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1. Aktuálnost zvoleného tématu

Podobně jako u ingotů, volně kovaných výkovků či odlitku, tak i plynule litých
bramových přecllitků neustále rostou kvalitativni požadavky zákazniků. Při výrobě oceli
realizované jak na zaYízeních prirnárni. tak i sekundární metalurgie je možno dosahovat
velmi vysokých kvalitativních parametrů, keré mcrhou být ale zcela znehodnoceny v
pruběhu odlévání a tuhnuti oceli. Na druhou stranu 1ze tyto parametry" ovlivňujíci
užitné hodnoty finálnich výrobků" zvyšovat vhodnými technologickými kroky právě r,

průběhu odléváni oceli. V minulosti byl kladen důraz především na výrobu tekuté fáze
a vlastní odléváni zůstávalo v pozadi zájmu "vývojářů" a metalurgů. V současnosti, v
přímé vazbě na rozvoj výpočetní techniky, lze hledat nové cesty vedoucí k rustu
kvalitativních parametrů ocelových výrobků vhodně zvoleným způsobem - optimalizaci
procesů spojených s pniběhem odlévání a tuhnutí a to nejen u plynule 1itých bramových
předlitků

Zvolené tému disertační prúce je velmi aktuální, především proto, ž,e otevírá runé
maŽ,nosti ye v},yoji i realizuci nových procesú oylil,ňuiících .jak kvclitatiyní, tak i
ekononické parameíry proďukce plynule litých brumových předlitku, y přímé yuzbě
na nejnárrlčnější segntenQ trhu.

Splnění stanovených cílů

Cíle předložené disertačni práce jsou jasně a přehledně definovány na str. 11.

Jsou členěny do třech hlavních cílů, označených A až C a celkem šesti cílů podpůrných"
přičemž všeclrny na sebe plynule a racionálně navazuji tak, že po realizaci výzkurnně -

vývojových kroků následovalo ověření a zavedeni nových technologických prvků do
běžné výroby rra jednoproudém bramovém "kontiliti" s tloušťkou bramy 250 mm. Pro
poměrně velmi rozsáhlé experimentální práce byla autorem disertace vybrána ocel dle
CSN EN 10025-2" interně označována jako skupina ocelí 5355. V oblasti teoretického
bádání autor disertace velmi úzce spolupracoval také s renomovanými specialisty s

VUT v Brně" především pak na matematické simulaci procesu sekundárního chlazeni
plynule litého předlitku (PLP). Především pak díky přesně a pečlivě definovaným cílům
své práce mohl autor disertace pečlivě postupovat "krok po kroku" tak, aby splnil
zadaní práce.

Na základě výše uvedených údajů je možno konstatovat, že cíIe ďisertační práce
byly v celém rol,suhu splněny, přičemž za zdůrazněni stojí skutečnost" že provozni
experimettty byly realízovány u velkého producenta bram na poměrně velkém souboru
taveb, kde každá případná chyba ve výrobním procesu může znamenat ve finančním
vyjádřeni ztráty v řádu milionů korun.

Zv alené metody sledování

Při hodnocení předložené disertačni práce musim vyzdvihnout velmi široký
záběr práce. kterým byla pojata. Jistěže se také vycházi ze samé podstaty zkoumaného
procesu" ovšem o to více stoli za zdůrazněni zcela racionálni a přesný postup pracr i

vlastní metody sledování. V předložené práci je zkournána a v praxi ověřována ceiá
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řada vlivů, jednotlivých i vzájemně kombinovaných, působících na jakost plynule
1itých bramových předlitků.

Meto$l a,olené ke sledování lze povai,ovat za sprúvné. přičemž jejich rozsah (i
přesnost) zcela pokrývá zkoumanou problematiku.

Výsledky doktorské disertační práce

Jak iiž bylo uvedeno v předcházejících pasážich tohoto posudku" tak znovu
konstatuji" že pŤedložená doktorská disertačni práce má velnri široký záběr. Otázky
spojené s odlévánim a tuhnutím brarny o tloušce 250 rnm zkounral aLrtclr předložené
práce pečlivě, přičemž u některých nebyl prokázán zásadni vliv experimentŮ na

minimalizaci povrchových vad (kaskádová úprava půdy mezipánve" atd.). Oproti tomu
jiné výzkumně - vývojové práce, např, nový typ ponorné výlevky, nový "staftovací" licí
prášek či nové parametry sekundárního chlazení, vedly k prokazatelnému zlepšení
jakostních parametru PLP. Především pak postupný vývoj a výzkum teplotního a
predikčniho systému LITIOS umožňuje sledovat i průběžně vyhodnocovat řádově až
400 parametrů, přičemž ve spolupráci s válcovnou bude možno tento systém predikce
komplexně dále rozvijet.

Vysledky doktorské disertační práce Lze uplatnit u všech výrobcŮ oceli,
vybavených ZPO, přičemž je nezanedbatelný také přínos práce pro rozvoj vědního
oboru.

V předložené práci je obsažena celá řada pohledů - směrů umožňujících zvýšení
kvalitativních parametrů,spojených s produkcí (odlévání a tuhnutím) PLP.

Pro autora disertace mám několik doplňujícich otázek .

- Pánve pro sekundární metalurgii jsor-r vybaveny šoupátkovými uzávěry, ve kterých
je výlevka zasypávána speciálním pískem. Automaticky se předpokládá, že
úspěšnost otevření "šoupátka" bude 100 %. V praxi se tak ale neděje. Běžně se
dosahuje úspěšnosti +l- 95 o/o.

* Jaká byla úspěšnost otevřeni šoupátkového uzávěru pánve při experimentálních
tavbách (v %)?

* Jak bylo postupováno v případě, že bylo nutno šoupátkový uzávěr propalovat
plynným kyslíkem?

* Byla část oceli (brarny) automaticky vyřazena (zmetkována)?

- Růst kva|itativních parametrů jakékoliv proclukce" tedy i produktů ZPa, je možno
hodnotit i z pohledu finančnílro.
* O kolik procent klesla nestandardní produkce (zmetkovitost)?
* Lze vyjádřit (alespoň řáclově) roční přínos všech výzkumně vývojových "kroků"

realizovaných v prari?

K oponované práci nemám jinak připomínek" ostatně i ty ťormulované r,
otázkách nesnižují hodnotu předložené disertační práce, která je i po fbrmální stránce
velmi pečlivě provedena,



t. Celkové zhodnocení disertační práce

Doktorská disertační práce lng. Miloše Masarika pod názvenr "Vývoj
optimalizace metalurgických a technologických parametrů pro minimalizaci
vznikajicích vad plynule litých bramových ocelových předlitků" obsahuje řadu
původníclr teoretických i praktických poznatků. Za zdirazněni pak zcela jistě stojí i
bohatá publikační činnost autora. Jedná se celkem o 71 publikaci z toho pak je 16

zahraničních,
Práce je svým záběrem velmi široká a jak v oblasti vědecké činnosti, tak i po

praktické stránce splňuje požadavky disertační práce.

Doporučuji její obltujobu a po úspěšné obltujobě tloporučuji
udělení vědecko - akudemické hodnosti Plt.D.
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