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AktuáInost zvoleného tématu

Odlévání oceli je velmi důležilou, mnohdy i podceňovanou a málo
zdůrazňovanou, součásť celého metalurgického procesu produkce oceli,
přičemž není ani tak moc podstatné zda se jedná o ,,ingotovou cestu" anebo o
plyrulé odléváni.

Znalost teplot likvidu (ostatně i solidu) je v provozlích podminkách
nutnou součástí rjspěšného ukončení tavby aje skutečností, že různi ploducenti
oceli téže mačky pracují s odlišn]foni licími teplotani a to i ploto, že maji
stanoveny (\Tpočteny) ruzné teploty liL-vidu.

Piíliš lysoké, anebo naopak nízké, lici teploty mají negativní dopad na
kvalitati\,ní riroveň celkové produkce a mohou pak velkou měrou ovlivňovat
ekonomickou ,,níročnost" té které hutě anebo ocelámy,

Zvolené téma je velmi aktudlní, přiěemž upřesňovóní teplot likvidu i
solida má syé, tozhodně nezanedbatelné, poziňvní dopady u producentů
oceli

Splnění stanovených cílů

Hlavní Základní cíl disertační práceje definován na straně 34. Jedná
se o zpi€snění teplot \Tsokot€plotnich frizových pŤeměn, před€vším teplot
1ikvidu a solidu, u prumyslově v}Ťáběných jakosti oceli, pomocí metody
termické analýzy.

Podpůmým - dilčím cílem je pak vytvoření robustní metodiky pro

stanovení těchto teplot a její rozvoj ve vazbě na metody plánovaného

experimentrr.
Na téže straně 34 jsou pak uvedeny (a to velmi podTobně) jednotlivé

flie řešeni, ve kterých autolka disertačni práce formuluje (dle sl}ch
zkušeností i převzaÝch poznatků) přesný ,,směť', kleďm bude postupovat.

Autorka pníce provedla skutečně velmi pečlivou a rozsáhlou
teoretickou přípra,vTr plo vlastní experimenáni práce. Celkem pak realizovala
několik §et experimentů a to jak s či§qfon niklem tak, jak uvádí, také pro 14
jakosti reáných zrraček ocelí pro plynule lité předlitkT a dalších 11 pTo

,,ingotovou cesfu". Jedná s€ skutečně o pozoruhodně rozsáhlou statistickou i
materiálovou (tedy experimentátí) práci, roáodně pak časově velmi
náročnou, mnohdy zcela originání, včebrě uplatnění těch nejpokočilejšich
prvků implementace metod plánovaného €xperimenfu.

Na zrik$dě výše uvedeného je možlo konstatovat, že cíle ďiseňační
pňce byly v celém rcuahu splněny.

Zvolené metody sledování

Autorka disert]ační práce postupovala ve své činnosti zcela lacio0álně,
přesně a velmi pečlivě. Po důsledné analýze litelámích zdrojů pak přistoupila
(akjiž bylo uvedeno) k velmi rozsáhlému experimentálnímu výzkumu pomocí
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metody pfimé termické utalýzy, rcalizovarté na zařízení Nežsch STA 449 F3
Jupiter.

Za zdíttaznén pak jistě stoji ta skutečnost, že originálním způsobem
implementovala metodu plánovaného experimenfu do systému hodnocení
naměřených dat, která umožnila q,tvoŤeni standardizované metody
identifi kace statisticky významných parametru.

Ve své práci řešila celou řadu ,,kŤitických" faktoru a na zrikladě
m€todických experimentů na čistém niklu, jejich standardizaci a implementaci
metody plánovaného experimentu, si tak piiplavila metodiku pro další studium
(včetně vyhodnocovriní dat) reriJných jakosti ocelí odlévaných ať již na
zařízeních plyrrulého liť anebo ,,ingotovou cestoť'

MetodJ) Zýolené ke sledovóní a to i ,roýě ýyýinutě lt etoďy, je ,nožno
poýažoýat za zcela splóvaé, ý někíerých případech je pak hožho konsíatoýaí,
že jsou naplo§to oliginální, přičen ž pře§ně wstihují podstata zyoleného
témahl

Výsledky doktorské disertační práce

otázky spojené s odléváním a tuhnutím oceli jsou dané celou řadou
faktoru, pňčernž mnoho z nich může blýt ovlivněno i ,provozní disciplínou"
(dodížováním technologické kázně) u ťumých v,ýrobců ocelí,

Autorka disertační práce zkoumala f|ízové pŤeměny, konkíétně pak
teploty likvidu a solidrj, pomocí metody přímé termické analýzy s tim, že zcela
spá\ař konstafuje jejich zrisadní vliv na řádný pluběh hrhnutí oceli,

