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1. Problematika práce:

ŘeŠitelem diplomové práce byl student Fakulty strojní VŠB-technické univerzity ostrava, Katedry
mechanická technologie. Vedoucím diplomové práce by| Ing. René Siostrzonek, Ph.D., odborný
asistent Katedry mechanické technologie. Zadáním práce bylo prostudovat problematiku žárového
zinkování a speciálně problematiky předúpravy povrchu před žárovým zinkováním a navrhnout
metodiku hodnocení ÚČinnosti, případně ekonomiky provozu a vlivu na životní prostředí jednotlivých

o .ózpúsobú předúpravy povrchu před žárovým zinkováním.

Cílem práce bylo porovnat dnes dostupné přípravky pro odmašťování povrchu výrobkŮ před žárovým
zinkováním, zjistit jejich účinnost, ekonomiku a ekologičnost procesu při ie3ich používání.

Pro splnění zadání práce bylo nutné se nejdříve seznámit s technologií žárového zinkování a podrobně
se zaměřit na jednotlivé kroky procesu chemické předúpravy povrchu před žárovým zinkováním,
speciálně na odmaŠťování. Bylo nutné také umět vyhodnotit kvalitu odmaštěného povrchu.

Po seznámení se s textem diplomové práce musím konstatovat, že v experimentální částí práce,
hlavně v části ,,zkoumání vzorkŮ z provozních podmínek" chybí text = chybí komentáře a vysvětlení.
Velice Často je uvedena jen velice strohá informace, na základě které neníjasné, zda -li se týká jen
urČité operace nebo vzorku, nebo všech vzorkŮ. chybí podrobnější komentář výsledkŮ a podrobnější
popis obrázkŮ (několikrát se opakuje stejný popis dvojice obrázk& a není uvedeno, v čem se obrázky
liŠÍ). Také není vysvětleno, proč v laboratorních podmínkách se autor zabývaljen operací odmašťování
a v provozních všemi operacemi technologie žárového zinkování?

I přes tyto výhrady byl cíl diplomové práce splněn.
!,Zárové zinkování je technologii protikorozní ochrany kovŮ, která se v ČR stále více používá a pro
některé výrobky je přímo předepsaná technickými podmínkami,

V minulosti nebylo mnoho prací, které by se zabýva|y žárovým zinkováním , a každá práce byla pro
obor přínosem. Dnes je již situace jiná a lze rozeznat, která práce je pro obor přínosem a která ne.
Tato diplomová práce pro praxi přínosem je, protože podrobně porovnává dostupné odmašťovací
přípravky vhodné pro žárové zinkování na trhu.

2. Dosažené výsledky:

Metodika laboratorního experimentu byla velmi dobře stanovena a získané výsledky jsou zajímavé jak
pro souČasné provozovatelé žárových zinkoven, tak i pro nové potencionální osoby, které o
provozová n í žárové zi n kovny uvažuj í.

3. PŮvodnost práce:

V teoretické Části práce jsou uvedeny všechny dŮležité informace týkající se žárového zinkování. Tyto
informace byly Čerpány z nejvhodnějŠí literatury, která je momentálně dostupná. Experimentální část
je dílem autora práce.

4. Formální náležitosti oráce:

NejvětŠÍm nedostatkem práce je gramatika. Spousta gramatických chyb v jedné větě nutí čtenáře si
domýŠlet, co autor chtěl napsat.



Neuspořádané myšlenky - po přečtení určitých vět máte pocit, že před těmito větami měl být text,
který tam nebyl, a vy ho hledáte.

V této práci není nic, co by neodpovídalo normalizačním, popř. provozním a bezpečnostním předpisŮm

5. Dotazy na studenta:

a) Je povlak žárového zinku, dle normy ČSru rru ISO 1461, dekorativním povlakep = jsou estetické
nebo dekorativní vlastnosti těmi nejdŮležitějšími aspekty?

b) Jaké jsou běžné teploty pro ,,nízkoteplotnl' a ,,vysokoteplotnť zinkování?

6. Celkové zhodnocení práce:

Student se v problematice žárového zinkování i v problematice chemické předúpravy povrchu před
žárovým zinkováním dobře orientuje. Diplomová práce není dokonalá, v textu chybíspousta informací,
jak jsem uvedl výše, ale nepřipisoval bych to neznalostí, spíše laxností.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm DOBŘE.
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