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Zasílám oponentský posudek na výše uvedenou DP.  
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              ________________________________ 

      Prof. Ing. Petr Jelínek, CSc, Dr.h.c. 
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Téze obhajoby k vytištění v Edici PhD Thesis  

DP Ing. Jana Čecha „Studium slévárenských vad v masivních 

odlitcích“ 

 

 

Téze splňují předepsané členění. Představují obrovský objem experimentálních prací 

v oblasti výroby masivních ocelových odlitků, který si vyžádal především vysoké finanční 

prostředky. Současně však zpracování výsledků, za použití současné experimentální techniky, 

přináší řadu původních vědeckých poznatků z oboru metalurgie, slévárenství a materiálového 

inženýrství.  

Téze jsou psány technicky stručným a výstižným jazykem, objem obrázků a tabulek je 

úměrný rozsahu DP. Proto doporučuji téze ke zveřejnění. 

 

 

 

 

 

      _____________________________ 

       Prof. Petr Jelínek 

 

 

V Ostravě, 15.7.2013 
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OPONENTSKÝ POSUDEK 

na 

doktorskou disertační práci Ing. Jana Čecha „Studium slévárenských vad v masivních 

odlitcích“ 

 

Vedoucí práce: Doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. 

 

Disertant si klade náročný úkol objasnit vznik specifických podnálitkových vad 

masivních ocelových odlitků a navrhnout metalurgická i technologická opatření, vedoucím ke 

snížení vícenákladů čistírenských prací. Dominantní postavení zde představují vycezeniny, 

vady z porušení souvislosti (trhliny, praskliny) a lasturové lomy. 

V teoretickém rozboru vychází ze 41 soudobých literárních pramenů a zvláště z prací 

pracovníků sléváren ČR, s bohatou zkušeností a tradicí ve výrobě masivních ocelových 

odlitků. Poněkud je přeceňován vliv bf na výskyt stvolových vycezenin. Rozbor vad byl 

zpracován vyčerpávajícím způsobem a mnohé rozporné názory zařazuje k ověření ve vlastní 

experimentální části DP. K objasnění vad porušení souvislosti (trhliny) přispěly i výsledky 

chování ocelí za vysokých teplot, měřené na VŠB – TUO a jen potvrdily, že chemické složení 

a zvláště obsah C, P, S, sehrávají u masivních odlitků rozhodující úlohu. Vedle hrubého 

primárního zrna a po hranicích zrn vyskytující se vměstky MnS, na bázi Zr a dlouhé doby 

tuhnutí jsou příčinou vzniku lineárních vad. Autor neopomněl vzít v úvahu i technologické 

vlivy jako zaústění vtokové soustavy, teplotu lití, dodatečný ohřev při řezání nálitků apod. 

Rovněž jako cesty ke snižování objemů vad uvádí řadu nástrojů kvality, které mají 

pomáhat stabilizovat a zvyšovat úroveň výrobního procesu. K predikci vad využívá simulační 

software a výsledky prezentuje na těžkých odlitcích stávající výroby fa ŽĎAS, a.s. 

Za cíl si klade doktorand vysvětlit souvislosti mezi porušením souvislosti masivních 

ocelových odlitků (oceli 0,1 – 0,2 % C) a způsobem desoxidace, složení ocelí a rychlosti 

tuhnutí pomocí rozsáhlých experimentů na pokusných odlitcích tvaru krychle o hraně  

500 a 750 mm při různém metalurgickém zpracování kovu (zásaditá EOP, sekundární 

metalurgie LF, VD). Nákladné experimenty jsou spolufinancovány z grantového projektu  

FR – T11/070. 

 

K hodnocení experimentálních taveb – (odlitků) využívá moderních postupů (SEM, 

EDX, světelné mikroskopie, UZ, EMG) a stanovení jejich běžných mechanických 



charakteristik. Vyhodnocení řady variant přineslo zcela nové – původní poznatky pro vědní 

obor metalurgie i pro výrobní praxi, které změnily dosavadní postupy slévárny ŽĎAS, a.s. 

