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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání Mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Úkol  je značně rozsáhlý s provedením praktických zkoušek oprav skříní leteckých motorů. 

Nejdříve provedl student rozbor možností oprav odlitků, které jsou v letadlech původních 

výrobců v ČR, např. MORAVAN, LET, Orličan, AERO atd. Správně byl proveden rozbor 

používaných materiálů, , vysvětleny podmínky zátěže motorů z hledisky teplot a tím 

vznikajích pnutí a časem vzniklých prasklin na skříních.. Velmi náročné jsou opravy , které 

student provedl na odlitcích skříní, důkladná příprava k opravám a také provedených 

následných zátěžových  zkoušek. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly 
zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit 
závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Předložená práce plně splňuje zadání. Hlavním problémem oprav skříní leteckých 

motorů jsou praskliny, které vznikají dlouhodobým namáháním skříní z hlediska pnutí. Toto 

pnutí vzniká v důsledku rychlých náběhů teplot z 20°C až na cca 200°C. 

Student splnil zadání práce, navíc provedl analýzu možnosti povolování oprav – V USA ano, 

v EU zatím ne. Velmi kladně je nutno hodnotit rovněž vlastní provedení oprav a důkladné 

zátěžové, provozní a budoucí letové zkoušky 

 

 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student  zvolil správný postup řešení, kdy popsal přesně odlitky, které jsou součástí motoru. 

Rovněž přehledně jsou zpracovány materiály odlitků, které se v leteckých motorech 

používají.. V USA se také na motorech sportovních letadel vyskytují časem praskliny, v USA 

je za přísných  podmínek možno provádět opravy. Student provedl důkladný rozbor vadné 

skříně s popisem prasklin a správně určil postup opravy- u vývrtů nalití tmelu, u prasklin 

naprosté odvrtaní prasklin a tmelení tmelem DIAMANT. Postup opravy je mimořádně 

náročný, spočívá v totálním odstranění praskliny odvrtáním a neustálou kontrolu pomocí 

metody  barevní indikace. Po opravě byly provedeny náročné zkoušky, všechny vyhověly. 

Velmi kladně lze hodnotit skutečnost, že student je zaměstnán v leteckém oboru a bude ve 

zkouškách oprav dále pokračovat. 

 

Odborná úroveň A – výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů 
a dat získaných z praxe. 

Úvod je velmi pěkně zpracován, popisuje situaci v pohonných jednotkách dřívějších výrobců 

sportovních letounů značek Moravan, Aero, Let, Orličan. Vadný motor těchto letounů je 

nutno po mnoha letech provozu vyměňovat, což je v poslední době již v podstatě 

neuskutečnitelné. Důvodem vyřazení motoru jsou praskliny ve stěnách motorových skříní. 



 

Velmi pěkně, na technické úrovni, student vysvětlil funkci leteckého motoru i rozdíly 

v motorech výrobců. Motory jsou vzduchem chlazené,  proudění vzduchu je řízeně 

směrováno. Maximální teploty mohou být až 200 oC, při poměrně prudkém vzestupu z 20°C 

To může být také příčinou vzniku prasklin v bloku motoru.Výskyt těchto vad je zřetelný 

únikem oleje. 

Velmi výstižné jsou obrázky prasklin- obr. 6 a obr. 7. Zde se domnívám, že praskliny nad 

sebou- obr. 7, jedna z nich je asi studený slévárenský spoj ( v podstatě má stejný negativní 

účinek. 

Přehledně a pečlivě je zpracována  kapitola o materiálech používaných pro odlévání do 

leteckých motorů-viz otázka za tímto sdělením. 

Je zajímavé,  že praskliny ve skříních se objevují jak v motorech českých, tak i amerických a 

je překapující, že Američané umožňují opravy svařováním. 

Podrobně a výstižně je zpracována  kapitola o svařování, kde základním předpokladem  je 

úplné odstranění prasklin před opravou a důsledná kontrola opravovaného místa kapilární 

metodou. 

Je  nutno uvést,že student podrobně popsal způsoby oprav skříní leteckých motorů- hlavní je 

absolutní odvrtání prasklin, což platí pro metodu Lock and stich a rovněž pro tmelení. 

U tmelení věnoval hlavní pozornost tmelení výrobky firmy DIAMANT Metallplastic GmbH. 

Tato firma má s podobnými způsoby oprav velké zkušenosti (bloky motorů i bez demontáže, 

turbíny, lodní šrouby atd.) 

Zásadní pozornost správně byla věnována i povolovacím předpisům pro opravy, zkoušky po 

opravách atd., vše ve vztahu k předepsaným zkouškám. 

