
ffiffi zÁvĚnečruÉ pnÁce

l. lDENTIrlrnčruí úorue

Název práce:
Jméno autora;
Typ práce:

Fakulta/ristav:
Katedra/ stav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce: Škoda-Auto, a. .

Zpracování a čištění syntézního plynu

Milan Novák

diplomová
Fakulta strojní (FS)

Ústav procesní a zpracovatelské techniky
lng. Michal Netušil, Ph.D

ll. HoDNocENí JEDNoTLvÝcn KRFÉR|í

Zadání
velmi náročné téma.

a v, l Ý a v ,mlmoradne narocne

Splnění zadání splněno
zadání

Zvolenr postup ešení vynikající
Student zvolil správn, postup i metody ešení.

odborná roveň c - dobfu
Návrh technologického uspo ádáníje rizikot/ vrhled m k použití katalytick ch reaktor . Chybí praktické uvažování t ka,iící

se aplikace.

Formální a jazyková tiroveň, rozsah práce A - v borně
Formální zápisy obsažené v prácijsou správně používány. T a stránka ie rní

V běr zdrojri, korektnost citací B - velmi dob e
Ne plná rešerše t kající se uspo ádání procesrl, chybí zdroje t kající se funkční aplikace. Množství zdrojfi je velmi dobré.

ltt. crxovÉ xoonocrní, orÁznr x ogHAJosĚ, itÁvRH KtáslFlKAcE

P ipomínky:
7. Chybt rešerše zamě enó na posloupnost separací a v běr nejvhodnějších (BAT, pr myslové mě ítko)

technologií, Navržené první dva kdtalytické redkory se s ohledem no p homnost katalytick ch ied nehodí,

2. V bilonci nejsou uvažovóny reakce probíhající v katalytick ch reokorech a ty tedy íungují jako separótory.
Prchození separace dehtu a dmonldku v bilanď, Chybí p íloha bilancování v MS Excel.

3. Návrh linky čištění plynu nepracuje s tlakem, vše probíhá za atmosférického tloku (kompresory tlakové ztróty
za ízení, ilčinnost separoce,.),

P ednosti próce:

7. Komplexní p ístup a použití různ ch metod v proktické čósti.
2. Proprocovan návrh cyklonťt, vypírek.

3. Nóvrh p eh ív ku, parogenerdtor a ekonomizéru.
Otázky:
7. Existuje-li linka pro čištění surového syntézního plynu ze zplyňování d evní štěpky pro nóslednou Fischer-

Tropschovu syntézu s podobnou kapacitou (70tun štěpky za hodinu), porovnatjis navrhovanou linkou.

2. odhod ceny projekové dokumentoce, potrubí a armatur, elekroinstdlace, mě ení/regulace, instalace a
zprovoznění linky. Porovnóní s p vodním odhodem investičních náklad .

P edloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B -velml dob e.
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