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Všeobecnosti

Predložená disertační práce Ing. Lenky Opravilové v rozsahu 111 stran má logickou
strukturu a je členená do 7 kapitol, logicky na sebe navazujících. V první kapitole tzv. "Úvod" se
autorka zabývá shrnutím všeobecných vedeckých poznatku o současnosti problematiky
predmetu disertační práce. Teoretická část disertační je psána učebnicové a Ize si velmi dobre
pŕedstavit jako monografie nebo kniha pro studenty 3. nebo 4. ročníku silikátového smeru. Není
pochyb o tom, že autorka vynaložila na zpracování studie velké množství úsilí a bohužel musím
konstatovat, že nekteré části nemají vu bec vztah s tématy disertační práce (3. 2., 3. 3. apod.). CíI
práce je definován velmi stručne a jasne jako i prostŕedkv na dosažení cílú. Čtvrtá kapitola
.Expertrnentálnl část se venuje popisu metodik, pŕístrojú a materiálu využívaných v rámci ŕešení
disertační práce. Pátá kapitola se zabývá významem výsledkúrn a jejich interpretacím. Šestá
kapitola shrnuje podstatné výsledky. Všechny kapitoly a podkapitoly jsou zpracovány po
obsahové stránce velmi správne.

Aktuálnost tématu
Téma disertační práce je v současné dobe zhlediska environmentální problematiky velmi

aktuální. Zmena technologie spalování uhlí pŕinášf množství problému využití popela v príprave
srnésných cementu CEM II/A-V(W) nebo CEM II/B-V(W). Jemne mleté uhlí se spaluje ve fluidním
loži pri teplotách kolem 8SQOC společné s mletým vápencem. Odstŕování probéhá in situ.
Výsledným produktem je srnés popela z púvodniho paliva, nezreagovaného odslŕovacího činidia
(CaO s prípadnými zbytky CaC03), rúzných modifikací síranu vápenatého, produktu reakce
popelovin s CaO a nespáleného paliva. krorné heterogenity chemického složení popilkú
z hlediska jeho zhodnocení pri výrobe pojiv, existuje rada rizikových prvku pro hydratace (vol né
CaO, MgO, Fe2+, 50/-), téžkých kovu (Cr6+ , Cd2+ ,V5+, Sb3+, Zn2+, M06+, As3+ a C02+) i prvku
s potenciáiní radioaktivitou. Predložená disertační práce je práve vénována problematice vlivu
rizikových prvku a téžkých kovu z alternativních surovin na prúbéh hydratace i na krátké a
dlouhodobé užitné vlastnosti a zejména pak smršténí prípadne dilataci cementových past (28
dnu až 1 rok (popr. 2 roky).



Splnení stanovených cílú
CíIvytýčený v predložené disertační práci, tak jako je definován na str. 7 "vývoji fázového

složení v silikátových systémech a jeho aspekty vzhledem k objemovým zmenám a dalším
fyzikálním pararnetrúrn" byl splnénv v plném rozsahu. Disertantka má publikované práce ve
sborníku príspevku z tuzemských a zahraničních konferencí publikaci a 1 práce v impaktovanom
časopisu (The synthesis and characterisation of an expansive additive for M-type cements: Part
II. Investigation of shrinkage compensation effect during early stages of hydration process,
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 12, 3, 1401-1406, 2013) s ohlasem.

Rešení problému a výsledky disertace - Prínos doktoranda
Rešení problému spočívalo v príprave souboru experimentálních vzorku zkušebních

teles. Referenční vzorek by pripraven na bázi portlandského cementu CEM I 52,S N a popílku
v pomeru 1:1 (PK). Dále bylo vvtvoŕeno 20 rúzných vzorku na základe prídavku rizikových
komponent v hmotnostních koncentracích od 0,5 do 10%. Celkem bylo použito 9 typu iontú
téžkých kovu či rizikových složek, které byly v malém množství formou roztoku pŕídávánv do
jednotlivých receptur. Byly sledován krátké a dlouhodobé mechanické vlastnosti zkušebních
teles, srnršténi, pórovou strukturu a hlavne vývoj fázového složení. Nékteré výsledky jsou po
dvou letech vyšetrení, co dokazuje časové náročnost práce. Autorka provedia neuvéŕltelné
množství nároční experimentální práce.

