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Oponentský posudek na doktorskou disertační 

práci 

 

           Autor:  Ing. Miroslav Klus 

 Název: Antiprůvalový systém pro zařízení plynulého odlévání oceli v 

konceptu Industry 4.0 

 Oponent:  doc. Ing. Karel Gryc, MBA, Ph.D. 

 Školitel:  doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D. 

 

Disertační práce má 107 stran a je rozdělena do 12 kapitol. Cílem práce je nový 

způsob vyhodnocení alarmu nebezpečí průvalu u zařízení plynulého odlévání oceli 

v provozu Třineckých železáren. V rámci řešení byl také otestován nový digitální 

tříosý akcelerometr, primárně určený pro diagnostiku oscilačního mechanismu licího 

stroje. 

Současný stav techniky je jasně popsán v kapitole 4. a 2.1. Současný stav byl popsán 

jak na základě popisu technologie plynulého odlévání oceli, tak i na publikovaných 

článcích z WoS a je dostačující. Jsou zde citovány články z Web of Science a je zde 

popsána podstata publikací a vymezení vůči nim. Pouze je třeba upozornit, že při 

zařazování citace č. 1 došlo zřejmě k chybné citaci, kdy byl vybrán 1. díl autora doc. 

Kreta, který je však věnován výrobě železa nikoliv oceli, na rozdíl od 2. dílu této 

publikace, který již pojednává o výrobě oceli. 

Podstata problému je přehledně vysvětlena v kapitole 2.1. a je velmi podrobná. 

Jsou zde popsány principy funkce zařízení plynulého odlévání oceli (ZPO) a 

problematika průvalů. Dále je popsán současný stav detekce a predikce průvalu 

pomocí systému DGS, jeho přednosti a slabiny. Uvedený antiprůvalový systém na 

provoze ZPO v TŽ byl vyvinut již v roce 1993 firmou Dasfos Ostrava ve spolupráci s VŠB 

– TU Ostrava katedrou tepelné techniky a je tedy již značně zastaralý, resp. posuny 

ve vědním oboru byly natolik značné, že se vyplatilo investovat úsilí do výzkumu a 

vývoje nového antiprůvalového systému. 

Hlavní jádro práce začíná kapitolou 6. „Nový algoritmus pro vyhodnocení průvalů“. 

Je zde popsán vývoj algoritmu pro predikci nebezpečí průvalu na provozech 

plynulého odlévání a zjišťování nejčastějších metod antiprůvalového systému, a to 

pomoci změny teploty krystalizátoru licího stroje. Jako hlavní nosná myšlenka je 

prezentován výpočet koeficientu tření, který má mít zásadní vliv na detekci průvalu 

a byla mu věnována značná část práce. 

Autor provádí analýzu signálů z řídicího systému, který ovládá pohyb hydraulického 

válce oscilačního mechanismu s cílem nalezení vhodných analogových signálů, 

které byly poté použity pro výpočet koeficientu tření.  
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Práce se také zabývá genezí vývoje algoritmu pro vyhodnocení průvalů a popisuje 

mnoho vlivů a korelací s ostatními veličinami a externím prostředím.  

V kapitole 7. „Vyhodnocení nového antiprůvalového systému“ jsou popsány přínosy 

nového přístupu k hodnocení průvalů a jsou prezentovány výsledky z měření. 

Práce je dobře čitelná, autor používá vhodné termíny, citované prameny jsou 

dostatečné. 

Publikace autora jsou uvedeny na konci práce v kapitole 10. Jádro práce autor 

publikoval ve třech článcích konference METAL, indexované v databázi Web of 

Science. Pozitivně je možné hodnotit také skutečnost, že autor disertační práce na 

svých publikacích přímo spolupracoval s odborníky z praxe. To jen podtrhuje 

praktický význam realizovaných prací a přínos. 

Souhrnně lze konstatovat, že disertační práce splňuje formální požadavky na text 

tohoto typu. Doktorand potvrdil schopnost samostatné práce. Doktorskou disertační 

práci doporučuji k obhajobě a po její úspěšné obhajobě udělit titul Ph.D.  

 

Otázky 

1. Je možné koeficient tření odvodit i nepřímo, např. z akcelerometrů a nejen 

z pohonu? 

2. Jak účinná je nově vyvinutá metoda antiprůvalového systému?  

 

 

V Českých Budějovicích 01. 09. 2022     

     

   

 

 

   

  Doc. Ing. Karel Gryc, MBA, Ph.D. 
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