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Diplomová ptáce se zabývá vlivem ruzných technologií mletí na vlastnosti portlandského

cemenfir a jeho chování při hydrataci. Jak autor správně uvádí, i přes vice než stoletý

inlenzivní výzkum cementových pojiv skl.tá tento obor sáe pole pro výzkumnou práci. Téma

struktumích změn slínkor,}ch minerálů vlivem mletí, respektive jejich mechanická aktivace je

v současné době akfuální.

Rozsah diplomovó práce odpovídá běžným standardům. Jazykováúroveň je relativně dobrá.

Teoretická čast práce je výrazně nadpruměmá. Je zpracoviárra systematicky a srozumitelně,

cizojazyčné tex§ jsou správně přeloženy. Je zřejmé, že se autorovi podařilo proniknut do

zikladů relevantni časti technologie silikáfu a technické mineralogie, která jako taková není

na FAST VUT vyučována. Z odbomých faktů lze vytknout snad jen několik nešťastných

formulací: např. ,,struktura cemenfuo' (tcto slorrní spojení se sice používá a|e v dané

souvislosti je nesmyslné) a ,,...přednostní orientace se postupně výrácí, až k hodnotě 1, kdy
je krystal orientován zcela náhodě" a chybějící citaci u obr, 2.

V úvodu praktické části diplomant uvádí, že ,,Navzdory cílům práce byl vyhodnocován pouze

slínkoqý minerál alit,...*. To je vzhledem kpoužitému cementu naprosto v pořádkrr a

diplomantovi tak byl urnoárěn nahled na limi§ použité metodiky. Silnou strrinkou DP je
vhodně kombinace analytickýcb metod, které diplonrant evidentně zvládl na solidní úrovni,

K praktické časti m{ám následující pozitivní i negativní připomínky:

Kapitola 5.1.1, ,,Krystalografické vlastnosti vstupního cementu" má nevhodný nizev,

Tab. ó: Jedná se o složení cementu, nikoli slínku.

Nelze použít forrrrulaci: ,,Krystalická míižka monoklinického alitu je popsaná v programu

HighScore Plus..." (SW je porlze nrástrojem).

Yšechny abtánky sjednotlivýrni di&akčnírni liniemi jsou popsány: ,,Změna píku alitu v
rovině ..," Jedná se o zrněnu profilu píku (nikoli píku). Lépe je použít ryraz difrakční linie,

Difrakční linie není v dané rovině, ale vztahuje se k mezirovinným vzdálenostem kolmo na

tuto rovinu. Roviny popsané Millerovými indexy se uvádějí v kulaQfch závorkách, kíeré
chybějí v celém textu.

Originálně a přehledně jsou graficky srolmány ávislosti zlnén velikostí krystalitů a
přednostní orientace. Je však třeba si uvědomit, že přednostní orientace je dána postupem

přípravy vzorku kanalýze a použitou geometrií přístroje. Není vlastností vzorku jako

takového.



- Snímky ze SEM velmi vhodně doplňují PXRD analýzry a dodávají názornost relativně

abstraktním difrakto gramům.

- Obr. 65, 66: Neočekávaný pruběh křivky pro vzorek z desintegrátoru je uspokojivě

okomentován a zdůvodněn.

- Je pozitivní, že autor vy,jádřil názor, proč v několika případech zdánlivě roste velikost

krystalitů s doborr mletí.

- Stť. 85: ,,Pokud March-Dollasův parametr dosahuje hodnoty 1, jsou krystaly ve vzcrku

naprosto náhodně orientovány, tedy rnají přibtižně sferický tvar.oo Tento výrok není platný

obecně.

Výše uvedenó výtky ke všem částem DP lze považovat za maličkosti, které nijak nesnižují

kvalitu předložené práce.
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Otazky k diskuzi:

1. Jak by diplomant správně nazval kapitolu 5.1,1.,,Krystalografické vlastnosti vstupního

cementu" a proč?

2. Lze provést korekci přednostní orientace i pomocí jiného postupu než metodu dle

Mach-Dol1ase?

3. Lze provést práškovou rtg-difťakční analýzu standardně pomletého destičkovitého nebo
jehličkovitého minerálu tak, aby se neprojevila přednostní orientace? Pokud ano,

uveďte jak a na kterérn pracovišti nejblíže FAST VUT je to možné.

4, Může být někdy přednostní orientace při frízové arnlýze žádoucí? Pckud ano, uved'te

příklad.
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