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Posudek bakalářské/dilpomové práce

(téma)

Modification of White Fillers 



Většinu plniv pro kaučukové směsi tvoří v současné době saze, které se vyrábějí z ropy. Rozsah použití bílých plniv v kaučukových směsích je omezen především malými znalostmi o chování bílých plniv v kaučukové matrici.

Zatímco saze dávají i bez modifikace povrchu kaučukovým směsím vlastnosti které vyhovují v řadě aplikací, bílá plniva musí být pro dosažení dobrých vlastností povrchově modifikována. Nejčastěji jsou pro modifikaci povrchu bílých plniv užívány silany. Použití silanů je však drahé jak z důvodu vysoké ceny surovin, tak i z důvodu náročnější přípravy kaučukových směsí. Intenzivně se proto hledají k použití silanů alternativy.

Cílem předložené diplomové práce bylo vypracovat literární rešerši, upravit povrch vybraných bílých plniv biopolymerem, povrchovou úpravu sesíťovat, charakterizovat strukturu povrchově upravených plniv, připravit gumárenské směsi s obsahem takto modifikovaných plniv a proměřit jejich vlastnosti.

Rešerše obsahuje přehled kaučuků a přísad. Zvláštní pozornost je věnována bílým plnivům pro kaučukové směsi, zejména silikátům typu silika a kaolin. V rešerši jsou zahrnuty také povrchové modifikace plniv a interakce v kaučukových směsích. 

V experimentální části diplomové práce bylo použito olejové číslo, rtuťová porozimetrie, vulkametrie, tvrdost, odrazová pružnost, tahové vlastnosti, strukturní pevnost, odolnost proti odírání a dynamicko mechanické vlastnosti.

Byly uvedeny výsledky a diskutovány dosažené hodnoty z hlediska určení optimální koncentrace biopolymeru a síťovadla pro modifikace povrchu siliky a tyto výsledky byly srovnány s hodnotami získanými pro modifikavaný kaolin. Zadaný cíl diplomové práce byl splněn.

Diplomová práce ukázala, že zde odzkoušená modifikace povrchu může u kaučukové směsi se silikou výrazně zlepšit některé vlastnosti. Účinnost této modifikace je ovšem nutno ověřit v provozních podmínkách na vybraném výrobku.

Dotazy:
Str.15 a 16:  Je rozdíl mezi změkčovadly a zpracovatelskými přísadami?
Str.21:          Jak vypadá struktura siliky a sazí?
Str.43,45,..   Jak byl měřen průběh vulkanizace (pomocí RPA nebo ODR)? 
Str.47:          Jak probíhá tahová zkouška?
Str.49:          Jaké deformace se používají při DMA?

Souhrn:

Diplomová práce obsahuje podrobně zpracovanou literární rešerši a značný objem pečlivě provedených laboratorních experimentů. Odborná úroveň práce je velmi dobrá.


Závěr:

Hodnocená diplomová práce shrnuje velké množství pečlivě provedené experimentální práce. Práce je dobře zvládnuta a přehledně zpracována.
 


                                                                                                   A – výborně 
Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:                       





					podpis vedoucího - recenzenta práce



Ve	Zlíně		dne	17.5.2007		
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B   velmi dobře
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