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K posouzení byla předložena disertační práce obsahující 122 stran textu s obrázky a 

tabulkami (číslovanými podle jednotlivých kapitol) a 29 příloh.  Je rozdělena do 7 kapitol, 

vlastní experimenty autora jsou v kapitolách 5 až 7. 

Úroveň současného stavu řešené problematiky 

Rozbor současného stavu řešené problematiky byl zpracován na základě 41 literárních 

pramenů. Přehled je zpracován systematicky a  je podřízen cílům práce.  Autor studoval vady 

odlitků z legovaných a nízkolegovaných  ocelí zejména těch s  peritektickou přeměnou.  

V práci najdeme popis těchto materiálů z hlediska chemického složení i mechanických 

vlastností a nejčastějších vad odlitků.  S ohledem na cíle práce popisuje autor vady vznikající 

v kapalném a pevném stavu oceli  při chladnutí odlitků i během tepelného zpracování.  Tyto 

poznatky jsou v kapitole 3 doplněny o typické příklady zkoumaných odlitků a vad z praxe 

slévárny ŽďAS,a.s. , ve které autor pracuje. 

Dosažení cílů práce 

Cíle práce jsou formulovány v kapitole 4  na str. 51 takto :  „Vysvětlit souvislost  mezi 

výskytem porušení souvislosti masivních ocelových odlitků a způsobem dezoxidace oceli, 

složením oceli a rychlosti tuhnutí. Díky tomu také dosáhnout požadovaných přínosů pro 

praxi“. Přínos pro praxi je rozebrán v téže kapitole a na str. 52 se explicitně uvádí cíl 

vyjádřený kvantitativně. Cituji :  „Snížení výskytu podnálitkových vad  u masivních ocelových 

odlitků v ZĎAS a.s. minimálně o 30 %“.  Tento přístup je u disertačních prací nestandardní , 

ale vyjadřuje motivaci firmy, která finančně náročný výzkum uhradila.  Výsledky práce Byly 

rozebrány v diskusi výsledků v kapitole 7 a byly prezentovány jako vztahy mezi porušením 

souvislosti odlitků a materiálovými a metalurgickými vlivy, které na tento jev působí. Mohu 

konstatovat, že stanovené cíle práce byly splněny. Ing. Čech získal a upřesnil data pro řízení 

technologie výroby masivních odlitků od fáze přípravy tekutého kovu, tuhnutí a chladnutí 

odlitku, odstraňování nálitků až po tepelné zpracování.  Podle  hodnocení ekonomického 

přínosu uvedeného v kapitole 7.8.byl  na str. 115  prokázán  přínos pro praxi a došlo ke 

snížení výrobních nákladů. 

Postup řešení zadaného tématu 

 Autor  v disertační práci kombinoval standardní slévárenský experiment tavení, mimopecní 

úpravy a odlévání zkušebních odlitků s prováděním analýzy mechanických vlastností a 



struktury materiálu s pozorováním defektů a lomových ploch zkoumaných odlitků. Ke 

snižování vad odlitků, před vlastními experimenty, využil nástroje kvality – diagram příčin a 

následků a  metodu FMEA. Dále byl cíleně využíván simulační software MAGMAsoft  

k virtuálnímu ověřování tuhnutí, chladnutí a smršťování odlitků. Jako experimentální odlitky 

byly vybrány 2 odlitky jednoduchého tvaru (krychle) o straně 500 a 750 mm Byl to vhodný a 

účinný přístup a mohl být realizován právě v provozních podmínkách slévárny masivních 

odlitků, na které je práce zaměřena.  

Byly získány cenné informace o vlastnostech materiálu v odlitcích s velkými tloušťkami stěn, 

které jsou užitečné pro technologické inovace. Řešení  bylo zaměřeno na výzkum jevů,  které 

významným způsobem ovlivňují jakost masivního odlitku. Jednalo se o výzkum segregace 

různých prvků během tuhnutí odlitků, lomových ploch, vměstků a jejich vzájemných 

interakcí. Z hlediska metalurgického zpracování oceli byl sledován vliv vedení závěrečné 

dezoxidace na chemické složení, morfologii vměstků a vliv vměstků na vlastnosti oceli. 

K tomu lze říci, že to byla podstatná část experimentálního postupu a autor vyvrátil některé 

ustálené názory o kombinované dezoxidaci oceli (Al+Zr, + Ti, +KVZ). S tím souvisel i  výzkum 

výskytu lasturového lomu, což je obávaný defekt materiálu typický právě pro masivní odlitky.  

Z hlediska slévárenské technologie bylo důsledně využíváno numerické modelování  pomocí  

simulačních programů. Řešení směřovalo k předvídání vad v odlitcích virtuální cestou, jako 

výstup z počítače a nikoliv až na reálném odlitku. Ze slévárenských vad byly analyzovány vady 

typu dutin, mikrodutin, mikrosegregací a prasklin.  

