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Bakalárská práce p. Miloslava Šoukala s názvem "Kontinuální transesterifikace repkového
oleje" se dotýká nového trendu výzkumu, vývoje a využití moderních kontinuálních
technologií pri výrobe alternativních zdroju paliv pro dieselovy motory-bionafty. Bionafta je
smes methylesteru vyšších mastných kyselin, která se doposud prevážne pripravuje ve
vsádkových reaktorech prerušovanými procesy. Hlavní reakce je katalyzovaná
transesterifikace rostlinných oleju a živocišných tuku nízkomolekulárním alkoholem,
zpravidla methanolem. Pro zefektivnení výroby v praxi se v soucasné dobe zacínají rozvíjet
kontinuální technologie v prevážne prutokových ideálne míchaných reaktorech v kaskádovém
usporádání.

Bakalárská práce je rozdelena do trí cástí. První cást je venována rešerši o kontinuálním
zpusobu prípravy bionafty za ruzných podmínek, technických vynálezu a ruzných surovin. Je
zde srovnání mnoha zpusobu usporádání v komplexní podobe. Lze konstatovat, že odvetví
kontinuálních technologií se zacíná bourlive rozvíjet, ale teoretických prací a studií je
poskrovnu.

Druhá cást obsahuje sestavení experimentálního zarízení a jeho první testování. Je zde
vtipne použito vysokootáckového emulgátoru ve smešovaci. Za ruzných experimentálních
podmínek (teplota, otácky, hloubka ponoru emulgátoru ve smešovaci) je zde velmi kvalitne
použito analytických metod ke stanovení produktu transesterifikace pomocí OC
chromatografie.

V poslední cásti jsou uvedeny velmi prehledne formou tabulek a grafu výsledky prvních
orientacních merení na novém zarízení. Nekteré výsledky jsou zpracovány nelineární regresí.
Z casových duvodu nebylo možrié provést ani jediné merení kontinuálním nástrikem vlastní
transesterifikace. Naopak je zde velmi dobre propracován pos1up a podmínky práve pro další
experimenty na uvedené aparature na poli bádání kontinuálního procesu transesterifikace.

Bakalárská práce je napsána vecne má logickou stavbu a obsah. Student pracoval velmi
samostatne, pilne a peclive. Zajímal se na cetných konzultacích o problematiku a plánování
pokusu. Využíval svoji dobrou: experimentální erudici s používáním výpocetní techniky.
Snažil se realizovat vlastní nápady a dotáhnout je do konce. Práce je základem pro další
studium kontinuálních procesu a nemám k ní pripomínky.

Bakalárská práce je splnena ve všech bodech zadání, nekteré výsledky hlavne analytické
jdou nad rámec této práce. Proto ji doporucuji k obhajobe s hodnocením
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