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Předložená disertačnl práce Ing. Dagmar Sulankové je zaměřena na sludium procesnich charaklerislik 

membránových separačnlch procesů , které mohou být polenciálně využity jako součást jednoho ze 

slupňů oplimalizace výroby kvasného elanolu následné využivaněho jako aditivum do benzinu. Jedná 

se zejména o úpravu složeni fermentačniho media (v tomto připadě pšeničných hydrolyzátů) lakovým 

způsobem, aby mohly být dále v technologii využily imobilizované biokatalyzálory (mikroorganismy a 

enzymy fixované do pevného nosiče z polyvinylalkoholu), kleré umožňuji dosaženi významného 

navýšeni výtěžku fermentace a snlženl provoznlch I investlčnlch nákladů výroby. Ukazuje se, že 

k tomuto účelu lze s výhodou použil některé tlakové membránové procesy. Olázkou však zůstavá 

realizovalelnost procesu zejména s ohledem na výběr separačni membrány a nastaveni provoznlch 

podmlnek takovým způsobem , aby byla doslatačná výkonnosl a selektivita procesu pii minimalizaci 

zanášeni použitých membrán. V navaznosli na 10 je lIeba řešil I problematiku nové vyvolaných 

investičnlch a provoznlch nákladů a dopady jednotlivých procesů na živolnl proslředl. Z loholo pohledu 

hodnotlm léma práce jako vysoce aktuálni vhodně kombinujlcl aplikačnl polenciál modem i lechnologle 

výroby bioetanolu s leoretlci<ým studiem dllčich separačnlch procesů . 

Doktorandka plehledně zpracovala literáml rešerši dané problematiky a na jejlm zakladě vytipovala 

části základ ni lechnologie. v nichž mohou nalézl uplalněnl tlakové membránové separace. Jedná se 

zejména o zlskánl cukerných roztoků prostých dispergovaných tuhých částic o koncentraci vhodné pro 

následnou fermentaci . S ohledem na velikosti separovaných částic k tomu lze použil mikrofiltraci. 

Membránova mikrofiltrace jako takova se v poslednlm desetileti slala významnou průmyslové 

využivanou membránovou separačnl technikou zejména dlky nasazeni levných ponomých modulů 

s dutými vlákny provozovanými v dead-end uspořádán i při čištěni a úpravě vody. Nicméně, zde 

zvažovaný cross-How proces nově hledá své uplatněni zejména v oblaslech připravy nebo úpravy 

produktů s vyMl plidanou hodnotou. Zejména relativně drahé anorganické (kovové či keramické) 

membrány s velmi dobrou mechanickou, tepelnou i chemickou odolnosti vyžaduji obvykle provozováni 

v oblasti vysokých výkonových parametrů (pn vysokých hodnotách intenZJty průtoku permeátu), aby se 

tak zmenšila požadovaná plocha membrany a následně i pořizovaci náklady. Proto považuji membrány 

zvolené pro experimentálnl studium v této práci za odpovidajici vývojovým trendům a technologickým 

požadavkům daného procesu (zejména zvýšená leplota). 



Ukazuje se však, že pii požadavku minimálnlch ztrát cukrů , je nezbytné provádéni procesu v tzv. 

diafiltračnim módu . Plitom je však zlskán pNliš zredéný cukemý roztok, kteIY musi být následně 

zakoncentrován. Doktorandka proto v práci ověrovala možnost využiti reverzni osmózy pro tento 

technologický krok. Pro popis diafiltrace byl dále navržen matematický model procesu kombinujlcl 

základni bilančnl rovnice s rovnicemi popisujicimi tvorbu gelové vrstvy na povrchu membrány; byly 

navrženy postupy pro stanoveni parametrů modelu a následně byl model použit pii analýze návrhu 

čtvrtprovoznl diafiltrace. 

