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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práci, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadání práce po stránce odborné i časové):

Přestože hlavním zadáním diplomové práce byl návrh hořáku pro procesní plyn,
diplomant se v úvodu své práce - v některých kapitolách, až příliš detailně - nad
rámec doplňujicího zadáni, věnoval popisu konstrukce, výpočtům i popisu
provozních vlastností realizované - experimentální pyrolýzní jednotky fy: Arrow line
v Ostravě Vítkovicích. Tato část diplomové práce vyžadovala dobrou znalost
technologie a svědčí i o provozních zkušenostech s touto jednotkou.

Návrh hořáku pro procesní plyn pak začíná od kapitoly 4.6 na str. 28.

Rozsah zadání vstupních podmínek výpočtu neumožňoval navrhnout "standartní"
typ hořáku. Diplomant proto - s ohledem na tyto podmínky ( kde v úvahu připadá i
možnost změny ve složení plynu - vzhledem k materiálu použitém k pyrolýze ),
navrhl ne zcela typické řešení, umožňující optimalizaci spalovacího režimu v tomto
širokém rozsahu vstupních podmínek. Při této činnosti musel prokázat dobrou
znalost problematiky i orientaci v dostupné literatuře.

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentální práce, dílčí závěry, přínos práce a možnosti jejího praktického využití):

Na kapitoly 1 -ě- 4 diplomové práce zabývajícími se obecným popisem konstrukčních
řešení hořáků, vlastnostmi pyrolýzního plynu a obecnými vztahy pro posouzení
stability plamene, zcela myšlenkově nenavazuje kapitola 5, týkající se doplňujícího
zadáni - tj. provedení technického rozboru možností řešení posunu pyrolýzní
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komory a shrnutí možností nahřívání a vyhřívání komory, včetně výpoctu tepelných
toků, začínající na str. 14.

Kapitoly 1 -;-4 by měly být - s jinými čísy zařazeny až za kap. 5.

V kap. 3 - uváděná složení pyrolýzních plynů ( byt' podle literatury) jsou prakticky
nepoužitelná. Jejich součet nedává 100 %, při čemž není uvedeno, zda zbytek -
zpravidla cca okolo 20 %, představuje pouze vodní pára či kapalné a dehtové složky
z pyrolýzního plynu. Tyto neuváděné složky však mohou mít rozhodující vliv na další
zpracování plynu. Takto - ve většině případů i s rozdílnými hodnotami složení u
stejných materiálů, prezentuje výsledky řada autorů. Především uváděné výsledky
složení u pyrolýzy uhlí - při teplotě t = 600 K nejsou reálné ani pokud by byly
chápány jako suché či vlhké. To ovšem není vina diplomanta.

V kapitole 5.2 - ohřev retorty, by bylo vhodné připomenout i možnost ohřevu a
pyrolýzy vsázky přímo procesním plynem, při využití zkušeností z pyrolýzou uhlí a
využitím procesního plynu - metodou Heat - Recowery. Tato alternativa by však
vyžadovala zcela jiné konstrukční řešení retorty.

Při výpočtu zátěže jednotlivých podpor retorty v kap. 6.2 diplomant odhaduje
objemovou změnu uhlí na koks ( uhlík ) - v průběhu posuvu po délce retorty.
Přesnější by bylo určit předpokládaný průběh koksování - tedy teploty koks. procesu
v závislosti na čase ( tedy na délce retorty ) a z tohoto průběhu pak usuzovat na
materiálové změny.

Výpočet z odhadované změny objemu po délce komory je problematický. Objem
koksu se proti vstupujícímu objemu uhlí příliš nelíší. Změní se pouze hustota.

Použití vlastních hustot uhlí či koksu ( uhlíku ) ve výpočtu není zcela správne.
Zatížení - pokud je počítáno z objemu vsázky, bude funkcí sypné hustoty příslušného
materiálu. Ta se u suchého uhlí - podle granulometrie, pohybuje od 650 do 750
kg/m3.

Výpočet zatížení jednotlivých podpor u staticky neurčitého nosníku je zpracován
programově a nemám možnost klasickými metodami řešení kontrolovat jeho
správnost. S ohledem na použité hodnoty hustot lze však předpokládát, že skutečné
zatížení podpor bude nižší, než uvádí tabulka na str. 20.

