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1) Základní zhodnocení disertační práce:

P edkládaná disertačn i práce pana Ing. Ji ího Cibulky je věnována teoretickym

i exper imentálnim poznatkrim z oblasti makrose gÍegace uhlíku v plynule odlévanych

,.y*oko,rhlikovyctr ocltovych p edlitích o p íčnémrozměru 150 x 150 mm včetně zmapaváni

stavu Segfegace Ve finálních drátech'

Disertační práce čítá 133 stran včetně p íloh. V textu je pniběžně za azeno 84 obrázkri

a 22 tabulek. Za Seznamem vlastní pr.'blikučni činnosti následují P ílohy. P i studiu

problematiky vwž\Í doktoran ď 63 |\teririic,h prameni pŤevÍ né zabraniční literatury. Během

,pracavání iématu disertačn i práce byl doktorand sám autorem nebo spoluautorem 18

piíspěvkri souvisejících s ešenáu problematikou. Text je bez zásadních gramatickych chyb

a obsahuje minimum P eklePri.

Teoretická č,itstje věnována podstatě tvorby Segreg aci v oceli. V irvodní kapitole jsou pro

pochopení segregaíních j"rru nejprve uvedeny paznatky z mnohem probádanější oblasti

makrose gr*guá" ingotri. Poznatky- z makrosegregace ingotri jsou pak p eneseny na podmínky

krystalizár" u tuhnutí plynule odlévanych ocelovych p edlitkri' Následuje rozbor vlivri

parametrri odlévání na roz1o žení uhlíku v plynule litych p edlitcích. Hlavní pozornost je

zamě ena p edevším na vliv p ehÍi*í lité oceli nad teplotu likvidu, intenzitu ch|azení v z ně

sekundárního chlazení, I\cí rychlosti a moŽnosti modifikace charakteru segregace instalací

elektromagnetického mícháni jakv oblasti krysta|izátorv, takv oblasti sekundárního chlazeni.

okrajově le literárni rozbor doplněn i poznatky z oblasti vyuŽiti technologie redukce pr ezu

odlévaného p edlitku.

Experim entálni studium chování makrose gregace uhlíku po pr ezu ocelového p edlitku

bylo ,*á|íroráno pro podmínky sochorového iadiálníh o zaÍizení plynulého odlévání sochorrj

o pr_ri ezu 150x1sb **, vybaveného dvěma elektromagnetickymi míchači. Pozornost byla

zamě ena p edevším na hodnocení segregace uhlíku u vysokouhlíkovych ocelí o obsahu

uhlíku 0,8 a 0'9 hm. oÁ. Makrosegregace byla hodnocena pomocí Baumannovych otiskri.

Dále bylo využito spalinového analyzátoru LECO. Aby bylo možno co nejp esněji

identifikovat p echod mez\kolumnární a rovnoosou strukÍurou, bylo experímerrt'ální studiuď

doplněno i numerickym modelov ánim teplotního pole p edlitku včetně predikce pozice

meialurgické délky a délky dvouťázového pásma' K numerickému modelov Íní byl využit

teplotní model zkonstruovany na \IIJT v Brně'
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Prrizkumovou analyzou byla v první etapě ešení experim enti ní části disertační práce

ově ena a navrŽena metodika í'odnoiení ťormo vání struktury a p echodu mezi kolumnární a

rovnoosou strukÍurou v závislosti fia technologick1lch parametrech odlévání , která by

umožnila optima1\zací nap . umístění elektromagnetického míchání nebo technologie redukce

v konkrétni pozici po délce p edlitku studor'aného sochorového ZPo a dovolila tak ovlivnit

utvá ení st edové morficlogie, resp. vyslednou velikost segregace v p edlitku.

Druhou vyznamnau částí experimentálního studia byla verifikace vlivu tntenzity

elektromagnetického míchání na tvorbu makrosegregace uhlíku. Segregace uhlíku byla opět

hodnocena pomocí Baumannovych otiskrj, makroleptri a spalinového analyzittoru. Dále bylo

navíc použiio rentgenové metody pro zhodnocení st edové makrosegregace v podélném

směru. Během aialyzy 
'*g'.gu." 

uhlíku byl navíc kladen také ďŮraz na pochopení

mechanismu p enosu lité st edové morfologie do válgovaného stavu, proto byly odebirány a

na roz1oŽení Segregace hodnoceny i vzorky z počátkri a koncrj válcovanych svitkri (eden

svitek odpovídal hmotnosti vstupnir'o sochoru). Vysledky vyzkumu doktoranda definují vliv

intenzity, pozice a typu elekiromagnetického míchače nejen na utvá ení a raz|ažení

makroságregace uhlíkrrv plynule litém p edlitku, ale i ve finálním válcovaném drátu.

