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plynných produktů hoření vybraných organických látek

A)  Zvolené téma bakalářské práce, její aktuálnost a struktura

Bakalářská práce se zabývá metodou molekulové absorpční spektrometrie

v infračervené  oblasti  a  metodou  hmotnostní  spektrometrie  v proudové  trubici

s vybranými   ionty   a  jejich  aplikací  na  studium  plymých  produktů  hoření.

Vybrané téma je  velice  cemé  a aktuální  s ohledem na závažnou problematiku

znečišt'ování ovzduší lokálními topeništi při spalování tuhých paliv.

Práce  se  skládá  z teoretických  úvodů  a  popisů  instrumentace  pro  obě

uvedené  metody  a následuje rozbor výsledků.  Práce je  členěna přehledně  a je

doplněna   řadou   velice   názomých   spekter.   Rozsah   citované   literatury   (19

citovaných  prací) je  poněkud  skromný  vzhledem  k probírané  tématice,  ale je

založennaněkolikapředcházejícíchpracích,napřehledovýchčláncíchaknihách,

zahmujících daný obor.

8)  Cíle bakalářské práce a jejich naplnění

Cíle a motivace práce jsou jasně uvedené hned v úvodní kapitole. Těžiště

celé  práce  je  porovnání  výsledků  analýzy  produktů  hoření  dřeva  a  molitanu

pomocí vysoce rozlišené  infračervené spektrometrie s Fourierovou transfomací

a   pomocí   hmotnostní   spektrometrie   v proudové   trubici   s vybranými   ionty.

Takže  hlavní  cíl  práce  byl  ve  zvládnutí  teorie  a  experimentu  obou  metod  a

v interpretaci jejich výstupních dat pro konkrétní úlohu.

C)  Zvolené metody práce

Zvolené  metody  práce  byly  závislé  na  cílech  práce  a  především  záběru

z hlediska použitých experimentálních technik a přístrojového vybavení. Protože

se jednalo  o  špičkové  náročné experimentální aparatury, tak z toho  vyplývá,  že

studentka  musela  zvládnout  práci  po  metodické  stránce  na  vysoké  odbomé

úrovni.



D)  Výsledky práce

Výsledky  práce jsou  zpracovány  a  diskutovány  v několika  závěrečných

kapitolách.  Ze  shmutí  výsledků je  zřejmé,  Že  studentka  v  velké  míře  přispěla

k databázi  vysoce  rozlišených  infračervených  spekter  týkajících  se  produktů

hoření,  provedla řadu původních měření a vyhodnotila výhody a nevýhody obou

metod.

K výsledkové části práce nemám žádné zásadnější připomínky. Mám jen několik

dotazů spíše obecnějšího charakteru:

1.   Proč jste si vybrala za testovací vzorky právě dřevo a molitan ?

2.    V experimentu s FT-IR jste použila rozlišení  0.02  cm-`.  Je toto rozlišení

dostatečné  pro  prováděné  studie  a  jaké  efekty  ovlivňují  nastavované

rozlišení ?

3.   Řada    molekul    jako    fomaldehyd,    acetaldehyd,    ethylen    aj.    byly

detekovány  oběmi  metodami.  Dala  by  se  zrealizovat  měření,  která  by

umožnila vzájemnou kvantitativní kalibraci obou metod ?

E)  Závčrečné vyjádření

Na  základě  podrobného  posouzení  předložené  bakalářské  práce  mohu

konstatovat,    Že    studentka    prokázala    všechny    předpoklady    a    doporučuji

bakalářskou práci k obhajobě.

V Praze, dne  6.6.2008

Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.

(Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
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