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1. Problematika práce (vymezení okruhu problémů řešených v práni, jejich aktuálnost a
návaznost na praxi, posouzení nráročnosti zadániptáce po stnínce odborné i časové):

Zvolené téma diplomovó práce se zabývá vlivem čistoty substnfltu na adhezi
nanopovlakŮ. V tomto případě se jedná o blíže nespecifikovanou transparentní
nátěrovou hmotu ďejmě s obsahem nanočástic. V běžné natěračské praxi je příprava
povrchu z hlediska čistoty a kotvíciho profilu součástí technologických posfupů a je
na t5rto op€rac€ kladen velký důraz. r přes veškerou snahn, však není vždy možné
těmto poŽadavkŮm zcela vyhové| což se samoďejmě může oďraňt na době životnosti
dané proúikoroaní ochrany. Zvolené téma je z hlediska praxe vyufitelné, doporučuji
vněm pokračovaú a rozšířit jej o nátěrovó hmoty využívané vbťzné praxi (např.
vysokosušinové epoxidovó a polyuretanové nátěrové hmoty).

2. Posouzení dosažených výsledků (výpočty, projekční nebo programové řešení,
experimentálraí práce, ďílči ávéry, přínos práce a možnosti jejího praktického využiď):

Zisl<ané výsledliy diplomovó práce poukazují na důIefiúost předúpravy podkladovóho
materiálu, připraveného pro natírání. Prakticlrá část byla zaměřena především na
experiment se třemi druhy podkladů s rozdílnou charakúeristikou povrchu (dva
vzorky neuprayenó a jeden otrýskaný), vzorlry byly snáčeny vodou z důvodu
simulace bleskové koroze na povrchu. Po té byl na všechny vzorky aplikován nátěro
který není blfte popsán. Výstedky poukazují na důležitou roli čistoty a kotvíciho
profilu povrchu a jejich vliv na výslednou adhezi aplikovaného povlaku. Výsledlcy
jsou oČehávatelné, přilnavost bývá lepší u oúrýskaného powchu, než u povrchu
válcovaného.



3. Původnost práce (proporce rozsahu jednotlivých častí dle jejich důležitosti a fonrra

ryracováni, jaká část pníce jeffevzataa do jaké frírylzÉpráci pokládat raďilo sfudenta):

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, část úeoretická a část experimentální.

Teoretická část popisuje druhy koroze, tato kapitola je zbytečně obsáhlá a zčásti
obsahuje informace mimo téma diplomové práce. Dále auúor definuje povrcho jeho
vlastnosti a metodiku úpravy před aplikací ochranných povlaků. V neposlední řadě
se diplomant zrniňuje o nanopovlacích, tato kapitola by mohla být obsáhlejší. Text byl
Bc. Martinem llabichem zpracován na základě pro§tudoyání odborué literatury.

Experimenúální část je znměřena na zkoušky přilnavosti nátěrového systému
aplikovaného na tři rozdílné podklady. Jednotlivé podklady byly vystavené postřiku
vody z důvodu vzniku bleskové koroze na povrchu vzorku. Výstedtcy mřížkové
zkoušlryo zkoušlry křížovým řezem a odtrhové zkoušky byly zpracovány do grafri a
přehledných tabulek Yyhodnocení odtrhové zkoušky je sporné a neprůkazné.
Experimentální část je doplněna o nc příliš zdařilou fotodokumentací. Jednotlivé
výstedlcy a komenáře kvýsledkům lze pokládatza dílo Bc. Martina Habicha.

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrženy zasady obsažené v dokumenfu
FS*§ME_05_003 ,,Zúsady pro Wnacování diplomové (bakalářsW) práce", dáe chyby a
opomenutí, jejich závahast" přehlednost a vnější úprava" grafické přílohy, jak práne
odpovídá normárn, popř. provorním abezpďnostním předpisům):

§eznam pouátých značek a symbolů by měl být abecedně seřazen.

Teoretická čásfi Kapitoly jsou za sebou řazeny v logické návaznosti. Doporučovala
bych věnovaívíce pozonrosti kapitole 6 Mastnosti nanopovlaků.

Některá tvrzeni jsou neúplná, chybná či nedávají smysl např.: str. 14 rozdělení
koroze v pŮdě, cifuji: ,rkoroze bludnými plyny" - toto tvtzení je nesprávné, jde o
korozi bludnými proudy! Str. 1ó, podkapitola 2.LRovnoměrná koroze, poslední věta
v odstavci, cituji: ,rTypické pro toto koroaí napadení jsou uhlikové koroze nebo
zinek " - věta nedává smysl. Stejně tak na str. 19, podkapitola 2.5 Niúková koroze,
poslední věta v odstavci, cituji: n§a průběh a vznik nitkové koroze má relativní
vlhkost okolní atmosféry v tomezí kolem 70 - 80 Vo.,| - zřejmě chybí slovo. Str. 29,
kapiíola 4 Předúprava povrchn,třetí odstaveg pnrnívěta, cituji: orPředběžná úprava
a lwalita povrchu čású rozhoduje o úspěchu či nezdaru daších prací" - věta nedává
smysL

Autor pouŽÍvá Špatné názvosloví: Str. 30, podkapitola 4.1.2 Owskávání. Tryskací
hmoty - tento pojem neexistuje, jedná se o tryskací prostředlry.

