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K aktuálnosti tématu disertační práce. Téma orientované na téma fyzikálně chemických 

vlastností anorganických tavenin je se zřetele metalurgických pochodů v ocelářství 
probíhajících za vysokých teplot stále velmi aktuální. Uplatnění nově získaných poznatků 
nachází v současnosti své místo jak v tradičních technologiích tavení v elektrických 
obloukových pecí v průběhu oxidačního a zejména redukčního údobí, nevyjímaje 
závěrečnou dezoxidaci ocelí tavených v těchto typech pecí. Rovněž technologie plynulého 
tavení ocelí frekventovaně využívaná v současnosti se neobejde bez nových poznatků 
fyzikálně chemických vlastností tavenin ocelí. Předložená disertační práce je zaměřena na 
studium vybraných vlastností povrchových a mezifázových, na problémy viskozity oxidických 
tavenin s dominantními složkami SiO2, CaO a Al2O3. Část disertační práce je přitom 
zaměřena na ověření platnosti matematických modelů k výpočtu povrchových napětí a 
viskozity při konfrontaci s vlastními experimentálními výsledky. 
K postupu řešení a ke splnění stanoveného cíle disertace. Celá disertační práce je 
rozdělena do šestnácti kapitol, přičemž kapitola první (1) tvoří stručný jednostránkový úvod. 
Cíle disertace jsou podrobně formulovány v šesti bodech s orientací na stanovení teplotní 
závislosti, vliv oxidu křemičitého a minoritních přísad na povrchové napětí, dále na 
matematické modelování povrchového napětí využívající modifikace Butlerovy rovnice a 
Chou modelu. Dále proběhl experimentální výzkum úhlů smáčení mezi kapalnou ocelí a 
kapalnými oxidickými systémy a studium mezifázových jevů oce/oxidický systém který 
pokračoval experimentálním výzkumem viskozity vybraných oxidických soustav a 
matematickým modelováním teplotní závislosti dynamické viskozity (2). Na cíle disertace 
poté navázal podrobně a přehledně zpracovaný literární přehled celé řešené problematiky 
(3) v rozsahu 24 stran textu (3).   
Literární přehled řešené problematiky je tématicky rozdělen do tří částí zahrnujících strukturu 
oxidických tavenin, problém licích prášků a vybrané fyzikálně chemické vlastnosti oxidických 
tavenin. Pokud jde o strukturu oxidických tavenin vychází autorka ze součinitele aktivity 
podle Kožeurova a z hlavních teorií popisujících distribuci částic v oxidické tavenině. U licích 
prášků respektuje autorka jejich hlavní použití a čtyři základní úlohy při plynulém odlévání 
ocelí, a opírá se o práce Bőhma aj.[15], a Linzera [16]. Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti 
oxidických tavenin jsou v disertaci přehledně a velmi podrobně posouzeny se zřetele 
povrchového napětí tavenin, mezifázového napětí tavenin a viskozity. Autorka disertace 
přitom bere v úvahu současné teorie zahrnující termodynamické pojetí povrchového napětí, 
vlivy teploty, vlivy chemického složení kovu a oxidického systému na mezifázové složení. 
Pozornost je věnována též metodám měření povrchového a mezifázového napětí a též 
měření viskozity. Četnost a rozsah citovaných, převážně zahraničních prací je rozsáhlý a 
svědčí o odpovědném přístupu autorky disertace k experimentální části vlastní disertační 
práce.  
Experimentální část disertace obsahuje práce pro které byly vybrány vzorky systému licího 
prášku jehož základní složky byly dány oxidy typu SiO2-CaO-Al2O3, přičemž celá 
experimentální část je orientována jednak na měření povrchového a mezifázového napětí, 
jednak na měření viskozity (4). O výběru experimentálních vzorků k měření podávají 
informaci tabulky, tab. 1 až 4 (str. 25 a další) v části prvé a tab. 5 a 6 (54 a další) v části 
druhé. Pro posouzení vlivu chemického složení oxidické fáze na mezifázové napětí byla 
sestavena koncentrační řada s odstupňovanými přídavky SiO2 (tab. 1) a k posouzení vlivu 
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chemického složení kovové fáze na mezifázové napětí byly vybrány tři kovové soustavy 
s odstupňovaným obsahem uhlíku v rozmezí 0,41, 1,19 a 2,64 hm.% (tab. 2). Ke stanovení 
povrchového napětí  byla vybrána metoda ležící kapky s měřeními v Tammanově peci 
opřená svým vyhodnocením o Laplace-Youngovu rovnici. Ke stanovení úhlu smáčení byla 
aplikována původní experimentální metodika Dudek aj. [76] a S. Rozsypalová aj. [77] (str. 
29). Experimentální výsledky včetně jejich diskuse jsou poté v práci vyjádřeny graficky 
jednak závislostmi povrchového napětí na teplotě se vztahem k obsahu uhlíku pro kovovou 
fázi a také pro reálný a syntetický licí prášek ve  vztahu k přídavkům SiO2.  
Podobně jsou v disertační práci diskutovány stanovené úhly smáčení změřené u reálných a 
syntetických soustav s příslušným přídavkem oxidu křemičitého. K dispozici pro získání 
