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Předložená disertační práce obsahuje 121 stran textu (včetně 88 citací), 15 příloh, 87 obrázků 

a 22 tabulek. Téma disertační práce je aktuální, poněvadž požadavky na vnitřní kvalitu 

těžkých odlitků se stále zvyšují, což vytváří trvalý tlak na optimalizaci technologie výroby 

těchto produktů. Dílčí modifikace výrobní technologie se obvykle provádějí na základě 

výsledků numerického modelování tuhnutí a chladnutí těžkých odlitků s využitím robustních 

komerčních software, např. ProCAST, MAGMAsoft, SIMTEC, atd. Pro verifikaci správnosti 

výsledků simulací jsou nezbytné detailní experimentální informace především o chemické a 

strukturní heterogenitě odlitků. Vzhledem k velké finanční i časové náročnosti jsou 

komplexní experimentální výsledky o vnitřní chemické a strukturní heterogenitě těžkých 

odlitků vzácné a velmi těžko dostupné.  

V teoretické části práce doktorand detailně diskutuje současné poznatky o tuhnutí ocelových 

odlitků s důrazem na evoluci tuhé fáze a doprovodné segregační jevy. V textu jsou 

diskutovány základní mechanismy mezidendritické segregace (mikrosegregace) a především 

základní typy makrosegregací, možnosti ovlivnění jejich výskytu a rozsahu. Pozornost je 

rovněž věnována základním principům počítačového modelování makrosegregací a 

dostupným komerčním simulačním programům. Teoretická část práce je zpracována pečlivě a 

věcně správně. K této části práce mám následující připomínky a dotazy:  

1. V Seznamu použitých zkratek a symbolů má zkratka T tři různé definice. Pro jednotlivé 

významy by bylo vhodné zkratku modifikovat, např. vhodným spodním indexem.  

2. U parametru lr autor v textu uvádí, že se jedná o relativní výšku odlitku (l/1775), nicméně 

v Seznamu zkratek uvádí jednotku mm
-1

. Prosím o vysvětlení. 

3. V tab. 4.1 jsou porovnány typické parametry různých procesů krystalizace. Proč je zde 

uveden také předvalek? 

Experimentální část disertační práce byla realizována v úzké návaznosti na řešení 

výzkumného projektu MPO ev. č. FR-TI2/091 s názvem „Vývoj technologie těžkých odlitků 

pro energetiku a všeobecné strojírenství“. Hlavním řešitelem projektu byla společnost 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., která je významným evropským výrobcem 

těžkých odlitků, spoluřešitelem projektu bylo VUT Brno. V rámci řešení projektu byl na 

řešitelském pracovišti odlit segment nosného kruhu cementářské pece z oceli jakosti G28Mn6 

o hmotnosti cca 18 tun.  Technologie výroby oceli, zaformování modelu odlitku i základní 

parametry tuhnutí a chladnutí odlitku odpovídaly nové výrobní technologii nosných kruhů 



ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. V patní části odlitku bylo 

realizováno intenzivní chlazení s cílem dosáhnout usměrněného tuhnutí. Před vlastní výrobou 

segmentu nosného kruhu bylo pro zadané technologické podmínky výroby vypočteno teplotní 

pole odlitku, byla provedena simulace primární struktury odlitku a predikce makrosegregace 

vybraných prvků na studovaném řezu odlitkem. Simulace pomocí programu ProCAST byly 

provedeny ve spolupráci s firmou MECAS ESI, s.r.o. Výpočty v modulu DataCAST 

zahrnovaly plnění dutiny formy tekutým kovem, proudění taveniny a její tuhnutí, včetně 

stanovení makrosegregace zadaných prvků.  

Odlitý segment nebyl po vychladnutí dále tepelně zpracován. Po vyřezání zkušební desky po 

celé výšce odlitku (včetně nálitku) přibližně ze střední části odlitého segmentu byla provedena 

kapilární penetrační zkouška a MP zkouška pro ověření výskytu necelistvostí a dutin. Rovněž 

byl zhotoven Baumannův otisk. Pro účely hodnocení chemické a strukturní heterogenity 

odlitku bylo po výšce odlitku nařezáno 19 pásků s krokem 100 mm (pásky 1 - 13 byly z těla 

odlitku) a tyto pásky byly rozřezány na třetiny charakterizující vnější povrch odlitku, střed 

tloušťky stěny odlitku a vnitřní povrch odlitku. Na těchto vzorcích bylo provedeno hodnocení 

makrostruktury. Počítačovým složením makroleptů pro jednotlivé vzorky vznikla velmi 

kvalitní dokumentace makrostruktury přes celou tloušťku stěny odlitku a podél celé výšky 

odlitku, včetně nálitku. Pro hodnocení heterogenity chemického složení byla definována síť 

586 bodů měření. Experimentální měření obsahů Mn, Si, P a Cr (metodou OES), S a C 

(spalovací metodou) bylo provedeno v 303 bodech této sítě. Velmi časově náročnou aktivitu 

představovalo zhotovení mapy primárních zrn na celé ploše hodnoceného řezu odlitkem. 

Vzhledem k překrystalizaci spojené s rozpadem austenitu během chladnutí odlitku byly 

původní hranice licích zrn definovány pomocí síťoví proeutektoidního feritu přítomného ve 

struktuře odlitku. Výsledky počítačové simulace primárních zrn v experimentálním odlitku 

predikovaly kolumnární zrna až do středu tloušťky stěny odlitku. Výsledky experimentálního 

studia však prokázaly, že kolumnární zrna tvoří pouze cca 63% plochy hodnoceného řezu 

odlitkem. V osové části odlitku a v patní oblasti byla detekována rovnoosá zrna.    