Nělďení větná spojení jsou vyffiená z kontextu nebo nedávají smyslo popffpadě chybí
předloŽlry Či celá slova, nělďenf, slova jsou špatně skloňována, autor by se měl rovněž
zaméřit na slovosled a interpunkční znaménka v souvětích. Používání neodborné
terminologie rovněž považuji za nedostatek

Experimentální část je zpmcovaná s logickou návazností Zyolené zkoušky jsou
dostatďné. Bohužel zde chybí spousta informací, lrteré by blíže definovaly pouátY
podkladový materiál (označení a chemické složení ocelin rozměry vzorků apod.) a
nátěrovou hmofu. Absenci těchúo informací považuji za hrubý nedostatek
Fotodokumentace mřfikové zkoušlry a křfiového řezu je ve velni špatné lrvaliúě.

Str.38, chybí btižší popi§ charakteru powchu occlového plechu - STA}IDARD.

2



Str. 40, chybí btižší popi§ nástřiku vody na vzorekn v jakém intervalu, jaké bylo pH a
teplota poufitého roztoku, zda byl vzorek před aplikací osušen anebo byla nátěrová
hmota aplikována na mokrý vzorek? Tfio infomace hrají v proce§u důležitou roli.

Str. 45, cituji: ,rMěření drsnosti povrchu se provádělo na dotykovém proíilometru
Mituúoyo Surftest " - měření se provádí pomocí dotykového proíilometru.

Stt. 47,49,5t,52 - grafické vyjádření je velice nepřehlednéo stačilo porovnat pouze
parametry Ra a Rz, to je pro běžnou praxi dostatečnérmolit dvojrozměmý sloupcový
graf, parametr Rsk a Rku hodnotit raději slovně než graíiclcy.

Str. 53, kapitola 7.3 ApHkace nátěru. V kapitole chybí podstatné infomace, např. o
nátěrové hmoúě (vodou ředitelná, jedno komponentní či dvou komponentní, zda šlo o
alkydn akryl, epoxid, polyuretan apod.), podmínlcy, za kterých byla aplikována
(teplota okolí, vlhkast, teplota podkladu případně rosný bod). Je zde uvedeno, že
aplikace neproběhla dle technologického postupu od rrýrobce, ale není uvedeno proč,
jahý byl původní postup a čím se posfup lišil.

Str. 55, graf 5, je nepřehldný, stačí porovnat jen pruměrné hodnoty.

Str. 56o ňetívéta, cituji: ,oPomocí nožů se vyřeže čtvercová polička mřížky, kúeré se
následně oČistí kartáČkem." - nepraydivé tvnení a věta nedává smysl. Ctvrtá věta,
cituji: ,,VŠechny řery musí proiít nátěrem až kpowchu"'- snad kpodkladu. Pátá
věta, cituji: ,rPo vytvoření mřÉl{y §e na místo přiloff adhgivní páska, která se
následně odtrhne." - páska se nepřikládá, ale přilepí Celý odstavec je dle autora
převzat z normy, bohužel jeho obsah této normě neodpovídá.

Str. 67, chybí infomace o poufitém lepidlc Zkouška se jeví jako neprůkffitlrá, nebot'
u vzorkŮ A a B doŠlo k porušení zejména mezi náúěrem a lepidlemn hodnoty odtrbové
pevnosti byty téměř nulové. Vzhledem k tomu, že nejsou uvedeny žádné bližší
informace, mohu se jen domnívato že pro zkoušku bylo použito nevhodné lepidlo.
ZkouŠka měla být opakována za polafitím jiného lepidln Takto jsou výsledlry
nepoužitelné.

Str. 57, 62,67,v podkapitolr[ch jsou pravopisné chyby.

5. Dotazry na studenta ftonkréúú ďotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,
nezbyurý bod pozudku):

1. Jak se liŠil Vámi použitý aplikační posfup nátěru od technologického posfupu
výrobce a proč?

2. ProČ byla volena mřížková zkouška a souěasně kří,žový řez? Nestačila by porrze
mřížková zkouška?

3. Jaký roměr pásky byl poufiú při křfiovém řezu, jednon máte uvedeno 75 mm (str.
61) a pak 55 mm (str. ó2)?

4. Deíinujte blíže ocelový plech - STANDARD.

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatďných odbomých znalosůech a
schopnostech sfudenta, zdaptári dopručuje k obhajobě):

Teoretická Část je zpracována přehledně, poslední kapitole by mohla blýt věnována
větŠÍ péěe. Experimentální část je zpracovaná s logickou návaznostío autor
problematiku experimentu pochopil, ale jen zčásti dobře vyhodnotil Celkový dojem
této diplomové práce kazí nepřesné defrnice a ne§myslná tvrzenío nesčetné množství
chybějících interpunkčních znaménelro gramatických a pravopisných chyb. Dáte



považuji za hrubý nedostatek absenci mnoha důležiúých infomací fýkajících se
poufitého materiálu či podmínek pň provádění aplikace nátěrové hmoty. Požadované
zailání bylo autorem splněno, a proto předloženou diplomovou práci doporučuji
k obhajobě.

Celkové hodnocení práce:

Předloženou diplomovou pnici doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

dobře.

V Ostravě dne28.5.2016

podpis oponenta práce
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