V kapitole 6.3 - tepelné toky, diplomant vychází z předpokládaných průměrných
teplot v jednotlivých - vytápěných sekcích retorty. Výpočet by byl přesvědčivější,
kdyby průměrné teploty v jednotlivých sekcích byly stanoveny na základě grafického
zpracování průběhu teplot vsázky na čase - tedy na délce retorty.

U samotného výpočtu je zdůrazněno, že se jedná pouze o teoretický. Tato poznámka
je nutná vzhledem k současným poznatkům o tepelném režimu dané technologie.
Výpočet by měl spíše vycházet z množství tepla potřebného k úplné pyrolýze - tedy ke
zkoksování použitého materiálu.

Při koksování uhlí, s odhadovanou tepelnou účinnosti procesu - 11 = 75 % (10 %
ztráta povrchem, 15 % ztráta spalinami) , se spotřeba tepla na zkoksování pohybuje
v rozmezí 2200 -;- 2700 kJ / kg vsázky. Podobné výsledky z pyrolýzy uhlí uvádí i
literatura ( Teixeira, Kolát ). V článku uvádí, že při pyrolýze 10 kg uhlí byla zjištěna
spotřeba energie Q = 4,2 kWh. Při uvedené koksovací době 1,8 h, to představuje
specifickou spotřebu tepla pro pyrolýzu q = 2722 kJ/kg.
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Volba spotřeby topného plynu - tedy tepelného příkonu do jednotlivých sekcí, při
použitém výpočtu je vlastně opačným postupem a může vést k nereálným výsledným
hodnotám koksovacího tepla, nebo koksovací doby.

Ze sumární hodnoty vypočtených tepelných toků v průběhu pyrolýzy do vsázky
uvedené v tabulce diplomové práce na str. 27 - Q3 = 37,51 kW, při předpokládané
hodnotě specifické spotřeby tepla pro pyrolýzu v retortě q ~ 2700 kJ/kg vsázky, by
pyrolýza 200 kg uhlí musela trvat T ~ 4,0 h, což je sice teoreticky možné, ale
zpravidla se jedná o kratší časy.

Výpočet uvedenou metodikou je proto nutno považovat pouze za informativní.

Pro stanovení potřebného množství koksovacího tepla - pro různé materiály bych
doporučoval laboratorní - kelímkové zkoušky.

Tato - úvodní část diplomové práce byla doplněna obrázky a tabulkami v textu,
jejichž uspořádaním i provedením autor prokázal nejen dobrou znalost použitých
kreslících programů, ale i schopnost prezentovaní dosažených výsledků.

Návrh hořáku pro procesní plyn počíná kapitolou 6.4 na str. 28.

Podle zadaných vstupních podmínek je zřejmé, že hořák musí splňovat podmínky
optimalizace spalovacího režimu v širším rozsahu tepelných výkonu, daných jednak
možnými změnami složení, ale i změnami teplot a objemových toků topného plynu.
Tímto se návrh vymyká běžným konstrukcím atmosférických hořáku, které jsou
obvykle stavěny pro stabilní vstupní podmínky.

Hořák byl proto diplomantem navržen tak, aby při jeho provozování byla možná
jednoduchá, kontinuální regulace výtokové rychlosti plynu - pomoci manuálně
ovládané polohy regulačního kužele na výstupu z hořáku, tak i kontinuální regulace
přívodu spalovaciho vzduchu, umožňující optimalizaci hodnoty přebytku spalovacího
vzduchu.

Regulaci spalovacího vzduchu diplomant vyřešil pomocí natáčecích lopatek
umístěných ve dně spalovací komory. Toto řešení umožňuje udělit vstupujícímu
vzduchu i tangenciální pohyb směsi v komoře, podpořit tak promísení vzduchu
s plynem, vedoucí ke zkrácení plamene. V textu logicky zdůvodnil i zvolenou
hodnotu přebytku spal. vzduchu - n = 1,3.

Zadané složení topného plynu bylo bez uvedení jeho vlhkosti. Pro další výpočty
diplomant zvolil předpokládanou vlhkost 3,18%, pro kterou přepočetl zadané složení
suchého plynu. Skutečná vlhkost plynu na výstupu z retorty však bude - s ohledem na
vlhkost použité vsázky zřejmě vyšší ( u uhlí to obvykle bývá 8 + 10 hm. % ).

Pro toto složení jsou pomocí spalovacích rovnic a zvoleného přebytku splovacího
vzduchu stanoveny teoretické i skutečné hodnoty požadovaného množství spalovacího
vzduchu a množství spalin.

