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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky:

Diplomová práce pana Bc. Adama Lišky je zpracována v rozsahu 59 stran včetně obsahu
i příloh diplomové práce. V textu je odkazováno na 33 obrázků, ].9 tabulek a 4 obrázky přílohy.
Při studiu problematiky optimalizace podmínek chlazení plynule odléváných bram s využitím
metod termické analýzy bylo použito 23 literárních zdrojů, z toho ].3 zahraničních
a 10 tuzemských. Členění a obsah diplomové práce plně odpovídá zadání'

Zpracování výsledků provozních dat v experimentální části práce, tzn. povrchových teplot
naměřených pyrometry umístěnými v různé vzdálenosti od hladiny krystalizátoru ZPo č.2
v podniku ArcelorMittal ostrava d.S', pomocí jednoduchých metod matematické statistiky
umožnilo konfrontaci s výsledky teplotních křivek generovaných řídicím a predikčním dynamickým
modelem sekundárního chlazení tohoto ZPo' Při verifikaci chování řídicího a predikčního modelu
v závislosti na vstupních parametrech odlévání byly zárověň do systému implementovány
i výsledky termické analýzy teplot solidu a likvidu pro konkrétní jakost oceli' Závěry diplomové
práce poukázaly na moŽnost sníženíteploty oceli v mezipánvi, a tedy i licíteploty, a tím případné
minimalizace objemových vad u plynule litých bram, avšak pod podmínkou zajištění současné
změny nastavení systému chlazení určovaného řídicím systémem. 7ávéry jsou formulovány
výstižně a srozumitelně.

K práci nemám zásadní připomínky' Celkový, jinak výborný dojem, poněkud snižuje kvalita
obrázků použitých především v teoretické části diplomové práce, které jsou, zřejmě z důvodu
kopírován í, rozostřené'

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

].. Porovnávali jste experimentálně stanovené teploty solidu a likvidu termickou analýzou i

s teoreticky vypočítanými teplotami, případně s teplotami zjištěnými pomocí některé
z termodynamických databází?

2. Které pamatery nejvýznaměji ovlivňujípři termické analýze posun fázových transformací?



3. Uvádíte, že teploty získané termickou analýzou nelze při stávajícím nastavení systému chlazení
využít, neboť by došlo vlivem snížení teploty v mezipánvi i ke snížení intenzity chlazení, což by
v konečném důsledku vedlo k prodloužení dvoufázového pásma (Mushy Zone)' Domníváte se, že
zvýšením intenzity chlazení by mohlo dojít jednak k zkrácení dvoufázového pasma, ale i

k minimalizaci segregací či pnutí předlitku? Zvažovali jste při verifikaci tuhnutí předlitku i využití
numerické simulace např' v simulačním software SW ProCAST?
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