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Oponentský posudok dizertačnej práce 

 

 

 

Predkladám nasledovný oponentský posudok na dizertačnú prácu s názvom „Vývoj 

nových přístupů v odstraňování okují při kontinuální výrobě oceli s využitím 

vysoktlakého vodního paprsku“, ktorej štruktúra je uvedená v tab. 1. 

 

Tabuľka 1 Štruktúra oponovanej dizertačnej práce 
Názov dizertačnej 
práce: 

„Vývoj nových přístupů v odstraňování okují při kontinuální výrobě oceli 
s využitím vysoktlakého vodního paprsku“ 

Autor: Votavová Helena, Ing. 

Pracovisko: Fakulta strojního inženýrství, Vysoké  učení technické v Brně 

 

Členenie práce: strany kapitoly obrázky tabuľky 
bibliografické 

odkazy 
prílohy 

Počet: 189 4 131 28 69 6 

 

Oponent: Hloch Sergej, prof., Ing., PhD. 

Pracovisko: Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove 

 

Aktuálnosť zvolenej témy 

Predložená doktorandská dizertačná práca rieši vysoko aktuálnu problematiku v 

odbore „Inžinierska mechanika“ so zameraním na vývoj nových prístupov 

v odstraňovaní okují pri výrobe ocele s využitím vodného prúdu. Využívanie vodného 

prúdu patrí v ostatných rokoch k technológiám s rozširujúcou sa aplikáciou v rozličných 

oblastiach technológie a materiálov. Sú známe aplikácie v rôznych priemysloch. 

Metóda vznikla od pôvodnej technológie dezintegrácie/úpravy hornín vodou a bola 

prenesená do milimetrových rozmerov, charakteristických pre strojárske súčiastky. 

Vzhľadom na možnosť programovania pohybu hlavice, resp. súčiastky je táto 

technológia veľmi vhodná aj pre tvarovo zložité výrezy z tenkého plechu, alebo dosiek. 

Predmetný spôsob delenia/úpravy je jeden z možných a často vhodných výrobných, 

technologických postupov a to predovšetkým z dôvodov možnosti a schopnosti deliť 

materiály aj so špecifickými mechanickými vlastnosťami, bez nepriaznivého tepelného 

ovplyvnenia materiálov s prijateľným environmentálnym dopadom. Práve chladenie 

v mieste dopadu vodného prúdu otvára možnosti efektívneho odstraňovania napr. 

oxidov železa pri kontinuálnej výrobe ocele. Problémovým faktom však stále ostáva 

efektívne využívanie tejto metódy z komplexného pohľadu zahŕňajúci fyzikálny 
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a chemický aspekt. Autorka sa v dizertačnej práci teda podujala na riešenie uvedeného 

problému a to výskumu nového ekonomicky nenáročného a rýchlo uplatniteľného 

spôsobu odstraňovania okují pri kontinuálnej výrobe ocele s využitím vodného prúdu 

v rozsahu skúmaných tlakov 10 – 40 MPa. Autorka skúma odstraňovanie okují ako 

fyzikálno-chemický proces, pričom klade najmä dôraz na parametrickú analýzu 

technológie vodného prúdu. Dizertačná práca dáva ucelený pohľad na oblasť 

odstraňovania okují pri kontinuálnej výrobe ocele za tepla s využitím vodného prúdu 

z pozície aktuálnych publikovaných informácií, ale hlavne vlastných praktických aktivít 

autora a prináša návrhy na ďalšiu racionalizáciu procesu v priemyselnej výrobe. 

 Z formálneho hľadiska je dizertačná práca spracovaná veľmi vzorne. Má technický 

pragmatický jazyk a štýl. Jej obsah je rozčlenený do 4 číslovaných kapitol a 6 príloh na 

189 stranách. V nečíslovanej kapitole pred úvodom autorka definuje ciele práce 

z hľadiska popisného a vecného. V prvej a druhej kapitole autorka uvádza pohľad na 

danú problematiku dizertačnej práce, sumarizuje základné poznatky zaoberajúce sa 

vznikom, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami okují. Samotné princípy ostraňovania 

okují s využitím vodného prúdu z parametrického pohľadu sú následné popísané 

v kapitole 2. V tretej číslovanej kapitole autorka popisuje štruktúru vodného prúdu 

z hľadiska vertikálneho členenia, pričom ho rozlišuje na tri oblasti. Poslednú oblasť 

autorka  pomenováva ako oblasť tvorenú drobnými kvapkami, ktoré interagujú 

s povrchom valcovaného materiálu. Tu sa otvára otázka, či v praxi ide o kontinuálny 

alebo diskontinuálny vodný prúd? Je profil prúdu prierezovo homogénny, keďže 

autorka na obr 3.6 identifikovala zhluky vody, čo znamená nehomogénnu distribúciu 

kvapaliny. Nemá tento fakt vplyv na samotný proces odstraňovania okují? Vo štvrtej 

kapitole autorka opisuje vývoj skriptu pre analýzu fotografií pomocou adaptívneho 

prahovania, pre analýzu štruktúr vodných prúdov u odkujovacích trysiek. Údaje 

koreluje pomocou regresnej analýzy s priemerných súčiniteľom prestupu tepla. 