Při výpočtu obsahu vodní páry ve vlhkém vzduchu - str. 30, byla zvolena poněkud
vyšší ( než se běžně používá ve výpočtech ), relativní vlhkost vzduchu. Uvedený
celkový tlak vzduchu ve vzorci svědčí, že spalovací vzduch do hořáku by musel být
přiváděn z vetilátoru ( Ap = 100 Pa ), což navrhované konstrukční řešení neumožňuje.

V rovnici pro výpočet parciálního tlaku nasycené vodní páry ve vzduchu došlo
k přepisu správné hodnoty 23,56 na hodnotu 23,66.
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Poznámka o volbě tlaku v retortě ( Ap = 1000 Pa )- při přepočtech veličin - viz. str 33,
je neúplná, měla by být doplněna i o výpočtovou hodnotu barometrického tlaku (
v tomto případě - pb = 98600 Pa ) - a to ještě před uvedeným přepočtem.

V kapitole o mezích zápalností - str. 33 diplomant správně upozorňuje na rozdíly
v literárních údajích publikovaných různými autory. Zvláště je to zřejmé při volbě
t.zv. rychlostních faktorů - při výpočtu maximálních rychlostí.

Při výpočtu adiabatické teploty spalování zvolil diplomant pracnější metodu
postupného přibližování, přestože v diplomové práci prokazuje výborné znalosti
výpočtových i grafických programů. Mohl tak použít jednoduššího iteračního
výpočtu, který nabízí EXCEL.

Vypočtená hodnota adiabatické teploty je do jisté míry poplatná vstupním hodnotám
specifických tepel jednotlivých složek a jejich závislostí na teplotě. Diplomant použil
teoretických molárních hodnot a jejich přepočet na teploty směsí. Při použití reálných
hodnot vychází vypočtená hodnota adiabatické teploty o At = 60 K vyšší.

Při výpočtu adiabatické teploty však z rovnice vypadla hodnota citelného tepla
plynu - označena v obecné rovnici jako qcit. Vypočtená hodnota teploty by pak vyšla
vyšší.

Tím, že diplomant do výpočtu opominul zahrnout citelné teplo plynu, prakticky se
vyhnul nutnosti počítat druhou hodnotu adiabatické teploty pro uvedené vstupní
teploty - t = 600 a 800 K .

S ohledem na následnou volbu pyrometrické účinnosti -npyr = 0,55, (což vzhledem
ke spalování plynu v neizolované komoře zřejmě bude hodnota blízká reálné ),
zanedbání vlivu citelného tepla plynu, ani případné rozdíly ve specifických teplech
nemají vliv na přesnost dalších výpočtů. Vypočtenou reálnou teplotu spalin tsk = 861
K lze tedy považovat za reálnou hodnotu, odpovídající spalování plynu uvedeného
složení s přebytkem spalovacího vzduchu n = 1,3.

Odpovídají tomu i naměřené hodnoty teploty spalin z peletek, v komoře reálného
hořáku, prakticky identické konstrukce, které diplomant spolu se svou kolegyni měřil
a která také prezentuje naměřené hodnoty ve své práci .

Při měřeném obsahu kyslíku ve spalinách 02 :::::19 %, ( přebytek spalovacího vzduchu
n :::::7 -i- 8), se měřena teplota spalin pohybovala okolo hodnoty - tsk :::::220 K. To
téměř přesně odpovídá pyrometrické účinnosti spalování - llPyr = 0,55.

Popis konstrukce a další výpočty hořáku začínaji na str. 37.

3D znázornění hořáku s regulačním kuželem na str. 38, plně objasňuje funkci
regulace výtokové rychlosti plynu a je vhodným doplňkem výkresové části.

ávrh materiálu kužele lze akceptovat, kdy kromě regulačních vlastností bude mít i
stabilizační účinek - při jeho zahřáti nad zápalnou teplotu plynu.

Postup výpočtu regulační polohy kužele při změnách objemového toku plynu vychází
z volené výtokové rychlost plynu.

Výtokový průřez je plochou kolmou na vektor výtokové rychlosti. S ohledem na
vrcholový úhel regulačního kužele je výtokový průřez menší ( cos vrch. úhlu ).

Toto opomenutí tak vede k nižším, vypočteným hodnotám zdvihů kužele.

