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MOŽNOSTI SNÍŽENÍ SUROVINOVÝCH NÁKLAD Ů PŘI VÝROBĚ KORDIERITU 

 
Cordieritové výrobky jsou s úspěchem běžně aplikované v různých odvětvích díky 

specifickým vlastnostem. Hlavní využití těchto materiálů je v keramickém průmyslu pro tzv. 
pálící pomůcky. Nízká teplotní roztažnost a proto vysoká odolnosti proti náhlým změnám 
teploty jsou hlavní charakteristickou vlastností.  

Potenciální možnost využití odpadních surovin je v dnešní době velice aktuální téma, 
které umožní opětovné zužitkování suroviny a snížení výrobních nákladů. Využití 
sekundárních surovin je však ve výrobě žárovzdorných materiálů obtížnější, převážně kvůli 
obsahu nežádoucích oxidů, hlavně Fe2O3, CaO a alkálií. 

 
 Cílem diplomové práce bylo nejprve v teoretické části charakterizovat minerál 
cordierit, popsat suroviny, které je možno použít pro jeho výrobu v průmyslu a popsat 
používané technologie výroby včetně aplikace cordieritové keramiky v průmyslu.  
 Lze konstatovat, že tato část byla splněna úspěšně, snad až na formulaci ze strany 10 
kdy diplomant označuje teplotu vzniku cordieritu 1570-1750°C. Při této teplotě již cordierit 
neexistuje a navíc na následné straně udává správné teplotní údaje.  
 Experimentální část této diplomové práce měla za cíl ověřit některé vlastnosti 
cordieritové keramiky, která byla vyrobena ze surovinové směsi s použitím sekundárních 
surovin. Receptury se srovnávaly s recepturou používanou tuzemským výrobcem osvědčenou 
v praxi řadu let. Tyto zkoušky jsou vhodně doplněné moderními, přístrojově náročnějšími 
zkouškami, jako jsou RTG-difrakce. Tato část by si zasloužila podstatně více experimentů. 
 Pro názornost bylo možno vypočítat teoretické chemické složení při znalosti 
chemismů vstupních surovin, jak je uvedeno na straně 31. V závěru práce bych očekával 
přehlednou tabulku vedle naměřených hodnot např. i potenciální surovinové náklady. Dále 
nechápu, proč není v seznamech grafu, tabulek a obrázků uvedena strana kde se který 
dokument nachází. 

 
Přes uvedené nedostatky diplomant prokázal schopnost samostatně pracovat a lze 

souhlasit i se závěry. Náplň práce byla splněna obsahově i rozsahem. Z výše uvedených 
důvodů hodnotím diplomovou práci Bc. Marka Sopka: 
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