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1. Zhodnoceni prubehu, výsledku a splnení cílu práce

Cílem diplomové práce A. Caletkové byla príprava termicky stabilních

antikorozních povlaku s obsahem zinkferitu pojených methyl-fenylsilikonovou pryskyricí a

jejich charakterizace pomocí analytických testovacích metod bežne používaných

v prumyslu náterových hmot a pigmentu. Dále otestovat pripravené náterové hmoty na

antikorozní úcinnost v solné a kondenzacní komore a porovnat vliv technologie prípravy

pigmentu na ochrannou úcinnost organického povlaku. Nedílnou soucástí práce je príprava

tenkých vrstev zinkferitu pomocí pulzní laserové depozice a jejich vyhodnocení pomocí

rentgenových metod a korozní zkoušky tenkých vrstev v korozních komorách.

Posluchacka v první fázi provedla literární rešerši týkající se jednotlivých typu

koroze a faktoru, které ji ovlivnují. Posléze se venovala popisu ruzných druhu

antikorozních pigmentu a protikorozní ochrane kovu organi.ckými povlaky. Záver

teoretické cásti je venován pulzní laserové depozici.

Ve druhé fázi rešení se posluchacka venovala experimentální práci. Ta zacíná

popisem použitých chemikálií a prístrojového vybavení, na který navazuje popis metod

prípravy zinkferitu z ruzných typu surovin, stanovení a<merení jednotlivých fyzikálne

chemických parametru pigmentu, náterových hmot a organických povlaku. Zvláštní
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kapitola je venována zkušebním postupum hodnocení neprímých a prímých korozních

zkoušek.

Výsledky a diskuse jsou obsahem záverecné cásti. Práce koncí záverem a

seznamem použité literatury.

2. Pripomínky

a) Nebyla provedena charakterizace pigmentu - rozdelení velikosti cástic (napr. laserovou

difrakcí) nebo alespon jemnost trení na grindometru.

b) Na strane 112je chybný popis obrázku 4.7.

c) Seznam literatury není uveden v souladu s príslušnou normou.

3. Celkové zhodnocení práce

Výsledky práce svým obsahem naplnují cíle disertacní práce. Pri rešení úkolu práce

bylo použito odpovídajících metod zkoumání, které jsou ve velké vetšine normované a

v lakarském prumyslu používané. Vnejší úprava a formální náležitosti práce jsou na

požadované úrovni, práce je prehledná a dobre clenená.

4. Záver

Predloženou diplomovou práci klasifikuji: "výborne".
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