Zameriava sa na oblasť tzv. prekryvu vodných prúdov, v ktorej môže dochádzať 

k zníženiu efektivity odstraňovania okují.  

Oceňujem prácu s odborným textom, najmä v kapitolách 3 a 4. V experimentálnej 

časti autorka hutne spracovala výsledky vlastnej cieľavedomej experimentálnej 

činnosti, na základe ktorých objasňuje javy, ktoré sú výsledkom použitých metód 

a postupov stanovených v nečíslovanej kapitole ako ciele dizertačnej práce a hutne 

zhrnuté v závere. Na základe horeuvedeného je možné konštatovať, že logika textu je 

v súlade s hlavným zámerom dizertačnej práce. Poznamenávam, že autor má veľmi 

dobrý prehľad o prácach v tejto oblasti o čom svedčí 69 dôsledne citovaných prác. 
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Ciele práce 

Samotné stanovené ciele, uvedené v samostatnej a nečíslovanej kapitole na strane 1 

sú vymedzené jasne a sú primerane stručné. Svojim obsahom odrážajú metodický 

postup práce. Ciele dizertačnej práce autorka formulovala do nasledovných hlavných 

bodov: 

- Nájdenie vhodného typu ocele a parametrov oxidácie pre preukázateľné merania 

kvality odkujnenia.  

- Experimentálne určenie vplyvu stabilizátora trysky na rozloženie impaktného 

tlaku vodného prúdu. 

- Obrazová analýza štruktúry vodného prúdu. 

- Experimentálneho štúdia vplyvu tlaku a vzdialenosti trysiek na oblasť prekryvu. 

- Nájdenie optimálnych uhlov a rozstupu trysiek. 

- Experimentálne štúdium vplyvu rýchlosti posuvu v smere válcovania na súčiniteľ 

prestupu tepla. 

 Stanovené ciele uvedené v dizertačnej práci považujem za splnené. 

 

Zvolené metódy spracovania a postup riešenia 

Práca obsahuje osobitnú časť – metódy a techniky spracovania dizertačnej práce a 

postup spracovania (kapitola 3 a kapitola 4). Oceňujem kvalitné spracovanie tejto časti 

práce – konkretizáciu aplikácie metód v jednotlivých častiach práce. Postup riešenia 

dizertačnej práce je v súlade  so súhrnným cieľom a rovnako má väzbu na formulované 

„hlavné otázky“ dizertačnej  práce. Autorka preukázala dobrú orientovanosť vo 

vedeckých metódach skúmania javov a schopnosť ich aktívne využívať v danej 

tematickej oblasti. 

 

Význam pre prax alebo pre rozvoj vedného odboru 

Dizertačná práca obsahuje mnohé cenné poznatky, zovšeobecnenia, a vlastné 

stanoviská autora k riešeným problémom, ktoré hutne zhrnuté v záverečnej časti 

práce. Obsahuje cenné výsledky práce a formuluje konkrétne prínosy pre rozvoj vedy 

a jednotlivé odporúčania do praxe, ktoré možno jednoznačne akceptovať. Autorka 

uvádza v troch bodoch konkrétne opatrenia priemyselnú prax. Chýbajú mi však 

autorkine námety pre ďalšiu činnosť v uvedenej oblasti. Autorka má k dnešnému dňu 

(19.03.2019) na WoS 6 záznamov. Dve práce sú publikované v časopise Termal 

Science IF 1.433, ktorý je podľa scientometrického ukazovateľa AIS je umiestnený na 

pozícii (48/58) a v časopise Materiali in Technologie IF = 0.59; AIS = 0.097 (225/277). 
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Pre lepšiu visibilitu odporúčam autorke skúsiť časopisy napr. Journal of Manufacturing 

Processes, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, International 

Journal of Material Processing Technology alebo Applied Thermal Engineering. 

Autorka je aktívna najmä na konferenciách, domácich a zahraničných, kde 

prezentovala/publikovala 11 odborných článkov. 

