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1. Vyjádření k aktuálnosti tématu disertační práce 

Filtrace vzduchu je klasická operace, která se řeší desítky let. Pořád tam ale jsou oblasti, kde 
je nejasné jak postupovat. Například otázky související s regenerací filtračního media a stupně 
vyčištění vzduchu.  

Jasné je že do řešení problemu se musí zatáhnout takové aspekty jako je možnosti 
jednorazového použití filtračního media s ohledem na jeho cenu a na provozní náklady. 

Použítí mikrofiltačních membrán ve tvaru dutých vláken je nové téma. Fakt, že se používají 
polypropylenové membrány indikuje, že se jedná a jedny z nejlacinějších membrán. Navíc je 
realná šance tyto membrány čistit a opakovaně používat.. 

Na základě výše zmíněného považuji dané téma za aktuální a zvolený přístup řešení za 
vhodný.        

 

2. Vyjádření ke splnění cílů disertační práce 

Cíle disertační práce jsou formulovány na str. 12 a 13 disertace. Autor si ve své práci 
vytyčil tyto cíle: 

 
1. Analysis of the current state of the art in the high-efficiency air filtration: 

• overview of air filtration technology, high efficiency filter media; 
• HFMs in air filtration, 
• mathematical modeling of air filtration; 

2. Design of experimental apparatus for testing the performance of HFMs; 
3. Experimental investigation of HFMs’ performance: 

• collection efficiency of different types of HFMs for different particles at different 
conditions: aerosol from incense stick burning (polydisperse), aerosol of dispersed 
micronized TiO2 powder (polydisperse), ammonium sulfate solution generated aerosol 
(monodisperse and polydisperse), different flowrates and aerosol concentrations; 

• pressure drop and pressure drop evolution with long term dust loading using 
a TiO2 dust and an ASHRAE A2 dust at different filtration conditions; 

• dust holding capacity for various conditions; 
4. Life cycle cost estimate of air filtration using HFMs; 
5. Comparison of results with other works and filtration materials. 
 
Nenašel jsem v disertaci informace o přesné délce doktorandského studia. Zdá se, že 

pět podcílů je skutečně hodně. Tomu by odpovídalo 4 roky práce.Podcíl číslo jedna má tři pod-
body. Třetí pod-bod se týká matematického modelování. To může pro zkušeného pracovníka 



být realizovatelné v poměrně krátké době. Ostatní cíle sice rovněž závisí na předchozích 
zkušenostech, ale s ohledem na to že se pracuje s hmotou a ne s matematickým modelem tak 
není snadné zkracovat nutné časové intervaly. 

 
Navíc některé cíle jsou i dost ambiciózní z časového hlediska. Např. body 2 a 3. Bod 2 

je určité velmi ovlivněn dostupnými finančními prostředky. Doktorand zcela určitě nebyl 
v situaci, kde peníze nehrají žádnou roli. O to problematičtější bude aspekt času při návrhu 
experimentálního zařízeni. 
 

3. Vyjádření k postupu řešení problému, k výsledkům a přínosu disertace 

Doktorandem zvolené metody odpovídají vytyčeným cílům disertační práce z bodu 2. 
S ohledem na novost tématu zůstává řada nedořešených problémů. Dalším důvodem je 
rovněž fakt, že vyráběné mikro filtrační membrány jsou produkovány dloužením polypropylenu. 
To sice zajišťuje nízkou výrobní cenu, ale současně je potřeba konstatovat, že flexibilita 
produkce je malá s ohledem na parametry dutých mikro filtračních vláken.  

Není např. možné vyrobit vlákna o větším průměru než je asi 0.8 mm. Snižování tlakové ztráty 
by bylo možné zvětšováním vnitřního průměru vlákna. To však není technologicky možné. 

 

Další problém je v tom, že tvorba póru je závislá na krystalinické struktuře použitého 
polypropylenu. To má za následek minimální možnost změny rozměrů pórů.  

 

Doktorand se musel vypořádat s těmito limity a vypořádal se s nimi. Navíc firma ZENA s.r.o. 
se snažila vyjít mu vstříc v jeho požadavcích. Problém je ale v tom, že od zadaní požadavku 
do doby dodávky uplynou minimálně dva měsíce s ohledem na poměrně složitý výrobní 
postup. 

 

Doktorand dodržoval klasické chemické inženýrské postupy. Zde je asi důležitý vliv školitele, 
který je zkušený chemický inženýr.            

 

4. Formální a jazyková úroveň práce 

Práce je psána v anglickém jazyce. Nejsem angličtinář a tak si netroufám posoudit jazykovou 
úroveň. Mně osobně se disertace, z jazykového hlediska, četla velmi dobře.  

Díky faktu, že disertace je napsána v angličtině je možné realizovat obhajobu se zahraničním 
oponentem, což je velmi vítaná změna. Fakt, že vlastní disertace a potom vlastní obhajoba 
probíhá v češtině velmi omezuje možnost prozvání zahraničních odborníků. Česká republika 
je malá a tím je malý i počet úzce specializovaných expertů, kteří jsou nutní ke kvalitnímu 
posouzení disertační práce a také při proběhu vlastní obhajoby 

Po formální a grafické stránce má práce skutečně vysokou úroveň. Struktura disertace 
odpovídá tématu, je i logicky členěna. 

 

5. Otázky 

 

S ohledem na novost tématu a dosud neujasněné aspekty výroby a ekonomiky výroby a 
provozu polymerních filtrů je řada věcí, o kterých je nemožné rozhodnout, jestli jsou správně 
nebo ne a při tom jsou důležité z hlediska tématu disertace. Vybral jsem proto 5 otázek, které 
pokrývají téměř cele spektrum studovaných problémů. Uvádím je v pořadí důležitost. Není, 



s ohledem na čas, který bude k dispozici, netrvám na zodpovězení všech otázek. Bylo by však 
užitečné prodiskutovat alespoň první tři. 

 

1. Pro jaké aplikace je možné HFM použít, přihlédneme-li k jejím vyšší 

tlakovým ztrátám ve srovnání s komerčně dostupnými filtry na bázi 

netkaných textilií? 

2. Jaký vliv má vnitřní průměr vlákna a celková aktivní plocha 

membrány na její odpor a celkové rychlosti proudění přes membránu? 

3. Jaký je vliv koncentrace částic na rychlost zanášení membrán a jaká 

je jejich regenerovatelnost? 

4. Jaký je vliv koncentrace částic a čelní rychlosti proudění na 

filtrační účinnost membrán pro různé typy aerosolů? 

5. Diskutujte velmi rozdílné výsledky mezi modely pro predikci tlakové 

ztráty filtračního koláče a experimentálními daty. 

 

7. Závěr 

Autor realizoval rozsáhlou a pracnou vědeckou činnost na dané téma. Zpracování 
disertační práce je na vysoké úrovni. Výsledky si zaslouží publikace v dobrých mezinárodních 
časopisech. Nestává se příliš často aby doktorand stihl opublikovat aplikaci výsledků ve své 
disertace ještě před vlastní obhajobou. To se však několikrát podařilo tomuto doktorandovi. 

Cílů práce bylo dosaženo a publikované výsledky z provedeného experimentální plánu 
jsou přínosné jak pro vědeckou obec, tak pro technickou praxi. Proto doporučuji, aby byl 
doktorandovi udělen titul Ph.D. v případě úspěšné obhajoby     

 

 

 

 

   

V Brně 8. 4. 2019     ………………………………………………. 

                Mirko Dohnal 


