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Recenzja 

rozprawy doktorskiej  mgr inż. Michała Bartosiewicza pt. „Dobór konstrukcji wylewu 

osłonowego kadzi stalowniczej stosowanej w procesie COS” opracowana na zlecenie Dziekana 

Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 

dr hab. inż. Marcina Krupińskiego prof. PCz z dnia  21 maja 2020 

 

Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska mgr inż. Michała Bartosiewicza jest ciekawą próbą 

nowego spojrzenia na problem kształtowania strumienia stali w wylewie osłonowym kadzi 

stalowniczej w procesie ciągłego odlewania stali. Koncepcja rozprawy oparta została o założenie, 

że możliwa jest modyfikacja przepływu stali przez kadź pośrednią dzięki zastosowaniu nowej 

geometrii wylewu i głębokości jego zanurzenia. Dotychczasowa praktyka przemysłowa oraz 

prowadzone badania naukowe skoncentrowane były głównie na samym przepływie stali przez 

kadź pośrednią gdzie miejsce zasilania  jej w kąpiel traktowane jest jako warunek brzegowy. 

Podejście do problemu zaproponowane przez Doktoranta jest ciekawą propozycją dobrze 

wpisującą się w działania, których celem jest optymalizacja procesu ciągłego odlewania stali. 

Zaproponowane rozwiązanie dotyczy kadzi pośredniej o ściśle zdefiniowanym kształcie i wyniki 

nie mogą być w prosty sposób przenoszone na inny agregat. Należy jednak zauważyć, że sposób 

rozwiązania problemu ma charakter uniwersalny i może być zastosowany w przypadku każdej 

innej maszyny COS. Z tego względu przedstawiona propozycja jest godna uwagi i z dużym 

prawdopodobieństwem znajdzie kontynuatorów. Motywacja zaproponowanej modyfikacji 

wylewu osłonowego ma uzasadnienie głównie metalurgiczne, co czyni podjęty przez Doktoranta 

temat bardzo ambitnym i wymagającym. Warunki pracy wylewów w kadzi stalowniczej są bardzo 

trudne. Wylew osłonowy poddany jest na początku procesu szokowi termicznemu, a następnie 

rozpoczynają się procesy korozyjne. Dlatego dobór zarówno materiału ceramicznego na wylewy 

jak i wprowadzanie zmian w geometrii wylewu wymaga poznania wszystkich zachodzących 

procesów przy uwzględnieniu zmienności parametrów odlewania. Zastosowane w pracy badania 

eksperymentalne oraz wykonane obliczenia symulacyjne są spójne chociaż w pewnych 

szczegółach wymagają pogłębionej dyskusji podczas obrony.  Na szczególne podkreślenie 

zasługuje fakt, że Doktorant przeprowadził badania na kilku poziomach. W pracy znajdujemy 

zatem wyniki modelowania przepływu kąpieli przez kadź pośrednią, i wylew osłonowy oraz 
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badania przemysłowe wykonane w Stalowni ISD Huty Częstochowa. Zastosowana metodologia 

daje gwarancję, że uzyskane wyniki posiadają duży potencjał aplikacyjny, co z uwagi na obszar 

badań stanowi niezwykle istotny parametr oceny.  

Doktorant jest członkiem zespołu badawczego, który w przeszłości realizował prace w zakresie 

modelowania przepływu kąpieli przez kadź pośrednią urządzenia COS 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 aktualny i dobrze wpisujący się w główny nurt prac z 

obszaru metalurgii i inżynierii materiałów.  

 

Ogólna charakterystyka rozprawy 

Rozprawa liczy 198 stron i podzielona jest na 4 rozdziały główne oraz załączniki zawierające spis 

rysunków, spis tabel oraz wykaz literatury. Jej układ redakcyjny nie odbiega od przyjętych 

standardów. Rozdział 1 stanowi zwięzły wstęp, a rozdział 2 zatytułowany jako Część literaturowa  

obejmuje opis procesu ciągłego odlewania stali, opis budowy i funkcji kadzi pośredniej, opis 

urządzeń do sterowania przepływem kąpieli metalowej oraz w podsumowaniu opis modelowania 

struktury przepływów przez kadź. Główne elementy opisu urządzenia do ciągłego odlewania stali 

podane są w sposób prawidłowy i wystarczający z punktu widzenia potrzeb realizowanej pracy. 

