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1. Zhodnocení prubehu, výsledku a splnení cílu práce

Cílem diplomové práce Lukáše Rambouska bylo studium iniciace nitkové koroze

pod ruznými organickými povlaky a jejího zamezení pomocí antikorozních pigmentu:

zinkového prachu a chromanu zinecnatého.

Posluchac v první fázi provedl literární rešerši týkající se jednotlivých typu koroze

a faktoru, které ji ovlivnují. Je popsána obecne koroze kovu a typy protikorozní ochrany.

Posléze se autor venoval popisu nitkové koroze, faktorum ovlivnujících její vznik,

mechanismu vzniku a zpusobu jejího vyhodnocování. Záver teoretické cásti je venován

strucnému popisu použitých pojiv.

Ve druhé fázi rešení se již posluchac venoval experimentální práci. Ta zacíná

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

iniciace nitkové koroze a merení jednotlivých fyzikálne-chemických parametru

organických povlaku. Autor zkoušel vyvolat nitkovou korozi pod osmi typy organických

pojiv (alkydy, epoxidy, PUR) na dvou podkladech (ocel a hliník) ctyrmi možnými

zpusoby.

Výsledky a diskuse jsou obsahem záverecné cásti diplomové práce. Byla získána

pomerne obsáhlá rada zajímavých výsledku k nepríliš známé a zkoumané problematice.

Práce koncí záverem a seznamem použité literatury.



2. Pripomínky

a) Nedostatecná specifikace nekterých surovin: Bayhydrol, zinkový prach a chroman

zinecnatý.

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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