 

Poznámky k práci 

Poznámky, pripomienky a otázky k práci uvediem podľa usporiadania práce: 

- Skúmané tlaky 10 – 40 MPa, ktoré sú v práci terminologicky pomenované ako 

vysokotlakové, za vysokotlakové nepovažujem. Argument je postavený z 

perspektívy súčasného rozsahu pracovných tlakov 10 – 600 MPa, technológie 

vodného prúdu. 

- Abstrakt sa píše zvyčajne ako jeden odsek. Navyše obsahom pripomína skôr 

úvod. Úlohou abstraktu nie je popisovať jednotlivé kapitoly. Úlohou abstraktu je 

osloviť potenciálnych čitateľov, čo ste urobili a aké dôležité zistenia vo vašom 

výskume ste dosiahli. V čo najstručnejšej forme má abstrakt priniesť skôr kľúčové 

odpovede na otázky: Čo bolo doteraz dosiahnuté? Aké sú hlavné závery?. 

- Autorka v úvode správne postupuje od všeobecného stavu problematiky. 

Stanovuje problém, ktorý je potrebné riešiť. Čiastočne uvádza existujúce riešenia 

skôr v implicitnej forme, kde upriamuje hneď pozornosť priamo na vodní paprsek, 

na ktoré by mali nadväzovať jasné kritické stanoviská autora aj vo väzbe 

k doteraz publikovaným prácam v danej oblasti, v nadväznosti na hlavné 

obmedzenia, či definované problémy.  

- Strana 18. Čo znamená...s malým tlakom? 

- Vo faktickej literatúre sa všeobecne odporúča striedme používanie termínov ako: 

nových, vysoko, nízko, lépe, hůře, bohužel. 

- Na základe čoho je v experimentoch stanovený zdvih trysky, teda vzdialenosť 

ústia trysky od povrchu  materiálu (Tab. 4.13, 4.15)? 

- Autorka uvádza v texte termín nízkotlakový alebo vysokotlakový vodní paprsek. 

Podľa experimentu uvedeného v tabuľke 4.15 použila tlaky v rozsahu 10 – 40 

MPa.  

- V kapitole 3 a 4 ide o výsledky, ktoré sú hneď diskutované. V tomto prípade by 

texte malo byť viac citácií na už známe výsledky. Čitateľ tak nevie čo môže byť 

výsledok autorky, prípadne čo je fakt, ktorý je odbornej komunite už známy. 

- Názov kapitoly 4.5.3 by nemal byť „Eroze vodním paprskem?“ 
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- V práci autorka uvádza teplotu povrchu, teplotu tavenia, teplotu tekutiny ako 

premennú vo vzťahu 𝑞 = ℎ(𝑇∞− 𝑇). Aká je skutočná teplota vody, ktorá sa používa 

pri odstraňovaní okují? 

Uvedené poznámky a otázky nemajú charakter zásadných pripomienok, odporúčam 

autorke ich aplikáciu ďalšom štúdiu danej problematiky a prípadnom publikovaní 

výsledkov.  

 

Vyjadrenie sa k tézam dizertačnej práce 

Tézy sú spracované kvalitne s potrebnou rutinou a prehľadom. Z vecného 

a formálneho hľadiska tézy spĺňajú stanovené požiadavky, a odporúčam ich 

publikovať.  

 

Záver  

Ing. Heleha Votavová preukázala dosiahnutými netriviálnymi výsledkami v dizertačnej 

práci spôsobilosť samostatne vedecky pracovať, osvojila si teoretické vedomosti. 

Použila a doplnila metodické postupy k predkladanej problematike, čím významným 

spôsobom rozšírila ich možnosť využitia na vedeckej i aplikovanej úrovni. Ing. Helena 

Votavová, svojou prácou položila nové základy a námety pre ďalší výskum a vývoj 

ostraňovania okují pri kontinuálnej výrobe ocele s využitím vodného prúdu.  

 

Vyjadrenie oponenta 

Na základe horeuvedeného môžem konštatovať, že dizertačná práca jednoznačne 

spĺňa požiadavky kladené na dizertačnú prácu a preto odporúčam prácu k obhajobe 

a po úspešnom obhájení a zodpovedaní pripomienok navrhujem udeliť Ing. Helene 

Votavovej akademickú hodnosť PhD. v danom odbore Inžinierska mechanika. 

 

 

 

 

 

V Prešove, dňa 20.03. 2019 

 

prof., Ing. Sergej Hloch, PhD. 

Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove 

Bayerova 1 

080 01 Prešov 


