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Oponentský posudek 

doktorské dizertační práce pana Ing. NajdataSalami 

Gasification of Pine Wood Chips with Air-Steam in Fluidized Bed. 

 

Aktuálnost tématu: 

 Technologie zplyňování tuhých paliv pro získání plynného, či kapalného paliva jsou 

zatím jedinou známou cestou k jejich environmentálně méněproblémovému využívání 

k energetickým účelům, jsou však technicky i investičně náročné, prakticky neuplatitelné 

v prostředí decentralizované energetiky, která se zajímá o menší výkony ve stovkách kilowatt. 

Současné úsilí o posílení role obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu přivedlo 

znovu výzkum a vývoj k problematice zplyňování biomasy, která má v našich podmínkách 

největší, často však přeceňovaný potenciál rozvoje a dosud není technicky dostatečně 

zvládnutá. Pojem „biomasa“ je neobyčejně široký a proto oceňuji rozhodnutí doktoranda 

používat při experimentálních zkouškách jeden konkrétně specifikovaný druh – dřevní štěpku 

z borovice. Eliminoval tak vliv jednoho z mnoha dalších vstupních parametrů procesu 

zplyňování, který se rozhodl experimentálně zkoumat.  

Cíle dizertační práce: 

1) Experimentálně ověřit zplyňovací proces zvoleného paliva ve fluidním 

zplyňovačiBiofluid 100 při použití paro-vzduchové směsi se zaměřením na 

vstupní parametry procesu a kvalitu vyráběného plynu.  

2) Ověřit vliv hlavních parametrů procesu (ekvivalentní poměr, pára/biomasa, 

vzduch/pára) na složení plynu a jeho výhřevnost, výtěžnost procesu, obsah 

dehtů a účinnost konverze. 

3) Výsledky zveřejnit v odborných publikacích. 

Popis průběhu experimentu uvádí, že byly ověřovány čtyři provozní režimy (z toho tři 

s parovzduchovou směsí o rozdílné koncentraci vodní páry), v jejich průběhy byly měřeny 

všechny relevantní veličiny a odebírány vzorky plynu pro analýzu. Získané závislosti jsou 

přehledně a srozumitelně přestaveny ve výsledkové části práce a byly zveřejněny na 

odborných seminářích a konferencích. To vše prokazuje, že bylo zadání práce splněno. 

Věcná náplň řešení, diskuze výsledků: 

 Doktorand se velmi dobře seznámil s problematikou zplyňování a prokazuje to ve 

zpracování prvních deseti kapitol práce. Pracoval s dobře vybranou literaturou, zahraniční i 

tuzemskou (VUT Brno), která mu byla také užitečná při přípravě experimentu.Ten proběhl 



v jednom dni, v době od 11:07 do 15:35 hod a za tuto dobu se byly nastaveny celkem čtyři 

provozní režimy, lišící se dodávaným množstvím páry.  Poměrně krátká doba trvání celého 

experimentu vede k úvaze, zda byl v průběhu každé jednotlivé zkoušky zplyňovací režim 

v reaktoru dostatečně stabilizovaný, zvláště když po celou dobu zkoušek stále rostla teplota 

v cyklónu. Tato otázka souvisí se znalostí provozních vlastností zplyňovače.  

 Časový záznam referenčních teplot zplyňovače (Fig.26) ukazuje, že teplota v reaktoru 

v průběhu experimentálních zkoušek stále mírně rostla a zejména že kolísala, pohybovala se 

mezi cca 800 a 870
o
C. Do jaké míry to bylo dáno vlastnostmi fluidního zplyňovače, 

používaným systémem regulace, či homogenitou paliva lze těžko posoudit, každopádně toto 

kolísání teplot muselo ovlivnit složení plynu, odebíraného pro analýzu. Bude vhodné při 

obhajobě uvést průměrné teploty při jednotlivých odběrech. 

 Grafy na Fig. 40, 48, 50, 54, 56, 60, 62, 63 i další vykazují zlom trendu vývoje 

vyhodnocovaných veličin zhruba v oblasti hodnoty poměru pára/biomasa cca 0,7. Podobně je 

tomu na grafech Fig. 72, 73, 74 a 75 při hodnotě poměru pára/vzduch cca 0,6. Z těchto 

průběhů jsou odvozovány podmínky optimálního provozního režimu s ohledem na sledované 

parametry. Jak lze vysvětlit tuto evidentní změnu trendu, která pravděpodobně souvisí 

s dodávaným množstvím páry? 

 Při stanovení parametru ER (Str.78) je množství kyslíku, vstupujícího do reaktoru, 

odvozováno z dodávaného množství vzduchu. Do reaktoru je však přiváděn kyslík také v páře 

a v palivu. Jak se pak změní hodnota ER? 

 Přehledně zpracované výsledky experimentálních měření umožnily stanovit podmínky 

optimálního provozního režimu (Str.95) z pohledu složení plynu a jeho výhřevnosti, 

výtěžnosti a obsahu dehtů, účinnosti konverze uhlíku a zplyňovače.  Tato část práce je 

průkazným splněním zadání a uvedené závěry jsou opodstatněné. Nepochybně by však 

zvýšení spolehlivosti experimentálních výsledků prospělo jejich zpřesnění zlepšením stability 

zplyňovacího procesu při zkouškách a zvýšení počtu (tj. opakování) jednotlivých zkoušek.  

Význam pro rozvoj oboru: 

 Předložené výsledky provedeného experimentu představují dílčí příspěvek k řešení 

problematiky zplyňování biomasy. Srozumitelné závěry mohou být užitečné při dalším, 

navazujícím výzkumu procesu zplyňování s paro-vzduchovou směsí. 

Formální úprava práce: 

 Práce je zpracována přehledně a srozumitelně, jednotlivé kapitoly mají logickou 

návaznost a jednoznačně míří k požadovaným závěrům. Z textu je patrné, že angličtina není 

autorovým mateřským jazykem, což vedlo např. k úsměvnému překlepu „Tears“ namísto 

„Tars“ a je zde také dost přehlédnutí autora, jako na příklad: označení částí jednotky Biofluid 

100 na Fig. 13 a 14 neodpovídá popisu v textu (Str.36), „Table 6“ má být správně „Table 7“ 

(Str.61) , výhřevnost plynu je udaná v MJ/kgbiomassa dosti dalších. Přestože je počet těchto 

překlepů a přehlédnutí poměrně velký, nijak významně nesnižuje srozumitelnost textu ani 

neznesnadňuje orientaci v práci. 

 Doktorand v dizertační práci prokázal schopnost samostatné výzkumné činnosti, 

cílevědomě a systematicky zaměřil svou činnost na konkrétně specifikované zadání cílů práce 

a splnil vše, co si předsevzal. Nic na tom nemění v posudku uvedené výhrady a připomínky, 



které byly vyvolány náročností experimentu. Očekávám , že při obhajobě práce budou dotazy 

zodpovězeny a připomínky ujasněny a v takovém případě doporučuji, aby byla panu Ing. 

Najdatu Salami ve smyslu Zákona o vysokých školách udělěna vědecká hodnost 

Philosophiae doctor (PhD.) 
 

 

Vyjádření k tezím dizertační práce. 

 Potvrzuji, že autor dodržel vyžadované členění tezí a vhodně do nich vybral podstatné 

části práce. Je v nich srozumitelně představena zvolená metodika experimentu, zpracování 

výsledků a vyvození závěrů.  

 

 

 

V Ostravě 10.3.2015 


