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Diplomová práce posluchace Fakulty chemicko-technologické University
Pardubice Bc.Martina Kulhavého "Optimalizace vypouštení plynných smesí"
prispívá k rešení otázek úcinnosti cisticích zarizeni v konkrétní technologické
aplikaci na poloprovozu Ry 11 Výzkumného ústavu organických syntéz
v Pardubicích - RvbitvÍ. Je to VÝznamnÝkrok k ekoloflizaci chemickVch VÝrob.,; ., *' ~' .., ""

malotonážního charakteru.

V teoretické cásti, která predstavuje v podstate rešeršní partii rozlicných
postupu a dostupných technik díplomant prokázal, že má tuto problematiku
velmi dobre zvládnutou.

zarízení na tzv. Poloprovoze Ry 11. Jeho prístup vyústil v hodnocení stávajících
metod, overených vlastními mereními a srovnatelnými mereními, které dríve
provedla akreditovaná laborator INPEK s.r.o. Tyto cinnosti prispely k inovaci,
predstavovanou novým komplexním cistícím zarízením, které bude k disposici
v blízké budoucnosti. Tím byly položeny solidní základy pro zavedení nového
zarízení na Ry 11 do provozu. Projekce nového cistícího zarízení je velkorysá:
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ušetrit i pracovní sílu v podobe obsluhy zarízení, pricemž její cinnost bude
pouze kontrolní. Navrhované cistící zarízení je koncipováno jako uzavrené,
címž se zabrání nežádouCÍm únikum škodlívin.

Cenná je i verifikace výsledku metod stanovení plynných emisÍ, které
byly pro"\redeny zlillšebnÍ laboratorí fr'\tTEK s<>r~o~Praha \1 letech 2008=9
s hodnotami, získanými v akreditované laboratori VÚOS - CETA v roce 2010.
Vlastní analýzy se opíraly m.j. o extrakci kontaminantu z adsopcních trubicek
pomocí sirouhlíku event. metanolu dle povahy analyzované látky. Stanovení
kontaminantu provedeno ve zmínené laboratori CETA technikou GC-FID
s vnitrním standardem. V)rsledky jsou doloženy záznamy z Ínstrumentálni
techniky, evet. protokoly z merenÍ.

rvIatematickv znracované VÝsledkv umožnily vvoocet úcinnosti ooužiLÝch
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cistících zarízení a jednotlivých postupu.Ve výsledcích emisí pro
1,2,dichlorethan došlo ke shode výsledku :
96,88 % - lNPEK a 98,03 % - VÚOS , pro chlorovodík byla vypoctena
úcinnost cištení plynných emisí 95,12 %.
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Dále je popisována výroba "bílého laku TZK" , který predstavuje smes
oxidu titanicitého a oxidu kremicitého /aerosil pro zahuštování/
v nitrocelulosovém pojivu /nitrochips/ a rozpouštedlové smesi aceton 
dichlormethan. Tato technologie byly studována analyticky bez cištení plynných
emisí a dále se zapojeným cištenÍ.m a prokázáno, že v prípade dichlormethanu
dochází k prekrocení emisního limitu pouze 8x, kdežto hodnota bez cištení



pr€GstaV1:lje'presahuje zákonný emisní limit více než 50x. Tedy opet príznivý
efekt.

Autor také správne upozornil /st1'.66 - 67í na skutecnost, že pr'i alkalické
absobci se tekavé organické chloridy stanovují soucasne s generovaným
chlorovodíkem i li látek s labilne vázanÝm haloQ:enem. Príkladem bv mohl bÝt., (,.,...' .
kyanurchlorid, se kterým se však na Ry 11 nepracuje.

Recenzní pripomínky nejsou zásadního rázu, je treba se zmínit v seznamu
literatury /str.87/, že v citacích se neuvádejí tituly a hodnosti autoru, príkladem
r.rllrO'7 17 mX1 h..•~ lnrorlort tolri-o •VU~"'--UL.." .1. J .1..1.'-'~ "-.1J \..U v"",,,,.\,,.i.1..i- \·U.l"'-l-lL •.

Volák Zd., Kuchler M., Sákra T.: Chemické inženýrství II , Universita
Pardubice 1994 a odkaz 25 :

Heppner J.: Protokol o autorizovaném merení emisí c.169/09, INPEK s.r.o.,
Praha.

Na str. 47 6.r. hmotnostní informace "od nekolika kil do nekolika tun" , spíše
melo bÝtuvedeno" nekolika kilogramu.
Na str. 60 . 15.r. má být sorávne uvedeno ..klemami". nikoliv Q:emami.
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Na str. 61 citovaný sorbent TENAXje správne .
poly/2,6-diphenyl/-p-phenylen oxid, CAS nur&r 24938-68-9 , vznikající
polymerací 2,6-difenyl-fenolu:
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Na str.61 snad vetší pozornost mela bÝt venována vysvetlení principu adsorpce,
event. chemisorpce pomocí detekcních trubicek. Tak na príklad 2,4
dinitrofenylhydrazin pro formaldehyd resp.ketoslouceniny, vedoucí
k príslušným dinitrofenyl hydrazonum, jejichž obsah se stanovuje pomocí
standardu metodou kapalinové chromatografie.

Uvedené pripomínky však nejsou zásadního rázu a bezpochyby se vloudí
do práce tohoto rozsahu. Formulace jsou jasné, závery a vyhodnocení jsou
reálná. Práce predstavuje nesporný prínos pro realizátora VÚOS.

S prihlédnutím k uvedeným skutecnostem diplomovou práci
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