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Možnost využití heterogenních katalyzátoru v
transesterifikaci rostlinných oleju

Predložená diplomová práce se zabývá aktuální problematikou možnosti výroby biopaliv z
rostlinných oleju. využitím heterogenních bazických katalyzátoru s obsahem draslíku pri

transesteritikaci repkového oleje. Pozornost byla zamerena na aktivitu a zejména stabilitu
katalyzátoru.

Teoretická cást práce uvádí prehled zpusobu výroby bionatty, obecný popis heterogenne a

homogenne katalyzované transesterifikace rostlinného oleje a strucný popis principu metod
použitých k charakterizaci katalyzátoru. Experimentální cást detailne popisuje použitou
metodiku. Výsledková cást zahrnuje výsledky pomernc rozsáhlého souboru cxperimentíL

provedených studentem, od prípravy katalyzátoru. jejich analýz, vlastního katalytického
experimentu a analýz reakcní smcsi. Sledované katalyzátory vykazovaly sice po 8 hodinách
vysokou aktivitu. zároven ale byly málo stabilní. Z tohoto hlediska považuji za zajímavou a
hlavne cennou kapitolu 3.3 Zdroj aktivity K-katalyzátoru a systematické sledování stability

zkoumaných katalyzátoru, které v rade publikovaných prací týkajících se heterogenne
katalyzované transesterifikaci rostlinných oleju chybí. Velmi kladne také hodnotím záverecné

shrnutí dosažených výsledku uvedené v kapitole 3.6.
Postup prací je logický a jasne smerující k cíli. Zvolená metodika je dobre promyšlená. Práce je
napsána prehledne. se zrejmým porozumením tématu, je dobre strukturovaná. Po formální stránce
je práce sepsána velice peclive. text je vhodne doplnen grafy a obrázky. Práce je obsáhlá
(74 stran). citující 49 pi"evážne zahranicních prací.

K práci mám následuj ící poznámky:

• V Úvodu (kap. 1.1.1) se píše, že mezi hlavní výhody bionatty patrí nízký obsah emisí.

na konci téže kapitoly pak, že bionafta uvolnuje pri spalování vetší množství oxidu
uhelnatého. Mohl by diplomant objasnit, jak je to tedy s emisemi pri spalování
bionatty ve srovnání s motorovou naftou.

• Str. 18 v popisu struktury zeolitu se hovorí o prostorovém usporádání atomu S a AI

• Str. 18, 2. rádek odspodu: "bazické katalyzátory" místo ,.bazické katalyzátor"

• Popisek tabulky 1-2 není zcela standardní. správne "katalyzátoru"

• Str. 22, rádek 6: správne" vysokého"

• Popisek obrázku 1-6: správne ..TPD"

• Veta kapitoly 1.4.2: správne "rentgenolluorescencní"

• Str. 22. 5. rádek odspodu: "s atomovým císlem"



• Nappis kapitoly 2.1: "Použité"
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