
Hejduková Lenka

Posudek vedoucího

Bakalái"ka Lenka HejdukovÚ vypracovala diplomovou prÚci pod nÚzvem "Vlastnosti

organick}'ch povlakÚ s obsahem kalcinovaného kaolínu -mullitu".

Diplomantka r'dí ve své diplomoví práci vl:1stnosti ka1cínovaného kaolínu - rnullitu

v nátC'rových hmotách. Kalcinovan)' kaolín patrí mczi prírodní plniva casto využívané

v prumyslových oblastech. v soucasné dobe jsou zkoumÚny jeho vlastnosti v oblasti aplikací

náterovÝ'ch hmot na kovy, Stanovení fyzikálních vlastností prípraven}'ch povlakÚ a vrstev by

melo pi"inést odpovédi na hldu otÚzek, t}'bjící se pi'-edevším Úcinné l)ptimální OKP, Dalším

cílem prÚce je porovnat vlaslnosli vrstvy vytvoknt PLD s obsahem kaolínu a vrstvy

s kaolínem klasicky dispergovan)'m, z:iistitjejí bariérové vlaslnosti v korozním testu.

Diplomantka v první cásti práce provedla literární rešerši se zamerením plniva,

kaolíny a vlastnosti kaoJínÚ v náterových hmotách. Pro splnení cílli diplomové práce vzorky

kaolínu charakterizovala pomocí metod rozšíren}'ch v l)boru surovin pro náterové hmoty.

" V další fúzi p,'ipravila modelové náterové hmoty obsahující testovuné kaolíny v i'ade s

rostoucími hodnotami OKP, a to ph OKP=5, 10.20. popr. 30%, J

Je snahou této diplomové práce, aby získané v)'sledky pr"jl1esly význam pro v)/robce

náterov)'ch hmot pi'i optimalizaci svých v)Tobkll.

Studentka téma práce po teoretické stránce i-ešila l)(lpovedne a peCJive. experimentální

práci v laboratori zvládla samostatne. Po gratícké í jazykové stránce JC diplomová práce

vypracována na vysoké Úrovni.

Diplomovou práci hodnotím známkou

V Pardubicích 20.5 2009 prof. Ing.Petr Kalenda, CSc.
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