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Diplomant Sc .', pŤcdlozcni práci zabývá aktuální problematikou, tj vyuŽitím metod
triboteclrnické diagnostiky pro bezdemontáŽní diagnostiku stavu motoru údrŽbových vozů
Iieditelstr,í krajské spri1vy a údrŽby silnic Vysočiny 1Řt<sÚs9. Na základě výsledků
kornbirrace metocl tribotechnické diagnostiky lze lrodnotit nejen aktuální stav provozované
olejové náplně a rozhodnou o jejím clalšírn pouŽívání, ale lze rovněŽ nepřímo lokalizovat
zdroj ncjvýznarnnějšího opotřebení a ttrčit reŽim opotřebení, které se v daném čase a
na danénr rnístě odelrrávají. coŽ má pro praxi značný význam.
Práce má ccilrem 85 stran. obsal-ru.ie obv1,klé náleŽitosti (souhrn a Seznam klíčovýclr slov
v čcštirrč a angličtinč), seznan obr.ázkťr, tabulek a graÍů. V souladu se zadáním je DP logicky
členěr.ra do tří l.rlavrlícl.r kapitol. Seznanr pouŽité literatur.y (vČetně elektronických
in|orrnačrrícl'r zclrojťl) zahrnuje 40 poloŽek, avšak je'' devět z ntch jsou publikace
zcizo1a4,čných zdrojťr' Don-rnívánt se, žc zpracování současného stavu poznatků v oblasti
ténratr"t DI) by nčlo být zpracclvané z podstatně rozsáhlejšího počtu ctzojazyčných odborných
zc1rojťi.

Teoletická část pr.ácc Sc zabývá poznatky z oblasti vyrrŽití triboteclrnické diagnostiky,
charakterizací notorových olejů a popisem metod, které se vyuŽívají k hodnocení procesu
opotřebení nrotorových olejťr. K zpracování této části práce rnánr několik připomínek:

. clo kap. ].3 tlttzyané DiagnclsÍika nlotortlvých olejů jsou nevhodně začleněny
podkapitoly 1.3 ] Slec|ovctné vlastnosti ntoÍorových olejů a 1'3.2 Dt.tthy opoÍřebení a
tř.ení, piipadně by rněla být kapitola 1.3 vhodněji nazvána

. r.revhodně uvcdcn název kapitoly l'1 Metcldy pottžívané pro stanovení znečištění a
kc; n Í a m i n ct c e o l ej ů vzhledelrl k obsalru následuj ícíclr poclkapito1

Přínosem prirce je její expcrimentální část. Ar-rtor hodnotil skutečrrý stav motorových olejů
odebraných z pěti úclrŽbových vozů Iicditelství l<rajské správy a ťrdrŽby silnic Vysočiny
na základě s1anovcní celkor'ého zr-rečištěr.ií, viskozity, bodu vzplanutí a vr'uŽití infi.ačervené
spektronrctric s Four.ierovoll 1rans1brmací (FTIR spektrometrie). Vzhledem k tonru. že různé
clíly motor.u jsott v'vrobeny l,ětšinor-r ze speciálních materiálů a bělrem jejich vzájemného
kontaktu clocl.rází k je.jich tření a 1írrr opotřebení, kde částice opotřebení se dostávaní
do olejové náplrrě. v),trŽil diplornant rnctodu atotnové emisní spektrometrie (AES) k trrčení
koncentracc konkrétnílro kovu' t.i' k lokalizaci případné závady na motoru a metodu analýzy
čirstic laserovýnr analyzátorcm k určení reŽimr-r tření. K této části práce mám týo připomínky:

- v DP není vysvětlovirní běŽných odborných termínťt a laboratorních postupů potřebné
a ani vhodnó (napr'. str. 50, str. 51 atd.)

- llevhodrré st1,listické Íbrnrtrlace v textu - na str. 6l ,,Vzhledem k tomu, že snížení
yisktlziÍy se pohybuje kolem 20 % je ruÍné další průběh oleje s,leclova|,, atd.



- nikde v lrodnocení výsledků z atonrové emisní spektrotrrctric ncní uvedeno. z jakého
důvodr'r byla sledována koncentrace prár,ě lie, Cu, Al, Pb, A,{n, Mo, Sll, ,\'i a nctrí
provcdena interpretace výs1edkťr v sot-tvislosti se stavem konkrétních dí1ťr motoru.

- V prezentovaných výsledcích DP postrádám v dílčích kapitolách vztalrujícícl'r Se

k analýzámjednotlivých odebraných vzorků, tak i v kap. 2 5. Dílčí zavěr konrplexrrějŠí
zlrodnocení výs1edků kornbinace metod TTD.

Výsledky DP budou slouŽit rir<sÚsv k optinralizaci výrněrrr.rýclr intcrvalů motorovýclr olejů a
údrŽbových plánů.
Stuclent si Ve spolupráci s RKSUSV zajistil odběr motorových olejů z údrŽbových vozů.
Jednotlivé laboratorní zkor"ršky diplornarrt prováděl samostatně, prokázal schopnost práce
s pokročilou technikor-r a dobrou marruální zručnost. I{e všetn dílčírn úl<olům přistLrpoval
zodpovědr.rě a iniciativně.
Při zhodnocení celkového přístupu diplornanta k térnatu diplomovó pr/icc, zvole nólro postllpu
řešení a pouŽitých metod mohu konstatovat, Že studeIlt vyclrázel ze zá|<|adní analýzy součiisnóho
stavu poznání v oboru. Teoreticl<é poznatky experirnentálrrč ověřil a vlroclrrč jc aplikoval.
Celkově je předloŽená práce po odborné stránce rla dobré úrovni. Prácc obsalrujc řac1Lr stylisticky
rreobratných formulací. Tyto forrnální nedostatky všal< nesniŽují odbornou úroveň předloŽené
práce.
Vzlrledem k tomu, Že posluclrač Bc. Miroslav Blabenec splr.ril všechrry body zadání diplornové
práce. doporučuji práci k obhajobě. Přeclložer-rolr výsledrrorr práci, poslLrcIlačův přístLrp

kprovedení experimentálních prací a .jcho schopnost Zpracovírttí oc]borného texttr }rilrlotírrl
klasifikačním stuoněrn VELMI DoI}l{E. /
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Irlg. Marie Sýkbror,á. Ph.D.V Pardubicích9.6.20|6

DoplriLrjící otáz\<a k obhajobě:

Metoda atonrové emisní spektrometrie urr.rožriujc

v motorovém oleji. Vysvětlete, z jakélro důvodu jste v
právě koncerrtraci Fe. Cu, Al, Pb, Mrr. Mo, Sn, Ni?

slcdovat kotlcentraci široké škárly prvkŮ
rnotorových oleiích sledoval rnetodor"r AES


