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Recenzja 

rozprawy doktorskiej  mgr. inż. Marcina BIELNICKIEGO pt. „Optymalizacja ruchu ciekłej stali 

i żużla w krystalizatorze do ciągłego odlewania wlewków płaskich” opracowana na zlecenie 

Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 

w Częstochowie dr hab. inż. Marcina Knapińskiego prof. PCz z dnia 17 maja 2018 

 

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska mgr. inż. Marcina Bielnickiego jest ciekawą próbą 

zastosowania metody Taguchi’ego do optymalizacji przepływu kąpieli w modelu krystalizatora. 

Zastosowany w badaniach fizyczny model krystalizatora odwzorowywał warunki procesu w 

urządzeniu COS do odlewania wlewków płaskich. W oparciu o wybrane kryteria podobieństwa 

Doktorant podjął próbę przeniesienia wyników laboratoryjnych na agregat przemysłowy. 

Równolegle z badaniami laboratoryjnymi przeprowadził uzupełniające badania przemysłowe, 

które w zamierzeniu miały dostarczyć argumentów na poprawność zastosowanej metodyki 

definiowania optymalnych warunków przepływu. Ostatnią grupą badań mających potwierdzić 

poprawność końcowych wniosków były symulacje numeryczne wykonane w programie Ansys-

Fluent® 17.  Pomysł wykorzystania badań na fizycznym modelu zimnym i zastosowanie do 

analizy metody Taguchi’ego jest interesujący ale argumentacja dla dokonanego wyboru nie 

została wyczerpująco przedstawiona i powinna być przedmiotem dyskusji w trakcie publicznej 

obrony. Autor był członkiem zespołu badawczego, który realizował prace w zakresie 

modelowania przepływów ciekłej stali i zebrał dzięki temu bogate doświadczenie. Należy 

podkreślić, że z ekonomicznego punktu widzenia podjęty temat rozprawy jest ze względu na 

wielkość krajowej produkcji stali bardzo istotny. Dlatego zarówno temat rozprawy jak i jej cel 

ocenić należy jako bardzo aktualny i dobrze wpisujący się w główny nurt prac z obszaru 

metalurgii 

Ogólna charakterystyka rozprawy 

Rozprawa liczy w sumie 188 stron i podzielona jest na 4 rozdziały główne oraz spisy tabel i 

rysunków. Jej układ redakcyjny nie odbiega od przyjętych standardów. Rozdział 2 zatytułowany 

jako część teoretyczna stanowi bardzo solidne opracowanie tematyki związanej z ciągłym 

odlewaniem stali. W dziewięciu podrozdziałach Doktorant omówił historię rozwoju urządzeń i 
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technologii ciągłego odlewania stali, scharakteryzował wszystkie istotne węzły linii 

technologicznej. Największa uwaga poświęcona została w tej części konstrukcji i działaniu 

krystalizatora, który jest głównym przedmiotem badań Doktoranta. Przedstawiona w pracy 

charakterystyka krystalizatora jest bardzo wyczerpująca i obejmuje wszystkie ważne elementy 

pracy tego urządzenia w aspekcie kształtowania przepływu metalu i zjawiska jego krzepnięcia. 

Szczególny nacisk położony został na konstrukcję tzw. wylewów zanurzeniowych, których 

głównym zadaniem jest ochrona metalu przed dostępem tlenu atmosferycznego. Głębokość 

zanurzenia wylewu w kąpieli metalowej oraz ukształtowanie otworów wylewowych mają 

bardzo istotny wpływ na ukształtowanie przepływu metalu przez krystalizator i z tego względu 

ich dobór powinien być realizowany w oparciu o jasno sformułowane kryteria. Przedstawiona w 

pracy analiza opisanego problemu jest przeprowadzona bardzo gruntownie z dużą znajomością 

zagadnienia. W przeprowadzonej analizie Doktorant uwzględnił także mechanizm zarastania 

wylewów zanurzeniowych co ma istotny wpływ na zmianę charakteru przepływu w trakcie 

trwania sekwencji odlewania.  

W kolejnych podrozdziałach części literaturowej rozprawy bardzo szczegółowo omówione 

zostały zasypki krystalizatorowe oraz mechanizmy powodujące zaciąganie żużla 

krystalizatorowego do metalu. Oba wymienione tematy zostały opracowane z pełną 

znajomością przedmiotu i świadczą o dużej wiedzy Doktoranta w tym zakresie. Bardzo cenne 

jest zwłaszcza opracowanie swoistego katalogu wszystkich mechanizmów zaciągania żużla w 

krystalizatorze obejmującego: niestabilność naprężeń ścinających, fluktuacje menisku stali, 

formowanie się wiru Karmana, dynamiczne oddziaływanie strumienia stali, pełzanie żużla 

wzdłuż wylewu i interakcja żużla z pęcherzami argonu. Każdy z wymienionych mechanizmów 

został szczegółowo opisany i udokumentowany.  