Informacje odnoszące się do warunków pracy urządzenia COS i mające wpływ na właściwą ocenę 

są prawidłowe i pozwalają na wyciąganie właściwych wniosków. Dotyczy to głównie zakresu 

głównych parametrów procesowych determinowanych gatunkiem odlewanej stali i formatem 

wlewka.  

W części dotyczącej szczegółowego opisu kadzi pośredniej urządzenia COS, stanu wiedzy na 

temat aktualnie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałów na kształtki wylewowe, 

wylewy zanurzeniowe czy zamknięcia suwakowe, podane informacje są w pełni zgodne z 

obowiązującą praktyką metalurgiczną. Doktorant w bardzo przystępnej formie przedstawił 

główne rozwiązania techniczne stosowane aktualnie w tym zakresie. W szczególności wskazał na 

grupę urządzeń sterujących przepływem kąpieli przez kadź, które umożliwiają przeprowadzenie 

optymalizacji przepływu.  

Kolejnym punktem prowadzonych rozważań jest podrozdział 2.4 gdzie omówiona została rola 

wylewu osłonowego kadzi stalowniczej w procesie COS. Na bazie przeprowadzonych studiów 

literaturowych zebrane zostały informacje na temat istniejących obecnie schematów 

zmodyfikowanych wylewów osłonowych. Rozważania te posłużyły dalej jako inspiracja do 

zaproponowania własnych rozwiązań konstrukcyjnych  wylewów osłonowych .   
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Podsumowanie części literaturowej rozprawy stanowią podrozdziały 2.5 i 2.6, z których ten 

pierwszy ma znaczenie kluczowe. W podrozdziale 2.5 zdefiniowane zostały pojęcia, które 

wykorzystywane są w części doświadczalnej rozprawy i rozumienie tych pojęć nie powinno budzić 

żadnych wątpliwości. W pierwszej kolejności chodzi o zdefiniowanie typów przepływu jakie 

spotykamy podczas przepływu kąpieli metalowej przez kadź pośrednią. W szczególności chodzi o 

przepływ tłokowy i z idealnym mieszaniem stanowiące razem tzw. przepływ aktywny. Obszary, 

w których ruch kąpieli jest znacząco niższy, a  średni czas przebywania elementarnej objętości 

dłuższy, charakteryzujemy jako przepływ stagnacyjny. Ponadto w opisie hydrodynamiki 

przepływu kąpieli Doktorant podał również charakterystykę tzw. przepływu kanałowego i 

przepływu recyrkulacyjnego.  

W rozdz. 2.5 zdefiniowane zostały dodatkowo krzywe typu RTD (residence time distribution) tzw. 

krzywa typu E i krzywa typu F. Krzywe te uzyskiwane metodą znaczników różnią się typem 

sygnału zaburzającego przepływ. Dla pierwszej z nich jest to zaburzenie typu delta Diraca, a dla 

drugiej zaburzenie w postaci skoku jednostkowego.  

Doktorant wspomina o możliwości prowadzenia obliczeń procesu mieszania w jednostkach 

rzeczywistych lub bezwymiarowych (standaryzowanych), wzory 3 i 4 oraz podaje sposób 

ilościowego wyznaczenia poszczególnych typów przepływów, wzory 5 - 9. Sposób podania 

wszystkich wymienionych informacji jest dość lapidarny pomimo, że mają one fundamentalne 

znaczenie dla doświadczalnej części rozprawy. Pogłębiona dyskusja na ten temat powinna zostać 

przeprowadzona w trakcie obrony. Wątpliwości dotyczące podrozdziału 2.5 zostaną dodatkowo 

przedstawione w formie pytań szczegółowych w końcowej części recenzji. 

