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Cílem této diplomové práce bylo syntetizovat a porovnat antikorozní úcinnost pigmentu

na bázi kremicitanu obsahující prvky Sr a Ca.

literární rešerše v teoretické cásti se prevážne zabývá podrobnou charakteristikou plniv

a pigmentu na bázi kremicitanu. V rešerši je krátce vysvetlen mechanismus koroze kovu,

obecne jsou popsány typy antikorozních pigmentu a je zde uvedena charakteristika

epoxyesterových pryskyric. Velmi kladne hodnotím množství citovaných zdroju.

Termickou syntézou byly pripraveny kremicitanové pigmenty modifikované prvky Sr a

Ca. Z techto modifikovaných a nemodifikovaných pigmentu a plniv byly pripraveny náterové

hmoty s 10%ní OKP. Jako pojivo byla použita komercne dostupná epoxyesterová pryskyrice.

Náterové hmoty byly naneseny na ocelové panely a sklo. Po zaschnutí byly náterové filmy-
podrobeny standardním lakarským fyzikálne-mechanickým zkouškám: stanovení tlouštky,

stanovení lesku, odolnost pri ohybu, odolnost hloubením, stanovení tvrdosti a stupne

prilnavosti.

Pripravené náterové filmy na ocelových substrátech 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 a plniv byly stanoveny tyto 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 testu v kondenzacní komore lze konstatovat, že

modifikace prispela k vyšší antikorozní úcinnosti. V kondenzacní komore s parami S02 byla

sledována zhoršená antikorozní úcinnost po modifikaci ve 4 prípadech. V solné komore byla

antikorozní úcinnost zhoršena dokonce v 8 prípadech - prevážne u modifikací SrO.



Práce je sepsána velmi prehledne vcetne všech formálních náležitostí. Autor se dopustil

nekolika pravopisných chyb: "Schladnutf' (str. 57) místo zchladnutí, "brždena" (str. 48) místo

brzdena, v príloze uvedené "rentgenové spektrum" místo "rentgenové spektrum" a výraz

"Iiteratura", uvedený v obsahu práce.

V záveru práce na str. 97 má být místo "...nátery termicky upravené ... " nejspíše: nátery

obsahující termicky syntetizované pigmenty. I pres fakt, že autorem získané výsledky

z korozních zkoušek lze interpretovat velmi obtížne, mohly být v záveru shrnuty více

komplexneji, vzhledem k tomu, že ne vždy modifikace prispela k lepší antikorozní úcinnosti

pigmentu.

I pres radu pravopisných chyb a neurcitému záveru doporucuji diplomovou práci Davida

Šímy a navrhuji hodnocení ješte velmi dobre.
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