V disertační práci doktorand kvalifikovaně zpracoval velmi velký soubor experimentálních 

výsledků. Výsledky hodnocení makroleptů umožnily sestavit rovnice pro výpočet vzdálenosti 

výskytu stvolových vycezenin od vnitřního a vnějšího povrchu odlitku. Na základě získaných 

výsledků byly doktorandem navrženy empirické modely, které umožňují predikci začátku a 

konce oblastí negativní segregace hodnocených prvků (především manganu a uhlíku) po 

výšce odlitku. Na základě srovnání výsledků experimentálního studia chemické heterogenity 

odlitku s výsledky simulace makrosegregací bylo konstatováno, že predikce makrosegregací 

ve studovaném odlitku za použití software ProCAST neodpovídá reálnému stavu. Tento závěr 

je shodný s řadou publikací zabývajících se simulací makrosegregací v těžkých odlitcích.     

Při zpracování disertační práce se doktorand nevyhnul řadě typografických chyb, případně i 

určité „neobratnosti“ ve formulaci vět. Tyto nedostatky jsou však úměrné velkému rozsahu 

disertační práce. K experimentální části hodnocené disertační práci mám následující 

komentáře, připomínky, případně dotazy: 

1. U snímků makrostruktury a u Baumannova otisku chybí „markery“. Informace o zvětšení 

by měla být uváděna u každého materiálografického snímku. 



2. Je sice pravda, že v technické praxi se převážně chemické složení materiálů uvádí v hm.%, 

nicméně u výsledků laboratorních analýz se často s výhodou využívají i at. %. V této 

souvislosti by údaje o chemickém složení v technických zprávách měly být přesně definovány 

(hm. % nebo at. %). 

3. Na str. 104 uvedené obsahy fosforu (0,077 a 0,094 hm.%) jsou o řád vyšší než naměřené 

hodnoty. 

4. Jaká metoda rtg mikroanalýzy byla použita při liniové analýze dokumentované na obr. 

5.21? Jak byl stanoven obsah uhlíku? Liniovou analýzu by bylo vhodné doplnit snímkem 

mikrostruktury s kontaminačními stopami rtg mikroanalýzy. V případě, že by uvedené 

kvantitativní výsledky uhlíku ve vycezenině odpovídaly skutečnosti, potom by se ve 

vycezenině měly vyskytovat i útvary rozpadlého ledeburitu.    

5. V řadě případů jsou v práci chyby v odkazech na obrázky, např.: 

  str. 64: obr. 5.14 místo obr. 5.18, 

str. 65: obr. 5.15b místo obr. 5.24b, 

  str. 71: obr. 5.23a,b místo obr. 24a,b, 

  str. 105: obr. 5.54 místo obr. 5.55. 

6. Na str. 95 je v popisu obr. 5.41 hned několik gramatických chyb.  

7. V některých případech chybí číslování rovnic, např. str. 59 a 60. 

8. Na str. 72 je špatně citována literatura (49) zabývající se stvolovými vycezeninami 

v těžkých odlitcích vyráběných ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

9. Na základě zkušeností s těžkými odlitky i výkovky lze konstatovat, že největší problémy 

z hlediska chemické heterogenity, necelistvostí, produktů fázových přeměn a vlastností jsou 

spojeny s kanálkovými vycezeninami. Při zvážení rozměrů sítě chemických analýz (50 x 35 

mm) na hodnoceném řezu odlitkem a rozměrů kanálkových vycezenin (šířka několik 

milimetrů) lze předpokládat, že získané výsledky chemických analýz neumožňují dostatečně 

přesně charakterizovat tyto vycezeniny. V této souvislosti doporučuji zaměřit další výzkumné 

práce na studium chemického složení, mikročistoty, mikrostruktury a tvrdosti těchto 

kanálkových vycezenin. 

10. Za překvapivé lze označit konstatování, že „oblasti obohacené sírou dle Baumannova 

otisku se zcela nekryly s výskytem kanálkových segregací“. Při metalografických rozborech 

zvýšená četnost částic MnS prakticky vždy koresponduje s makrosegregačními pásy. I 

v ocelích s velmi nízkými obsahy síry (několik desítek ppm) se ve velkých odlitcích 

(ingotech) v makrosegregacích obvykle vyskytují hrubé sulfidické částice. 

11. Vypovídací schopnost obr. 5.30 a 5.37 by určitě byla vyšší, pokud by hodnoty indexu 

segregace pro různé vrstvy po výšce odlitku byly označeny různými symboly (obdobně jako 

na obr. 5.33).   

V závěrečné části práce byly závislosti získané na studovaném odlitku porovnány s výsledky 

získanými v oblasti krčku nálitku u dvou nosných kruhů, které byly vyrobeny ve společnosti 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. v průběhu vývoje nové technologie výroby 

těžkých odlitků. U těchto odlitků byla ve studované oblasti pozorována negativní segregace 

manganu. Navzdory rozdílům v chemickém složení porovnávaných odlitků a rozdílům 

v technologii výroby (dolévání kovu s rozdílným složením do nálitku, rozdíly v umístění 

vtokové soustavy), byly trendy změn indexu segregace manganu obdobné jako u 

experimentálního odlitku.   



 


