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1. Ocena doboru tematu dyseńacji

Przedstawiona do recenzji dysertacją doĘczy zagadńefi optymalizacji przebiegu

procesu ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich z punktu widzęnia zjawisk

zachodzących w krystaLizatorze. Jak sformułował to Autor ".-.głównym celem [pracy] była

lcena możliwości nłięl<szenia prędkości odlewania oraz poprawy jakości odlewanych

wlewków płaskich w rezultącie modyfikacji geometrii wylewu zanurzeniowego oraz doboru

opĘmalnych warunków odlew ania" .

Proces ciągłego odlewania stali naleĘ do grupy najbardziej zaawansowanych

technologii w przemyśle stalowym. Jednocześnie ma on charakter progresywny, tzn. jest

sukcesywnie doskonalony i dostosowywany do nowych wymagań, związanych na przykład

zkońęcznością podnoszenia jakości odlewanych wlewków ciągłych czy wprowadzaniem na

rynek nowych gatunków stali. Ze względu nańożoność procesu, w kilórym wykorzystywane

są najnowsze osiągnięcia z wielu dziędztn (metalrngia,lnĘńeria materiałowa, informatyka,

automaĘka iĘ.) wprowadzańę zlnrial łącrry się z koniecznością podejmowania trudnych

i skomplikowanych prac badawczych zarówno w warunkach przemysłowych jak



i laboratoryjnych. Realizowanę one są w wielu ośrodkach w kraju i na świecie. Świanczy o tym

bogata literatura, aprzede wszystkim współczesny poziom zaawansowania tej technologii.

W zw,iąuku z powyżsrym uwźLzam podjęty przez Autora temat pracy doktorskiej za

aktualny i uzasadniony.

2. Ocenaformalnapraql

Dysertacja obejmuje łączńe l88 stron maszynopisu, w tym strona Ęrtułowa

i podziękowania Q stł.), spis treści (1 str.), treść właściwa (159 str.), spis rysunków i tabel

(łącznie 8 str.) oraz spis literatury (l8 str.).

Część właściwa sHada się z cńerechrozdziałów podzielonych napodrońziĄ, Autor

zastosował w niej klasyczny układ z vryruźnym podziałem ta część teorcĘczną i część

badawczą Zwiryarry z tym jest pewien mankament formalny doĘcący tez i celu pracy, które

w tego typu opracowaniach powinny być specjalnie wyróznione. PrzyjęĘ przęzAutora sposób

redakcji spowodował, żrc tezy i cele pra§y umieszczane znstaĘ w podrozdzińę 3.2. co

deprecjonuje ten niezwykle istotry element publikacji do roli podrzędnej. Moim zdaniem

podrozdział 3.1. powinien znaleźś się wwstępnej części pracyjako podrozdział 2.10.imógłby

stanowić uzupełnienie podsumowania części teoretycznej, a teza stanowić oddzielny rozdziń 3 .

Pewną niewygodą dla czytelnika jest również ułoźpnie rozlńałów 3.5 Metodologia

prowadzonych badań i 3.6. Wyniki badań i ich analiza. Autor wykorzystał tzy techniki

bńawcze: badania laboratoryjne, obliczenia ntrmeryczne oraz pomiary przemysłowe.

Niewygoda polega narozrlzieleniu wyników prowadzonych badań od metody ich uzyskania.

Wygodniej byłoby dla czytelnika gdyby Autor nezygnowńzrozdńału 3.6. a infomracje w nim

zawarte umieścił w rozdziale 3.5. uzupełniając jego nazwę o brzrnienie Metodologia

prowadzeniabńń, ich wyniki i anŃza.

Poza tymi uwąami doĘcącymi forrnalnej strony pracy na szczególne podkreślenie

zasługuje fakt niezrł.ykłej starannośei, z jaką praca zośńa napisana. DoĘcry to zarówno

stosowanegoptzezAutorajęzyką jakości oraztozmieszczeńailustracji jaki minimalnej ilości

błędów literowycĘ które wtak obszemych opracowadach są często nię do uniknięcia.

Edytorsko, przedstawioną do recenzji dysertację oceniam bardzo wysoko i uważam, że

zasługuje ona na daże uznańę.



