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Celkové zhodnocení práce a htavní připomínky:

Diplomová práce pana Bc. Jakuba Pruchnického se věnuje fyzikálnímu modelování rafinacehliníkových slitin pomocí inertního plynu vháněného do taveniny rotorem umístěným v pánvis cílem minimalizace obsahu nežádoucího plynného vodíku rozpuštěného v kovu.
Diplomová práce čítá 64 stran včetně obsahu a seznamu použité literatury. Seznam veličin jenestandardně zařazen mezi abstrakty a poděkování, a není tedy součástí obsahu. Součástí obsahunení ani Úvod' a to z důvodu zahá1eníčíslovánístránek textu až od první kapitoly teoretické částidiplomové práce.
Při zpracovánítématuvyužil autor 22literárníchpramenů,ztoho 12cizojazyčných.Vtextu jezařazeno 54 obrázkŮ a 17 tabulek.
Členění kapitol diplomové práce respektuje 7adání a je rozděleno do čtyř tematických celků.Diplomant se tak ve své práci soustředí na přehled u1irony . .o'*"*ní hliníkových slitin,představuje základní teoretická východiska fyzikálního modelování metalurgických procesů a uvádíliterární poznatky zahraničních autorů. stěžejní experimentální část je již zaměřena na vlastnírealizaci modelového studia odplynění taveniny kovu inertním plynem včetně přehleduprovedených pokusů a diskuzi dosaŽených výsledků'
Teoretickou část diplomové práce degraduje velké množství nepřesností, kostrbatýchformulací' překlepů či nedostatečný popis členů zařazených rovnic, které jsou pravděpodobnědůsledkem překladu původních citovaných literárních zdrojů pomocí nělterého dostupnéhointernetového překladače. Analýza zahraniční literatury je pak provedena vyčerpávajícímzpůsobem' Diplomant uvádí takřka kompletní překlady článků, čemuž odpovídá i členění kapitoldle originálů. Analýzu literatury lze tak označit za méně zdařilý překlad'
Teoretickou část diplomové práce kompenzuje vysoká obsahová i jazyková úroveňzpracování postupu, realizace a výsledků vlastního experimentálního studia. Závěry jsouformulovány přehledně, s praktickým dopadem. Výsledky modelového studia lze využít v reálnýchpodmínkách během optimalizace technologických podmínek rafinace tavenin kovů odplyněnímv pánvi' Na základě rozsáhlé série experimentů byla také vytvořena metodika laboratorníhoměření včetně způsobu hodnocení výsledků.



Přehled některých formálních nedostatků a nepřesností:

Str.7 (nečíslovaná):

' Chybí nadpis: Seznam veličin a jednotek. Namísto toho je uveden název Technologie
hliníkových tavenin a Fyzikálnímodelování, pod nimiž se na str.7 skrývá seznam veličin.

. Jednotky hustoty: namísto kg.m-3 a g.cm_3 je uvedeno: kg, m-3, g, cm-3

Str'B (nečíslovaná):

. Co je to ,,průtok prototypu"?

. Co je to ,,čerpadlové číslo"?

Kostrbaté formulace (příklady):

'V kontextu této kapitoly se kvalita kovu týká stupně, jímž hliníková slitina neobsahuje následující
znečišťující látky: alkalické...'.

'ZnačnÝm problémem připadá existenci oxidů, kovových a nekovových vměstků, dále přítomnost
rozpuštěných plynů v tavenině nebo také nevhodná forma vyloučení jednotlivých komponent
sloŽení produktu.

' Úkolem rafinace pomocí těchto rafinačních přípravků je rozrušit tuto oxidickou obálku, čímž se
dosáhne uvolnit nezreagovaný kov zpět do lázně [1].

'V nedávné minulosti se jako tzv. aktivní plyn velmi účinně působící plynný nebo kapalný chlor,
avšak v současné době jej nelze používat z ekologických důvodů'
' Také jako hypotéza mohou vzorky toku vytvořené navrženou konstrukcí C pomoci konvektivnímu
jevu přenosu hmoty.
. atd.

Další:
. Str.8, kap.1.4.3: Kapitola jen o dvou větách?
. Str.10, kap.1-.5.1-: Chybí citace zdrojové literatury.
. Str.10, kap. L'5.2, rovnice (B): co znamená symbol S?

' Str.1-0, kap. 1-.5.2, rovnice (9): Nejedná se i o teplotnízávislost rozpustnosti plynu v kovu?
. obecně: chybí popisy členů rovnic
. Pojem ,,vstřikování vzduchu/plynu" _ vhodnější by bylo ,,vhánění,, ,,,dmýchání,,?. Pojem ,,oběžná kola" 'zřejmě se jedná o ,,rotor"
. Str.27, obr.25, pojem ,,krb" '- správně asi odtah spalin,

'Str.30: ,,Doba odplynění pro úplné odstranění kyslíku pro každý experiment je uvedena
v tab. 11." Správně má být tab.1-0. V tab.11 je uvedena,,Spotřeba plynu pro tři realizátory
testované v této práci"
. Co je to realizátor?

' Str.30, posledníodstavec, odkaz na ,,tabulku 4" _ správně má být tab.]_1.
. Str.52, obr.50d:uvedeno 10 l/min, správně má být 15 l/min

' Str'56, obr.53: Neníze snímků patrné, že by byl do objemu pánve zanořen jeden vlnolam.
. atd.

lpřes uvedené formální nepřesnosti je práce zpracována na dobré úrovni a student prokázal
schopnost samostatně řešit zadané téma a využívat vědomosti a dovednosti získané během studia.



otázky k obhajobě práce (v posudku oponenta je nutno vyplnit):

1) str'10, kap'L.5.L, Uvádíte: Neporušená vrstva oxidů proto chránírelativně dobře taveninu před
dalším naplyněním do teploty maximálně cca 900 "C. Pokud je tato teplota překročena, rychlost
naplynění se prudce zvyšuje.

Jaká je obvyklá teplota táníslitin hliníku? Kdy a za jakých podmínek může docházet k překročení
teploty tavenin slitin hliníku nad goo"c? Co je důsledkem přehřátítaveniny?

2) Mohl bysteupřesnitcíle azávěry rozborucitovanéliteratury[1L]?cojemyšlenoTeoretickou
škálovacírovnicí? Jak lze využít poznatky této literatury při modelovém studiu rafinace taveniny
v pánvi?

3) U literatury [10] uvádíte, že autoři používali během fyzikálního modelování rafinace taveniny
plynem k nasycenívodnílázně kyslíkem (který při fyzikálním modelovánínahrazuje vodík
rozpuštěný v kovu) dmýchánívzduchu. Při Vašem vlastním experimentálním studiu jste vyuŽíval
k nasycení lázně dmýcháníčistého kyslíku. Mohl byste se pokusit vysvětlit, v čem spočívá rozdíl?
Bylo by možné ve Vašem případě nahradit dmýcháníčistého kyslíku levným a bezpečným
dmýcháním vzduchu?

4) Lze hodnoty průtoků inertního plynu vs. počet otáček získané Vašim fyzikálním modelováním
přenést přímo na provozní podmínky, nebo je nutná korekce údajů dle principů teorie podobnosti?
Jaké obvyklé průtoky inertního plynu se pouŽívajív provozních podmínkách?
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