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DIPLOMOVÁ pnÁcB:
Bc. patik Lenoch _ Reologické vlasbosti natěrových hmot pouŽÍvaných v automobilovém

průmyslu

V předložené diplomové praci je zalímaťym "pů*F. spjato vysoko\lské vzděláváni

,tnd*tu s potřebami u proit".uiito,r}i*jrti průmyslové sfery. Toto propojení je ŽáAotrcím

směrem rrňoj" "eaY,úx*" 
a vnžití v,ýsledkrl tak jak je nyní podporováno řadou stánúch

institucí zabyvajicích se těmito aktivitami.
Tato prace Š" Áav"azkoumriním reologických v|astn9ryí, pro poyrclov9u úpravu karoserií,

průmýslově použiáý.h vodou řediteřných 
"nátěrových 

hmot. Předmětem hodnocení bYl

standardní vzorek basecoatu" používaný ve Škoda Auto, bez a s Přídavkem butYlglYkolu,

dimethylethanolaminu" n_buúnofu, ethýhexanonq reologického aditiva RCA, Thickeneru,

Croni cleanu a vzorek po zrrrrnutí. Porovnány byly basecoatY od dvou dodavatelŮ (BASF,
ppc) a bylo provedeno koníolní měření u použivaných plničů. Vedle měření viskozitY bYl

aeb'studóvan prauJn tokových a viskozifuích ldivek vávislosti na rŮzných smYkových

rychlostech poáoci geometió válec/váec a kužeUdeska. Step testem b/a_zjiŠťována rychlost

.Óg.rr".u". struktury-nanašeného materiálu, vytvrzené nátěry byly podr9beny mechanickfu

Á*ao, jako odóhosti nátěrového filmu úderu kamenem, pŮsobení vodního PaPrsku a

mřížkovému tesfu. k identifikaci odpěňovače byl vyržit i plynový chromatograf, k toml

používané měřící sa_tronv pomráhají j'ř reologicťým mďením kontolova| nalézt a odstanit

negativní vlivy v r"".ptoĚ barvY á předchráeet tk_ nroblémům ve výrobě, kter,.ýrni jsou

přJdevším nesprávně nalakované karoserie vykaanjícínetovnoměrné nalakovánÍ, nedokonalé

slití nátěrove nmotY,její podtélcíní případně nedostatďné přilnavosti jednotlivých nátěrových

vrstev apod. přid;á 
"áiti"a 

měla ne;vitsi vliv na konzistenci, která se u jednotlivých vzorkŮ

velmi lišila, to mělo vliv na jejich viskozifu, tokové a thixotopní vlastnosti zustalY téměř

nezrněněny.
V teoretické črfuti diplomové práce je, se detelnými značnými znalos&ni, WstiZne a Přehledně

popsfura p-ur.*uáú ďoání, řormulace, aplikace a reologiclcých vlashosť vodou

ředitelných nítěrových hmot. Úprava, váled á přehlednost práce jsou na vebni vYsoké

urovni.'Z6véry uěininé diplomaniem, které vychiai z jeho nalosti řeŠené ProblematikY, jsou

logické a správné. zvo\eiý posfup řešení ,Ádá"í nashromráždil řadu výsledkŮ" 6977 nimiŽ

bude moáré hledat datsi sóuvislosti, navázat na ně a zvětšit tak ještě více praktický přinos

práce pro oblast povrchových úprav v automobilovém průmyslu.

K pfudtoženému textu mám jen drobné připomínlry:
str. 23, prosím vysvětlit wíaz,osmetivosť'

- str. 29, (ne)newtonské nebo (ne)newtonovské

- str. 40, pro dynamickou i kinematickou viskozitu pouŽito oznaČení { ?
- st.45, měření nebo stanovení sušiny
_ st. 60 adáIe,u většiny obrázků je na ose y v legendě více symbolŮ, neŽ je lďivek

- sh. 75, objewje se test stékavosti, prosím vysvětlit

Celkově hodnotím diplomovou práci stupněm:
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