Ogólna ocena Części literaturowej jest jednak pozytywna, gdyż zawiera ona wszystkie istotne 

informacje wynikające z potrzeb przedłożonej rozprawy. Lektura rozdziału 2 w sposób naturalny 

uzasadnia wybór Doktoranta odnośnie postawionej tezy i celu pracy, podrozdz. 3.1 

Ostatecznie teza pracy sformułowana została następująco: 

„Modyfikacja konstrukcji wylewu osłonowego kadzi stalowniczej i głębokości jego zanurzenia w 

ciekłej stali istotnie oddziałuje na strukturę hydrodynamiczną jej przepływu kształtującą się w 

objętości roboczej jednowylewowej kadzi pośredniej typu klinowego przeznaczonej do odlewania 

wlewków płaskich” 

Celem rozprawy była poprawa funkcjonowania kadzi pośredniej poprzez spełnienie czterech 

zależności: zredukowanie strefy przejściowej w trakcie odlewania sekwencyjnego, zwiększenie 

udziału przepływu aktywnego, zmniejszenie intensywności turbulencji oraz wydłużenie czasu 

przebywania ciekłej stali w kadzi pośredniej. 

Część doświadczalna rozprawy przedstawiona w rozdziale 3 obejmowała symulacje 

komputerowe przepływu kąpieli przez kadź pośrednią i weryfikację obliczeń zarówno dla modelu 
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fizycznego urządzenia jak i rzeczywistego przemysłowego urządzenia COS. Zaproponowane 

zostało przez Doktoranta 5 konstrukcji wylewu osłonowego, co w połączeniu z 4 różnymi 

głębokościami jego zanurzenia i przy uwzględnieniu obecności podwylewowego regulatora 

turbulencji wygenerowało w sumie 58 wariantów badawczych przetestowanych 

eksperymentalnie.   Szczegółowy plan badań przedstawiony został na rys. 25. Obejmował on 

weryfikację modelu mieszania dla warunków przemysłowych z przetestowaniem siedmiu modeli 

turbulencji i ocenie tzw. strefy przejściowej podczas odlewania sekwencyjnego. Na tym etapie w 

oparciu o otrzymane wyniki laboratoryjne dokonany został wybór modelu turbulencji BSL k-ω. 

Szczegółowy opis badań przemysłowych oraz laboratoryjnych przedstawiony został w podrozdz. 

3.4.1.1 i 3.4.1.2.  Będący podsumowaniem tych prac opis zamieszczony w podrozdziale 3.4.1.3 

stanowi oryginalna propozycję Doktoranta dotyczącą sposobu weryfikacji modelu 

matematycznego przepływu na potrzeby konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego kadzi. Ze 

zrozumiałych względów stanowi to równocześnie podstawę do dyskusji na temat słuszności 

przyjętego rozwiązania.  

Drugi etap doświadczalnej części rozprawy obejmował wykorzystanie wytypowanego modelu do 

przeprowadzenia bardzo kompleksowych badań pól przepływu ciekłej stali i dokonanie oceny 

przepływu w dwóch płaszczyznach przedstawionych na rys. 67. Opis eksperymentów i 

otrzymanych wyników zawarty został w podrozdziale 3.4.2.1. W kolejnym podrozdziale 3.4.2.2. 

analizie poddany został rozkład intensywności turbulencji ciekłej stali w kadzi pośredniej.  

Problem wielkości turbulencji ma z praktycznego punktu widzenia bardzo istotne znaczenie i 

dlatego wiarygodna symulacja pozwalająca ocenić poziom intensywności turbulencji zasługuje 

na uznanie. Zaskakujący jest jedynie wynik badań w tym zakresie. Wskazanie „Modyfikacji 5” 

WOKS jest z praktycznego punktu widzenia rozwiązaniem pożądanym ze względu na prostą 

konstrukcję wylewu. Ciekawy jednak byłby komentarz dlaczego to rozwiązanie dało najlepszy 

wynik. 

