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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

         Práce hodnotí zajištění bezpečnosti při výrobě formalínu. Součástí práce je popis 

technologie a klasifikace nebezpečných chemických látek a použití selektivní metody pro 

zařízení vyžadující QRA. Závěrem jsou modelovány úniky metanolu z potrubí a následky 

možných havárií pomocí programu ROZEX. Předložená diplomová práce odpovídá zadání 

v plném rozsahu. 

 

 

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

          Struktura diplomové práce chronologicky řeší vlastnosti surovin, pomocných látek a 

produktu, popis probíhajících chemických reakcí a technologický postup výroby. Následuje 

posuzování rizikových částí technologie a použití selektivní metody pro nejvýznamnější 

zdroje rizika. Závěrem jsou zhodnoceny výsledky a zpracování dopadů úniku metanolu 

z potrubí programem ROZEX. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

         Diplomová práce vhodně rozvíjí hodnocení rizik výroby formalínu.  

 

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

         Úvodem kapitoly č.5 uveden tzv. Formox proces. Technologie výroby formalínu byla 

v 70. letech minulého století zpracována inženýrskou organizací Chemoprojekt Praha. 

Formox proces je světově registrovanou značnou celé technologie Švédské firmy Perstorp 

Speciality Chemicals, AB a v určitých parametrech se liší od původní technologie 

Chemoprojetku Praha. Jedná se především o odlišný způsob odvodu reakčního tepla. V roce 

2008 byla provedena modernizace linky č.2 vedoucí k přiblížení se k technologii Formox.  

V kapitole 5.2 je popisován technologický postup pro původní, tedy nemodernizovanou, linku 

č.1, kde je metanol nastřikován ve dvou sekcích při koncentraci do 7,5 obj.%. Na 

modernizované lince je ovšem metanol nastřikován ve čtyřech sekcích a koncentrace je 

zvýšena až na 10 obj.%. Z hlediska bezpěčnosti provozu je proto účelnější hodnotit rizika 

právě na lince č.2. Blokové schéma na obrázku 2. správně vyznačuje nátřik metanolu 

za turbodmychadlem (využité kompresního tepla), ale větší podíl je nastřikován do sekce 

výparníků, což není vyznačeno. 

Formalín nelze odtahovat v koncentračním rozmezí 35-65%, jak je uvedeno v téže kapitole. 

Docílení koncentrace 65% by bylo obtížné už jen pohledu stechiometrie reakce. 

 

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 

         Nové poznatky vyplývají z výběru metody hodnocení rizika spojených s výrobou 

formaldehydu, která doposud nebyla na tuto výrobu aplikována.  

 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

         Studijní prameny se z velké části opírají o interní dokumentaci firmy DUKOL, popř. 

webové stránky a odkazují se na legislativní požadavky. Ze seznamu doporučené odborné 

literatury je uveden pouze Guidelines for Chemical Quanitative Risk Analysis. Práce takového 

rozsahu by se mohla opírat o větší množsví odborné literatury. Anotační zápis použité  

literatury nesplňuje uzančně daná kritéria.  

 

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

         V kapitolách 4.1 a 4.2 by bylo přehlednějí porovnat starší i nové klasifikování látek 

formou tabulky ve dvou sloupcích. Mapové zpracování představuje určitou nehomogenitu, ve 

většině případů není zřejmé měřítko. Detailní schéma výroby formalínu (obrázek 5) a schéma 

potrubí metanolu a formalínu (obrázek 6) jsou de. facto shodná. Rovněž číslování obrázků 

v textu neodpovídá seznamu v kapitole 10.  

 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

         Práce bude sloužit k doplnění a upřesnění Bezpečnostní zprávy společnosti DUKOL 

Ostrava, s.r.o. 

 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

     Formalín skladovaný v adjustačních zásobnících H33A-D může obsahovat až 10% 

metanolu, přičemž koncentrace formalínu je 37%. Spadá do HK 3. třídy nebezpečnosti, jak je 

uvedeno v tabulce č.1? 

 

 



10.Práci hodnotím:  

    zde uveďte hodnocení diplomové práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 

        velmi dobře 

      

 

 

 

 V Ostravě    Dne      9.5.2011   

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 