Při výpočtu zdvihu kužele při vyšším výkonu hořáku diplomant vycházel ze stejné
výtokové rychlosti plynu. To pak vedlo k tvrzení, že kuželem nelze regulovat - byl by
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nad úrovni hořáku, od které je počítán zdvih. Do regulační oblasti by se kužel dostal
volbou vyšší výtokové rychlosti plynu.

Při výpočtu tepelných kapacit složek plynů diplomant uvádí, že se jedná o empirické
vzorce. Správnější by bylo pojmenování regresní vzorce platné v širokém rozsahu
teplot ( s ohledem na použitý řád regresních funkcí ).

Při výpočtu mezí hoření směsi - str. 43, použil diplomant výpočtové rovnice platné i
v oblasti vysokých teplot směsi ( oblast plamene ). Běžně publikováné vztahy platí
pouze při nižších hodnotách teplot směsí a při vysokých nedávají reálné výsledky.

Lze také akceptovat vztah pro výpočet rychlosti hoření, v závislosti na přebytku
spalovacího vzduchu a na teplotě směsi ( jiný se totiž v dostupné - odborné literatuře
nevyskytuje ). Tento vztah byl formulován Fikem z experimentálních výsledků se
spalováním zemního plynu. Lze však předpokládát, že s malými rozdíly bude platný
obecně a především při vysokých teplotách směsí a zřejmě i při vyšších přebytcích
spalovacího vzduchu, než uvádí diplomant.

Pro regulaci spalovacího vzduchu - viz. str 45, diplomant navrhuje konstrukčně
obtižnější, ale strojařsky exelentnější řešení pomocí natáčivých lopatek umístěných do
dna spalovací komory. Konstrukční řešení je zřejmé z 3D zobrazení.

Stanovení úhlu natočení lopatek - viz. str. 46.

Při stanovení sacího vztlaku diplomant opomenul od výšky komory H = 2000 mm,
odečíst hloubku zasunutí hořáku do komory. Ta je podle sestavního výkresu 170 mm.

Opomenul také přičíst i hodnotu tlaku v ústi hořáku. Tu je možno určit z rovnice
změny hybnosti toku plynu na výstupu z hořáku. Tato opomenutí však - vzhledem
k přesnosti dalších použitých veličin, nemají podstatný vliv na přesnost dalších
výpočtů při dané dimenzi hořáku. Vliv by se projevil až při vysokých výtokových
rychlostech a menších výškách spalovací komory.

Hodnota seškrcení průřezu, označena v textu "a" není - hodnotou empirickou. Je
výsledkem experimentálních měření na daném regulačním prvku - v tomto případě
na regulačních klapkách. Protože dostupná literatura neuvádí závislosti odporových
součinitelů pro navržené konstrukční řešení, bylo by potřebné na reálném zařízení
tyto hodnoty odporových vlastností ověřit měřeními.

Výpočet je uzavřen přehledně uspořádanou tabulkou.

Výpočet spalin - str. 48, mohl být doplněn stanovením koncentrací složek spalin a
emisí skleníkových plynů.

V závěru teoretické části se diplomant snaží o formulování rozdílu mezi průběhy
koncentrací plynu v plamen i u zatopeného proudu ( pro které jsou dostupné
výpočtové rovnice) a průběhy koncentrací, ve spalovací komoře, - tedy v omezeném,
prostoru. Při řešení orginálně použil metody, kterou pro šíření imisních koncentraci
v blízkosti zemského povrchu navrhl Sutton, t.j. sčítání koncentrací od reálného a
fiktivního zdroje. Toto řešení však diplomant pouze naznačil v obrázku na str. 52.
V žádném případě však není možno nazvat obrázek obrysem plamene z hořáku. Tyto
průběhy by bylo nutno stanovit pracným sčítáním původních a odražených
koncentrací v jednotlivých průřezech po délce komory.

3 %-tní koncentrace plynu - odražená od stěny komory uvedena v obrázku, by od
délky plamene I = 1,6 m vyžadovala jemnější krok výpočtu.
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V kapitole - měření na hořáku - str. 52 je zřejmě překlep při specifikaci měřených
veličin. Místo oxidu uhličitého mělo být oxidu uhelnatého.

Je však škoda, že v práci nejsou publikovány výsledky měření.

3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých částí dle jejich důležitosti a forma
zpracování, jaká část práce je převzata a do jaké míry lze práci pokládat za dílo studenta):

První část práce se týká stavajícího zařízení pyrolýzní jednotky a nemůže být tedy
původní. Za původní se snad dá považovat 3 D zobrazení některých detailů zařízení a

i přes některé přípomínky, původním mohou být i výpočty zatížení podpor a
tepelných toků v jednotlivých sekcích retorty.