Bardzo ważne ze względu na temat rozprawy są wyniki symulacji przedstawione w podrozdziale 

3.4.2.3 które dotyczą prędkości przepływu kąpieli przez wylew osłonowy. Doktorant 

przeprowadził obliczenia dla wszystkich zaproponowanych wariantów zmodyfikowanych WOKS 

przy dodatkowym uwzględnieniu zmienności zanurzenia w kąpieli. Otrzymane wyniki symulacji 

prędkości przepływu przeanalizowane zostały szczegółowo w osi każdego wylewu oraz w 

przekroju wylotowym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym wypadku również najlepsze 

wyniki uzyskane zostały dla wylewu oznaczonego jako „Modyfikacja 5” 

Trzecią grupę badań symulacyjnych stanowi analiza stanu cieplnego kadzi pośredniej 

przedstawiona w podrozdziale 3.4.2.4. Wynika z nich, że w tym wypadku modyfikowanie wylewu 

osłonowego ma niewielki wpływ na obserwowany gradient temperatury. Zaobserwowana 

prawidłowość dotyczy jedynie wylewów , w których obserwuje się największe wyhamowanie 

pędu strugi. Powodują one większe oddziaływanie strumieni wstecznych na gradient 
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temperatury. Ponadto stwierdzono, że dla zmodyfikowanych WOKS, wpływ naturalnej konwekcji 

na przepływ ciekłej stali zwiększa się, a zainstalowanie podstrumieniowego regulatora 

turbulencji PRT jeszcze ten efekt pogłębia. 

Ostatnia grupa badań przedstawiona w podrozdziale 3.4.2.5 dotyczy wyznaczenia i analizy 

charakterystyk czasu przebywania RTD typu E i F dla wszystkich rozważanych wariantów. 

Generalnie badania te potwierdziły wcześniejsze obserwacje, że modyfikacja WOKS sprzyja 

poprawie głównych parametrów przepływu tj zwiększa udział przepływu aktywnego, wydłuża 

średni czas przebywania elementarnej objętości kąpieli w reaktorze i skraca długość strefy 

przejściowej.  

W tym miejscu należy podkreślić bardzo wyraźnie, że zakres prac jakich podjął się Doktorant jest 

bardzo obszerny i zasługuje na uznanie. Przeprowadzone badania  zostały bardzo dobrze 

wkomponowane w zaplanowany schemat realizacji postawionego celu. Widoczna jest przy tym 

duża wiedza Doktoranta zarówno z zakresu metalurgii, a w szczególności ciągłego odlewania stali 

oraz numerycznego modelowania procesów przemysłowych.  

W zamieszczonym podsumowaniu rozprawy Doktorant skupił się na syntetycznym omówieniu 

wyników przeprowadzonych badań. Koncentruje się ono na wynikach zebranych w formie bazy 

wiedzy o wytypowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i stanowi cenny wkład Doktoranta w 

rozwój nauki w tym zakresie. Wyciągnięte wnioski są zgodne z wcześniej podanymi informacjami 

i dobrze podsumowują treść rozprawy.  

Szczegółowe uwagi krytyczne do rozprawy 

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

i problemów, które wymagają wyjaśnienia podczas publicznej obrony rozprawy. Zgodnie z 

wcześniej zasygnalizowanym problemem pierwsze uwagi dotyczą rozdziału 2.5 . Rozdział 

poświęcony jest zdefiniowaniu głównych pojęć, które dla zrozumienia całości pracy są niezbędne. 

W związku z powyższym proszę Doktoranta o ustosunkowanie się do następujących kwestii: 

1. Wzory (3) i (4) definiują tzw. wielkości bezwymiarowe. Proszę wyjaśnić jaki jest cel 

stosowania tych wielkości? Czy można je nazwać wielkościami standaryzowanymi? 

Proszę podać jaką ważną właściwość posiada krzywa RTD typu E stworzona w oparciu o 

wartości standaryzowane? 

2. Dla zdefiniowania poszczególnych typów przepływów z jakimi mamy do czynienia w kadzi 

pośredniej posłużono się wzorami (5 – 9). Nie do końca jest jasne czy ostateczna postać 

tych wzorów to cytowanie zaczerpnięte z literatury czy propozycja własna Doktoranta. 

