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Předložení dizertační práce popisuje výzkum suchého odsiřování ve fluidní vrstvě. Zkoumáno 

bylo několik parametrů, především ve spojitosti s atmosférou se zvýšenou koncentrací kyslíku. 

Práce obsahuje 11 kapitol a je napsána 134 stranách (včetně příloh). Práce je psána v anglickém 

jazyce. 

První kapitoly se věnují teoretickému rozboru procesu spalování v kyslíkové atmosféře a popisu 

vzniku a forem oxidů síry a záchytu oxidů na pevná aditiva. Je zde shrnuta problematika technologií 

záchytu CO2, včetně přehledů dostupných pilotních aplikací. Dále je popsána technologie oxického 

spalování a dopady využití média s vyšší koncentrací kyslíku na spalování ve fluidní vrstvě, kapitola 

mohla být více rozpracována. Druhá část teoretického rozboru se podrobně věnuje formám síry v 

palivu a postupům, které snižují koncentrace sirnatých látek ve spalinách. Obě části i přes svoji 

stručnost dobře shrnují danou problematiku a vytváří dobrý základ pro výzkumně orientované části 

práce, nicméně by mohly být podrobnější a jejich  

Čtvrtá kapitola definuje cíle disertační práce. 

 Pátá kapitola rozebírá specifika oxické atmosféry ve fluidním spalování, jsou zde také nastíněny 

výsledky matematického modelu tohoto spalování. Podrobnější popis modelu a postup výpočtu 

však chybí. V šesté kapitole jsou popsány oba laboratorní stendy, vlastnosti paliva a provozní 

parametry testů se vzduchem a oxickou atmosférou. Velmi praktické jsou tabulky 6-6 a 6-7, kde 

jsou přehledně uvedeny parametry zkoumaných závislostí pro obě atmosféry. Metody použité při 

experimentu jsou přiměřené tématu i typu práce. Matematický model nastíněný v páté kapitole byl 

validován na základě výsledů experimentů. Tato validace je velmi stručně popsána v kapitole sedm. 

Kapitoly osm a devět shrnují výsledky experimentů na laboratorním stendu MiniFluid a na velkém 

zařízení Golem a to jak pro spalování se vzduchem, tak pro spalování s obohacenou atmosférou. 

Výsledky jsou popsány vcelku podrobně, v některých částech však chybí podrobné zdůvodnění 

výsledků a rozbor příčin dosaženého stavu. Desátá kapitola obsahuje porovnání hlavních výsledků 

mezi oběma zařízeními. 

Celá práce je velmi kompaktní, tvoří jeden celek a experimenty přímo navazují na popsanou 

teorii. 

Hlavní cíl předložené dizertační práce je studium procesu odsiřování při spalování ve fluidní 

vrstvě a porovnání mezi spalování s kyslíkem a se vzduchem. Dílčí cíle pak popisují jednotlivé kroky 

– teoretická analýza, návrh a realizace laboratorních testovacího zařízení a provedení a 

vyhodnocení experimentů s validací modelu. Hlavní cíl i dílčí kroky disertační práce byly bezezbytku 

naplněny. 

Naplněním svého cíle má disertační práce velký praktický dopad. Problematika spalování 

s kyslíkem obohacenou atmosférou není řádně prozkoumané téma a v současné době ve spojitosti 

s tématem ukládání CO2 je velmi aktuální. 



 

doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, marek.balas@vutbr.cz - 2 - 

Metodicky je práce dobře postavena, autor při svém zkoumání postupuje logicky, nechybí 

provázanost jednotlivých oddílů, poznatky získané v teoretické části jsou využity při nastavování 

parametrů experimentů i při jejich vyhodnocování. 

Formální úroveň práce je na standardní úrovni, obsahuje všechny předepsané náležitosti – 

anotaci, abstrakt, obsah, cíle práce, seznam použitých zkratek a symbolů, odkazy na použitou 

literaturu a přehled vlastní publikační činnosti. Práce sice má klasické drobné nedostatky, stejně 

jako obdobná odborná díla (drobné překlepy či nekonzistentnost vět), s ohledem na rozsah práce 

jich však není mnoho a nesnižují kvalitu práce. Hlavní formální nedostatek bych považoval absenci 

postupů výpočtů. Např. v kapitole pět jsou uvedeny základní rovnice a pak (bez úprav a dosazení) 

tabulka výsledků. Zvolená grafická úprava je přehledná a je v průběhu celého textu, resp. ve všech 

aspektech jednotná. Práce s literárními prameny má standardní úroveň. 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Autor pronikl 

do zkoumané problematiky, prokázala analytické i syntetické tvůrčí schopnosti v dané oblasti 

výzkumu a dospěl k relevantním závěrům, které dokázal kvalifikovaně interpretovat. Prokázal tak 

schopnost samostatní tvůrčí práce. Všechny dílčí cíle, jakož i cíl hlavní, stanovené v práci byly 

naplněny. Přes výše uvedené nedostatky se jedná o hodnotnou vědeckou práci, která rozšiřuje 

znalosti oblasti spalování v atmosféře se zvýšenou koncentrací kyslíku, zejména s ohledem na 

možnosti odsiřování. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem práci bez výhrad doporučuji 

k závěrečné obhajobě. Po úspěšném průběhu obhajoby doporučuji udělit autorovi titul Ph.D. 

Při posuzování předložené dizertační práce vyplynuly následující otázky pro obhajobu: 

1. Str. 33 – kalcinační teplota vápence závisí na koncentraci CO2, u kalcinace dolomitu je 

ale uvedena teplota 600 °C – zde závislost na koncentraci produktů není? 

2. Str. 71 – jakým postupem jste určili interní poměr Ca/S 0,65? 

3. Str. 76 – rozdíl měrných povrchů L1 a L2 se liší více jak 100x. Jak to, že rozdíl v účinnosti 

je tak malý? 
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