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Zísady pro vypracování :

Kompresorová stanice obchodní společnostiŽDB, a.s., závod ,,Drátovny.. bude s ohledem na staŤí
stávajících kompresorťt, špatnou separaci oleje z vyrobeného vzduchu a poruchovost zaÍízení
rekonstruována. V kompresorové stanici je umístěna jedna kompresorová jednotka V5 _ 1 10L, jedna
kompresorová jednotka V5 _ 90L a jeden náhradní pístov;f kompresor 3 DSK 350. v dnešní době se
prŮměrná denní qfroba vzduchu pohybuje od 55 tis.m3 (zimní období) do 35 tis.m3. Y závérečné práci
proved'te návrh osazení nové kompresorové stanice kompresory, které nejlépe vyhovující souěasnému
provozu' rozkreslete rozhoduj ící vzly potrubního systému stávající kompresorové stanice ooDrátovnyoo,
pŤívodní potrubí od stěny kompresorové stanice ke vzdušníku a rozdělovač stlaěeného vzduchu do provozri

,oDrátoven... Součástí závěrečné práce bude i vsfupní rozbor qfhodnosti resp. neqfhodnosti současného
umístění kompresorové stanice ajejí pŤípadné pŤemístění do prostoru,,Neutralizaceoo tj. mimo souěasn;f
areá| a vyhodnocení provozního měŤení v trvání cca l4.ti dn systému stlačeného vzduchu, včetně návrhu a
optimální provoz za státvaiicích podmínek.
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Formální náležitosti a rozsďt diplomové ptáce stanoví pokyny pro vypracování zveŤejněné na webovych
stránkách fakulty.
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