2) Vyznam disertační práce pro pra xi a razvoj studovaného vědního oboruo aktuálnost

ešeného tématu

Logicky uspo ádaná struktura obsahu a svižny zprisob písma dávaji vyniknout vysoce

aktuálnimu tématu Z oblasti zvyšování kvalitativních parametrri plynule odlévané oceli.

Hlavní vyznam disertačni práce spat uji p edevším v získání privodních ucelenych informací

o pniběhu segregačních at1r: v plynule odlévaném ocelovém p edlitku kvadrátu 150 mm

a zejménu put" pJznatkri o pr.no..' st edové morfologie z litého do válcovaného stavu, kÍeré

nejsou ve světové literatu e tolik analyzovány.

Yyzdvlltnout je t eba také hloubku diskuze analyzovanycb vysledkri a porovnávanych,

respektive zp esněnych se stávajícími poznatky zÍklaďního vyzkumu vědního oboru v oblasti

ťormování st edové morfologie struktury plynule litého p edlitku a segregace prvkri. Ačkoli
je problematika segregace oceli tématem zák\adniho vyzkumu ady vyzkumnych tymri, nejsou

aopo',ro k dispoziěi íostatečné informace, které by jednoznačně vymezily princip formování

makrose BÍegace uhlíku v závislosti na okrajovych podmínkách odlévání' Vysledky

p edkládán|disert ačni práce tedy obsahují unikátní zďroj paznatkŮ v studované oblasti.

Vyznamnym praktickym p ínosem disertační práce je i stanovení ucelené metodiky pro

odběr a hodnocení makroseg'*gu.* v plynule odlévané oceli, jakož i identifikace pozice

v plynule litém p edlitku neivrro?nější pro umístění modifikátorri charakteru tuhnutí s cilem

minimal izace obj emovYch vad.

3) Dosažení stanovenych cílri

Hlavním cílem p edkládané disertačn í práce bylo teoretické a experim entá|ni studium

makrose grega1e uhlíku v plynule odlévanych p edlitcích včetně stanovení kritérií

minimalizace negativního dopadu Segregace u finálních válcovanych drátri. Doktorand splnil

všechny stanoveié cíle, deťrnované na s.48 disertační práce. Téma disertační práce, jakož i
cíle a metody k dosažení těchto cílri byly zvo\eny vhodně.
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4) P ipomínky k zpratování disertační práce:

- PouŽivany termín solidiťrkace vhodnější by bylo používat termíny ,'krysta1iza}e" a

,,tuhnutí.., p i čemž vznik jednotlivych krystalri a krystalizačních z n p edlitku nazyváme

krysta1izací, zatímco pror*, spojeny s dynamikou zvětšování množství pevné ťáze p i

současném zmenšování objemu teiuté ťÍne v rbznych místech p edlitku označujeme

tuhnutím'

- oprot\tezímjsou v disertačni práci paznatky z ob|asti p enosu st edové segregace z litého

do válcovaného stavu a metodika analyzy st edovych Segregací v plynule litych ocelovych

p edlitcí ch j\Žjen součástí vlastního experimentálního studia. Domnívám se však' že by si

disertačni práce zasloužila v teoretické části hlubší rozbor alespo dostupného minima

poznatkri z uvedenych oblastí.

- Drobnyq nedostatkem jsou chybějící názvy jednotlivych p íloh zaÍazenych vkapitole

P ilohy. Ctená tak nemá možnost pri zběžném náhledu zjistit, ke které části, resp. kapitole

se dané p ílohy vztahují fie nutno don"d at odkaz na p ílohu p ímo ve vlastním textu

disertačni práce vč. jejího vyznamu).

- Nedo statečná cítaceuvedené PauŽitéliteratury: ačkoli je ztextu disertační práce evidentní

hluboká orientace v analyzované zahranléni literatu e uved ené v seznamv pauŽité literatury

(ce1kem 63 1iterárních pramenri), u konkrétních poznatkri a diskuzí nejsou odkazy vždy

uvedeny (nap str.23, 
^odst.z1. 

