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1. Zák|adnízhodnocení disertační práce

Předmětem disertační práce pana Mgr. Aleše Kalupa bylo rozsáhlé experimentální a

teoretické studium termofyziiálních a termodynamických vlastností reálných jakostí oceli

metodami termické ana|ýzy a výpočty v softwarech IDS a Thermo-Calc.

Disertační práce čiiá to7 číslovaných stran včetně obsahu a Seznamu příloh. Přílohy

předstawjí záznamy výpočtů a měření v rozsahu dalších 80 stran bez číslování. V textu je

p'.iucznc- zatazeno 56 obrir:ků a 5 tabulek. Za anglrickým Závěrem je zaŤazen Seznam

io"zi'i'"r' symbolů' Seznam použité literatury a Vlastní publikační činnost- Při studiu

problematiký využií doktorand úctyhodných 164 převážně zahranlčnich literárních pramenů.

bcn"- 
"pruLoiirnitématu 

disertační práce byl doktorand sám autorem nebo spoluautorem 59

příspěvků souvisejících s řešenou problematikou" z toho 5 publikovaných v impaktovaných

časápisech' Text jáae, zásadnich giamatických chyb a obsahuje minimum překlepů'

Stručná teoretická část se soustředí na jednoduchý popis základnic,h

termodynamických pravidel a pojmů, zbéžné ana|yzýe chováni binárniho systému

železo-uhlík a rozdiiy v chování leimofuzikálních a termodynamických vlastností u ocelí.

Následuje krátká ,ožpruru o metodáclr stanovení termofyzikálních a termodynamických

vlastností a vlastní výčet jednotlivých vlastností oceli, kterym je věnována pozornost dále i

během experiment álniho studia.
Hlavním cílem experiment áLniho studia bylo stanovení teplot ťázových transformací,

zejména teploty likvidu, ieploty solidu, teploty peritektické transformace, teploty ukončení

přeměny ct-feritu na austenii' Curieho teploty a teploty počátku eutekÍoidní transformace, dále

stanovení latentního tepla fázoých transformaci, tepelných kapacit' koeficientů teplotní

rcrtaŽnosti. hustoty a iovrchového napětí til' reálttých jakostí oceli. K experimentálnímu

studiu by|a poizitu vysokoteplotní zařizeni pro diferenční termickou ana|ýzu,

termomechanickou analýzu. dilatometrii a metodu ležici kapky. Vlastnosti byly hodnoceny

z naměřených dat v r.li*., ohřew. Režimy ohřew a ochlazování se během měřeni,

v závislosti na studované vlastnosti, použitém zaŤízení a metodě, pohybovaly od 2 "C/min,

přes 5 a 10 oClmi n aŽ po 30 oClmin. Hmotnost analyzovaných vzorků se pohybovala od 0,2 g

Lz po I2,5 g. Experiáentální studium bylo doplněno i výpočty vlastností v software IDS a

Thermo-Calc.

2. Zhodnocení zvolených metodo dosažených výsledků a sptnění stanovených cílů

disertační práce

Metody k hodnocení termofuzikálních a termodynamických vlastností ocelí byly

zvoleny vhodně. Výsledky představují kvantitativně i kvalitativně atraktivní soubor cenných

údajů íermofyzik atiictl, a těrmodynamických vlastností reálných ocelí v širokém teplotním

rozsahu od cca 30 "C do 1580 "C, které lze dÍilyužít např' při přípravě numerických modelů

predikujících chování oceli během jejího odlévání a tuhnutí. Lze konstatovat, Že výýčené cíle

byly zcela splněny. 
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3. Yýznamřešeného tématu pro rozvoj vědního oboru i praxio aktuálnost tématu

Přínosem disertační práce je především doplnění a rozšíření soudobých poznatků

o vybraných termofyzikálníóh a iermodynamických vlastnostech reálných jakostí ocelí

v póvné Íari i, tavenině. Výsledky studia upřesnily vliv experimentálních podmínek termické

aialýzy na ziskiwaná data a nutnost soustavného ověřcvání teoretických výpočtů pomocí

oostupni.ctr termodynamických databázi laboratorními metodami. Lze pŤedpokládat' Že

vysreá{ budou ,yuzrty nupÍ. , nastavení numerických modelů, ale i přímo v provozních

páa*inia'h při úpravÉ a óptim alizact technologie odlévání oceli či v oblasti následného

tepelného a mechanického zpracování'
Zpohledu studia termofyzikálních a termodynamických vlastností zvláště reálných

jakostí ocelí' které mohou bý r,1'užity právě v nastavení reálných podmínek technologie

iyroty a zpracování oceli a piispět tak ke zvýšení kvality vyráběné oceli, a tedy konkurence

schopnosti podniků, je řešené téma vysoce aktuální.