3. Merytoryczna ocena pracy

Pracę otwiera wstęp, w którym Autor w zrvięĄ sposób scharakteryzował problematykę

wniej zawartązaplanowane cele oraz sposoby ich osiągnięcia. Ówwstęp stanowi syntetyczny

opis zawartości pracy i daje czytelnikowi pełny obrazporuszanych w niej ząadńeń.

Dalszą częśó pracy stanowi rozdziŃ dragi zaryvłowany "Część teoreĘczna". W tym

rozdzialę Autor przedstawił literaturowe opracowanie podstawołyych zagadńeń,

prybltżrujących czytelnikowi kwestie zlliryane z samylrr procesem ciągłego odlewania stali,

budową i działaniem krystalizatora i wylewu zanurzeńowego, roli zasypek krystalizatorowych

oraz podstawowych przycTyn powstawania wad wlewków. Z,awarł w nim również opis

współczesnych metod bńawczyń stosowanych w celu rczlńązywańa problemów

zachodzących w krystalizatorach COS. Rozdział ten nosi cechy "mini podręcznika" i ma na

celu wprowadzenie, nawet słabo zońentowanego w zagadnieniach procezu ciągłego odlewania

stali czytelniką w istotę dysertacji przedstawioną w dalszej jej części. PrzysĘpny,

ajednocześnie kompetentry sposób sformułowania tego rozlńaŁa świadczy o wysokich

kwalifikacjach Autora w tej dziedzinie.

Trueci rozńńń za§rtułowany "Część badgwcza" rczpocTyna się pruekonująco

napisanym po&azdńńem -3.1. Uzasadnienie podjęcia badąń włcsłtych, i pdroztziałem

3.2. Tezy, zalcres i cele praey. Autor sformrrłował ażsześćtezia ile, wymaczono równieżpięó

celów do osiągniecią to o zakresie pracy w tym rozńńńe nie wspomniano.

Tezy pracy sformułowane są poprawnie. Pocątkowo moze budzić wąĘliwości ich

liczbalecz dńsza lektura pracy przekonuje czytelnką że jest to uzasadnione.

Do rcalizacji pracy, Autor wykorzystał, jakwyZej wspomniano, trzy metody bńa,wcze:

badania laboratoryjne z wykorzystaniem fizycznego modelu wodnego krystalizatora COS,

obliczenia nrrmeryczn e otaz pomiary przemysłowe.

W opisie ftzycmtego modelu krystalizatora wąĘliwości budzi stwierdzenie: "... dla

przepływów dwufazowych, uwzględniajqcych obecność warstwy cieHego żużla, podobienstwo

Ęnamiczne olveśla się często w oparciu o Werium Froude-au. Analizując zagadnienie

z punktu widzęnia mechaniki ptynów, przepływ dwufazowy definiowany jest jako przepływ

ciecz-gaz i wówczas podobienstwo dlmamiczne modelu do obiektu rzęczywistego realizowane

jest w oparciu o zmodyfikowaną liczę Froude'ą uwzględniającą gęstość fazy ciekJej i tarł
gazowej. Natomiast w ro4atrywanynr przypadku zarówno stal jak i nftel są w fazie ciekłej

i wnviąaku ztymniemamowy o przepĘwie dwufazowym, wówczas zastosowanie kryterium

Froude'a jest właściwe. Na sfi'. 44 błędnie podano wyniary modelu krystalizatora. Ten błąd

naleĘ traktować jednak jako literówkę. Istofirym mankamentem jest natomiast zastosowanie



w modelu jedynie dwóch konduktomeĘcnrych czujników pomiarowych. Może to budzić

wąĘliwości w stosunku do rzetelności dokonywanych pomiarów. Zańedbaniem jest również

nie ukazanie lokalizacji drugiego czujnika na schemacie stanowiska badawczego (rys. 6.).

W dalszej części pracy (podrozdzi ń 3 .4.2. i 3 .4.3.) przedstawiono wykorzy stane przez

Autora wyposazenie komputerowe do symulacji numerycznych orazptryrz$ pomiarowy do

badń przemysłowych.