Ňení tak možno dohledat, odkud doktorand čerpal dané

informac*' nripudně budí citace dojem" že doktorand využil k rozboru pouze minimum

uvedené literatury.

- Str.13, obr.3 - chybí označeni tvaru krystalri ve st edovém objemu strukÍury ingotu, kde

lze pozarovat vznik pásma velkych fovnoosych krystalri

- Str'23. 1' odst. - není zcelaz ejmé, co je myšleno pÍedcházející hodnotou a co vzdálenější

p i hodnocení koncentrace uhlíku v metalurgické ose

- obr.42 - mělo byt zÍejmě uvedeno ,.,V zoné kolumnárních krystalri", momentálně uvedeno

,,,v zÓně rovnoosych krystal "

5) otázky k diskuzi:

1. K diskuz í na str.l  - vliv obsahu uhlíku v oceli na rozpéti mezt teplotou likvidu a

so1idu: Bylo by možn é v praxi vhodnou upravou chemického složení oceli ovlivnit

velikost dvouťázového pár*u, resp. zpr3sob tuhnutí tak' aby došlo kvyraznému

zmírnění makror*gr*gu.* uhlíku u plynule litych p edlitkri a současně dodržení

požadavkri ze strany zítkazníka?

2. Mohl byste objasnit princip odběrri vzark pro zachycení časovych akamŽl,ki t+ a ts

pomocí-B u,r*ánnovych ot kli p oužity p i vlastním exp erimentalni m studiu?

3. Uvažova1i jste i o umístění pyrometrri pro detekcilver\ťtkaci povrchové teploty s cílem

ově it vysledky numerického modelu?

4. Nelze vysvětlit odlišné chování oceli B v p ípadě použití S_EMS míchače spíše

myšenym obsahem uhlíku (či jiného prvku), než teplotou p ehÍÍtti (rozďil pÍehŤttti

mez\ ocelí A a B je minim i ní)? Iaké byly vypočítané teoretické teploty litvidu ď

solidu pro studo,rurré jakosti ocelí A a B (na str.53 je uvedeno pouze omezené chem.

sl. - nelišilo se složení ocelí některym neuvedenym prvkem?)? Nesouvisí tak primární
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rozdilné chování tuhnutí oceli uŽ se zák\adním rozdi\em v rozpétí teoreticky

stanovenych teplo t ťázavych transfo tmací?

Lze na základě literárních i experimentálních poznatkri obecně pro minimalízací

segregace uhlíku tedy spíše doporučit nižší licí rychlosti, kdy je možné zajistit

oŇateeně irčinn é chlazení v sekundární zoně i když dojde k snížení vykonu licího

stroje (tedy sníŽení vyrobnosti ale na ukor zvyšení kvality)?

Iaká je Vaše p edstava o další vědecko-vyzkumné činnosti v oblasti minimalizace

makrosegr"gu"" u plynule odlévanych ocelovych p edlitkri? IJvaŽujete i o verifikaci

makrose gregacelporazttyltrhlin pomocí numerického modelování v některém

z dostupnych komerčních softwarri?

) Závěrz

Prohlašuji' že je p edkládaná disertačni prace pana Ing' Ji ího Cibulky vysledkem ešení

konkrétního věde.teno ukolu, prokázala schopnost studenta samostatně tvrirčím zprisobem

vědecky pracovat, obsahuje privbdní vysledky a je tedy vypracován1v souladu Se Studijním a

zkušebním ádem pro stuáirrm v doktorskych studijních programech VSB- TU ostrava. Vyše

uvedené p ipomínky nijak nesniŽují velmi dobrou urove disertačni prace, která bude jistě

kvalitním základem néi.n pro další aplikaci metodiky mě ení, hodnocení a interpretace

vysledkri, nybrŽ i následné vytvá ení databÍne vysledkri, které najdou p ímé využití v
piorro'ní praxi. Disertační práci proto doporučuji k obhajobě a po spěšném obhájení
^doporučuji 

tng. Ji ímu Cibulkovi udělení akademického titulu ,.,doktor" (Ph.D.).

V ostravě 15 .7 . 20L5

;;;J;;#,Mil;
katedr a metalurgie a slévárenství

FMMI, VSB - TU Ostrava
17. listopadu 15, 70833 Ostrava-Poruba
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