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Oponentský posudek na disertační práci Ing. Jakuba Korpase 

 

„Neutralizace kyselých složek pyrolýzních plynů s pomocí metalurgických 

odprašků“ 

 
Obsahem předložené disertační práce je soubor výsledků experimentálního studia 

zaměřeného na snížení množství odpadního PVC pyrolýzou v přítomnosti metalurgických 

odprašků s cílem konverze organicky vázaného chloru do anorganické formy a tím eliminace 

vzniku nebezpečných chlorovaných uhlovodíků při následném energetickém využití 

pyrolýzního plynu. Pozornost byla dále zaměřena na možnosti separace zinku a těžkých kovů 

z tepelně zpracovaných odprašků s cílem jejich možného dalšího využití. Zvolené téma 

současného zpracování metalurgických odprašků a PVC při nízkých teplotách je nové a 

atraktivní.  Metalurgické odprašky jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, který se zčásti 

recykluje, ale větší část končí na skládkách. Ani PVC není možné plnohodnotně recyklovat a 

jeho energetickému využití brání vysoký obsah chlóru. Společné zpracování metalurgických 

odprašků a odpadního PVC tak nabízí možnost současné eliminace dvou skupin 

nebezpečných odpadů. 

Svým rozsahem je práce sympaticky stručnější (70 stran) a obsahuje původní výsledky, 

prezentované na 4 mezinárodních a 1 tuzemské konferenci, v recenzním řízení je článek v IF 

časopise Waste Management. Chtěla bych zdůraznit, že disertant je rovněž spoluautorem 

patentu přijatého v březnu 2015, což vysvětluje jeho nižší publikační činnost v průběhu 

doktorského studia. 

Práce je typicky experimentálního charakteru a je odpovídajícím způsobem členěna na 

Úvod, Literární rešerši, Teoretickou a Experimentální část, Výsledky a diskuzi a Závěr.  

Literární rešerše je vhodně tematicky zaměřena na ocelárenské odprašky a polyvinylchlorid, 

jejich vlastnosti a možnosti recyklace a likvidace. Zpracovaná literární rešerše umožnila 

dizertantovi jasně definovat cíle práce (kap. 2.4). Teoretická část uvádějící fyzikální aspekty 

kopyrolýzy odprašků a PVC, termický rozklad PVC a chemizmus probíhajících reakcí je 

poměrně stručná. Postrádám alespoň základní představy o průběhu pyrolýzních procesů a 

parametrech, které jej ovlivňují kromě zde zmíněného přenosu tepla a složení materiálu 

(teplotní režim procesu, přenos hmoty, velikost částic, volba inertní atmosféry atd.).  Na 

druhou stranu oceňuji komplexní chemicko-inženýrský přístup disertanta, spočívající 

v návrhu procesu pyrolýzy s neutralizací plynu včetně využití tepla (obr. 6). Použitá metodika 

experimentální činnosti zahrnuje popis odběru vzorků kalů, jejich analýzu, TG analýzu PVC, 

experimenty sorpce HCl do odprašků a kopyrolýzu PVC s odprašky včetně použitých 

analytických metod. Výsledková část práce je přehledně rozdělena do 4 kapitol.  Oceňuji 

široké spektrum prováděných prací, jejichž osvojení se autorovi podařilo a přehledné 

zpracování dat. I když byly některé experimenty opakovány, zcela postrádám zmínku o chybě 
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provedených experimentů (jejich reprodukovatelnosti) a následně odhadu chyby vypočtených 

údajů, což poněkud snižuje hodnotu celé práce. Celkové shrnutí dosažených výsledků je 

uvedeno v přehledném Závěru.  

Disertační práce je zpracována pěkně, zaregistrovala jsem ale větší počet překlepů. Úroveň 

zpracování originálních experimentálních dat dokládá značnou erudici, které se autorovi při 

studiu dané problematiky podařilo dosáhnout. Práce je ukázkou toho, jak i s jednoduchým 

experimentálním vybavením lze získat zajímavé a přínosné výsledky. 

 

 

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

1) V obr. 11 s názvem Termodynamika reakcí chlorovodíku s oxidy kovů jsou 

uvedeny závislosti změny Gibbsovy energie na teplotě pro reakce, které lze 

očekávat při kopyrolýze odprašků a PVC. Uveďte vztahy použité při výpočtech.  

2)     Průběh pyrolýzy, zejména např. závislosti konverze Zn nebo množství zachyceného 

HCl na době zdržení budou ovlivněny velikostí částic zpracovávaných materiálů. 

V práci jsem nenašla informaci o velikosti částic použitých metalurgických 

odprašků a zda byla velikost před experimenty nějak upravována (sjednocena)  

např. sítováním. Na str. 46 je uvedeno, že PVC vzorky byly nadrceny na velikost 

zrna 1 mm s výjimkou práškového PVC (čistý polymer Neralit). Jaká byla velikost 

zrn Neralitu? Nemohly rozdíly ve velikostech částic přispívat k zjištěnému rozptylu 

experimentálních dat?  

3) Jak lze vysvětlit, že na 10 a 15 g sorbentu (ZnO) se zachytil stejný  % podíl HCl 

(vztaženo na teoretické množství HCl) (tab. 12). Dále při stejném množství 

sorbentu ZnO a PVC (3. a 4. řádek tab. 12) se uvádí, že se naadsorbovalo 99,70% a 

84,60%  HCl (vztaženo na teoretické množství HCl). Je pro to nějaké vysvětlení? 

Vzhledem k těmto rozdílům se mi uvedení zachyceného podílu HCl na 2 desetinná 

místa zdá neadekvátní.  

4) Zajímalo by mne, proč bylo zvoleno uspořádání s nerezovými patry se sorbentem 

(obr. 15) a nebylo použita pouze jedna vyšší sypaná vrstva? Nedocházelo v krátké 

vrstvě sorbentu ke kanálkování a zkratům? Naznačovaly by to výsledky uvedené 

v obr. 24, kdy bych očekávala postupné nasycení vrstev, nikoliv zachycení 

klesajícího množství HCl na jednotlivých patrech. Je však třeba říci, že účel, ke 

kterému byla daná aparatura navržena, byl i takto splněn.  

5) Které experimentální práce prováděl disertant sám? 

6) V Závěru práce je zmíněn patent č. 305001, kde je disertant spolupůvodcem. Bylo 

by možné stručně představit podstatu vynálezu? 

 

 

Práce obsahuje některé nepřesné formulace a formální nedostatky. Např.: 

 Úroveň recyklace odprašků je uvedena na obr. 3, nikoliv v obr. 2, jak se píše na 

str. 9.  

 Věta „Odhad obsahu PVC ve vzorku..“ na str. 49 nedává smysl. 

 Zkratky VV a KV chybí v Seznamu zkratek.  

 Mezi hodnotou veličiny a její jednotkou se píše mezera. 
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Závěr 

Předložená disertační práce Ing. Jakuba Korpase je uceleným dílem, kterým autor 

jednoznačně prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce. Práce ve všech směrech plně 

odpovídá nárokům kladeným na disertační práci. Na základě výsledku svého hodnocení 

doporučuji předloženou práci přijmout k obhajobě.  
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