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Diplomová práce je zaměřena na problematiku pěnového skla s důrazem na možnost využití
různých alternativních surovin v oblasti stavebních materiálů. Vzhledem k tomu, že
anžitkováni některých typů druhotných surovin je poměrně často diskutovanou otázkou, jedná
se o velmi aktuální tématiku.
Práce je členěna do několika dílčích celků. Po úvodu následuje cíl práce, kde jsou jasně,
v několika odstavcích, vytyčeny body, jež měly být naplněny. Teoretická čast práce obsahuje
mimo zrákladních údajů a pojmů o skle také dopodrobna zpracované rešerše týkající se
především oblasti odpadového hospodářswí. Podstatrrými lze také shledat informace
o zpracovatelích odpadního skla a obecně nejrůznějších technologií, kde toto sklo lze
vyuŽivat ve formě noých stavebních materiálů a vyrobku. Diplomant rovněž provedl
průzkum sifuace v oblasti výzkumu zabývajícího se vyrrŽitím alternativních surovin při
výrobě pěnového skla v zalraničí.
Stejně jako teoretická, je i experimentit|nt črást členěna z důvodu přehlednosti a jednoduchosti
do několika dílčích úseků. Z vyhodnocení poznatků uvedených v teoretické části diplomant
vycháne| v experimentílní části, kde si v první etapě zvolil celkem tři typy recyklovaného
sk14 z nichž některé druhy jsou pto zatímz důvodů dďšího nevyrržívríní členěny mezi odpady
resp. nebezpečné odpady. Při komparaci s rešeršními poznatky vědeckých publikací
uvedených v teoretické čiísti, provedl diplomant optimalizaci mlecího procesu skla v daných
laboratorních podmínkách pro dosažení maximríJní požadované frakce skleněné moučky.
Následně byla provedena selekce napěňovacích přísad. Všechny vybrané suroviny byly
v rrímci první etapy analyzovríny se zaměřením na jejich zéklLadni paÍametry. Druhá etapa je
orientoviána na návrh výchoách receptur a teplotního reŽimu. Poté bylo přikroěeno k výrobě
prvních vzorků a modifikaci teplotního reŽimu. Po nezbytrrých korekcích diplomant vybral
optimální teplotrrí křivky a přistoupil k výrobě zkušebních těles, která byla podrobena
souboru stanovení zíkladních parametrů v souladu s platrými normami. V diskuzi výsledných
hodnot jsou naměřené údaje patřičně konfrontovríny také s parametry běŽně komerčně
vyráběných produktů, s úvahami diplomanta o vlivu zkoumaných alternativních plniv na
výsledné parametry materiálů nabáni pěnového skla s obsahem těchto plniv. Závérem práce
jsou zhodnoceny dosažené poznatky, ýsledky a zjištění. Nedílnou souěastí práce je také
fotodokumentace reprezentativních vzorků.
Práci lze hodnotit jako velmi přínosnou, poněvadž bylo dosaženo vytyčených cílů, kdy bylo
zjištěno' že|ze zvybraných alternativních podmínek za modifikovaných teplotďch podmínek
vyrobit materiály nabázi pěnového skla relativně srovnatelných parametrů s běžně komerčně
vyráběnými produkty. K pníci Bc. ota Honse nemám připomínky, a proto ji doporučuji k
obhajobě.
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