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Popis práce:

Předložená bakalářská práce pana Davida Zemánka vychází ze zadání zaměřeného na rozšíření

možností uýpalu ostřiv za využití technologie šachtoých pecí. Toto zadání je naplněno

dostatečným množstvím ýsledků a dosažených parametrů. Hlavním cílem práce bylo využití
Vysoce kvalitních, byt'prozatím nevyužiýh podsítných frakcí jílovce W Super a následně jejich další
možné zušlechtění kombinací s Mullitickým ostřivem. Práce je členěna do dvou základních částí,

znichž teoretická příprava je uvedena na 33 stranách, jako taková je zpracována přehledně a je

dobým ýchodiskem pro vypracování části praktické.Praktická část uvádí a vyhodnocuje ýsledky
experimentálních prací, které jsou přehledně uvedeny a zpracovány v tabulkách a grafech. V úvodu
praktické částijsou charakterizovány vstupní suroviny použité v dalším experimentu. Experimentální
práce se věnuje zejména sledování vlivu lisovacího tlaku a teploý ýpalu na ýsledné vlastnosti
produktů, které jsou navrženy kombinací vstupního jílovce W Super různého odležení a přídavku

Mullitického ostřiva. Experiment je poměrně zajímaým ýhodiskem k dalšímu vyuŽití podsítných
jílovců, jejichž praktické upotřebení by mohlo být umocněno možností úpravy jejich vlastností
aditiqy. Práce dosahuje zajímaých ýledků zejména z pohledu dobých parametrů vr.ýsledného

ostřiva při vyšších vypalovacích teplotách. Takové ostřivo by mohlo b1it dobře využitelné pří aplikaci
ve ýrobě tvaroých i netvaroých žáromateriálů.
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Hodnocení práce:
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]-. odborná úroveň oráce tr X ! !
2. Vhodnost použiÚch metod a postupů xl n tr !
3. Vvužití odborné literaturv a práce s ní ! x D !
4. Formální, qrafická a iazyková úprava práce x u D TI

5. Solnění požadavků zadání oráce xx n ! !
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Připomínky a dotary k práci:

L) Na straně L5 a 30 teoretické části je uvedeno, že je nutné dodržovat velikost zrna vstupní
suroviny větší neŽ ]-00 mm. Toto je v případě ýpalu jílovců prakticky neproveditelné,
jelikožmnožství zrnitostně nevhodné suroviny by bylo naprosto ekonomicky neúnosné.

2\ Na straně 34 je uvedeno že válcové briketovací lisy nemohou být pro zpracování
podsítného použÍvány... Toto je v přímém rozporu se závěry uvedenými na straně 39 a 40.

3) Pro detailnější pochopení a porovnání experimentálních ýsledků s technickou praxí je

vhodné uvádět pálicí křivku, nebo alespoň dobu ýdrže na vypalovací teplotě.

Závěr:

Bakalářská práce s ohledem ke svému rozsahu obsahuje poměrně velké množství přehledně

zpracovaných v'.ýsledků, kteréjsoulogicky qyhodnoceny. obsah práce svědčí o náročnosti

experimentů i o teoretickém zvládnutídané problematiky. Hlavní přínos předložené práce spatřuji v
popisu vlivu nastavitelných vstupních parametrů na ýsledné vlastnosti páleného produktu. Celkově
je předložená práce důležiým krokem k co nejefektivnějšímu využitíkvalitních zásob suroviny.

Práci pana Davida Zemánka lze hodnotit velmi kladně. I když se zcela nevyhnula určiým, spíše

formáíním nepřesnostem, její hodnotu to nijak rnýznamně nesnížuje. Prácí protodoporučuji

k obhajobě.

Klasifikační stupeň podle ECTS: B I L,5
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