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Predložená diplomová práce se zabývá porovnáním antikorozních vlastností termicky

syntetizovaných jádrových pigmentu na bázi kremicitanu s obsahem wolframanu a prvku Ca, Zn

a Sr.

V úvodu literární rešerše je krátce nastínen mechanismus koroze kovu. V dalších

cástech jsou popsány typy antikorozních pigmentu a kremicitanových plniv.

Z kremicitanu (muskovit, woflastonit, kaolín a mastek), oxidu wolframového, oxidu

zinecnatého, uhlicitanu vápenatého a uhlicitanu strontnatého byly termickou syntézou

pripraveny antikorozní pigmenty. Z takto syntetizovaných pigmentu, z použitých jádrových

pigmentu a z komercního pigmentu Shieldex byly pripraveny náterové hmoty s 10%ní OKP.

Jako pojivo byla použita epoxyesterová pryskyrice. Náterové hmoty byly naneseny na ocelové

panely a sklo. Po zaschnutí byly náterové filmy podrobeny bežným fyzikálne-mechanickým

zkouškám: stanovení tlouštky, stanovení lesku, odolnost pri ohybu, odolnost hloubením,

stanovení tvrdosti a stupne prilnavosti.

Pripravené náterové filmy na ocelových podkladech byly po dobu 768 hodin podrobeny

zrychleným korozním zkouškám s kondenzací vodní páry, s kondenzací vodní páry za

prítomnosti par S02 a kondenzací vodní páry za prítomnosti roztoku NaCI. Dále byly provedeny

zrychlené ponorové zkoušky dle Machu a Shiffmana. Výsledky byly vyhodnoceny podle

príslušných norem ASTM.

U všech pigmentu byly stanoveny následující fyzikálne - chemické vlastnosti: spotreba

oleje, merná hmotnost, KOKP, pH a vodivost vodného výluhu, obsah vodorozpustných látek,

korozní úbytky ve vodných výluzích, morfologie a rentgenová difrakcní analýza.

Z výsledku zrychlených korozních zkoušek lze vyvodit záver, že v drtivé vetšine prípadu

prispela modifikace ke zlepšení antikorozní úcinnosti.

Práce je sepsána velmi prehledne vcetne všech formálních náležitostí. Celková grafická

úprava je provedena velmi vkusne. V práci jsem našel nekolik preklepu napr. slovo

"difrakrofnetr" místo difraktometr na str. 52, "rengenová" místo rentgenová v príloze, a "V



obouch prípadech" na strane 82. V práci mi dále chybelo nejaké stanovisko k praktickému

, využití získaných výsledku. Kladne hodnotím množství obrázku neskenovaných filmu po

korozních zkouškách.

Diplomovou práci Radky Jiricové doporucuji k obhajobe a navrhuji hodnocení velmi dobre.
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