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Studium vlasfirostí organických povlakŮ s
obsahem Polyanilin/diethylfosfitu jako antikorozrúho pigmentu

Cílem této práce byla příprava soli polyanilinu, a její úprava diethylfosÍitem. Touto
úpravou byla získána vodivá forma polyanilinrr, potyanilinová sůl DEPřYPANI, kíerá bYla
ofit" jako antikorozní pigment při OKP : 8, 4, 8 a l2o/o v nátěrových hmotach na bá,r:i
"l
epoxidové pryskyřice CU-S Epoxy 2tOX75, epoxy-esterové pryskyřice Worlée DUR D46, a
aikydových p.y.kyri. cH-S SU 671 W 60, CH-S TU 497 X 55. Jako referenční vzorky byly
připraveny natěrove hmoty se suříkem, fosforečnanem zinečnatým a plnivem na bázi
křemřitanu ve výše uvedené epoxy-esterové pryskyřici.
U použrfých pigmentů byla stanovena měrná hmobrost, olejové ČÍslo,KOKP, PH a
yýluhů, téžobsatr vodorozp#ných l&ek. Na slde, oceli a PE folii bYla
vodivost
"**"n
hodnocena mechanická odolnost nátěrů (úder, ohyb, hloubení), dále pak twdost, adheze;
MEK test a lesk. Zkor+zrúch zkoušek byly po+ržity zrychlené metody v selré ftlLza,- SOz a
korozní úbytky ve vodných výluzích.
Jak j€ t}vede§o v peělivě a@obrrě zpracovmé teoretieléčásti, polymeryisou běŽně
nevodivé a používajíse jako elektrické izolanty. Exisfují však i vodivé polymery, kíerév sobě
spojqií eteltrieké-cholaílútypické pre polovodiče * nrateriálo.vé vlastnesti potyrns<Ů,
urnózrujicí jednoduché zpracóvání. Mohou měnit svou shrktunr, atedy isvé $zikrální
vtasg1csti. p-reOponaae*pro effitric&ou vodivost je kon$rrgovaný systém dvojnýeh vaePb
a přítomnost nositelů nrábóje, které zprosťedkovávají jeho transport po řetězci. Elekfrická
vódivost této skupiny polymeru je srovnatelná s vodivostí anorganických polovodivých
materiatů.

Získánabyla řada qýsledků, mezi ťlmjžbude možréhledaí da]šísouvislosti a jak diplomant
spráxrĚ u-vedl v ávěrech, bude vhodné sous§edit se především na oblast do OKF = &oÁ
ĎpptypeNl, ve které zkoumaný pigment může,především v epoxidové pryskyřici;
kďrrrovarlrtasickýr*anrikorozrÉrnpignnentům. Zvéšíse tak ještě praktický přinos práce Pro
oblast korozní ochrany materiátů. Úprav4 vďrled, přehlednost a především rozsah práce jsou
na velmi vysoké urovni.

K předloženému textu mám jen drobné připomínky:
* §tf. 43: mábýtpďrně,,olejové ěí{o"
Plastorit M je spíšeplnivem

-

str.46: chybí funkce Dehydrarnr 1293
str. 74: uveďenadistribuce velikosti čiástic, kterého pigmentu
str. 80: stanovení zasaditosti, opravdu použitímNaCl

Celkově hodnotím diplomovou práci stupněm:

- výborně
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