Obszerne literaturowe opracowanie tematu przepływu kąpieli metalowej przez krystalizator 

urządzenia COS było podstawą sformułowania na początku rozdziału 3 zatytułowanego jako  

Część badawcza, celu i tezy pracy. We wprowadzeniu cel ten zdefiniowany został następująco: 

„… ocena możliwości zwiększenia prędkości odlewania oraz poprawy jakości odlewanych 

wlewków płaskich w rezultacie modyfikacji geometrii wylewu zanurzeniowego oraz doboru 

optymalnych warunków odlewania.”   

W tym miejscu nasuwa się pytanie o zasadność działań zmierzających do zwiększenia prędkości 

odlewania ( w domyśle zwiększenia zdolności produkcyjnej maszyny COS). Nowoczesna linia 

technologiczna produkcji stali wymaga synchronizacji wszystkich głównych węzłów 

technologicznych, których zdolności produkcyjne powinny być na ściśle określonym poziomie. Z 

tego względu wyniki przedstawionej pracy są dużo ważniejsze w aspekcie jakości odlewanej 

stali niż zmiany produkcyjności maszyny COS. Komentarz Doktoranta w tej kwestii podczas 

obrony rozprawy wydaje się konieczny.  
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W podpunkcie 3.2 Doktorant przedstawił szczegółowo tezy i cele pracy. Generalnie 

sformułowanie tez oraz wyznaczone cele pracy są prawidłowe ale wątpliwość budzi ich liczba. 

Zaproponowane podejście zmusiło Doktoranta do rozważań na poziomie drobnych szczegółów i 

naraziło na trywializację problemu. Uwaga ta dotyczy jednak nie tyle meritum pracy ale 

sposobu definiowania tezy i celu.    

W kolejnych podrozdziałach rozprawy Doktorant przedstawił opis badanego obiektu 

przemysłowego i stworzone dla niego stanowisko badawcze pozwalające przeprowadzić 

badania na zimnym modelu fizycznym przy zachowaniu wybranych kryteriów podobieństwa. 

Użyte do badań stanowisko spełnia wymogi stawiane tej kategorii eksperymentom. Z dużą 

starannością przygotowane zostały plany eksperymentów podzielone na następujące kategorie: 

 Badanie niestabilności warstwy ciekłej zasypki krystalizatorowej 

 Badanie stopnia asymetrii przepływu stali w krystalizatorze 

 Badanie intensywności mieszania stali w krystalizatorze 

 

Badania na modelu fizycznym stanowią główną i najbardziej wartościową część rozprawy 

ponieważ dostarczają przekonywujących dowodów na słuszność stawianych w rozprawie tez. 

Jednak poza badaniami na modelu „zimnym” Doktorant przeprowadził badania symulacyjne z 

zastosowaniem programu Ansys-Fluent® 17. Potrzebną w tej symulacji siatkę obiektu 

wygenerował za pomocą narzędzia Ansys-Meshing®. Analiza problemów związanych z 

numerycznym modelowaniem niestabilności granicy fazowej dwóch niemieszających się faz 

ciekłych została przeprowadzona z dużą znajomością zagadnienia, a zaproponowane 

rozwiązania szczegółowe są z teoretycznego punktu widzenia poprawne. Zastosowanie obliczeń 

numerycznych w odniesieniu do modelu fizycznego, w którym mamy możliwość dokładnej 

obserwacji przebiegu zjawiska przepływu cieczy, jest bardzo dobrą metodą na uzasadnienie 

poprawności przyjętych założeń modelowych.  

Trzecia ostatnia grupa badań zaprezentowana w rozprawie to badania przemysłowe. Z uwagi na 

charakter rozprawy, która w całości dotyczy problemów występujących w obszarze nauk 

stosowanych, próba realnej weryfikacji otrzymywanych różnymi metodami wyników jest 

naturalna i wręcz nieodzowna. Podjęta przez Doktoranta próba praktycznego zbadania tzw. 

„nailboard test” zasługuje na uznanie jako cenne uzupełnienie badań czysto laboratoryjnych.  