Při návrhu hořáku nelze o původnosti pochybovat. Konstrukce je orginální už ve
vertikálním ustavení hořku vně technologie, ale především v jeho možnosti
optimalízovat spalování plynu v širokém rozsahu vstupních podmínek. Při návrhu
však není řešena problematika přívodu plynu k hořáku. Ta však nebyla předmětem
zadání.

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zásady obsažené v dokumentu
FS_SME_05_003 "Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce", dále chyby a
opomenutí, jejich závažnost, přehlednost a vnější úprava, grafické přílohy, jak práce
odpovídá normám, popř. provozním a bezpečnostním předpisům):

Po formální i obsahové stránce, diplomová práce splňuje rozsah zadané
problematiky.

V práci se neobjevují zásadní chyby. V teoretických úvahách i v praktických
výpočtech lze výše uvedené přípomínky chápat jen jako opomenutí diplomanta. Na
výsledné řešení problematiky tato opomenutí nemají vliv. Co se však práci dá
vytknou jsou pravopisné chyby v textu a některé kostrbaté a nepřesné formulace u
použitých veličin. Tento spíše estetický nedostatek je však plně vyvážen celkovou
úpravou a především vloženými obrázky do textu.

Výkresovou část považuji pouze za informatívní - nikoliv konstrukční. Plně však
vyhovuje k objasnění funkce hořáku a především slouží jako dimenzionální podpora
pro teoretické výpočty. Uvedení rozměrů naopak schází ve více přehlednějších a
funkci objasňujících 3D obrázcích navrhovaného hořáku umístěných přímo do textu.

5. Dotazy na studenta (konkrétní dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbytný bod posudku):

Dotazy k samotné diplomové práci by se měly týkat především výše uvedených
připomínek v hodnocení.

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečných odborných znalostech a
schopnostech studenta, zda práci doporučuje k obhajobě):

Práce splňuje a v někteých částech i překračuje ( snaha o řešení koncentračního pole
v komoře) zadané téma diplomové práce. To svědčí o zájmu diplomanta, zabývat se i
dále danou problematikou. Předpokládám, že práce bude úspěšně obhájena.
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Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
výborně.

V Havířově dne 30.05.2011 ~I L )'/17
podpis oponenta práce
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I 906 - 34/04 I
Jméno oponenta:
bydliště:
školní rok:

Jiří Ševčík
Havířov- Město, Na Nábřeží 13 / 9
2010/2011

katedra: důchodce

Návrh klasifikace diplomové práce

Studenta (-tky) fakulty: fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

pana (í) : Bc. Jan Minář

Téma diplomové práce: Návrh horáku pro procesní plyn

Klasifikace: výborně ~--z l
J-VP"ť-'t 7 } ~1v Havířově 30.5.2011
podpis oponenta

------------------------------------------------------------ odstři hněte -------------------------------------------------------------------

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

fakulta --'s=-:t::....:ro:.LjnC'-í'---- _ Katedra energetiky

Poř.č.

Os.č.

Zúčtovací doklad k oponentskému posudku

Studenta (-tky) :

Jméno oponenta, titul:

stát. příslušnost: místo nar.(u cizinců):

zdravotní pojišťovna:

adresa bydliště:

zaměstnavatel:

______________ roč.: ___ škol. rok:

_______________ nar.:

rodné č.:

PSČ--------------------

pobírá důchod (ANO/NE) : ne datum: --------------
jaký (starobní, invalidní, předčasný ... , atd.)

číslo účtu (pro zaslání odměny) _

Dohoda o provedení práce je uzavřena na období od do---------
Počet odpracovaných hod.: sazba: Kč/hod.
Zaměstnanec souhlasí s použitím osobních údajů obsažených v této dohodě pro plnění povinností za-
městnavatele, které vyplývají z právních předpisů a mají souvislost s pracovním poměrem k VŠB-TUO

V dne---------------------
podpis pracovníka

Žádáme Vás o vyplnění tohoto formuláře ve všech kolonkách a jeho vrácení na katedru uvedenou
v horním rohu!

Vedoucí katedry:

Tajemník fakulty:

Děkan fakulty:

Zdroj:

BruUo odměna: Kč

Kód MZD:

Předáno MÚ dne:

Za pers. odd.:

I klas dp.dot I