4. Připomínk7 k disertační práci

. Jinak kvalitní práci narušuje někdy méně přehledné uspořádání tex1u a jeho logická

návaznost. V disertačni práci se často v kapitolách informace prolínají, opakují nebo jsou

nevhodně začleněny do kapitol, lďeré se věnují jinému souvisejícímu tématu'
. větší péče mě|á bý věnována i zvoleným tázvůmjednotlivých kapitol' které mnohdy

neodpovíáají očekávanému obsahu. V této chvíli se např' nastavení experimentů skrývá pod

kap. i. 1 Póužité experimentaIní a softsuarové tybavení a kap. 4.3 Ngstrlvení měř'ení a,/nebo

vj,počni se věnuje způsobu a technikám vyhodnocení experimentálních dat studovaných

vlastností, coŽ je trochu matoucí.
. Drobným nedostatkem jsoJ chybějícílneúplné názvy jednotlir,1'ch příloh/tabulek

zařazenýčhv kapitole Pří1ohý. Čtenář tak nemá možnost při zběŽném náhledu 4istit. ke které

části' resp. kapitole se dané přilohy vztahují.
. Str. li, ka_p. 3.5. Součainý stav poznáni představuje zejména soubor inťormací vztahující

se k hodnotám termo dynamických vlastnosti nízkolegovaných ocelí s obsahem uhlíku do

O,3 hm.Yo. Bohužel soúčástí literárni ana|ýzy není rozbor experimentálních či teoretických

podmlnet" zakterychbyly údaje ziskány, případně jejich analýza kladů azitporŮvevztahu
t současným trendům 

_metod 
měření termoťyzikálnich a termodynamických vlastností

a k následné vlastní experimentá|ni analýze a způsobu hodnocení dat.

. Z pohledu čtenáře by si pak experimentální část disertační práce jistě zasloužila přehled

a rekapitulaci provedených experimentů studovaných vlastností ocelí s uvedením pouŽitého

zaŤizeÁí, meto_d měření a jejiih podmínek a počtu měření v podobě ucelené tabulky nebo

diagramu, ztticbžby bylo možné jlŽvypazorovat určité souvislosti.
. štr' 21,kap.4 Ťermofyzikalii a termodynamické vlastnosti byly hodnoceny pouze z dat

získaných bchem ohřevu vzorků. Protože u ocelí je studium termoťyzikálnich

a termádynamických vlastností spjata obvykle i s možnostivyužki dat v nastavení okrajových

podmínei odlévání (např' teplotá iit rridr.' je vyuŽívána k nastavení teploty liti) a clúazení oceli

it.dy ři".',ému tuhnuti ocelóvých plynule litých předlitků, ingotů i odlitku, kde roli sehrává

znalost teploty solidu, a tedy velikost dvoufázového pásma" které ýznamným způsobem

ovlivňuje'rr"nik objemových vad typu porézity, makrosegregací a trhlin za tepla a jehož

velikost souvisi i s rychlóstí ochlazování)" je vzhledem k rozsahu provedených nákladných

a časově náročných experimentů ztriýou, Že neby|a hodnocena i data z och|azování.
. S předchozím bodám souvisí i následující postřeh k hodnoceni napŤ. qýsledků DTA
vevýsokoteplotní oblasti při stanovení teplot likvidu a solidu na Str. 45-46, kap. 

'5'1 .1-

Při siovnání teplot solidu iři jakostí studovaných ocelí nelze zcela souhlasit s tvrzením, že

,,naměřené i obě vypočítané teploty solidu u ocelí 1 a 3 jsou ve velmi dobré shodě", zvlášť

