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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Adsorpční jednotka na výrobu kyslíku 
Jméno autora: Marek Daniel 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav procesní a zpracovatelské techniky 
Oponent práce: Ing. Michal Šrámek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Filtrační technika, spol. s r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je návrh laboratorní adsorpční jednotky na výrobu kyslíku včetně ostatních zařízení, které jsou potřebné pro 
její provoz. 
Součástí zadání práce je vypracování literární rešerše. Na základě poznatků z rešerše pak návrh laboratorní adsorpční 
jednotky, provedení základních bilančních výpočtů, provedení basic designu hlavních aparátů a komponent, provedení 
odhadu nákladů na stavbu jednotky a provedení odhadu ceny vyrobeného kyslíku v závislosti na jeho čistotě. 
Splnění zadání vyžadovalo nastudování nejen složité problematiky adsorpce, ale i poznatků pro návrh ostatních aparátů a 
komponent. Proto hodnotím zadání jako mimořádně náročné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno bez výhrad. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup řešení je správný. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 

dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je výborná. Diplomant prokázal znalosti a také výborné využití odborné literatury i ostatních podkladů. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je velmi přehledně zpracovaná. Řazení jednotlivých kapitol na sebe vhodně navazuje, což přispívá k přehlednosti 
celé práce. Drobným nedostatkům, jako překlep v jednotkách (str. 76) nebo odkaz na jiné číslo rovnice (str. 84), se 
diplomant nevyhnul. Tato připomínka v žádném případě nesnižuje úroveň práce, kterou hodnotím jako výbornou.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 

výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 

odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 

s citačními zvyklostmi a normami. 
Diplomant čerpá z významných monografií i odborných časopisů. Dále využívá i datové listy výrobců jednotlivých 
komponent pro stavbu adsorpční jednotky. Převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních výsledků. Citace jsou úplné a 
v souladu s citačními zvyklostmi. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Viz otázky k obhajobě. 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

Cílem práce je návrh laboratorní adsorpční jednotky na výrobu kyslíku včetně ostatních zařízení, které jsou 
potřebné pro její provoz. Zpracování rešerše je velmi přehledné. Tyto kapitoly se velmi pěkně čtou. Rád bych 
vyzdvihnul, jak se diplomant orientuje v bilančních rovnicích, které popisují náplňový adsorbér. Kapitola 13, která 
se věnuje návrhu laboratorní jednotky, je přehledná a obsahuje podrobné výpočty nutné pro návrh této jednotky. 
Některé výpočty se opakují a mohly by být okomentovány pouze v textu, nicméně jejich opakování přispívá 
k dobré orientaci čtenáře. V kapitole 14 diplomant simuluje proudění vzduchu v náplňové koloně pomocí 
softwaru ANSYS Fluent. Výsledek pak porovnává s vlastními výpočty. Výhodu mají čtenáři se znalostí tohoto 
softwaru, neboť text obsahuje celou řadu jednotlivých nastavení pro výpočet. 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete proč při návrhu velikosti adsorbčního lože v kapitole 13.2.11 vycházíte z průtoku (rychlosti), 
který je vztažený na 1 bar(a). Tlak v režimu adsorpce přitom uvažujete 8 bar (a). 

2. Vypočítaná tlaková ztráta adsorpčního lože 1894 Pa odpovídá režimu adsorpce nebo desorpce? Budou mít 
oba režimy, dle vašeho názoru, rozdílnou tlakovou ztrátu? 

3. V kapitole 14 je pro dané podmínky vypočítaná tlaková ztráta celého adsorbéru. Dále je uvedena i 
hodnota tlakové ztráty vlivem zúžení průtočného průřezu. Tato hodnota vychází z numerické simulace 
nebo z ručního výpočtu? Mohl byste pro doplnění uvést i tlakovou ztrátu na vstupním hrdle při rozšíření 
průtočného průřezu? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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