představy o teplotní závislosti úhlu smáčení slouží grafy na obr. 30 až 50, které podávají 
informaci mezi úhlem smáčení (kovová fáze ocel I / oxidický systém (reálný LP / syntetický 
LP) obr. 31 až 34). Poté získáme informace o vztazích mezi úhlem snášivosti kovové oceli a 
koncentrací SiO2 v licím prášku při konstantní teplotě oceli, pro reálný licí prášek a licí prášek 
syntetický, na obr.35 a 36 a teploty 1310, 1360 a 1410 °C. 
Analogicky jako pro kovovou fázi oceli I (s nejnižším obsahem uhlíku) z předchozího 
schéma,  jsou v disertaci dále vyhodnoceny relace kovové fáze ocelí II a III s odstupňovaným 
obsahem uhlíku v oceli a v kontaktu s oxidickým systémem (reálný LP / syntetický LP) které  
jsou v disertační práci vyhodnoceny graficky na obr. 37 až 43 (ocele II) a na obr. 43 až 50 
(ocele III). 
Dále bylo v disertační práci podle rovnice (34) str. 26 vypočítáno mezifázové napětí. 
Výsledky měření a výpočtů  byly opět vyjádřeny graficky na obr. 51 až 65 způsobem 
vzájemného srovnání (mezifázové napětí kovová fáze ocel (C) / oxidický systém (reálný LP / 
syntetický LP) – kde (C) obsah uhlíku (I), (II) a (III). Citované obr. 51 až 65 jsou vyhodnoceny 
v závislosti na teplotě a poté  následuje posouzení vlivu  obsahu SiO2 v licím prášku při 
konstantních teplotách 1440 a 1500 °C na obr. 66 a 67, 1300 a 1400 °C na obr. 68 a 69 a též 
na obr. 70 a 71  při teplotách 1300 a 1390 °C.  
Autorka disertace konstatuje, že interpretace výsledků měření mezifázového napětí mezi 
roztavenou (kapalnou) celí je problematická. S tímto závěrem je možno souhlasit téměř bez 
výhrad pohlédneme-li na rovnici (34)  a měřené hodnoty, které do této rovnice vstupují, tj. 
povrchové napětí oxidického systému,  povrchové napětí roztavené (kapalné) soustavy a 
úhlu smáčení kapalných fází. Jistým vodítkem pro posouzení spolehlivosti a významnosti 
měření by snad zde mohly být testy významnosti jednotlivých měřených hodnot na obr. 51 až 
65, popř. chyb měření na obr. 66 až 71. 
Výsledky měření viskozity přinesl experimentální výzkum její teplotní závislosti. Pro tento 
výzkum byl vybrán ternární systém CaO-Al2O3-SiO2 u něhož byl zachován stejný poměr 
složek jako ve výchozím licím prášku (tab. 1 str. 25) přičemž zvolená koncentrační řada pro 
měření viskozity je v tab. 5 str. 54. Experimentální měření této veličiny proběhlo na 
vysokoteplotním viskozimetru Anton Paar FRS 1600, který umožňuje měření viskozity 
v rotačním a oscilačním režimu v teplotním rozsahu 300 až 1600 °C při měření teploty 
termočlánkem 13%Rh/Pt. Teplotní závislost viskozity ternárního systému (soustavy) během 
ohřevu a ochlazování ukazuje, že změřené hodnoty viskozit  při ohřevu jsou vyšší než při 
ochlazování (obr. 76), což bylo doloženo též při stanovení teplotních závislostí viskozity celé 
koncentrační řady na obr. 77 a 78. Disertační práce přinesla zároveň ověření, že u 
koncentrační řady je poměr složek Al2O3/SiO2 po experimentu vždy vyšší než před 
experimentem (viz  tab. 6). Při měření viskozity během ochlazování roste vzhledem k ohřevu 
poměr Al2O3/SiO2. Závislost viskozity na koncentraci SiO2 – oxidu křemičitého, je 
demonstrována na obr. 79, z něhož názorně plyne, že v systému CaO–Al2O3–SiO2 
s rostoucím obsahem oxidu křemičitého viskozita roste.  
Chemické složení koncentrační řady SiO2 před experimentálním měřením viskozity a po 
experimentu je v tab. 6 a je doplněním předchozího i následujícího textu. 
V disertační práci je věnována kapitola (5) problému spojeným s matematickým 
modelováním který souvisí s fyzikálně chemickými zákonitostmi procesů probíhajících 
v roztavenými (kapalných) oxidických  systémech – tj. struskách, licích prášcích aj.(str. 61). 
Matematické modelování těchto procesů naráželo a doposud velmi často naráží na 
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nedostatek spolehlivých, dostatečně přesných a správně fyzikálně interpretovaných měření. 
Z provedených měření byly autorkou disertační práce vybrány nejprve tři matematicky pojaté 
modely a to 1) empirický model regulárního roztoku (str.61), 2) modifikovaný semiempirický 
model vycházející z Butlerovy rovnice (str. 63)a 3) geometrický Chou model (str. 66). Do jaké 
míry jsou vybrané modely funkční bylo autorkou disertace ověřováno na koncentrační řadě 
ternárního systému o chemickém složení podle tab. 5 str. 54.  
Pro model regulárních iontových roztoků byla použita teorie podle Kožeurova a povrchová 
napětí Q která v použité empirické rovnici vystupují byly povrchové interakční parametry 
uvedeny v tab. 7. Teplotní závislosti povrchového napětí vypočtené podle modelu 
regulárního roztoku uvádí obr. 80 jako funkci teploty v rozmezí 1370 až 1610 °C a porovnání  
experimentálně stanovených hodnot povrchového napětí s hodnotami vypočtenými z modelu 
