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Oponentský posudek 

doktorské disertační práce pana Ing. Jiřího Moskalíka 

Návrh metod čistění plynu při zplyňování stébelnin 

 

 O vypracování oponentského posudku jsem byl požádán děkanem FSI VUT v Brně 

panem prof. RNDr. Miroslavem Doupovcem, CSc, dr.h.c. dopisem z 11. 3. 2013. 

Problematiku disertační práce průběžně sleduji a rovněž jsem seznámen s výzkumnými 

tématy a jejich výsledky, dosaženými pracovníky Energetického ústavu fakulty v posledních 

letech.  

 

K aktuálnosti tématu disertační práce 

 Zplyňování biomasy patří k aktuálním tématům energetického výzkumu. Jeho cílem je 

vyrobit efektivně z biomasy široce použitelný plyn pro následné použití zejména 

v kogeneraci, ale i k jiným účelům. Hlavním problémem je splnění náročných 

environmentálních požadavků současné evropské legislativy, dosažení ekonomické 

přijatelnosti produkce a stále zřetelněji se v poslední době ukazuje, že je nezbytné podrobně 

se zabývat specifickými vlastnostmi jednotlivých druhů biomasy. Tomuto požadavku 

odpovídá zaměření disertační práce, ve které se autor věnuje těm nejproblematičtějším 

druhům – stébelninám. Náročnost tématu jednoznačně vyjadřuje skutečnost, že problematika 

zplyňování stébelnin, o které je v uživatelské sféře nepochybný zájem, dosud nebyla nikde ve 

světě úspěšně vyřešena. 

 

Zda disertační práce splnila stanovený cíl 

 V disertační práci jsou uvedeny tři dílčí postupné cíle logicky vyčerpávající zadané 

téma: 

- provést experimenty, umožňující porovnat dřeviny a stébelniny jako palivo pro 

zplyňování z hlediska provozu zplyňovače 

- porovnat parametry plynu, při použití obou druhů paliv 

- na základě analýzy získaných výsledků navrhnout optimální metodu čistění plynu ze 

zplyňování stébelnin.  



Experimenty, provedené s vybranými vzorky paliv, poskytly poznatky pro srovnání s dobře 

poznanými výsledky spalování dřevní hmoty. Prokázaly obtížnost zplyňování stébelnin ve 

fluidní vrstvě, byť byly ve většině zpracované do formy pelet. Zplyňovací režim byl málo 

stabilní, což přirozeně poznamenalo kvalitu a spolehlivost výsledků jednotlivých zkoušek. 

Přesto bylo možné srovnání parametrů plynu a poté navrhnout vhodnou metodu čistění. 

Výsledky provedených experimentů ukázaly, že samotné čistění plynu ze zplyňování 

stébelnin nebude představovat vážný problém, obtížné však bude zajistit stabilní zplyňovací 

režim a tím také stabilní složení plynu. To považuji za podstatný přínos disertační práce, 

vzniklý nad rozsah původně stanovených (a splněných) cílů. Disertační práce přinesla ověřené 

poznatky ze zplyňování stébelnin, čímž splnila stanovený cíl. 

 

Postup řešení a výsledky disertace 

 Doktorand navázal na bohaté zkušenosti pracoviště, získané při výzkumu zplyňování 

jiných druhů biomasy, experimenty prováděl na ověřeném a dobře známém zařízení Biofluid 

100, vybaveném potřebnou měřící a regulační technikou. Při zkouškách použil pět druhů 

stébelnin (čtyři z nich ve formě pelet) a poněkud mimo téma disertace rozšířil počet 

testovaných paliv o další dvě (dřevotříska, digestát). Pro vybrané druhy stébelnin podrobně 

stanovil charakteristické teploty popeloviny, bohužel však v oxidační atmosféře. Provádění 

samotných zkušebních testů ukázalo, že vlastnosti použitých paliv-stébelnin nepříznivě 

ovlivňují provoz experimentálního zplyňovacího reaktoru tak, že bylo obtížné dosáhnout 

stabilního provozního režimu. Potřebné odběry vzorků plynu pro analýzu bylo možné 

provádět pouze po omezenou dobu, kdy byly podmínky alespoň přijatelně vyrovnané a to 

vedlo k pochybnostem při následném vyhodnocování výsledků. Přesto však se ukázalo, že 

nelze ve srovnání se zplyňováním dřevní hmoty očekávat zásadní rozdíly v kvalitě plynu a 

bude možné požít stejné metody k jeho čistění, tj. odprášení a katalytický rozklad dehtů. 

Experimentálně byl tento předpoklad jednoznačně potvrzen. 

 Jednoznačným výsledkem disertace bylo zjištění, že pro čistění plynu ze zplyňování 

stébelnin lze efektivně použít již vyvinuté a ověřené metody. Mnohem závažnější je však 

poznatek, že se jedná o palivo, které přináší řadu potíží při prvotní manipulaci a dopravě do 

reaktoru, stejně jako při samotném procesu zplyňování díky nízkým charakteristickým 

teplotám popeloviny a odlišným termofyzikálním vlastnostem obecně. Těmito otázkami by se 

bylo nutné zabývat při dalším výzkumu a autor racionálně upozorňuje na ekonomické limity 

potenciálních řešení. 