Téžišté práce je vexperimentálnlm studiu parametrů ovlivňujlclch využiti mikrofiltrace a reverznl 

osmózy pro úpravu pšeničných hydrolyzátů . Celkové množstvi experimentů , měněných parametrů a 

srovnávaclch studil je značné. Autor1<a nezůstává pouze u základniho experimentálniho studia 

diafiltračnlho a reverzně osmotického procesu, ale provedla i široké spektrum doplňujicich experimentů, 

jejichž výsledky umožňuji komplexnějši pohled na studovanou problematiku. Diafiltrace i reverznl 

osmóza hydrolyzátů byla testována jak na laboratomlch, tak i na většich pilotnich jednotkách. Bylo 

proměřeno několik typů membrán a meziprodukty z různých vstupnich surovin odebirané v několika 

lázich výrobniho procesu. Pfitom je nezbytně poznamenat, že experimenty v této oblasti jsou 

zdlouhavé, pracné a vyžaduji velkou pečlivost. 

Výsledky experimentů jsou plehledně zpracovany ve lonmě tabulek a grafti. Interpretaci ziskaných 

výsledků je prováděna zejména s ohledem na možnost konečného využiti procesů jako součásti 

zvažované technologie. Z výsledků se též podanlo vytipovat vhodné membrány i podmlnky pro realizaci 

dilčlch separačnlch procesů . Z naměrených dat též byly vyhodnoceny parametry navrženého modelu 

diafiltračniho procesu. Vysoce hodnotim návrhové výpočty a jejich rozbor pro realizaci čtvrtprovozni 

diafiltračnim membranové jednotky. I přes nezpochybnitelný prlnos této části práce, zde postradam 

snahu o vyšši stupeň zobecnénl někteIYch naměrených dal. 

Vlastni zpracovanl disertačni práce je přehledné a na velmi dobré úrovni. Do diskuse pn obhajobě 

disertačni práce mám následujlcl připominky a dotazy. 

1. Označeni .nerezová membrána· nepovažuji za nejšrastnějšl. Z nerezu je vyroben pouze nosič , 

kteIY nepredurčuje základni separačnl vlastnosti membrány. Co může být, dle Vašeho názoru, 

prlČlnou nižšl propustnosti této membrány a jejl zvýšené tendence k zanMeni? 

2. Proč nebyla na laboratomlm zarizenl provedena měrenl při nižšich rychlostech prouděnl? 

Z textu (kapitola 4.6.1 a 4.6.2) ani nenl zřejmé, jakým způsobem byl v použitých membránových 

jednotkách regulovan průtok retentátu. 

3. V práci je koeficient prestupu hmoty km (napr. tabulka 5.10), kteIY je použiván k dalšlm 

výpočtům, vyhodnocen z vlastnich experimentálnich dal. Byly provedeny (alespoň orientačně) 

odhady tohoto koeficientu z rovnic (42) až (46) uváděných v teoretické části práce? Jak lze 



odhadnout stfihovou rychklst na stěně trubkově membrány? Co může bYt prlčinou pripadných 

odchylek experimentálně zjištěných a teoretických hodnot koeficientu? 

4. I když nebyly ekonomickě rozvahy předmětem této práce, dokážete odhadnout, zda budou 

limitujlclm faktorem pro použiti diafiltrnce investičnl náklady (drahé membrány a zarizenl) nebo 

provozni náklady (např. spoUeba DEMl vody, spotreba energie na dkluhodobou cirkulaci 

nástfiku pn relativně vysokých rychlostech prouděni)? 

Výše uvedené pňpomlnky nesnižuji úroveň predklžené práce. Celkově lze konstatovat, že doktorandka 

prokázala schopnost samostatné a systematické vědecké činnosti. Struktura disertačnl práce je 

v souladu s požadavky uvedenými ve studijnlm a zkušebnim rádu pro studium v doktorských studijnlch 

programech na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Proto 

doporučuji 

pnjmout predklženou disertačni práci k obhajobě. 

V Pardubiclch dne 5. listopadu 2010 
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