
Hodnocení diplomové práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Oponenti: Ing. Filip  Ovčačík, Ph.D.
Téma: Návrh využití bioplynu z čistírny odpadních vod prostřednictvím

kogeneračních jednotek
Verze ZP: 1
Student: Bc. Martin Konderla

1. Dosažené výsledky
ředložená diplomová práce se zabývá možnosti využití energie bioplynu z čistírny odpadních vod.
Toto téma představuje řešení aktuálního problému, protože bioplyn z ČOV představuje obnovitelný
zdroj paliva, který je nutno využít jednak s ohledem na možnost úspory fosilních paliv, jednak proto,
že únik bioplynu do atmosféry by představoval nebezpečí s možným vznikem výbušné koncentrace,
jednak s ohledem na obsah metanu, který je brán jako skleníkový plyn. Význam tohoto tématu
podtrhuje množství provozovaných čistíren odpadních vod v ČR.

2. Problematika práce
V práci je provedeno porovnání dvou možných typů kogeneračních jednotek, a sice jednotky s
pístovým spalovacím motorem a jednotky s plynovou mikroturbínou s regenerací tepla spalin.
Hodnoty pro jednotku s pístovým spalovacím motorem byly vzaty z firemních údajů, jednotka s
mikroturbínou byla řešena početně. Práce je doplněna porovnáním ekonomiky obou řešeni a může
sloužit jako studie pro přípravu projektové dokumentace konkrétního řešení.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval po celou dobu velmi samostatně, konzultace si domlouval podle potřeby a vždy na
ně chodil s konkrétními dobře připravenými dotazy, práci dokončil s velkým časovým předstihem.

4. Formální náležitosti práce
Práce plně odpovídá zásadám pro zpracování diplomových prací Fakulty strojní, vnější úprava je
dobrá, ve výjimečných případech se objevily překlepy, případně nepřesné formulace (str. 16 – u
paroplynového cyklu je účinnost 55 %, nebo 45 % jsou ztráty). Jako přílohy jsou uvedena schémata
technologie pro obě varianty kogeneračních jednotek a výkres rekuperativního výměníku spaliny
voda.
Jako formální nedostatek je možno uvést, že na výkrese není uvedeno, o jaký výměník se jedná a není
naznačen směr prodění jednotlivých médií ve výměníku. Další formální nedostatek je nejednotný
způsob psaní jednotek.

5. Dotazy na studenta
Uvádíte, že spalovací turbíny mají nižší hlučnost a příznivější emisní hodnoty. Čím je to dáno?
Na straně 52, v tabulce 7 je uvedena stejná výroba elektrické energie pro obě jednotky při stejném
počtu provozních hodin. Jmenovité výkony jednotek jsou ale rozdílné. Je to správně?
Bylo by jednotku s mikroturbínou provozovat bez plynového kompresoru.
Jak se změní celková účinnost mikroturbíny s regenerační tepla spalin a bez ní a jaká vychází celková
účinnost kogenerační jednotky s pístovým spalovacím motorem.
Existuje výrobce mikroturbín v ČR?

6. Celkové zhodnocení práce
Předložená diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu, student prokázal schopnost
samostatně řešit konkrétní technický problém a hluboké znalosti v oboru. Práci doporučuji k
obhajobě.
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