Kluczową rolę rozprawy stanowi podrozdział 3.6, w którym prezentowane są wyniki 

przeprowadzonych badań oraz sposób ich opracowania. Ze zrozumiałych względów podrozdział 

3.6.1 dotyczący badań na „modelu zimnym” jest najobszerniejszy (stanowi ok 40% objętości 

rozprawy) i zawiera największą liczbę informacji źródłowych. Doktorant przedstawił wyniki w 

trzech grupach, z których pierwsza dotycząca  niestabilności warstwy oleju została 

udokumentowana najpełniej. Opracowanie wyników z modelu „zimnego” zostało 
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przeprowadzone z wykorzystaniem programu ReliaSoft Weibul. W tym miejscu konieczna jest 

uwaga o charakterze ogólnym, bowiem z przytoczonego opisu wynika jasno, jak znaczącą rolę w 

całości rozprawy ma zastosowanie tzw. metody Taguchi’ego. Metoda ta w odniesieniu do oceny 

wyników badań laboratoryjnych jest propozycją interesującą ale jej zastosowanie nie powinno 

mieć charakteru uznaniowego. Zastosowanie metody wymaga znajomości pewnych założeń jak 

np. tzw. współczynnika S/N (stosunku sygnał/szum) czy też zdefiniowania funkcji straty. 

Doktorant prawdopodobnie założył, że ustawienia „deaufaultowe” w użytym  narzędziu 

spełniają jego wymagania i mogą zostać zastosowane. Brak pogłębionej analizy metody 

Taguchi’ego w odniesieniu do analizowanych przez Doktoranta problemów, stanowi zdaniem 

recenzenta największe niedociągnięcie recenzowanej rozprawy. Ze względu na istotność 

metody w opracowaniu wszystkich wyników laboratoryjnych konieczny jest komentarz 

Doktoranta w czasie publicznej obrony.  

Opisane wyżej niedociągnięcie nie zmienia jednak faktu, że przeprowadzone badania wymagały 

ogromnego zaangażowania Doktoranta i stanowią bardzo duży wkład w poznanie 

mechanizmów procesu zaciągania do stali żużla krystalizatorowego. Zgromadzenie omawianego 

materiału badawczego i jego opracowanie stanowi zatem niekwestionowany i najbardziej 

wartościowy element recenzowanej rozprawy i znaczący wkład w rozwój badań procesu 

ciągłego odlewania stali.  

Cennym uzupełnieniem wyników badań przepływu kąpieli na modelu fizycznym są numeryczne 

symulacje przepływu. Wkładem Doktoranta w rozwój tego typu symulacji jest ocena 

przydatności różnych możliwych wariantów modeli turbulencji do opisu zjawiska niestabilności 

dwóch niemieszających się faz. Wyniki obliczeń zostały bardzo dobrze zwizualizowane i 

zestawione z rzeczywistym obrazem eksperymentów przeprowadzonych na modelu fizycznym. 

Najbardziej przekonywującą ilustracją zgodności obliczeń z przebiegiem eksperymentu są 

wyniki przedstawione na rys. 73 ÷ 75. Wprawdzie Doktorant zwraca uwagę, że wytypowany 

jako najlepszy model turbulencji LES Smagorinsky-Lilly wymaga zbyt dużych mocy 

obliczeniowych ale nie zmienia to faktu, że zaproponowane rozwiązanie wytycza kierunek 

dalszych prac w tym zakresie. 

Ostatnia grupa badań przeprowadzona w warunkach przemysłowych również dostarczyła 

ciekawego materiału do analizy, chociaż w tym wypadku trudno o jednoznaczne potwierdzenie 

wszystkich stawianych w rozprawie tez.  Zastosowana metoda zanurzania w krystalizatorze 

zestawu odpowiednich prętów, potwierdziła główne obserwacje zarejestrowane zarówno na 

modelu „zimnym” jak i w obliczeniach numerycznych. Zestawienie wyników zdobytych metodą 

badań przemysłowych przedstawione zostało na rys. 79 a÷e.  

Rozprawa zakończona jest obszernym rozdziałem zatytułowanym Podsumowanie i wnioski. 

Doktorant sformułował oddzielnie wnioski dla każdej z trzech wyodrębnionych grup badań. Dla 

grupy badań na modelu fizycznym liczba wniosków jest największa i wynosi 16. Dla grupy badań 
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związanych z symulacją numeryczną sformułowane są 4 wnioski, a dla badań przemysłowych 3. 

Generalnie wszystkie prezentowane wnioski szczegółowe są poprawne i wynikają z wyników 

przeprowadzonych badań. Jednak pomimo dużej ich liczby zastanawia brak wniosków mających 

charakter pewnych uniwersalnych uogólnień. Zagadnieniem wartym omówienia w czasie 

publicznej dyskusji nad rozprawą jest ten właśnie problem. Zdaniem recenzenta bogactwo 

zgromadzonego materiału badawczego jest tak duże, że można pokusić się o tego typu wnioski. 

