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1. Zhodnocení prubehu, výsledku a splnení cílu práce

Cílem diplomové práce Denisy Vlckové bylo studium termické a chemické

odolnosti pigmentovaných náterových hmot na bvázi silikonu.

Posluchacka v první fázi provedla literární rešerši týkající se jednotlivých typu

silikonových sloucenin se zamerením na jejich vlastnosti, vlastnosti vzniklých filmu a na

kombinaci s jinými typy pojiv. Je popsána obecne koroze kovu a typy protikorozní

ochrany. Posléze se autorka venovala popisu použitých pigmentu.

Ve druhé fázi rešení se již posluchacka venovala experimentální práci. Byly

pripraveny dva pigmenty (zinkferit a perovskit) a bylo vybráno dalších šest pigmentu

komercne vyrábených. Byly pripraveny náterové hmoty o OKP 5 % a 15 %. U pigmentu

bylo provedeno stanovení hustoty, olejového císla, obsahu vodorozpustných látek, pH a

gravimetrických korozních úbytku ve vodných výluzích. U náterových hmot bylo

provedeno stanovení fyzikálne-chemických vlastností, jako jsou pH a gravimetrické

korozní úbytky ve vodných výluzích. U povlaku byla stanovena tvrdost, adheze k

podkladu, odolnost úderu, odolnost hloubení a odolnost ohybu. Ocelové panely

s nanesenými povlaky byly zkoušeny v kondenzacní komore, solné komore a komore

s SOl.



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

obsáhlá rada zajímavých výsledku týkající se termicky odolných náterových hmot. Práce

koncí záverem a seznamem použité literatury.

2. Pripomínky

Nemám pripomínky.

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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