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       Disertantka si klade náročný úkol,optimalizovat technologické vlastnosti jedne 
z nejstarších technologií pro výrobu převážně slévárenských forem,samotuhnoucí 
cementové směsi.Vychází z rozboru teoretických i praktických poznatků a hodnotí 
nedostatky,brzdy dalších aplikací v současném slévárenském průmyslu.Není to ani 
první úspěšná práce z této oblasti,která vznikla na FSI VUT pod vedením profesora  
Rusína. 
       Za limit použitelnosti cementových směsí stanovila disertantka jejich křehkost  
v procesu vytvrzování.Cíle práce byly směřovány do náhrady zdlouhavého tradič- 
ního měření pevnostních charasteristik,využití metody plánování experimentů 
k optimalizaci účinků řady zvolených aditív,vypracování postupu včetně zařízení  
pro měření deformačních vlastností v oblasti plasticity a měření hydratačních te- 
plot počátku a konce tuhnutí.Vše spělo k návrhu a ověření vhodné metody posou- 
zení užitných vlastností cementových směsí v kritické časové oblasti pro rozebí- 
rání hotových forem.Pro dosažení těchto cílů byly proměřovány i po redukci 
plánu experimentu,veliké soubory měření.Na závěr se disertantka pokusila 
o srovnání modifikované cementové směsi s dalšími,v současné době velmi 
frekventovanými, ST směsemi s organickými pojivy i o cenovou rozvahu. 
      V práci prokázala hluboké teoretické,praktické znalosti z oboru i experi- 
mentální zručnost a dovednost.Potvrdila,že pomocí fyzikálně – chemického a 
matematického aparátu dovede řešit i náročné výzkumné úkoly.Lze potvrdit, 
že stanovených cílů bylo bezezbytku dosaženo. 
 
    Dotazy a náměty do diskuze: 
_ Odkud je převzato složení směsi „CO2-resol“,ostřiva,okují,lupku /s.84/.Chybí 
    autor. 
_Složení ST-furanové směsi neodpovídá realitě/70% tvrdidlo,s.85/. 
_Proč ST-furanovou směs disertantka nazývá kyselý furan a No-Bake/je nějaký zásaditý  
  furan ?/.No -Bake je anglické označení všech ST směsí,vytvrzovaných „samovolně“ za 
  studena. 
_Tvrzení,že modifikovaná cementová směs může nahradit ST- furany je dosti odvážné.Chybí 
   komplexní zhodnocení rozpadavosti,regenerace ostřiva a hygienicko-ekologické parametry. 
_Pevnost v tlaku /tab.15/ u směsí s vodním sklem jsou měřeny jen po 0,5hod.,u cemento- 
  vých směsí i furanových je znám průběh do 24hod.Proč nebylo použito např.adapteru pro 
  měření celého skutečného průběhu pevnosti/do 24hod./. 
_Jaký druh křemenného ostřiva je pro cementové směsi nejvhodnější. 
_U zmíněné „Teorie krystalizační“/s.23/je hovořeno o bezvodé soli při tvrdnutí.O jaké soli 
   v cementu se jedná. 
_Lze v tomto stádiu výzkumu provést seriozní ekonomické zhodnocení modifikované 
cementové technologie. 



_Rozdíly hodnoty enthalpie se dají vysvětlit na principu chemizmu  vytvrzovacích reakcí ST- 
  směsí. 
_Většina aditiv k modifikaci cementu je známá a publikovaná.Jsou nějaké nové Vaše původní 
_Kdo stanovil kritickou zbytkovou pevnost na 150 St.C u cementových směsí. 
 
 
        Formální nedostatky disertační práce: 
_Vyplívá   --Vyplývá –čeština/ s.28,94,96 …/ 
_ Číslování cílů disertace /s.12/. 
_ Co se rozumí „trvanlivosti“ cementové směsi /s.14/. 
_ Relativní vlhkost vzduchu je bez rozměru/%/,v tabulce je,v textu chybí. 
_Hovoří disertantka o pevnosti v tlaku a po destrukci vzorku odečítá vaznost/s.38/39/. 
_Dávkování jednotlivých komponent směsí je v procentech /s.39 a d./nepřesné.Co tvoří  
   100%,ostřivo nebo 110% s cementem 
_Směs  má 604 % vody /s.43/ 
_Na obr. 34,35 a d.je nepřesný vzorec uhličitanu litného. 
_Zbytečný je opis částí prospektů surovin v textu.Prospektový materiál je v příhohách 
 
 
       Závěr:   Disertantka splnila náročné cíle doktorské disertace a prokázala,že dovede 
řešit vědecko-výzkumné ůkoly na vysoké odborné úrovni.To svědčí  i o její dobré vě- 
decké erudici.Přináší řadu nových vědeckých poznatků do oboru slévárenská technologie  
/slévárenské formovací směsi/ i do slévárenské praxe. 
                     Z uvedených důvodů disertační práci Ing.Kláry Burianové „Optimalizace 
technologických vlastností cementových formovacích směsí“doporučuji k obhajobě 
a po úspěšném obhájení souhlasím s udělením titulu 
 
                     PHILOSOPHIAE   DOCTOR  / Ph.D./ 
       
   
 
V Ostravě , 5.4.2017                                                                Prof.Ing. Petr Jelínek,CSc,Dr.h .c. 


