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1. Dosažené výsledky
Experimentální práce prováděné na dvousložkovém nátěrovém polyuretanovém systému, který byl
aplikován na ocelový substrát očištěný dle ISO 8501 otryskáváním na stupně čistoty Sa2 a Sa21/2 a
mechanickým strojním čištěním - broušením prokázaly, jaký vliv má čistota a mikrogeometrie
povrchu substrátu spolu s technologií aplikace nátěrového systému na jeho přilnavost k substrátu.
Výsledky jsou přínosem v rámci praktického využití.

2. Problematika práce
Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou vlivu technologie aplikace nátěrových systémů na
jeho vlastnoti. Práce je zejména zaměřena na hodnocení přilnavosti nátěrového systému k povrchu
ocelového substrátu. Byly použity tři stupně čistoty povrchu ocelového substrátu, na které byl
aplikován dvousložkový polyuretanový nátěrový systém. Zadání práce je po stránce odborné,
experimentální a zejméne časové náročné.

3. Přístup studenta k řešení práce
Student přistupoval k řešení práce velmi samostatně. Konzultací s vedoucím práce nevyužíval,
využíval převážně konzultací s doktorandy z oboru povrchového inženýrství a ne vždy respektoval
jejich rady a připomínky. Přílišná samostatnost a nerespektování rad se odrazilo negativně na kvalitě
bakalářské práce.

4. Formální náležitosti práce
Práce je po formální stránce zpracovaná dle předpisu. Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách
včetně fotodokumentace. V textu se vyskytují drobné gramatické chyby a překlepy, formulace textu v
některých kapitolách není na odpovídající technické úrovni. Jedná se o technickou zprávu a ne
pohádkovou knihu s obsahem zdrobnělin jako např. teňoulinký apod. Převážná část textu je převzata
z odkazů na internetových stránkách. V seznamu značek a symbolů jsou jednotky např. délkové míry
a některé další uvedeny jako zkratky. Teoretická část práce informuje o vybavení firmy QTECH,
technologických postupech, o rozdílném přístupu ve kvalitě výroby pro různé odběratele a pod.
Postrádám v závěru práce, zda má student od firmy povolení tyto informace zveřejnit.

5. Dotazy na studenta
Anotace - postrádám v závěru anotace stručný výsledek řešení.
Str. 10 - Vysvětlete pojem "okopávání plechu".
Str. 11 - Vysvětlete, jak mechanickou úpravou povrchu např. otryskáváním dáváte povrchu lepší
mikrostrukturu materiálu.
Str. 12 - Vysvětlete, podle které normy jsou uvedeny stupně čistoty povrchu v tab. 1.
Str. 13 - Vysvětlete, proč u popisu křemičitého písku nemáte uvedeno, že jeho používání se
nedoporučuje a naopak nemáte uveden ekologický otryskávácí prostředek např. vodu.
Str. 18 - Vysvětlete. v jakých jednotkách se uvádí zrnitost a co jsou hodnoty M32 - M22, viz. tab.2.
Str. 23 - Vysvětlete pojem "vybublávání vodíku", proč tomu brání pasivace a proč se pasivace po
moření používá.
Str. 24 -pojem "šáhneme po .." je to technické vyjádření procesu?
Str. 26 - Vysvětlete pojem filmotvorná složka a jejich typy.
Str. 26 - Vysvětlete nepříznivý vliv rozpouštědla na nátěr. Proč nemáte uvedenou vodu jako
rozpouštědlo?
Str. 32 - pojem "ohmatávání".
Str. 32 - Vysvětlete, jakým způsobem zasychají dvousložkové nátěry.
Str. 35 - Vysvětlete metodu otryskávání Sa2 a Sa21/2.
Str. 37 - Vysvětlete, proč mřížkovou zkoušku provádíte jen u některých výrobků a jen pro některé
odběratele.



Str. 37 - Vysvětlete pojem "katalyzovat s reaktivním ředidlem".
Str. 38 - Vysvětlete, proč polyuretanový krycí nátěr nevyžaduje základní nátěr a pak o základním
nátěru hovoříte a používáte jej.
Str. 39 - Vysvětlete, co je ředidlo 1031.
Str. 48 - Vysvětlete, kde jste získal informace, že se mřížka před nalepením adhezní pásky musí čistit
tvrdým kartáčem.
Str. 61 - Vysvětlete, na jaký stupeň čistoty St byl plech očištěn broušením. V práci tuto hodnotu
postrádám.
Str. 62 - Vysvětlete, jakým způsobem jste dospěl k hodnotám mřížkové zkoušky 1,3 a 1,7 a podobně
u křížové zkoušky.
Str. 62 - Vysvětlete, jaký lom se vyskytoval u odtrhové zkoušky, jak vypadá správně zápis dle normy
ČSN EN 16276-1 u odtrhové zkoušky. Proč uvádíte v závěru práce, že Vám po odtrhu  zbylo
průměrně např. 59% nátěrové hmoty. Kde ta hmota zbyla, vysvětlete.
Vysvětlete, proč jste nepoužil k experimentálním pracem vzorky se svarovým spojem pro zhodnocení
vlivu povrchu svarového spoje na přilnavost nátěru.
Vysvětlete, jakým způsobem se chrání svarový spoj pomocí nátěru, technologický postup aplikace
ochranného nátěru.
Str. 64 - Seznam použité literatury - vysvětlete, proč jste rozděloval literaturu použitou na informace,
obrázky, tabulky.

6. Celkové zhodnocení práce
Bakalářská práce splnila cíle zadání částečně. K práci mám řadu výhrad, viz. dotazy na studenta.
Vzhledem k tomu, že se jedná patrně u studenta o první práci tohoto typu a jsou v práci uvedny
některé pro praxi potřebné výsledky,  doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi slabá dobře.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 07.06.2013 doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.


