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1. Aktuálnost zvoleného tématu

V současné době je převážná většina oceli odlévána na zaŤízeních
plynulého odléváni (ZPO)" přičemž běžně je uváděno" že se jedná celosvětově
až o +l- 95 % celkové produkce, Zřeimě i z tohoto důvodu byla věnována
maximální pozornost věcleckýclr kapacit tomuto způsobu odléváni oceli s

cílem jeho optimalizace a to jak po stránce kvalitativní, tak i nákladové.
Přestože rozvoj numerických metod modelování procesů odlévání a

tuhnutí oceli také umožňuje (dnes již běžně) jejich použivání při modelování
procesů spojených s výrobou o..16yých odlitkťr, tak na výzkum a vývoj
spojený s výrobou ingotů je kladen důraz teprve v posledních několika málo
letech. Autor předložené disertační práce si tuto skutečnost zcela uvědomuje a
velmi pečlivě zkoumá možnosti uplatnění některych ntrmerických metod
modelování právě při výrobě ocelových ingotů.

Zt,olené tému clisertctční prúce.je dle mého náZoru yelmi aktuální c
bexesporu i perspektivní.iuk pra oblust l,ě(b, tak i pr*xe.

1 Splnění stanovených cílů

Cíle disertačni práce jsou formulovány jak v úvodních pasážích na
stranách l0 a l l, tak následně, přesně a stručně, na straně 12.

Hlavním cilem je pak komplexní studium plněni a tuhnutí ocelového
ingotu pomocí numerické simulace v prostředí software QuickCAST,
porovnání dosažených výsledku s výsledky simulace v soíŤware ProCAST a

následně pak s provoznimt výsledky odlitého 90 tun ocelového ingotu.
Pro dosažení tohoto hlavniho cile je pak stanovena celá řada dílčích,

(podpůrných) cílů, přičemž i tyto mají svoji jasnou a přesnou chronologii.
Za zdůraznění stojí i ta skutečnost" že autor provedl velmi důkladnou a

pečlivou práci nejen při literárně-studijnirn rozboru numerického modelování
ve zkoumané oblasti, ale (a to zejména) také pŤi realizaci 24 modelových a

časově značně náročných simulací.

Se zřetelem na výše uvedené konstatuji, že cíle ďiseftační prúce bjlly v
celém rozsahu splněny.

3. Zvolené metody sledování

Katedra metalurgie a slévárenství má k dispozici dva typy simulačních
programů určených ke studiu tuhnutí kovů a to QuickCAST a ProCAST, na
nichž autor předložené práce prováděl své experimentální činnosti, Jinými
slovy lze také konstatovat, že pak také provedl porovnání dosažených
výsledků ze simulace v software QuickCAST s výsledky simulace v software
ProCAST a následně s provozními výsledky experimentálně odlitého 90-ti
tunového ocelového ingotu z materiálu označeného jako 5355, dle ČSN ze
zřejmě jedná o modifikaci oceli 1l523. Jedrralo se o časor,ě r.elmi náročnou
práci, ovšem její výsledky zcelajistě vedou k optimalizaci produkce ocelových
ingotťr.



Zvolené metody použité ke sledování istlu svýn způsobem unikútní u
plně odpovídtýí zadání práce.

4. Výsledky doktorské disertační práce

Doktorská clisertační práce Ing_ Petra Kluse pod názvem "Studium
plnění a trrlrnuti ocelového ingotu pomoci numerické simulace v prostředi
software QLrickCAST" je praci, kterou je možno označit za pozoruhodnou,
umožňujici producerrtům ocelových ingotů zvýšení jejich
kotlkurenceschopnosti a to v přímé vazbě jak na stránku kvalitativní, tak i

nákladovou. Jedná se o práci" která vyžadovala od autora nejen pečlivý a
rozsáhlý rozbor studované problematiky, ale také značnou časovou náročnost
vedouci ve svém důsledku k rrovým poznatkům, předevšim pak že průběh
procesů plnění a tuhnutí ocelových ingotů může být simulován pomocí
numerického modelu založeném na metodě konečných diferencí s pozitivními
efekty také v průmyslové sfeře.

Pro autora předložené práce nrám několik otázek (připadně
dopor-r:čení).
- Kolik oÁ oceli odlévané do kokil je ještě "dnes" lito horem, případně u

kterého výrobce ingotů v ČRie tento způsob používán?
- Obecně by mělo platit u uváděných značek ocelí (např Tab. 2" str. 4a}

25KhN3MFA anebo i 35KhNM. že je bud'to uvedena norma nebo
ekvivalent ČSN.

- Na str.48 cloporučuji použít namísto výrazu "... dna ingotu..." formulaci
".., patni část ingotu..."

- Na str. 67 uvádí autor předložené disertační práce jako největší prioritu
ingot (tělo, hlava) a vtok. L}rčitě by jsem "nezapomínal" ani na patu ingotu.

- Na str. 104, odstavec f : zde je konstatováno, že zména licí teploty z
1570 "C na 1560 oC nemá zásadní vliv na porozitu v objemu těla ingotu.
Jaký názor má autor diser-tace na licí teplottr např. 1-590 "C?

K oponované práci nemám připomínek. Formulována je jasně, bez
překlepů i drobných chyb.

5. Celkové zhodnocení disertační práce

Předložená práce Ing. Petra Kluse je prací komplexni a to jak v
teoretické tak i praktické oblasti, přičemž lze v mnoha pasážích označit za
pozoruhodnou až unikátní. Skutečně příkladná a důkladná práce zasluhuje plné
absolutorium. Velmi rád také připominám publikační činnost autofa svědčíci,
krorně jiného, také o značné odborné erudici autora. Počet citací (bez
autocitací) dle Web of Science - 64x, počet publikací uvedených v databázi
Web of Science společnosti Thomson Reuters - 1 1r, anebo i počet publikací
uvederrých v databázi SCOPUS - 9x clává jasnou předstar,u o znalostech Ing.
Petra Kluse (a to zde nekomentuji celou řadu jeho dalších publikací).

Předložená disertačni práce přináší množství nových poznatků
uplatnitelných jak v oblasti vědy, tak i v praktickém využití u celé řady
producentů ocelových ingotů a v neposlední řadě lze těchto nových poznatků
využívat při v}uce na VS.



Práce zcela splňuje požadavky kladené na doktorskou disertační práci,

Doporučuji tedy její obhajobu a po úspěšné obhajobě pak
doporačuji udělení vědecko-akademické hodnosti Ph.D. pro Ing.
petra kluse.

ve Žďáře nad dne l0. dubna 20l7


