoj nové generace zařízení s pokročilou 

diagnostikou pro stanovení kontaktní degradace“ zabýval zdokonalování diagnostiky 

kontaktně zatížených povrchů s využitím metody akustické emise pro sledování jejich stavu a 

vyhodnocování stupně jejich poškození s konkrétním zaměřením na identifikaci poškození 

axiálních ložisek s využitím metody akustické emise návrhem vhodné metodiky pro jejich 

testování, což je téma velmi aktuální. To dokumentuje i množství aktuálních literárních odkazů 

jak k samotné akustické emisi, tak především k její aplikaci pro diagnostiku širokého spektra 

různých typů mechanického poškození včetně ložisek. Jde o téma do určité míry mezioborové, 

kdy je nutno řešit poměrně velkou šíři problémů, počínaje základní problematikou vlastností a 

spolehlivosti ložisek včetně rozboru vzniku a projevu jejich poruch přes znalost použití různých 

principů nedestruktivního testování, speciálně pak akustické emise včetně hardwarového řešení 

měřícího signálového řetězce a použitím moderních metod zpracování signálů a odpovídajícího 

software pro tyto metody NDT. Dále je zřejmé, že vypracování předložené disertace 

vyžadovalo i značný objem experimentální práce. Je zřejmé a logické, že disertant ve své práci 

navazoval na výsledky práce svého školícího pracoviště. 
Hlavním cílem disertační práce byl návrh metodiky pro identifikaci počátečních stádií 

kontaktní únavy s využitím akustické emise, a to na základě testovacích experimentů především 

na kruhových zkušebních vzorcích a na axiálních ložiscích pomocí sestaveného komplexního 

experimentálního zařízení pro zjišťování odolnosti materiálů proti kontaktní únavě s využitím 

moderních metod. Tento cíl je logicky rozdělen do pěti dílčích bodů, pokrývajících tři zmíněné 

oblasti problémů od vytvoření testovacího systému přes provádění experimentálního testování 

až po vytvoření výsledné metodiky. Celkový cíl disertační práce i jeho pět dílčích cílů byly ve 

všech bodech splněny. 

 

Postup řešení problému a dosažené výsledky 

Předložená práce má logické uspořádání a metodiku řešení lze také považovat za správnou. 

Po zevrubném rozboru dostupných aktuálních poznatků o této problematice doktorand v první 

fázi přistoupil ke zdokonalování stávajícího zkušebního zařízení AXMAT. K tomu zdokonalil 

především systém zatěžování testovaných vzorků, kde použil výhodnější hydraulické 

zatěžování a dále upravil zkušební uzel tak, aby bylo zajištěno spolehlivé snímání vibrací, 

teploty a akustické emise. Dále se disertant musel zabývat i optimálním postupem, formami a 

měřícími systémy pro provádění zkušebních experimentů tak, aby byl schopen identifikovat 

jednotlivá stádia poškození materiálu, přičemž standardní postupy založené na vyhodnocování 

vibrací jsou k tomuto účelu a především pro spolehlivé zachycení počáteční etapy vzniku 

pittingu nedostačující. Proto se disertant v souladu s cíli práce dále zaměřil na optimální 

sestavení zkušební stanice z hlediska snímání signálu AE. K tomu mohl využít dobré 

přístrojové vybavení školícího pracoviště od jednodušších systémů až po systém DAKEL-IPL 

s kontinuálním ukládáním navzorkovaných dat do paměti PC. K dispozici měl i potřebný 
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vyhodnocovací SW, pro vyhodnocování v programu Matlab, měl přispět úpravami algoritmů. 

Je škodou, že disertant tuto problematiku blížeji nespecifikoval a nedokumentoval.  Adekvátní 

pozornost věnoval disertant také výběru a přípravě testovaného materiálu a vzorků.  

Prvním hlavním jádrem práce bylo vlastní provádění zkušebních experimentů na 

jednotlivých vzorcích. Při zkouškách se zaměřil na snímání a porovnávání základních veličin - 

vibrací, teploty a akustické emise. U plochých vzorků toto měření doplňoval průběžnými 

metalografickými analýzami. 

Při provádění experimentálních zkoušek se soustředil na tyto hlavní úkoly: 

- ověření vhodnosti zařízení pro zkoušení axiálních ložisek s využitím AE, 

- ověření vlivu přísad do maziv na kontaktní únavu a zjištění citlivosti metody sledování AE na 

aplikaci aditiv do maziva a také ověření vhodnost parametru AE pro detekci vzniku pittingu, 

- sledování odezvy signálu akustické emise při dynamickém zatěžování zkušebního vzorku 

včetně hledání parametru AE, na kterém se změny projeví nejvíce, 

- porovnání záznamu teploty, vibrací a akustické emise při zkoušce kontaktní únavy, nalezení 

korelace mezi úrovní poškození a odezvou ve sledovaných parametrech. 

