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Opcnentský posudek

diplcmové práce Bc. Štepána Poříeka

Předložen* dipicrnavá práce se zablivá studiern nátěrovélc systému *trsahujícíhc
na*ačástice v duplexnírx systému pr*tikarozní oci,lre*y žárově zinkovanýel povrchŮ.

Diplomová prác* má celkem 89 čislovarrých stran a cbsahuje 11 kapital včetně úvodu a
závěru. Práce čerpá z 27 literárních gdkazů. Má velr*i dobrou graŤickou úroveň, je psána
přehledně a srczuxit=lně s minimem formálních nedastatků.

V teoretické částj jsou přehled*ě shrnuty paznatky o korozi, žárov€r* zinkovánÍ,
duplexních sysiér*ech protikarcz*i ccl, rany, vlastagstech p*viak* s nanc*ésticemi a
přilnavosti nátěr*výeh hmot k podkladu, V experimer:tální části je p*psána přígrava vzorkŮ
určených k dalšímu zkoušení, xetcdika prcvedených experixentáIních prací a jejich

výsledky. Výstedky jednotlivých zkoušek jsou prezentovány ve Ťolmě tabulele, grafŮ a

obrázků. V závěru jscu shrnuty
V rárrrci diplomové práce bylo připrave*o celkem 46 vzorků, které byly dále

podrobeny karaznírn zkouškám a testům. Vy*žlty byly diouh*dobé kor*z*í testy
v labcraicr*i*h a venkovních p*dxilkárh, zrychle*é korozni testy v lcrozních k*marách,
přičemž *a všech vzorcích byla dále ověřována přii*avost nátěravé*o systému v*či žárově
zinkovanérnu podkladu.

l{ předložené práci mám následující poznámky a otázky, na kieré by měl diplomant
odpcvědět v průběhu cbhajcby:

1. Pgužitá literatura by r*ěla b,ýt seřaze*a v pořadí, v jakéx je citována {tj.

nikoliv první citace v práci na s. 1§ - pezice [5], druhá pazice l4], pazice I1J až
na s. 14, atd,}.

?. V tabulce 6 na s. 36 uvádit* .,Klimatické pcdmínky během n**ášení nátěrové
hmoty a vlastnosti ]ázně", Jak souvisejí mikroklimatické podxil:ky § proce§em

makréha admašťavání? Pakud se jedná c padminky před apiik*ci nátěru, kde
jste měřil teplotu povrchu?

3. Y práci nejsou uvedeny pri:měrné D§ aplikcvané nátěrové hxcly- při měření
*FT zinkového povlaku a d*plexního systér*u {tabulky 12 a 13} chybějí
směrcdatné adchylky.

4. Čír* sivysvětlujete vznik puchýřků v povlaku při zkoušce v solné mlze?
5. §dkud čerpáte informaci, ře kcrczní agresivita v kcmoře se soln*u mlhou

odpovídá koroznímu prostředí Cs-M {s. 6a}?
6. §la s. 64 uvádíte, že bylc pcearováno zvýše*i }§ pcvlaku nátěrcvé hmaty

v průxěru * 70Á, u něktených vzgrků dokonce o ??%. Pgdobné výsledky jsgu

uvede*y i *a s. 75 pro k*n*e*račni komoru. U *stat*ich gkoušek dcšla
k poklesu 9FT. Jak sito vysvětlujete?
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?. s postední vě:au diplcmcvé práce, která je uvedena v rávěru bahužel nemchu

souhlasit. Nevyhovuje_ll povi*k již po 24 hgdinách v korozní komcře se sglnou

mlhcu,nelzepřecejednadušekcnstatovat.žejetatchmatavhodnájako
protitorozní *chrana pro žárcvě zinkgvané materiály,

Pc pr*sŤud*vání diplcrrrové p#ce *c_ Štěpána Pořízka mohu zodpavědlě prahlásit,

práce splňuje všechrry pcdminky na diptomcvé p.áce kladené, Diplcmant sp-nil zadání

diplomové práce. kávi:g vhodnosti zkoušené nátěrové hmoŤy je diskutabilní a bylo by dobré

jejzpřesnit{uvéstnapř.vhodnostdckonkrétníchkoroznichprostředí,životnasl,apcd.}.'nipto*oooll 
práci dcpcruč*ji k obhajobě a hadnctim ji stupněm

- rrýbcr*ě ..

V Jeseniku dne 26.5.?*17

lng. Vít Borrričák, Ph.D.
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