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Oponentský posudok habilitačnej práce 

Názov habilitačnej práce: ŠTÚDIUM ŢELEZORUDNÝCH MATERIÁLOV PRE VYSOKOPECNÚ 

VÝROBU 

Autorka habilitačnej práce: Ing. Alica Mašlejová, CSc. 

Študijný odbor: 5.2.39 hutníctvo 

Oponentský posudok bol vypracovaný na základe vymenovania za oponenta listom 5682/102001/17 zo 

dňa 22.11.2017 v zmysle §1, ods. 8 Vyhlášky M SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko – 

pedagogických titulov docent a profesor. Predmetom posúdenia bola habilitačná práca. 

Aktuálnosť študovanej problematiky 

Predkladaná práca zahŕňa takmer tridsaťročný výskum z oblasti výroby surového železa, so zameraním 

na vsádzkové materiály  (ich charakteristiku a vlastností), používané pri jeho výrobe. Z hľadiska 

teoretického aj experimentálneho sa práca venuje štúdiu vlastností a kvality aglomerátu a vplyvu 

faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, ako aj samotnej vysokej peci a problémami spojenými s výrobou 

surového železa. Dôraz, ktorý je v súčasnosti kladený na vysoké požiadavky na kvalitu aglomerátu, 

súvisí  s dopadom na ekológiu a ekonomiku procesu výroby surového železa. 

Hodnotenie obsahu práce 

Predložená habilitačná práca je napísaná na 104 stranách, pozostáva z 18 kapitol, obsahuje  71 

obrázkov, 12 tabuliek a 89 odkazov na literatúru, pričom autorkou alebo spoluautorkou 28 z nich je 

predkladateľka habilitačnej práce (čo predstavuje približne 1/3 citovaných prác). 

Prvých jedenásť kapitol je venovaných železorudným materiálom, ktoré tvoria vsádzku do vysokej pece. 

Tieto kapitoly sa zaoberajú peletizáciou a aglomeráciou jemnozrnných železorudných materiálov, 

vplyvom vápna, obsahu FeO v aglomeráte a vplyvu zrnitosti paliva  na vlastnosti a kvalitu aglomerátu, 

štúdiom tvarového faktora jemnozrnných železorudných materiálov, stanovením ich sypných uhlov, 

skúškami redukovateľnosti vysokopecnej vsádzky, zbaliteľnosťou a zmáčavosťou vysokopecných 

koncentrátov. Kapitola 15 je venovaná štruktúre bio aglomerátu získaného čiastočnou náhradou 

koksového paliva biomasou. Kapitoly 12. -14. a 16. – 18.  sú venované vysokej peci a výrobe surového 

železa v nej, konkrétne zavážaniu vysokej pece a meraniu dopadových kriviek vsádzky, nasadeninám 

vo vysokej peci, opotrebením pojazdných miešačov na prepravu surového železa, výmurovkám 

infiltrovaných troskou ako aj budúcnosťou výroby surového železa. 

Jednotlivé kapitoly práce predstavujú samostatné uzatvorené okruhy. Chýba mi určité prepojenie medzi 

jednotlivými kapitolami a úvod k jednotlivým kapitolám. Z obsahu jednotlivých kapitol a zo zoznamu 
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použitej literatúry vyplýva, že jednotlivé kapitoly predstavujú články (prípadne určitý súbor článkov) 

publikovaných autorkou. Škoda, že túto skutočnosť autorka neuviedla v úvode práce. 

Prínos habilitačnej práce 

Za hlavný prínos považujem vlastné experimentálne výsledky získané na pracovisku habilitantky ako aj 

na bývalej Katedre metalurgie železa a zlievarenstva a prezentované v kontexte teoretických poznatkov 

sústredených v habilitačnej práci. Šírka záberu a úroveň spracovania je prísľubom pre ďalšie 

pokračovanie vedecko – výskumných aktivít habilitantky v danej oblasti, spolu s transferom poznatkov 

do pedagogickej oblasti ako aj do praxe.  

Z celej koncepcie práce vyplýva, že Ing. Alica Mašlejová, CSc. je významnou, medzinárodne 

uznávanou odborníčkou v odbore  „Hutníctvo“. 

Formálna úroveň práce 

Habilitačná práca svojím obsahom aj rozsahom spĺňa očakávania pre tento typ kvalifikačnej práce. 

Práci je možné vytknúť predovšetkým nejednotné formáty obrázkov, určité preklepy, chyby v popise 

obrázkov (obr.7, 9, 11, 13, 20, 21, 22, 23), anglický popis obrázkov a pod. 

Výsledok kontroly originality nebol k dispozícii, preto sa k nemu nemôžem vyjadriť, ale keďže 

vychádzam z toho, že celá práca predstavuje vlastné výsledky autorky (prípadne výsledky, na získaní 

ktorých sa priamo podieľala), dovolím si predpokladať, že jeho hodnota bola minimálna. 

Otázky na autorku habilitačnej práce (námety do diskusie) 

1) Prosím vysvetliť interpretáciu obrázkov 15. – 17. (str.29 – 30). 

2) Na str. 35 tvrdíte, že optimálna spodná hranica FeO v aglomeráte je 6,5%. Mohli by ste toto svoje 

tvrdenie zdôvodniť s tým, že použijete obrázky 20 – 23? 

3) Je možné briketovať železorudné materiály, aké argumenty pre a proti by ste mohli uviesť? 

4) Čo ste chceli povedať 10. kapitolou? 

5) Aký je Váš názor na výrobu a použitie bio-aglomerátu v podmienkách US Steel Košice? 

 

Záverečné zhodnotenie  

Na základe faktov uvedených v predchádzajúcich častiach posudku si dovolím konštatovať, že: 

 Téma predloženej habiliačnej práce je aktuálna a je vhodná pre študijný odbor 5.2.39 hutníctvo 

 Z vedecko – výskumného pohľadu ide o prácu, ktorá okrem teoretických poznatkov prezentuje 

predovšetkým výsledky vlastných výskumných experimentov. 

 Problematika riešená v predloženej habilitačnej práci vyplýva z predchádzajúcej vedeckej práce 

autorky. 

 

Predložená habilitačná práca svojim obsahom, rozsahom a spracovaním zodpovedá požiadavkám na 

práce tohto typu, a preto ju  ODPORÚČAM  na obhajobu pred vedeckou radou fakulty. 

 

 

V Košiciach, 30. Decembra 2017   prof. Ing. Alena  Pribulová, CSc. 

 



 

 