V praktické části student věnoval nejdříve hlavní pozornost důkladné analýze skříně 

s prasklinami s totální prověrkou všech šesti válců a inspekci všech dutin skříně. 

K obr. 47- viz dřívější poznámka, jedna z prasklin je asi studený slévárenský spoj, který vzniká 

při odlévání, asi se slévárna snažila tento studený spoj opravit svařováním- toto slévárny běžně 

provádějí. Tato poznámka platí i pro obr. 49. 

Pro tmelení doporučený a vybraný tmel Plasticmetall PM Alu Superior (0008) je správný 

výběr. 

Připomínka: 

Příliš tekutá namíchaná směs může  snížit obsah Al, pro budoucnost zkusit prověřit, kolik 

bude opravdu obsah Al ve tekutém tmelu (po ztvrdnutí) 

Postup odstranění prasklin je naprosto správný-spočívá v odvrtání praskliny. Vždy se 

doporučuje nutná kontrola konců odvrtané praskliny pomocí kapilární zkoušky. 

K diskuzi: 

Gravitační lití tmelu lze u dostupných míst nahradit klasickým tmelením   

Poznámka ke straně 57 

Po odvrtání konců prasklin je vždy nutno provést kontrolu kapilární metodou to se obecně 

dodržuje při opavách praslin v provozní praxi a provádějí to i slévárny, když na odlitku zjistí 

prasklinu. 

Autor této bakalářské práce jistě pracoval s prospektem firmy pro Plasticmetall Alu 

s technickými údaji, bylo vhodné je přidat ke práci jako přílohu. 

Výborné je, že autor bakalářské práce provedl náročné zkoušky motoru po opravě, včetně 

motorové zátěžové zkoušky. Po demontáži a důkladné prohlídce  se neukázala žádná 

poškození, praskliny a pod. Autor se pokusí o další provozní zkoušky a rovněž o uskutečnění 

letové zkoušky. 
Práci hodnotím velice kladně, vysoce splňuje a výrazně překračuje nároky na bakalářskou práci. Je nutné zdůraznit, že 
oprava skříně motoru byla mimořádně  náročná. Příprava opravy  včetně náročných kontrolních operací vysoce 
překračovaly známé předpisy pro opravy. 

 

 



 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B– velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Práce  je velmi dobře zpracována, je však nutné dbát na označení materiálů podle platných 

ČSN EN. To platí i pro materiál AZ-91. 

Doporučení: 

Práce je psána v "ich formě", to odpovídá tomu, že student, jako zaměsnanec v leteckém 

oboru, vše si sám prováděl. Pro případné zveřejnění, žádost o uznání oprav, technické 

zprávy atd. je nutno tento způsob vyjadřování opustit. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A – výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v 
souladu s citačními zvyklostmi a normami. 

Student prostudoval velké množství literárních podkladů, zvláště z oblasti leteckých motorů. 

Dále podrobně uvedl technické články z oblasti svařování a kontrolních operací a čerpal z 

těchto pramenů. Podnětné je rovněž podrobné sdělení o možnosti oprav odlitků  skříní v 

USA, předepsané zkoušky motorových skříní aatd. 

Přípravu vzorků, metalografické vzorky, snímky struktur a vyhodnocení, je v souladu s 

normami, zvyklostmi a citační etikou. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k 
úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální 
zručnosti apod. 

Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

Doplňující otázky: 

1) V bakalářské práci jsou používány pro vady dva výrazy- praskliny a trhliny. To často 

je běžné v různých předpisech pro opravy, kontrolní operace, atd. Přesto je jisté, že 

vady na skříních jsou praskliny. Vysvětlete rozdíl mezi trhlinami a prasklinami 

2) Popište metodu kontroly výskytu trhlin, prasklin, vměstků, pískových míst pomocí 

barevné indikace. 

3) Kontrolují se všechny odlitky pro letecký průmysl pomocí prozařování ? 

4) Jaké maximální teploty se vyskytují v oblastech výskytu prasklin na motorových 

skříních ? 

5) Jaké jsou používány  slitiny hořčíku atd. v současných sportovních letadlech ? Používá se 
nadále hořčíková slitina AZ - 91 ? Má ekvivalent podle EN, resp. ČSN EN ?   

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, 
které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

Bakalářská práce studenta Z. Strnada z hlediska vypracování plně splňuje kriteria z hlediska 

zadání. Práci hodnotím velice kladně, vysoce splňuje a výrazně překračuje nároky na 

bakalářskou práci. Je nutné zdůraznit, že oprava skříně motoru byla mimořádně  náročná. 

Příprava opravy  včetně náročných kontrolních operací vysoce překračovaly známé předpisy 

pro opravy. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A- výborně 

 

Datum: 13.08.2021                      Podpis:  Antonín Mores  


