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OPONENTSKÝ POSUDEK  

 
 

disertační práce Ing. Radka Zahradníka „Tepelně mechanická degradace povrchů za vysokých 

teplot“ k obhajobě na VUT Brno. 

 

Zvolené téma posuzované disertace Ing. Radka Zahradníka řeší aktuální problematiku 

tepelně-mechanického namáhání a následné degradace povrchu za vysokých teplot související 

jak se zvýšenými nároky na povrchovou kvalitu za tepla válcovaných výrobků, tak 

s životností pracovních válců, které jsou základní ale také nejnamáhanější součástí 

válcovacích zařízení. 

 

Řešení disertační práce vychází z charakteristiky válcování s podrobnějším zaměřením 

na konstrukci, materiál pracovních válců a především z podrobné analýzy degradačních 

procesů mechanickým opotřebením, oxidací za zvýšených teplot, namáhání tepelným pnutím 

a z toho vyplývající tepelnou a kontaktní únavu materiálu. 

 

Dále disertant podrobně popisuje analytické i numerické modely z hlediska životnosti, 

opotřebení, tepelné práce a deformace pracovních válců jak z makrosférického, tak 

z mikrosférického modelu napěťového pole pracovního válce. 

 

Hlavní část tezí je zaměřena na degradační mechanismy povrchu válců, a to 

opotřebováním, oxidací, tepelnou a kontaktní únavou, které jsou detailně analyzovány 

a v závěru kapitoly komplexně shrnuty.  

 

Po analýze degradačních mechanismů je další řešení zaměřeno na modely válcování 

a to informativně v minulosti používané analytické modelování (12 stran), a dále především 

na numerické modelování (24 stran), které je aktuální pro řešení náročných jevů této práce  

a disertant je aplikuje na řešení i vyhodnocení případových studií (34 stran). 

 

V případové studii (kapitola 6) definuje význam a podíl zatěžujících činitelů až po 

havarijní stav a detailně vyhodnocuje výsledky případových studií (kapitola 7) včetně vlivu 

polohy chladících kolektorů, což znamená aktivního řešení minimalizace nepříznivých 

podmínek na vznik napětí a namáhání povrchu válce. 

 

Z analýzy degradačních mechanismů a jednotlivých nástrojů modelování byly 

stanoveny počáteční materiálové i okrajové podmínky pro obecný numerický model využitý 

pro simulaci teplotně mechanického namáhání a degradaci povrchu za vysokých teplot 

aplikovaný na různé druhy materiálů. Modelování využívající MKP respektuje i další 

podmínky: nelineární teplotně závislý materiálový model, 3D model s optimalizací sítě, reálné 

teplotní zatížení od provalku a mechanického zatížení při válcování. Důraz je zaměřen 

především na stavy napjatosti v povrchových vrstvách válce.  



 

Zdrojem dat pro definování okrajových podmínek numerických simulací je použití 

naměřených dat zahraničních firem. Rovněž byl využit senzor teplotních a silových podmínek 

vyvinutý v laboratoři LPTAP VUT Brno. Data byla zpracována v programovacím prostředí 

MATLAB  a systému MKP ANSYS. Uvedená kooperace umožnila nejen definování 

okrajových podmínek odpovídajících skutečným podmínkám válcování za tepla, ale také 

především aplikací výsledků modelování v technické praxi.  

 

Záměrem modelování je optimalizace chlazení snižující tepelné namáhání a únavové 

jevy. Očekávané problémy autor správně předpokládal a úspěšně řešil především v definování 

okrajových podmínek odpovídajících provozním podmínkám válcování za tepla. 

 

Na základě získaných poznatků vytvořil numerický model mikrostruktury pracovního 

válce v posloupnosti definice Voroného diagramu a určení morfologie, generování vstupních 

stavů pro systém ANSYS, materiálové vlastnosti, okrajové podmínky řešení, vlastní výpočet  

a vyhodnocení včetně zahrnutí vlivu oxidačního činitele. 

 

Souhrnně lze konstatovat, že předložená disertace řešila zadané téma formou analýzy 

problémů a aktuálních prostředků řešení, které jsou k dispozici. Navrhované řešení je náročné, 

ale řešitelné metodou numerického modelování zahrnující hlavní degradační procesy 

v průběhu optimalizovaného chlazení s cílem minimalizovat nepříznivé degradační jevy. 

 

Rozsahem (156 textových stran) a strukturou sledující logický vývoj řešení problému 

disertace odpovídá požadovaným nárokům. Použitá literatura jak v textu, tak v soupisu (215 

odkazů) jednoznačně prokazuje schopnost autora nejen získávat nové informace, ale také je 

kriticky hodnotit. Z řešení rovněž vyplývá spolupráce se zahraničními institucemi při 

definování okrajových podmínek. Grafická část reprezentovaná obrázky (193), tabulkami 

(38), přílohami (11) a číslováním rovnic podle aktuálních kapitol umožňují rychlé a 

jednoznačné sledování postupu řešení.  

 

Drobné formální nebo grafické nedostatky rozhodně nesnižují celkovou úroveň 

disertace a proto ji doporučuji k obhajobě, u které žádám podrobnější analýzu rozdílů 

okrajových podmínek u vratných a spojitých válcovacích tratí za tepla. V závěru rovněž 

disertant stručně a nejen výstižně shrnul získané poznatky z makrosférického  

i mikrosférického modelování, ale také vytýčil směřování dalšího výzkumu v této speciální 

oblasti válcování. 
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