Např. záměna konečné desoxidace s Al popř. Al + Ca, proti používané Al + Zr, přinesla 

výrazné snížení podnálitkových vad (o 30 %). Dokonce pouhou desoxidací Al v kombinaci 

s EOP + LF + VD bylo dosaženo výrazného zlepšení houževnatosti. Bylo potvrzeno, že 

lasturové lomy nejsou hlavní příčinou lineárních vad pod nálitkem. Výsledkem jsou i limity 

koncentrací pro Al, S, N k dosažení omezeného výskytu nehomogenit a vyloučení vlivu AlN 

po hranicích primárního zrna při tvorbě lasturových lomů u odlitků s nižším modulem.  

Dalším přínosem je zjištění, že diagram podle K. Stránského nekoresponduje s realitou 

a autor současně vysvětluje příčiny nesouladu s rovnicí ŽĎAS, a.s. (7.2), platnou pro  

ST – furanové směsi. 

Experimentální část je velmi rozsáhlá a obtížně se ve výsledcích orientovalo, i když 

vše bylo zpracováno po kapitolách s dílčími stručnými a výstižnými závěry. Přesto se 

domnívám, že mohl být proveden alespoň pokus o „plánování experimentu“, což by přispělo 

ke zjednodušení experimentální práce, stanovení významnosti jednotlivých faktorů a snížení 

objemu zkoušek (i nákladů). K získání masivních odlitků bez podnálitkových lineárních vad 

je doporučeno zpracování oceli kombinací EOP + LF + VD při snížení S pod 0,003 % a  

N 60 ppm (též O, H) a konečné desoxidaci Al, popř. Al + Ca. 

Několik námětů a dotazů do diskuze: 

 Jak ovlivňuje tepelná akumulace slévárenské formy (bf) výskyt stvolových vycezenin 

 „šlíry“? Z tohoto pohledu porovnejte účinek směsí s vodním sklem  

 (CO2 – proces, ST –) s furanovou směsí, při aplikaci stejného ostřiva? 

 Jak byla stanovena závislost bf = f (T) (obr. 7.7)? 

 Jaký máte názor na stanovení relativní tloušťky (modulu) u masivních odlitků? 

 Jak se může intenzifikace nálitkování (exo -, izol - ) změnit podnálitkovou zónu? 

 Nebylo by možné u velkých nálitků doléváním jiného „ochuzeného kovu“ ovlivnit 

 vady pod nálitky (segregace)? 

 Jsou vnější chladítka cestou k řešení sníženého ochlazovacího účinku ST – 

 furanovaých forem a zabránění segregaci? 

Práce je psaná technicky stručným a výstižným jazykem, používá správou odbornou 

terminologii. Je opatřena obrázky a diagramy, které přesvědčivě dokumentují autorovy 



výsledky. Nelze opomenout i množství příloh, které jen dokumentují neobvykle široký rozsah 

získaných experimentálních výsledků.  

 

Závěr 

Disertant jednoznačně splnil náročné cíle doktorské disertace a prokázal, že dovede 

řešit vědecko – výzkumné úkoly na vysoké odborné úrovni, což svědčí o jeho dobré vědecké 

erudici. Práce přináší řadu nových vědeckých poznatků, především v oborech metalurgie a 

slévárenství, a je přínosem i pro praxi, především sléváren těžkých ocelových odlitků. 

Realizace výsledků přináší i značné ekonomické přínosy.  

Z uvedených důvodů disertační práci Ing. Jana Čecha „Studium slévárenských vad 

v masivních odlitcích“ doporučuji k obhajobě a po úspěšném obhájení souhlasím s udělením 

titulu 

 

PHILOSOPHIAE DOCTOR (Ph.D.) 

 

 

      

 

 

 

      ________________________________ 

         Prof. Ing. Petr Jelínek, CSc , Dr.h.c. 

     VŠB – TU Ostrava 

           katedra metalurgie a slévárenství 

 

 

V Ostravě, 15.7.2013 