Zasadńcą cąść pra§y obejmują rozdńaĘ 3.5 i 3.6. Z wspomnianych w ocęnie

formalnej pracy przycTyn, odniosę się łączrie do zawartych w nich tręści dzieląc je na badania

modelowe, synulacje numerycalę i badania przemysłowe.

Badania modelowe przeprowadzono z wykorzystaniem wodnego modelu ftzycznego

krystalizatora COS oraz z,aprojektowanych i wykonanych przez Autora modeli wylewów

zarllrzr;ńolvych. Na uwagę zasługuje zastosowanie do planowania eksperyrnerrtów metody

Taguchi'ego. Metoda ą jak do tej pory, nie była powszechnie stosowana w rozwiązywaniu

opisywanych llr prźrcy zagadńń t możę stanowić istotny wkład Autora w rozwój badan

modelowych procesow metalurgiczrych. Na uwagę zasługuje równiez wkład prey, włożony

ptzsz Doktoranta w badania modelowe wyraźony liczbą wykonanych eksperymentów (ponad

1000).

Z przylętej metody planowania eksperymentów wynika sposób ffializy uzyskanych

rezultatów. §/ykorzystano do tego celu narzędńa statystyczne. Na pdkreślenie zasługuje

kompletrość analizy statystycznej, obejmującej wymasznńe dla rezultatów pomiarów

poszczególnych wariantów eksperymentu: odchylenia standardowego, fimkcji modelu

liniowego określającej zależność badanego parametru procesu od analizowanych crynników

eksperymenfu, weryfikację wyznaczonego modelu liniowego z rezultatami

eksperymentalnymi, wykreślenie diagramów Paręto dla poszczególnych wariantów

eksperymentu oraz ocenę wpływu głównych czynników eksperymenfu na badany parametr

procesu. Tak kompetentnie przeprowadzona analiza staĘstyczra uzyskanych wyników badń
modelowych pozwoliła na potwierdzenie postawionych w pracy tez doĘczących wpływu

badanych parametrów procesu na zachowanie się warstwy bńIa krystalizatorowego,

mechanizrnów jego porywania do kąpieli stalowej otaz symetrii mieszania się stali

w krystalizatotze.

Bardziej krytyczrrie nalezy się odnieść do części pracy dotyczącej obliczeń

numerycznych. Jak stwierdzono (§tr. 42), jej celem miało byó: "opracowanie wielofazowego

modelu numerycnlego opisujqcego niestabilność fazy cieHej żużla w lłystalizatorze COS".

W praktyce ząadńeńe to sprowadzono do wykonania symulacji komputerowych, których



celem była (str. 58) "... ocena przydatności dwóch wybranych modeli turbulencji da analizy

zjmłislra niestabilności ńłóch faz o różnych leplrościach i gęstościach właściwych (wody

i oleju) oraz struWury hydrodynamicznej wody, formujqcej się w laboratoryjłlym modelu

bystalizatora do ciqgłego odlewania stalowych wlewków płaskich". Do obliczeń

wykorzystywano komercyjny progrźlm CFD AnsysFluent. Jest to zawansowany pakiet, który

wykorzystuje do obliczeń przepływu płynów model matematyczny w postaci równania Naviera

- Stokesa. Problemem jest zdefiniowanie ptzęz uĄćkowniką w mozliwie precyzyjny sposób

warunków początkowych i brzegolvych tego równania) aw szczególności modelu turbulencji.

W pracy wykorzystano dwa zdefiniowane już modele tm,.Realizable k-e (RANS) i *symulacji

wielkich wirówu (LES). W związku z tym niema mowy o opracowaniu przez Autora

jakiegokolwięk modelu numerycznego, co upowaźnia do stwierdzenią żs wyntaczony cel tej

częścipracy jest sformrrłowany na wyrost. NiewąĘliwą wartością przeprowadzonych obliczeń

numerycznych jest natomiast fakt, że stanowią one rodzaj weryfikacji uzyskanych wyników

badan z wykorzystaniem modeluwodnego, ajednocześnie odwracając sytuację, wykorzystanie

wyników badań modelowych w preprocesingu symulacji numerycmych umozliwia Ńciślenie

warunków pocątkowych i brzegowycĘ a w tym wypadku właściwy dobór modelu turbulencji

do analŁowanych zagadńń. WkonklĘidorozllnżańtej cąści yacynńeĘ więc stwierdzić,

że przeprowalz-one obliczenia nrrmeryczne mają rvysoĘ wartość merytoryczną oraz wykonane

zośaĘ w kompetentry sposób, natomiast ich uzasadnienie w pracy jest kontrowersyjne.