ídyŽ rozdíI v teploiách solidu pro jednu jakost č,iní až T4 oC. Zdeby bylo vhodné uvaŽovat při

hoánocení vystódtů v širším kontextu a Srovnat nejenrozdily v hodnotách konkrétních teplot,

tedy napříkláó rozdi|y mezi teplotami solidu ziskanýmijednotlivými metodami, ale i porovnat



rozďily ve velikosti dvoufázového pásma určeného jako ÁT : Tt'Ts. Pokud tedy doplníme

tabulku o ÁT pro jednotlivé jakosti a metody stanovení teplot ťázavých transformací' kde

u jednotlivých jakostí jako výchozí hodnoty ÁT uvažujeme ty nejnižší' ziskané metodou DTA
(iiz niže),-pakzjistíme, že rozdil 14 'C mezi teplotami solidu může představovat aŽ 5l Yo

v rozdílu šířky dvoufazového pásma určeného pomocí AT zrazdilu teploty likvidu a solidu

pro danou o""1 u metodu/způiob stanoveni. Tento nárůst šířky dvoufazového pásma můŽe

v konečném důsledku významně ovlivnit reálné podmínky tuhnutí oceli'

5. Dotzzy k disertační práci

' Vkap. 4.I'T. na str. 23 auÍor uvádí' že pro měření vlastností metodou DTA a TMAbyl
použit termočlánek typu S (Pt/Pt-1o%Rh), kteqý je vhodný pro měření do teplot 1450 oC, ale

ize jej pouŽit i do tooo oC' Protože byla metoda DTA s termočlánkem typu S použita při

stanovení teplot ťinovýchtransťormací (teplot likvidu a solidu) i ve vysokoteplotní oblasti nad

1450 oC, *ůz. autor doložit, jakým způsobem se změní kvalita snímání teplotních změn nad

teplotou 1450 "C? Byla provedena citlivostní ana|ýza měřícího zaŤizer,i? By1y případné

odchylky v měřeni zohledněny při zpracování experimentálních dat?
. V kap. 4'2.I na str. 33 je pak uvedeno, že experimentální výsledky výrazně ovlivňuje

rychiosi ohřevu' ]Měi tím autor na mysii obecně všechny stutiované termofi'zikáini viastnosti

ocelí? Byla v návaznosti na tuto skutečnost provedena měření, kteráby vysvětlovala, jakým

způsobem a proč pak byly vjednotlivých měřeních nastaveny definované režimy ohřeur

a ochlazování s rychlostí až 3a "Clmin? ověřoval autor také chování termofyzikálních
a termodynamických vlastností ocelí při nízkých rychlostech ohřevu či ochlazování? Resp'

jaké jsou rychlosti ochlazování (Cooling Rate) při tuhnutí skutečných ocelových odlitlď.
ingot"ů či piynule litých předlitků? Lze pak ziskané hodnoty za vysokých rychlostí ohřevu

aóch1azoiáni např. implementovat v reáLnýcir't podmínkách při optimalizaci okrajových

podmínek odlévání oceli?
. ocel je polykomponentní materiál s heterogenní strukÍurou a se sklonem k výrazné

,.g..gu.i p.uti. laká byla zvolena metodika odběru vzorků, aby byla zaručena homogenita

"ň'* a ieprodukovatelnost výsiedků? Jakýrii způsobem bylo starroveno clremické siožerri

vzorků? Nebo se jednalo o uvolňovací tavební složení ziskané s dodanými vzorky ocelí?

ó. Zágér

Prohlašuji" že je předkládaná disertační práce pana Mgr. Aleše Kalupa qýsledkem

řešení konkrétního ,r+d"it Eho úkolu, prokazala schopnost studenta samostatně t'"rirčírn

způsobem vědecky pracovat, obsahuje původni vysledky a je tedy vypracována v souladu se

Siudijním a zkušábním řádem pro studium v doktorských studijních programech

VSB- TU Ostrava.
Disertační práci proto doporučuji přijmout k obhajobě a po úspěšrré obhajobě

doporučuji udělit Mgr. Aleši Kalupovi vědecko-akademický titul Ph.D.
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Ocel Ti- [oC] Ts [oC] AT = Tr.-Ts {oCl nárr&st AT v %

DTÁ IDS TC DTÁ IDS TC T}TA IDS TC DTA IDS TC

I 1523.00 1525,00 1525.00 1492.00 r478.00 i478.00 3 1.00 47.0Ů 47.Ů0 0.00 51.60 51.60

2 i 5 15.00 1s 18.00 1518.00 l 489'ŮŮ 1470.00 1452.00 26.00 48,00 6ó'00 0.00 84.60 153,8

J l500.íi0 1 506.00 1 506.00 1449.A0 1448.00 ,437.00 5 1.0t) 58.00 69,0{t 0.00 t3.70 35.28

V ostravě 14. II' 2aI7