Hlavním výsledkem práce je metodika s definováním postupu přípravy zkoušek, vlastního 

zkoušení axiálních ložisek a návrhu analýzy získaných dat. Má být využita i ke standardizování 

metody akustické emise k diagnostice axiálních ložisek při trvanlivostních zkouškách. V tomto 

navazuje i na práci [22]. Bylo by dobré tuto návaznost přesněji specifikovat. Metodiku považuji 

za velice přínosnou, snad jen v některých částech je až příliš vázána na dané zařízení, které měl 

disertant k dispozici a uvádí i pro metodiku nepodstatné informace jako např. „Ústav 

konstruování Fakulty strojního inženýrství v Brně disponuje laboratořemi pro experimentální 

zkoušky ložisek a ložiskových materiálů“ (str. 60). Na druhou stranu by některé závěry a 

pokyny konkrétnější a propracovanější. Např. konstatování „Zesílení předzesilovačem dosahuje 

ve většině případů hodnoty 35 dB“ (601-2) bez podrobnějšího vysvětlení např. co na danou 

hodnotu má vliv a kdy je potřebné zesílení zvýšit či snížit a do jaké míry, se jeví jako 

nedostačující. 

Jedním z důležitých faktických výsledků práce je jednoznačné potvrzení, že signál AE 

jednoznačně vymezuje tři základní etapy, a to záběh ložiska, ustálený stav na změny s 

provozním stavem ložiska včetně případných dílčích problémů (nedostatečné mazání, zvýšené 

tření a vznik pittingu) a jako nejdůležitější etapu prudkého zvýšení rozvoje poškození. Z 

prezentovaných výsledků je tak zřejmé, že použití akustické emise při sledování zkoušky 

přispěje zásadně k přesnému popisu dějů při kontaktním poškozování, kdy změny kvality 

povrchu se nejvýznamněji projeví v nárůstu emisních událostí v jednotlivých hladinách. 

Bohužel disertant ve své práci hlouběji nerozpracoval vyhodnocení AE signálů pomocí 

časově-spektrální analýzy, kterou umožňuje použití systému DAKEL-IPL, např. ve smyslu jak 

je jak je rozebírána např. v [9] či podrobněji. Spokojil se pouze ukázkou výsledků takových 

výsledků (obr. 51, 52) a nerozpracoval hlubší analýzu.  

 

Význam pro rozvoj oboru 

Předložená práce se systematicky zabývá využitím metody akustické emise pro zpřesnění 

diagnostiky kontaktní degradace materiálů se zaměřením na vznik poškození radiálních ložisek. 

Její přínos pro rozvoj oboru se projevuje ve více směrech, počínaje zdokonalením 

experimentálního pracoviště tak, aby bylo možno komplexně testovat stanovené cíle přes 

propracované experimenty s využitím měření AE až po vytvoření metodiky zkoušení axiálních 

ložisek. 
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Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Práce je zpracována z hlediska jazykové a formální úpravy ve velmi vysoké kvalitě a s 

velkou pečlivostí. Má výbornou grafickou úroveň a minimum formálních chyb.  

Obecně lze snad poukázat na příliš stručný popis grafů s výsledky měření akustické emise 

(např. obr. 47, 48 a další) tak aby byly srozumitelné i čtenáři neškoleném v oboru AE.   

 

I přes pečlivé zpracování se disertant nevyhnul některým formálním a technickým 

nepřesnostem, např.:  

510 – 50 tých let– správněji   50-tých let nebo 50tých let. 

219  – zkratka MKP (zřejmě metoda konečných prvků) – není vysvětleno. 

48 - nezarovnán poslední odstavec  

50 – 52 obr. 53 – 55 nedostatečně vysvětlené 

59
7
  - …./teplota, vibrace/ - správněji (teplota, vibrace). 

64 -65 – špatné odsazení odstavce. 

Dále u většiny popisů obrázků s uvedením odkazu chybí mezera mezi posledním slovem a 

odkazem, např. Obr. 32 Hodnotící tabulka[18], správně Obr. 32 Hodnotící tabulka [18]. 

 

Vyjádření k publikacím doktoranda 

Své výsledky publikoval doktorand hlavní autor či spoluautor v  mezinárodním časopise a na 

šesti mezinárodních konferencích. Tato publikační aktivita přijatelnou měrou verifikuje 

výsledky jeho práce v domácí a mezinárodní vědecké komunitě. 

 

K disertační práce jsou přiloženy teze. V nich jsou stručně a výstižně vyjádřeny cíle a výsledky 

disertační práce. Jsou zpracovány na dobré úrovni a splňují požadavky kladené na tento typ 

dokumentu. Snad tam jen postrádám alespoň krátkou zmínku o výsledné metodice. 

 

Otázky pro doktoranda 

1. Můžete podrobněji vyhodnotit výsledky měření AE při dynamickém zatěžování (kap. 6.3)? 

2. Můžete upřesnit a vysvětlit úpravy algoritmů ve zmíněných třech M-filech v prostředí Matlab 

(str. 60)?  

3. V závěru zmiňujete existenci námětů a témat pro další výzkum. Mohl byste uvést některé? 

 

 

Závěr 

Doktorand prokázal schopnost vědecky pracovat a obohatil obor diagnostiky pro stanovení 

kontaktní degradace se zaměřením na vznik poškození radiálních ložisek o nové a přínosné 

poznatky. Disertační práce i přes některé drobné výtky splňuje požadavky zák. č.111/98 Sb., 

§47 a přispívá jednoznačně k rozvoji oboru, ve kterém doktorand pracuje, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a po úspěšném průběhu obhajoby udělit vědeckou hodnost Ph.D. 

 

V Brně dne 21. 2. 2014   

                                                                            Prof. Ing. Karel Hájek, CSc. 

 

 