Ważmącąścią pracy są pomiary przemysłovre przeprowadzone w jednej z polskich hut.

Doświadczenia prakĘcme stanowią 7alwsze najcenniejsz.e źródło wiedzy, umozliwiającej

wprowadzanie korekt i innowacji do istriejących technologii, bądż przy projektowaniu

nowych. W rezultacie przedstawionych w pracy wyników badń przemysłowych osiągnięto

zńożone cele oraz uzyskano potwierdzenie dotycącej ich tezy. Pewien problem stanowi

jednak przedstawienie zastosowanej w nich metody bńawczejjako autorskiej,tymczasem jest

onaznanaod lat i dość powszechnie stosowana. kesńąAutor powofuje się na jej prekursorów

w odnośnikach literaturowych.

Recenzowaną pracę doktorską zakończono obszernym rozdziŃem 4. Podsumowanie

i wnioski. Sformułowanie wniosków daĘczących wyników bńń z wykorzystaniem modelu

wodnego oraz pomiarów przemysłowych nalezy tuzrlń za poprawne. Podobnie dla wyników

symulacji nrmerycznych. Jednak w świetle postawionej tezy wnioski te doĘczą głównie

poprawności odwzorowania badanych zjawisk w zalehości od zastosowanego modelu

turbulencji, a 
_ 
nie jak nalezałoby się spodziewać możliwości opracowania modęlu

matematyc7nego opisującego zachowanie i stabilnośó 
^żIa 

w krystalizatorze, będącego



uż$ecznym nałzędziem analizy i op§malizacji procesu COS. Biorąc pod uwagę faL<t, żę

obliczenia niezbędne do wykonanie 150 sekundowej symulacji zagadnienia niestabilności

warstwy oleju zajęĘ pól roku, nie sprzyjazaliczeńutej metody do grona metod lffiecznych.

Na zakończenie mam jeszcze kilka pytń do dyskusji w trakcie publicznej obrony

dysertacji:

1. Czy możliwe było uformowanie dolnej części modelu krystalizatora w ten sposób by

odzwierciedlić narastającą warstwę tworzącego się w wlewku naskórka ?

2- Dlaczego w pracy nie uwzględniono w przedstawionych równaniach jednostek miary ?

Biorąc pod uwagę fak1. iż proces modelowania ftzycznego i symuiacji numerycznych

opiera się w głównej mierze naanalizie wymiarowej,możnato zaniedbanię traktować

jako powazny błąd.

3. Jak Autor wyobraza sobie praktyczną kontrolę grubości ciekłej warstwy zasypki

w krystalizatorzę COS, jej lepkości oraz procesu zarastańa otworu wylewowego

w wylewie zanurzeńowym ?

4. W jakim sensie przedstawione w pracy wyniki badafi wpłynął na poprawę jakości

odlewanych wlewków ciągĘch ?

4. Wniosekkońcowy

Stwierdzam, że recenzowana praca doktorska Pana mgr 'nż. Marcina Bielnickiego

pod Ęrtułem ,,OpĘmalizacja ruchu cieHej stali i zużla w lrrystalizatorze do ciqgłego odlewąnia

wlewków płaskich" spełnia wymagania określone w Ustawie o Stopniach Naukowych i Tytule

Naukowym oraz o Stopniach i Tytule w Zakresie Szfuki (Dz. U. nr 65 z dnia 16 kwietrria 2003

roku poz. 595 z późŃejszymi zmianani) i wnioskuję do Rady WydziŃu Inżynierii Produkcji

i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej o dopuszczenie Pana mgr. inż. Marcina

Bielnickiego do publiczrej obrony.


