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1. Dosažené výsledky
Úkolem praktické části bakalářské práce bylo navrhnout ORC cyklus k využití
entalpie spalin o teplotě 150°C na bioplynové stanici Pustějov. Bylo v práci prokázáno, že tepelný
výkon spalin je v místě za integrovaným zdrojem a za odběrem fermentoru na bioplynové stanici pod
hranicí využitelnosti, především z důvodu teploty spalin a omezení rosným bodem. Za těchto
podmínek je využití entalpie spalin zcela prodělečné. Dalším důležitým zjištěním je potvrzení, že
stávající využití odpadního tepla spalin za kogeneračními jednotkami integrovaným zdrojem je zcela
na místě.

2. Problematika práce
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení využití energetického potenciálu
spalin o teplotě 150°C, které jsou vypouštěny do okolí v bioplynové stanici za nově provozovaným
integrovaným energetickým zdrojem. Dále byla diskutována vhodnost zařazení ORC jednotky a
návrh možných technických řešení. Výslednou činností byla snaha studenta o zefektivnění účinnosti
transformace entalpie spalin na elektrickou energii.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student pracoval samostatně a navštěvoval řešitele úkolu "Výzkum a vývoj integrovaného zdroje pro
bioplynové stanice s vyšší účinností výroby elektřiny s možností kogenerace", tj. VÍTKOVICE
POWER ENGINEERING a.s. Zde se seznamoval s teorií transformace energie, výrobními postupy,
materiály, lidmi, ... Časté konzultace s vedoucím práce byly samozřejmou částí jeho práce.

4. Formální náležitosti práce
Proti formální úrovni práce nemám žádné připomínky, neboť vysokou kvalitu této práce nemohou
žádným způsobem ovlivnit.

5. Dotazy na studenta
U obhajoby by bylo vhodné provést rozpravu na téma:
Bylo by ekonomicky výhodné realizovat ORC cyklus postavený za fermentory bioplynové stanice
místo integrovaného energetického zdroje, na kterém se při výzkumu podílela katedra energetiky FS
VŠB-TU Ostrava?

6. Celkové zhodnocení práce
Student splnil všechny požadavky stanovené v zadání práce a proto ji doporučuji k obhajobě před
komisí pro SZZ.
Hodnotím ji - výborně -.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 21.05.2015 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.