 Při obhajobě práce přivítám vysvětlení následujících nejasností: 

- postup výpočtu hmotové bilance procesu, účinnosti přeměny uhlíku a energetické 

analýzy s nepravděpodobným výsledkem (str. 16,17) 

- co představuje „síra v popelu“ ( Tab.7, str. 47) 

- jak došlo ke zvýšenému obsahu CO2 ve vzorcích č.4,5,6 (Tab.14, str.90), jak 

porozumět konstatování, že „se snižující se teplotou zplyňování klesá i kvalita 

produkovaného plynu“. Co je to „kvalita plynu“? 

- proč nebyl při experimentech s čistěním plynu (str. 96) použit spolu s řepkou šťovík 

namísto dřevotřísky, která se stébelninami nemá nic společného 

- je možné přesněji specifikovat příčiny nestability procesu při zkouškách? 



- jaký význam měla při závěrečném hodnocení výsledků znalost stanovených 

charakteristických teplot popeloviny? 

- je zplyňování ve fluidní vrstvě vhodnou technologií pro stébelniny? 

 

Význam pro praxi nebo rozvoj vědního oboru 

 Disertační práce přináší poučení o tom, že zplyňovat stébelniny je neobyčejně obtížné 

a ani jejich náročná úprava do formy pelet potíže dostatečně neodstraní. Pro praxi to znamená 

upřednostňovat spalování stébelninové biomasy, které i tak přináší vždy množství provozních 

problémů, zejména díky její proměnlivé kvalitě a zásadně nízkým teplotám měknutí 

popeloviny. Možnosti jejich zvýšení, např. vhodným aditivem, jsou tématem dalšího 

výzkumu a vývoje technologií. 

 

Formální úprava práce a její jazyková úroveň  

 Zatímco z odborného hlediska obsahuje práce řadu hodnotných výsledků, její formální 

zpracování a jazyková úroveň čtenáře nepotěší. V textu je velké množství překlepů, myšlenky 

se často opakují, objevují se zde často velmi svérázné pojmy (např. „ucpání fluidní vrstvy“) 

stejně jako chaoticky uspořádané seznamy zkratek a označení (str. 104) a celkový málo 

uspokojivý dojem korunuje 14. Kapitola, která není závěrem, nýbrž volnou rekapitulací 

celého postupu řešení.  

 

Doporučení udělení titulu PhD  

 Disertační práci pana Ing.Jiřího Moskalíka, nazvanou „Návrh metod čistění plynu při 

zplyňování stébelnin“,  hodnotím jako obsahově z odborného pohledu závažnou a podnětnou, 

poskytující závažné informace o řešeném tématu. Její slabinou je formální zpracování, které 

celkovou úroveň nepříjemně snižuje. Autor prokázal schopnost samostatné vědecko-

výzkumné činnosti a ve smyslu zadání splnil stanovené cíle, které se v průběhu řešení ukázaly 

jako sekundární problémy tématu, tj. zplyňování stébelnin. Nesporným přínosem práce je 

experimentální ověření obtížnosti problematiky, což by mohlo ovlivnit směr dalšího výzkumu 

a vývoje v oblasti zplyňování biomasy.  

Beru do úvahy doložených 41 publikací autora, vesměs z oblasti zplyňování a 

doporučuji, aby po ujasnění všech připomínek a celkově úspěšné obhajobě práce byla panu 

Ing.Jiřímu Moskalíkovi ve smyslu Zákona o vysokých školách udělena vědecká hodnost  

   Philosophiae doktor (PhD.) 

  

 

 

 

 



Vyjádření k předloženým tezím 

 Předložené teze respektují požadované členění pouze vzdáleně. Jsou spíše zkrácenou 

verzí disertační práce, přičemž výběr byl proveden málo uváženě. Na prvních 15 stranách 

textu jsou uvedeny z literatury dobře známé skutečnosti, takže na prezentaci vlastních 

výsledků zbývá doktorandovi pouze 9 stran. Za nedostatek považuji například neuvedení 

faktu, že charakteristické teploty popeloviny byly stanoveny v oxidační atmosféře a bez 

následného rozboru problematiky, jiným příkladem je hodně nepřehledné zpracování Tab.5, 

kde by bylo přirozené srovnat výsledky podle teploty, nikoliv podle čísel vzorků a velmi 

zásadně bych očekával, že bude v závěru jednoznačně a konkrétně doloženo jak a s jakými 

výsledky byly splněny zadané cíle práce. Závěrečný abstrakt je zcela nekonkrétní, mohl by 

být připojen k jakékoliv disertační práci o zplyňování biomasy. 

 Disertační práce obsahuje řadu hodnotných výsledků, které doktorand v textu dokázal 

zpracovat a analyzovat, takže nemůže být příliš obtížné teze přepracovat tak, aby vyhovovaly 

požadovanému členění a uváděly srozumitelně a konkrétně vlastní výsledky doktoranda  

 

 

 

 

 

V Ostravě 23.dubna 2013 

 

 

 

 