Wprawdzie częściowo rolę tę spełniają informacje podane w punktach jako argumenty 

udowadniające postawione w rozprawie tezy ale nie wyczerpują one problemu w całości.   

Przedstawione uwagi nie stanowią krytyki sposobu podsumowania rozprawy lecz sugestię aby 

w przyszłości na jej podstawie dokonać bardziej pogłębionej analizy.  

 

Szczegółowe uwagi krytyczne do rozprawy 

Niezależnie od pozytywnej ogólnej oceny rozprawy należy zwrócić uwagę na kilka usterek 

i niedociągnięć, które wymagają omówienia w trakcie publicznej obrony. 

1. Wątpliwości budzą niektóre sformułowania użyte w pracy. Przykładem jest użycie przez 

Autora terminu modele ciepłe zamiast modele gorące. Termin ten jest tłumaczeniem 

angielskiego hot model i w polskiej literaturze fachowej przyjął się jako model gorący 

(str. 4) 

2. Na str. 13 podane jest równanie na bilans sił oddziałujących na wypływające wtrącenie 

niemetaliczne lub pęcherzyk. Opis oznaczeń występujących we wzorze jest mało 

precyzyjny i nie pozwala na ocenę jego poprawności 

3. Na str. 35 Autor używa terminu wysokościomierz w odniesieniu do urządzenia 

kontrolującego poziom kąpieli w krystalizatorze powołując się przy tym na literaturę 

anglojęzyczną. Ponownie jest to problem tłumaczenia. 

4. W miejscu gdzie Doktorant omawia numeryczne metody modelowania przepływu 

kąpieli przez krystalizator wymienia również szereg komercyjnych pakietów, które 

można zastosować do tych obliczeń. W zestawie tym brak jednego z podstawowych 

pakietów oprogramowania Procast®, które jest pakietem dedykowanym do symulacji 

procesów odlewania, w tym do odlewania ciągłego 

5. Na str. 44 wkradł się błąd przy opisie parametrów geometrycznych modelu 

krystalizatora. Prawidłowe sformułowanie powinno brzmieć: Wymiary przekroju 

poprzecznego roboczej części modelu krystalizatora wynoszą 0,6 m x 0,088 m 
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6. Omawiając jakość siatki stworzonej do obliczeń numerycznych Autor podaje 

odpowiedni wzór (61), a następnie prezentuje rys. 13, na którym przedstawiono wyniki 

testu jakości. Niedoskonałość graficzna rysunku i jego układ sprawiają, że jest on 

niejasny i w przypadku dalszych publikacji wymaga korekty 

7.  Podczas analizy różnych mechanizmów odrywania kropel oleju na rys. 18 (str. 79) 

zaprezentowano formowanie się „wypustki”, a na rys. 19a (str. 80) formowanie się wiru 

von Karmana. W obu wypadkach nastąpiło powołanie się na ten sam eksperyment 

(wylew nr 2, eksperyment nr 9). W tabeli nr 14 (str. 73) dla eksperymentu nr 9 podano 

tylko jeden mechanizm porywania oleju. 

8. Na str. 82 pojawia się po raz pierwszy równanie otrzymane dzięki zastosowaniu 

programu do analizy statystycznej Relia Soft Weibull. Równanie to wyznacza model 

liniowy opisujący zależność wartości krytycznego natężenia przepływu wody od 

analizowanych czynników eksperymentu. Sposób korzystania z podanej zależności nie 

został wystarczająco dobrze opisany i wymaga szczegółowego omówienia. 

9. Na rys. 34 (str. 99) po raz pierwszy pojawia się diagram analizujący wpływ zależności 

krzyżowych. Jakie jest kryterium uwzględniania w analizie danej zależności ? 

Ocena końcowa rozprawy 

Przedstawione wyżej uwagi krytyczne i polemiczne nie zmieniają końcowej bardzo 

pozytywnej oceny rozprawy, która wnosi elementy poznawcze do wiedzy z zakresu 

optymalizacji procesu ciągłego odlewania stali. Biorąc pod uwagę osiągnięte w pracy wyniki 

oraz zakładając, że zasygnalizowane wątpliwości zostaną w czasie obrony wyjaśnione 

stwierdzam, że przedłożona do recenzji rozprawa spełnia wymogi Ustawy o Stopniach 

naukowych i Tytule naukowym z dn. 14.03.2003 r. (Dz.U. RP z dnia 21.06.2016 poz. 882) i 

wnoszę o dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres przeprowadzonych prac eksperymentalnych, 

których wynikiem było zgromadzenie niezwykle bogatej bazy wiedzy oraz oryginalny sposób 

opracowania wyników eksperymentu składam formalny wniosek o wyróżnienie pracy. 
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