Ing. Lenka Opravilová využila všechny dostupné metodiky a pŕístrojovou infrastrukturu
CMV FCHVUT, aby mohla realizovat cíle disertační práce.

Struktura experimentální práce, použité metodiky a prístroje, časové náročnost práce a
interpretace dosažených výsledku naznačují, že autorka vynaložila velké úsilí navzdor všem její
povinnostem. Byl stanoven vývoj obsahu Ca(OHh a ettringitu až po 360 dnech u všech vzorku a
současné byly merené objemové zmeny, pórová struktura a mechanické vlastnosti.
Výsledky DISP poukazují na složitost heterogenity silikátových systému, kdy je nesnadné najít
lineární vtah mezi užitnými vlastnostmi a fázovými složením.

Autorka predložené disertační práce shrnula hlavní významné výsledky v záveru práce,
z kterých vybírám následující:

• Dlouhodobá stabilita ettringitu ve všech systémech obsahujících popílek a
rizikové komponenty.

• Vliv rizikových komponent na pucolánovou reakci a na karbonataci.
• Prímá závislost mezi časovým vývojem pevnosti, objemovými zmenami, porozitou

a koncentraci rizikových složek není možné definovat.
• MgO pravdepodobne reaguje i s pucolánovými složkami obsaženými v popílku.
• Organický pŕídavek zvyšuje pevnost s časem, co souvisí s poklesem pórovitosti.

Význam pro praxi nebo rozvoj védního oboru
Práce pŕinášf nové vedecké poznatky o podmínkách stability ettringitu a o vývoji

fázového složení v prítomnosti rizikových komponentu.
Hlavní prínos disertační práce pro praxi spočívá pŕedevším ve velmi podrobné analýze

vlivu rizikových složek na trvanlivost stavebních materiálu (objemové zmeny, dlouhodobý vývoj
pevnosti) na bázi portlandského cementu apopílku.



Formáiní úprava disertační práce a její jazyková úroveň
Po stránce jazykové a formáiní disertační práce konstatuji, že práce byla napsaná velmi

dobre.

Pŕipomfnkv a dotazy k disertační práci

K disertační práci uvádím následující pŕlpomlnkv a dotazy:

1. DisP byla provedena spéšné a není kompletní z formálního hlediska.
2. Výsledky chemického rozboru a zkoušky ekotoxicity v závislosti na délce

hydratace nejsou uvedené v práci, ačkoliv je o tom zmínka v kapitole ,,Abstrakt".
3. Hodnoty pevností jsou uvedené bez standartní odchylky.
4. Str. 75. Výsledky méŕení rtuťové tlakové porozimetre opet prokázaly pozitivní vliv

prídavku volného CaO, zvlášté pri nejnižších koncentracích a pokles vzniku
porézních systému s rostoucí dobou hydratace. Jaký je to pozitivní vliv, když
porozita s pŕídavkem CaO je vyšší než u referenčního vzorku?

5. Byl identifikován monosulfát z dúsledku rozkladu ettringitu ve sledovaných
systémech?

6. Str. 81. Proč výsledky termické analýzy vúbec nenaznačuju prítomnost MgO
v systémech PKM?

7. Str. 87 byl narnéŕený specifický povrch uhlí?

Záver
Doktorandka naplnila zadání disertační práce v kvalite, která odpovídá standardním

disertačním pracím. Z tohoto dúvodu doporučuji, aby predložená práce byla pŕijata k obhajobe a
aby v prípade, že autorka svou disertační práci úspešne obhájí, jí byla, podie zákona Č. 111/1998
Sb. ve znení dalších predpisu udélena akademická hodnost "philosophiae doktor" (Ph.D.) v
príslušném studijním oboru.

Bratislava, 30. listopadu 2015
Prof. Dr. Ing. Martin Palou


