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Předložená disertační práce se zabývá degradačními procesy povrchů oceli při 
kombinovaném teplotně-mechanickém namáhání. Studovaným objektem je pracovní 
válec stolic teplých válcoven. Téma je vysoce aktuální, o čemž svědčí dynamický vývoj 
materiálu pro pracovní válce v posledních letech. 

Cílem práce je sestavení výpočtových modelů pro popis degradačních procesů a 
demonstrace jejich použitelnosti pro studium vlivu poškozování na několika studiích. 
Z obsahu práce vyplývá, že vytyčené cíle byly splněny. 

V první kapitole jsou vysvětleny základní pojmy válcování, zejména válcování 
plochých vývalků, jsou popsány materiály a výroba litých pracovních válců. Ve druhé 
kapitole jsou shrnuty poznatky o degradačních procesech povrchu válců.  

V dalších kapitolách je podrobně popsán model pro výpočet napjatosti pracovního 
válce. Tento model pracuje se čtyřmi základními zatěžujícími účinky působícími na 
pracovní válce ve čtyřválcových a víceválcových stolicích: 

- teplotní namáhání, 
- zatížení od provalku ve válcovací mezeře, 
- kontaktní zatížení mezi pracovním a opěrným válcem,  
- v práci je zmíněn i účinek reziduálního napětí v důsledku technologie výroby.  

Vytvořený model je optimalizován z pohledu výpočetních nároků a přesnosti 
dosažených výsledků. Na případových studiích je demonstrován podíl zatěžujících 
účinků.  

Dalším popisovaným modelem je numerický model mikrostruktury pracovního 
válce. Pomocí tohoto modelu byly analyzovány dva typy materiálů – vysokolegovaná 
chromová ocel a litina. Získané poznatky ukazují, že tento prostředek může pomoci při 
detailní analýze vzniku a charakteru poškozování materiálů. 

Použitý přístup k řešení zvolených technických problémů je moderní a zcela 
odpovídá současným trendům a stupni rozvoje výpočetní techniky. 

Jazyková úprava i grafické provedení disertační práce jsou velmi dobré. 
 
Věcné připomínky k práci 

V rozboru vlivu jednotlivých zatěžujících účinků píše autor o vlivu kontaktu mezi 
pracovním a opěrným válcem. Je konstatováno, že tento vliv nezpůsobuje kumulativní 
poškození pracovního válce. Není však jasné, pro jaké kontaktní zatížení byl tento závěr 



učiněn. V průběhu kampaně vzniká na pracovním válci opotřebení, jež může dosahovat 
několika set µm. Tímto vznikají vysoké koncentrace kontaktního tlaku mezi pracovním 
a opěrným válcem. 

V kapitole o kontaktní únavě se mluví o povrchových trhlinách. Typická kontaktní 
porušování však vznikají pod povrchem válce. Příkladem je pitting v ložiscích nebo 
spalling na opěrných válcích. 

V případové studii sledující podíl zatěžujících činitelů je správně zvolena metodika, 
kdy jsou jednotliví činitelé přidáváni postupně. Bohužel není specifikováno, pro jaké 
podmínky byli činitelé kvantifikováni – pro jaký typ stolice přípravné/hotovní pořadí, 
(úběr, měrné zatížení apod.). Proto se i zjištěné závěry z případové studie nedají 
zobecnit.  

Kapitola 2.2.5 je věnována tématu Předcházení oxidování válce. Bohužel zde ani 
v kapitole 2.3.5 Předcházení tepelné únavě není zmíněn tzv. antipeeling, který by měl 
napomoci oxidaci omezovat tím, že povrch provalku je ochlazován malým paprskem 
vody těsně před jeho vstupem do válcovací mezery.  
 
Teze disertační práce 

 Obsahová stránka tezí, jejich členění a struktura splňují požadavky směrnice 
stanovené rektorem VUT v Brně. Doporučuji Teze k publikaci v Edici PhD Thesis. 
 
Dotazy k rozpravě 

Co považujete za hlavní faktor omezující prodlužování délky kampaně pracovních 
válců na teplých širokopásových tratích? 

Hlavním degradačním faktorem na opěrných válcích je kontaktní zatížení. Jakým 
způsobem by bylo možné analyzovat tento fenomén pomocí vyvinutých modelů? 
 
Závěr 

 Předložená disertační práce Ing. Radka Zahradníka obsahuje hodnotné výsledky. 
Práce splnila vytčené cíle a je v souladu s požadavky kladenými na disertační práce. 
Proto ji 
 

d  o  p  o  r  u  č  u  j  i 
 
k obhajobě. 
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