W związku z powyższym wyjaśnienia wymaga 
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a. Jaki jest sens fizyczny wzoru (5) ? Dlaczego wymiar lewej strony wzoru jest inny 

niż prawej strony? Należy zauważyć, że w podanej postaci wzoru występują 

zarówno wielkości rzeczywiste jak i bezwymiarowe, co nie jest chyba 

prawidłowe? 

b. Podobny problem jak wyżej w równaniu (6). Ct jest wielkością rzeczywistą, a 

powinno być bezwymiarową 

c. Czy prowadzenie obliczeń we wzorze 6 tylko do wartości θ = 2 nie jest zbyt 

krótkie? 

d. W równaniu (7) znowu problem z jednostkami. Vs jest wielkością bezwymiarową, 

a prawa strona nie jest 

e. Z definicją przepływu tłokowego, którą podaje wzór (8) nie ma problemów 

formalnych (wszystkie wartości we wzorze są bezwymiarowe). Komentarza 

wymaga jednak sama definicja, ponieważ ma charakter arbitralny. W literaturze 

spotyka się definicje gdzie za udział przepływu tłokowego uważana jest wartość 

θmin  

f. We wzorze (9) ponownie problem wymieszania wielkości bezwymiarowych i 

rzeczywistych. Prawidłowo powinno być  Vm=1-Vs-Vt  

g. Dlaczego cechą charakterystyczną przepływu kanałowego powinna być krzywa 

typu E z dwoma lub więcej maksimami w części wznoszącej?  

Szkoda, że w rozdziale 2.5 nie zostały wykorzystane publikacje z zakresu ogólnej 

inżynierii procesów traktujące o przepływach w reaktorach rynnowych.  

3. Na rys. 2 występuje opis w postaci „objętość udziału przepływu aktywnego, … 

stagnacyjnego, etc”. Sformułowanie „objętość udziału …” jest niefortunne i należałoby 

tu raczej mówić o udziale objętości 

4. Cytowanie wzorów z literatury wymaga dużej wnikliwości. Kolejny przykład braku 

konsekwencji stanowi wzór (22) gdzie E ma wymiar [J], h [J/mol], a drugi i trzeci człon 

równania reprezentują energię potencjalną i kinetyczną ale brak w ich zapisie masy.  

5. Na str. 62 Autor stwierdza, że w obliczeniach modelowych uwzględniono zjawisko strat 

ciepła na ścianach kadzi, wylewu osłonowego i wylewu zanurzeniowego, na ścianach 

przegrody, PRT, zatyczki oraz lustra metalu w kontakcie z zasypką kadziową. Czy wobec 

arbitralnie przyjętych wartości Doktorant badał wrażliwość modelu na wyżej 

wymienione parametry i czy jest świadom skali tego problemu?  
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6. Na str. 72 podana jest informacja, że czas pomiaru laboratoryjnego obejmował 2 średnie 

czasy przebywania wody w symulatorze. Czy jest to wystarczające? Uwaga powyższa 

dotyczy tego samego problemu, który został już zasygnalizowany w uwadze 2c. 

7. Na stronie 77 podana jest m. in wartość średnia temperatury metalu podczas pomiarów 

przemysłowych z dokładnością do  setnych °C. Proszę podać jaka jest dokładność 

przemysłowego pomiaru temperatury i z jaką dokładnością powinna być zatem 

podawana jej wartość średnia? 

8. Proszę podać interpretację fizyczną wartości na osi x (rys. 58 – 63), które reprezentują 

strefę przejściową. W jaki sposób typowane były 3 (spośród 6) warianty do wyznaczania 

korelacji pomiędzy strefą przejściową, a udziałem przepływu tłokowego? 

9. Czy na podstawie przeprowadzonych badań możliwe jest jednoznaczne zalecenie 

odnośnie wyboru typu wylewu osłonowego dla badanej kadzi odlewniczej oraz dobór 

głębokości jego zanurzenia? 

 

Ocena końcowa rozprawy 

Przedstawione wyżej uwagi krytyczne i polemiczne nie zmieniają końcowej pozytywnej oceny 

rozprawy, która wnosi elementy poznawcze do wiedzy z zakresu projektowania urządzeń 

sterujących przepływem kąpieli metalowej przez kadź pośrednią urządzenia COS. 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. 

 

 

 

 
 

Kraków 31.07.2020 