Na základě výsledků svých experimenánich prací konstatovala, že se
u někte|ých jakostí ocelí neshoduje statistickí {íZnamnost režimu a cyklu se

závěry, které provedla plo čisty nikl, tedy pro standaŤdní materiá. Doporučuje
pak, aby metoda plrinovrání experimenfu byla použita pomocí metody přímé
temické analýzy a to pro kždou tavbu zvlrášť,

S doporučením pro plqy94l_p@i tedy, že finální teploty likvidu a
solidu budou wbftány z dat ziskaných z měření pomocí přímé temické
analýzy (anebo z diferenční termické analýzy) lze souhlasit, přestože mezi
těmito metodami existují rozdíly. Naprosto sprá,vŤě pak doporučuje, aby pro
stanovení teploty likvidu byla pro provozní pra,ti použta nejlTšší hodnota z
obou metod,

Z pohledu přínosu disertační práce pro !q4ql_y&bíbq_pbQ4 lze
konstatovat, že získaí\é poznatky v}týíři dostatečný Fo§tor nejenom pro
následné bádriní, třeba i proto, že byla v}Ťvořena zcela originálrú metodika
statistického zdracování naíněřených daí, ale že je (tedy všecbny výsledky
disert]ační práce) lze \y)žií i ve qýuce a to jak v bakalářském, tak i v
magister§kém studijním proglamu.

K oponovarré práci nemám zásadnich připomínek. Naopak považuji za
velmi vhodné znolu zduraznit nejenom vzorově ?pracovanou teoletickou
připra!.Lr prc nrásledné provozní experimenry, ale především obdiluhodný
rozsah těchto expeňmenáních praci.

Autorce di§ertační práce si pak dovolím položit několik ouízek
vedoucích pouze k upřesněni některych ,,pasáž".



Poměmě často se můžeme v odbomé literatrře ,,setkávat" s pojmem

velký ocelo1ý ingot. Totožně je tato formulace uvedena i v této

disefiační pníci. Může autorka piesněji definovat tento pojem?

Na obrrázku 11 (i obn zek 34) je na řezu ingofu, pod pásmem zápomé

seglegace (sedimentační kužel) zakeslerra patní část ingotu. Je takto

tvaxovarrá patní část nutná vždy, tedy jak u menších, tak i u velmi
velkých ingotů?
Strana 22, ve ll1elé huti (ocelárně) v cR jsou ještě odlévány ingoty z
neuklidněných ocelí?
Na straně 25 je uvedena optimální teplota pro odlévání ocelových
ingotu v lozsahu 85"C - 130"C nad teplotou likvidu. Jedná se také o
připady, kdy je ocel zpracovávarrá před odléváním ve vakuu?

V tabulce 23 (strana 62) je uvedeno pouze l0 zrraček ocelí odlévaných
do kokil. V textu jich je (na celé řadě stran) uváděno 11, O jakou

zračku oceli se pakjedná, tedy která zde není uvedena?

Na straně 90 (bod č. 13)jsou uvedeny rozdíly v teplotách i ve §tovkích
stupňů Celsia. Může autorka disertační práce podrobněji popsat

pfičiny?

5. Celkové zhodnocení diseňační práce

Doktorská disertaěni práce lng. Michaely stTouhalové pod nlivem

'Studium 
flázoťch změn v oceli během jejfto hrhnutí" obsahuje celou řadu

nol.ých, mnohdy i originálrích poznatků. Jedná se o práci ve všech směrech

precizní, zasluhující plné absolutorium.
PřilrlédnemeJi k publikační činnosti (celkem 46 ělánků) musím a to

velmi úd, zdůraznit 17 publikaci uvedených ý da1abiEíah Web of Science

společnosti Thomson Reuters, počet citací (bez autocitací) dle Web of Science

(3) a také hindex dle Web of Science (2) k 1.11.2018.

O skutečnosti, že se jední o velmi odbomě erudovanou autorku

di§ertační práce svědčí také její aktivní práce na celé řadě projektu

financovaných jak ze strukh[áních fondů EU, tak i ze stiitniho lozpočtu CR,
Při svém báóíní spolupracovala také s Regionáním materiiálově

technologick]fin \Tzkurnn:Fn c€ntrem (RMTvc) a v rámci pracovišť Fakulty
materiáově - technologické spolupracovala na dalšich dvou projeklech ve

Studentské grantové §outěži.

Priice zcela splňuje požadavky doktolské disertační práce a

doporučuji její obhajobu Po tispěšné obhajobě pak tloporučuji
udělení vědecko-akademické hodnosíi Ph.D.

ve Žďáře nad sázavou dne 9,