regulárního roztoku dokládá obr. 81 s uvedením průměrné odchylky vypočtených dat od 
naměřených hodnot v teplotním intervalu cca 240 °C o hodnotě 21,7.  
Pro posouzení použité Butlerovy rovnice byla použita data v tab. 8, k výpočtu byla zvolena 
modifikovaná Newtonova metoda, přičemž výsledky jsou znázorněny teplotní závislostí 
povrchového napětí koncentrační řady SiO2 v rozmezí 1370 až 1610 °C na obr. 82 a opět 
srovnáním experimentálně stanovených hodnot povrchového napětí s hodnotami 
vypočtenými podle modifikované Butlerovy rovnice s průměrnou odchylkou v tomtéž 
teplotním intervalu jako v předchozím případě 16,5 %. 
Aplikaci Chou modelu předcházelo znázornění mísitelné oblasti v ternárním diagramu CaO–
Al2O3–SiO2 na obr. 85, k určení teplotní závislosti povrchového napětí byla využita metoda 
ležící kapky, data podle tab. 9, a teplotní závislost povrchového napětí koncentrační řady pro 
Chou model je doložena obr. 86 při průměrné odchylce 3,5 %. 
Taktéž matematické modely výpočtu teplotní závislosti viskozity nabízejí více možností ke 
zpracování (str. 70). Disertantka použila jako první NPL model a vypočtená teplotní závislost 
viskozity koncentrační řady SiO2 podle tohoto modelu je graficky znázorněná na obr. 89, 
přičemž porovnání experimentálně stanovených hodnot viskozity podle NPL modelu, který 
bere v úvahu optickou bazicitu, a hodnot vypočtených je na obr. 90. Z výsledků plyne, že se 
zvyšujícím se obsahem SiO2 roste se zvyšuje průměrná odchylka. 
Další model pro viskozitu značený jako model Iida vychází z Arrheniovy rovnice. V závislosti 
na teplotě jsou výsledky vypočtené viskozity koncentrační řady SiO2 podle modelu Iida na 
obr. 91 a 92. Vzájemné porovnání experimentálních a vypočtených dat podle tohoto modelu 
je na obr. 93, z něhož plyne, že odchylky jsou až extrémně velké, tj. až 100 %. 
Třetí model, jmenovaný jako Urbain model, předpokládá platnost Weymann-Frenkelovy 
rovnice (v níž jedna ze dvou konstant konstant je funkcí optické bazicity). Teplotní závislost 
viskozity koncentrační řady na obr. 94 klesá podle Urbain modelu exponenciálně s teplotu a 
roste s přídavkem oxidu křemičitého. Porovnání experimentálně stanovených a podle 
modelu vypočtených hodnot je na obr. 95. 
V tab. 10 jsou poté uvedeny hodnoty získaných průměrných odchylek experimentálních 
hodnot u všech tří matematických modelů (NPL, Iida, Urbain) kterým je společné, že 
s přídavkem oxidu křemičitého – SiO2 roste průměrná odchylka. Tyto průměrné odchylky 
jsou kromě textu ještě uvedeny také na obr. 96 (NNPL a Iida modely) a obr. 97 (Urbain 
model). 
K výsledkům disertace s uvedením konkrétního přínosu disertanta. Těžiště doktorské 
disertační práce paní Silvie Rosypalové spočívá zejména v prvních pěti kapitolách disertace. 
Vychází z pregnantně v šesti bodech definovaných cílů, opírá se o výborně kriticky 
zpracovaný přehled literárních prací (celkem 99 citací) řešené problematiky, zahrnující 
experimentální výzkum vybraných oxidických systémů ze speciálním zaměřením na teplotní 
závislosti povrchového napětí, vliv obsahu křemičitého a minoritních přísad na toto napětí a 
též na jeho matematické modelování. Hlavním přínosem je pečlivě a důsledně realizované 
experimentální měření povrchového napětí,  měření úhlu smáčení mezi kapalnou ocelí a 
roztavenými (kapalnými) oxidickými systémy. Měření zahrnovalo výpočet mezifázových 
napětí s uvážením vlivu oxidu křemičitého na jeho reálné hodnoty. Velké ocenění zaslouží 
také precizní měření teplotních a koncentračních měření viskozity ve vztahu k chemickému 
složení systému a také matematické modelování teplotních závislostí viskozity. 
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Doktorská disertace obsahuje rozsáhlá množství konkrétních a precizně doložených dat 
měření porchových a mezifázových napětí, viskozity kapalných a oxidických systémů 
(soustav). Ve svém důsledku má disertace velký realizační potenciál a to jak v oblasti 
gravitačního lití, tak zejména při plynulém lití ocelí. 
Konkrétní přínos autorky doktorské disertace je třeba mimořádně ocenit zejména v částech 
precizního měření, realizace technicky náročných analýz a důsledného zpracování výsledků, 
včetně jejich interpretace. 
K formální úpravě disertační práce a k její jazykové úrovni. Předložená disertační práce 
je rovněž perfektně zpracovaná se zřetele její formální úpravy. Je napsána čtivým slohem, 
vhodně doložena graficky, počet grafů a obrázků dosahuje 97, tabulková část zahrnuje 10 
tabulek, což obojí je velmi pěkně logicky svázáno, přehledně upraveno a usnadňuje orientaci 
v obsahově náročné textové části. Práce je doplněna seznamem použitých symbolů, který 
rovněž umožňuje účelnou orientaci v disertaci použitých rovnicích a vztazích. 

