
 

 

Posudek školitele na diplomovou práci Vojtěcha Pilnáčka  „Studie využití technologie 

biosušení komunálních odpadů“ 

Předkládaná diplomová práce je samostanou částí  mezinárodního projektu MARSS  

(Material Advanced Recovery Sustainable Systém),  vedeného  RWTH Aachen,  a  

podpořeného z fondů EU.  

Hlavním cílem projektu je metodika zpracování komunálního odpadu biosušením a ověření 

možnosti využít tímto způsoben zpracovaný komunální odpad jako palivo.  

Hlavním cílem diplomové práce tedy bylo zhodnotit možnost využití metodiky biosušení pro 

komunální odpad produkovaný v ČR. Zhodnocení bylo provedeno na  modelovém  reaktoru, 

zkonstruovaném pro toto měření.  

Práce obsahuje 52 stran textu a 26 stran  příloh, tabulek, grafů a obrázků.    Je přehledně  

členěna do 5 kapitol.  Po stručné úvodní kapitole následuje podrobný přehled procesu 

biosušení , který je vyčerpávající  literární  rešerší.   Kromě popisu procesu, obsahuje 

podrobný rozbor faktorů, ovlivňující proces sušení, jako např. Intenzita provzdušnění Vlhkost 

proudícího vzduchu Teplota v reaktoru, Míchání odpadu apod.  

Velmi důležité jsou kapitoly, které  hodnotí  vlastnosti  komunálního odpadu  jako např. obsah 

organické složky  a počáteční obsah vlhkosti.  Za jednu z hlavních kapitol považuji výstupy 

procesu – tj. hodnocení vzniklého paliva, energetickou a ekonomickou bilanci.  

Aplikace procesu biosušení je popisem praktického  použití procesu ve státech EU.   

Kapitola  Materiál  a metodika  uvádí  postup při získávání odpadu, použitého v reaktoru, 

charakter odpadu, popis reaktoru a charakter produktu.  

Kapitola Výsledky a diskuse  je pochopitelně hlavní částí diplomové práce. Autor popisuje 

způsob provozu reaktoru provozovaného jednak podle koncentrace kyslíku jednak podle 

procesu řízeného podle teploty. Dalším výsledkem je hodnocení výhřevnosti produktu a 

energetická bilance. 

Kapitola je doplněna řadou obrázků, grafů a tabulek např. obrázky zařízení na úpravu odpadů,  

vzorky nadrceného odpadu, fotografiemi modelového reaktoru,  grafy vývoje teploty a  
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vlhkosti v průběhu procesu a tabulkami výsledků.  

Závěr práce je důležitou součástí programu MARSS a podstatné pro ČR legislativu je, že z  

experimentu vyplynulo, že český odpad je technicky využitelný pro úpravu procesem 

biosušení. Ve třech ze čtyř běhů experimentu bylo dosaženo hodnot výhřevnosti, které by 

umožňovaly jeho energetické využití.  

 

Závěr 

Předkládaná diplomová práce Vojtěcha Pilnáčka  je zpracována na velmi dobré úrovni. Jde o 

výsledky, ukazující novou možnost energetického  využití komunálního odpadu v ČR. Práce 

je cenná i tím, že ukazuje  i problémy procesu, které je třeba před praktickým rozšířením  

řešit.  

Autor pracoval po celou dobu řešení práce s mimořádným nasazením, z celé práce je patrno, 

že problematiku biosušení  ovládl dokonale. 

Výsledky práce jsou připraveny pro publikaci jednak v hodnotící zprávě projektu MARSS, 

jednak v impaktovaném časopisu, a dále na mezinárodní konferenci  International Conference 

on Solid Waste Technology and Management ve Filadelfii.  Vzhledem  k uvedeným 

skutečnostem doporučuji  práci k obhajobě.  

 

 

V Praze 20. 8. 2014      Ing. Libuše Benešová, CSc 

 

 

 

 


