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1. Splnění zadání a stanovených cílů závěrečné práce.
Zadané ciele diplomovej práce boli splnené.
Autor všeobecne zhrnul teoretickú časť, v ktorej sa veľmi často vyskytovali vyjadrenia, ktoré sa
nestotožňujú s použitím v praxi a všeobecne platnými zákonmi a znalosťami, napr. vyjadrenie „Bod
tavení oceli je 1539 °C.“ Definícia metód termickej analýzy je veľmi nepresná, až zavádzajúca.
Vidno, že autor písal o veciach, v ktorých buď nemá alebo má len veľmi základné znalosti.
Experimentálna časť sa zaoberá experimentálnym získaním teploty likvidu pomocou priamej
termickej analýzy  pre jednu značku oceli. Ďalej je prevedený výpočet teploty likvidu v databázi
Computherm a je odvodená empirická rovnica.
V závere sú zhodnotené hlavné dosiahnuté výsledky.

2. Hodnocení formálního zpracování závěrečné práce
Diplomová práca je spracovaná v rozsahu 53 strán vrátane titulného listu, povinných dokumentov,
zoznamu symbolov, zoznamu skratiek a zoznamu literatúry. V práci nie je uvedený zoznam obrázkov
ani tabuliek.
Práca je koncipovaná v súlade so zadaním. Kapitoly na seba čiastočne nadväzujú.
Jazyková úroveň je veľmi priemerná. Vety v texte sú často nedokončené a nezrozumiteľné. Text je
veľmi obtiažne čitateľný. V práci sa často vyskytujú nepresné technické formulácie a gramatické
chyby.
Kvalita obrázkov je veľmi rôznorodá, napr. obr. č. 24 a 25 považujem za veľmi zlé (obrazovka
monitoru odfotená mobilom).
Autor použili 33 literárnych zdrojov. V citáciách boli použité minimálne 4 rôzne štýly uvádzania
autorov. Úplne nedostatočne sú uvedené citácie č. 31 a 32. Citácie sú v texte uvedené vždy za
bodkou, čo je neobvyklé. Citovanie literárnych zdrojov začína na str. 8 číslami [2, 6, 4] a úplne
chaoticky pokračuje ďalej v celom texte.

3. Adekvátnost použitých přístupů a metod v závěrečné práci
Na experimentálne získanie teploty likvidu pre oceľ 51CrV4 bola použitá priama termická analýza.
Táto metóda nie je úplne najvhodnejšia pre získanie teplôt fázových transformácií. Jedná sa o
zastaralú metódu. Je vhodná pre zliatiny, v ktorých prebiehajú fázové transformácie s veľkými
tepelnými efektmi. Výsledná krivka ohrevu/ ochladzovania sa veľmi zle vyhodnocuje. Možno by
bolo vhodnejšie použiť metódu DTA alebo DSC.
Porovnanie experimentálnych výsledkov s výsledkami databázy Computherm a empirickou rovnicou
považujem za celkom vhodné, ale čo sa týka tvorby databáz pre získanie teplôt likvidu odporúčala by
som vhodnejšiu metódu, napr. pomocou neurónových sietí, ktoré môžu zohľadniť široký rozsah
zložení.

4. Hodnocení dosažených výsledků a závěrů
Dosiahnuté výsledky boli čiastočne zhodnotené. Určite by bolo vhodné zaoberať sa touto
problematikou do väčšej hĺbky a s rozsiahlejšou diskusiou.
Prínos tejto práce spočíva v tom, že stanovenie teploty likvidu pre ocel 51CrV4 môže prispieť k
upresneniu nastavenia liacej teploty.
Pripomienky:
Str. 8 „Ocel je slitina železa s obsahem uhlíka do 2,14 %“. V celom texte uvádzate len % a
neuvádzate, či ide o hmotnostné, objemové alebo molárne %.
Str. 8 „ Hustota oceli je 7850 kg/m³. Měrná tepelná kapacita oceli je cca 469 J.kg−1.K−1 (závisí na
obsahu příměsí). Bod tavení oceli je přibližně 1 539 °C.“ Pre aký druh oceli to uvádzate, pri akej



teplote? Hustota aj tepelná kapacita sú veličiny závislé na teplote. Bod tavenia ocele predpokladám,
že myslíte teplotu topenia. Teplota topenia akejkoľvek ocele nemôže byť vyššia ako teplota topenia
čistého Fe, kt. je 1538 °C.
Str. 24 „Rychlost při odlévání oceli jsi lze představit, jako rychlost lití jakou opouští předlitek
krystalizátor. Tato rychlost lití je vyjádřena množstvím odlitého kovu za jednotku času.“ Rýchlosť
liatia ocele sa udáva v m/min.
Str. 35 „Termogravimetrická tyč (TG) je vhodná pro různé typy měřeni termických analýz například
(termogravimetrická analýza, přímá termická analýza, diferenční termická analýza)“ TG tyč je
vhodná len na meranie termogravimetrie a priamej termickej analýzy, nie DTA analýzy.
Str. 36, tabuľka 5: c-DTA nie je metóda termickej analýzy, je to len nástroj na pomoc pri
vyhodnocovaní získaných kriviek. Typ senzoru: DSC plochý senzor – určite to nie je senzor pre
merania priamej termickej analýzy, na tú sa používa TG držiak.
Str. 38 „Metodika identifikace ohřevu TL spočívá v extrapolaci teploty a k tomu se využívá proložení
pomocných tečen (viz Obr. 22). Tato změna na teplotní křivce je typická pro tání u slitin, která má
bod tání v časovém rozmezí na rozdíl od čistého kovu, který taje v jednom čase.“ Topenie zliatin
prebieha v teplotnom rozmedzí a topenie čistých kovov prebieha pri jednej teplote. Je to závislosť na
teplote a nie na čase.

5. Hodnocení výběru a využití literárních zdrojů
V zozname literatúry je uvedených 33 literárnych zdrojov, z toho 13 je v anglickom jazyku. Literárne
zdroje majú súvislosť s riešenou problematikou. Časť použitých literárnych zdrojov je však
neaktuálna.

6. Otázky k obhajobě
1. V diplomovej práci na str. 14 uvádzate, že priama termická analýza, konkrétne krivky chladnutia sa
využívajú pri získavaní teplôt fázových transformácií na tvorbu fázových diagramov. Pri tvorbe
fázových diagramov je veľmi dôležité experimentálne získanie teplôt fázových transformácií čo
najbližších rovnováhe. Ako toto môžeme docieliť? Myslíte si, že je priama termická analýza
najvhodnejšia pre získanie teplôt fázových transformácií na tvorbu fázových diagramov?
2. Na str. 22 uvádzate rovnicu (1). Prosím o vyjadrenie jednotiek jednotlivých členov rovnice.
3. Experimentálne získanú teplotu likvidu kalibrujete na teplotu topenia štandardu (Ni). A čo vplyv
rýchlosti ohrevu/ochladzovania a hmotnosti vzorky, tie sú zanedbateľné? V práci chýba popis vplyvu
experimentálnych podmienok na získané dáta.

7. Celkové hodnocení závěrečné práce
Záverečnú prácu hodnotím ako veľmi priemernú. Autor preukázal veľmi základné znalosti v riešenej
oblasti.
Diplomovú prácu doporučujem k obhajobe. Prácu hodnotím známkou dobre.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 16.05.2022 Ing. Ľubomíra Drozdová, Ph.D.