K doktorské disertaci mám poznámku - v přehledu symbolů na str. 86,87 jsem 
nenašel symbol wSiO2 [-]  který je např. na osách úseček u obr. 49, 50. … 79; dále otázku: 
jakou má paní disertantka představu o zaměření a pokračování své další odborné a vědecké 
práce? 

 
Závěr  
 
Doktorská disertační práce paní Ing. Silvie Rosypalové vypracovaná na téma Studium 
vybraných fyzikálně-chemických vlastností anorganických tavenin splňuje v celém rozsahu a 
na vysoké odborné a vědecké úrovni vytýčené cíle a požadavky které jsou na tento druh 
prací kladeny podle zákona o českých vysokých školách. Doktorandka prokázala schopnost 
tvůrčím způsobem systematicky pracovat a výsledky získané řešením tématu disertace také 
správně interpretovat a začlenit formou vlastních a společných prací do současné technické 
a vědecké české i zahraniční recenzované literatury, celkem 28 prací, včetně literatury 
v časopisech s impakt faktorem. Doporučuji proto přijmout doktorskou disertaci paní Ing. 
Silvie Rosypalové k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení doporučuji, aby byl jmenované 

udělen akademický titul  Ph.D. v oboru Metalurgie – Chemická metalurgie v němž je tato 
doktorská disertační práce předložena.  
 
V Brně dne 19. září 2013 
 
 
 
        prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. 
        Vysoké učení technické v Brně 
           Fakulta strojního inženýrství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