Přínos pro vědní obor a praxi 

Na základě rozsáhlých experimentů došel autor k závěru, že  nejvhodnějším postupem  

závěrečné dezoxidace je  dezoxidace nízkými koncentracemi hliníku. Použití nízkých 

koncentrací hliníku u masivních odlitků je možné pouze při současném dosažení nízkých 

obsahů kyslíku a dusíku v tavenině pomocí pochodů mimopecní metalurgie (LF,VD). Tento 

postup byl  realizován v ŽĎAS a.s. a všechny odlitky z nelegovaných ocelí se tímto způsobem 

začaly vyrábět.  Ukázalo se. že žádná jiná technologie nezaručí zvýšení jakosti masívních 

odlitků a snížení nákladů na jejich výrobu. To lze považovat za významný vědecký i praktický 

přínos posuzované disertační práce. Autor publikoval cenné podklady o mechanických 

vlastnostech oceli v horizontálním i vertikálním směru v různých vzdálenostech od povrchu 

odlitku až do tepelné osy a od spodní části odlitku až do podnálitkové oblasti.  To jsou 

unikátní údaje potřebné  pro výuku slévárenské technologie i pro výrobce masivních 

ocelových odlitků.  

Formální a jazyková úprava 

K formální a jazykové úpravě nemám zásadní připomínky. Práce je přehledně sestavena a 

uspořádána.  Ocenil jsem transparentnost zpracování, diskusi výsledků a jasnou formulaci 

závěrů.  Nepovedl se obr.3.23 na str.47 Ishikawův diagram s neúplným textem nebo popis 

obr. 7.8. a některé příliš zmenšené tabulky. 



Připomínky k diskusi 

Str. 53 (nahoře) Uvádění  rozměrů krychle velikostí maximálního modulu (11 a 16 cm) lze 

považovat za nepřesné, protože v obou případech by tomuto zadání vyhovoval modul např. 

2 cm. Vhodnější asi bylo uvést pro obě zkoumané krychle rozmezí modulů, od – do. Výstižné 

jsou  přitom obrázky v příloze 25 a 26, které dokazují, že geometrický modul krychle není 

v celém odlitku konstantní a mění se nejen po průřezu odlitku, ale i podle  zaústění zářezů 

vtokové soustavy a polohy nálitku. 

Str. 53 – na téže straně lze zpochybnit použití termínu „klasický“ lasturový lom. Při použití 

přívlastku „klasický“ se musím vždy ptát v čem spořívá jeho „klasika“ a zda jsou i neklasické 

lasturové lomy ? 

Str. 53 – dole. Objevuje se zde termín lineární vada, který je používán často i v dalším textu. 

Jedná se o vadu porušení souvislosti materiálu. Vady tohoto typu jsou popsány na str. 26 až 

34 jako  trhliny  a praskliny. Kam lineární vady patří, o nich se v kapitolách ě.š.č. a ě.š.ř. 

nehovoří ? Domníval jsem se, že podle jejich přímočarého (lineárního) vzhledu jde o 

praskliny, ale autor připouští jejich vznik i během uhnutí (viz str. 109). 

Str. 101 – V diskusi výsledků jsou rozebírány různé vlivy působící na  vznik lineárních vad v 

podnálitkových částech odlitků. Na této stránce je shrnuto 7 vlivů. V disertační práci je 

věnována hlavní pozornost metalurgickým a materiálovým aspektům tohoto jevu.  Nebylo to 

výslovně uvedeno v cílech práce, ale domnívám se, že dominantnímu vlivu a to je velikosti 

napětí v odlitku, byla věnována malá pozornost. Může zde být vliv dočasného pnutí vzniklého 

při upalování nálitku nebo  přelitím nálitku. F.Havlíček dokázal, že  hodnota modulu odlitku 

válce a koule/krychle  v procesu tuhnutí není konstantní, ale klesá. Příčinou je nesouměrná 

změna objemu taveniny V a ochlazovaného povrchu S. To má vliv na zvýšení rychlosti tuhnutí 

ve vnitřní části odlitku a tím také na změny napěťového stavu, omezené dosazování taveniny 

do pásma tuhnutí v osové oblasti a na zkrácení doby tuhnutí.  Nevýhodou urychleného 

tuhnutí středu odlitku je změna napěťového stavu v odlitku. Centrální oblasti jsou namáhány 

tahovým napětím, které vyvolává tvarové deformace nebo vnitřní praskliny, někdy až přes 

celý průřez.  Jaký je názor autora na úlohu napětí v odlitcích ? 

Str. 105, obr, 7.7. Hodnota  součinitele tepelné akumulace formy b f je pro ocel ve srovnání 

s pískovou formou velmi nízká– s ohledem na troj až čtyř násobně vyšší hustotu a řádově 

vyšší součinitel tepelné vodivosti λ. Pro ocel se běžně uvádí 14 0 00 až 15 000 [Ws1/2.m-2.K-1]. 

Str. 108 – kdo je autorem rovnic (7.4 a 7.5) ? 

Závěr 

Doktorskou disertační práci Ing. Jana Čecha hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji 

k obhajobě. Vzhledem k zadanému tématu autor tvořivě aplikoval své teoretické znalosti i 

experimentální dovednosti a předložil původní výsledky,  které byly úspěšně realizovány 

v praxi. Prokázal  schopnost a připravenost k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci. 

Práce splňuje podmínky §47 zákona111/1996  a po úspěšné obhajobě doporučuji udělit 

uchazeči titul PhD. 



Vyjádření k předloženým tezím : 

Obsah PhD thesis Ing. Jana Čecha odpovídá předepsané osnově s jasně formulovanými 

závěry. Předpokládám, že po obhajobě bude do nich přiložen i seznam publikací autora. 

V Ostravě 27.6. 2013  

 


