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Diplomant

Vedoucí Prof. Ing. Marcela Fridrichová. CSc.-

Diplomová práce Bc. Martina Waltra se zabývá studií vlastností portlandských cementů,
konkrétně orientovanou na moŽnost zlepšení vlastností portlandského cementu belitického.Co do zaměřeni lze práci považovat ze 

-dílčí 
příspěvek k řešení aktuálního

ekologického problému snižování skleníkových plynů vovzduší.-Jedním zopatřeníje vtéto
oblasti zavedení emisního limitu Coz včetně zavédenipovolenkového systému pÍo nadlimitní
hodnoty. JelikoŽ v cementářství je základní surovinoů vápenec' jehož tepelným rozkladem
dochází ke vzniku a emisím Co2, je jasné, že každé dílči opatření vedoucí kjejich snížení
znamená významný přínos ekologický i ekonomický. Proto se diplomant zaměřil na studii
moŽného zlepšení vlastností belitického slínku, jehož surovinová iaze je vzhledem k absenci
alitu podstatně chudší na vápenec a.zétover 1jetro vypal je méně energeticky náročný.
Negativní vlastností belitického slínku je však horší ieakiiuitu, pro jejiž zlepšení byia
v předchozích studiích navržena a s pozitivními ýsledky odzkoušena modifikace surovinové
báze draselnými ionty. V návaznosti na týo poznatky byla nyní řešen a otánka vhodného
zdroje draselných iontů, neboť v předešlých studiích póužívaný,'htioitu'' drase1ný je pro širŠí
prumyslové vy'užití ekonomicky neefektivní. Jako 

^ozry 
alternativní zdroj byl navržen síran

draselný, který by bylo možn é získávatpřímo v cementárn ách z odpadních odprašků.
V teoretické části diplomant shmul zékladní poznatky ' oto.,, chemie a technologie

ýroby portlandských cementů. V první, všeobicné části, zabývající Se skladbou
surovinových směsí' postupem přípravy, výpalem, vlastnostmi portlandst<yctr stintri a dalším,lze zvlášť vyzdvihnout provedenou rešerši aktuálních palivových zdiojů včetně zdrojů
alternativních. Ve druhé, jtž specificky zarněÍené čásii, se áipto'''uj zabýval jednák
základúmi postuláty vzniku a vlastností oxidu uhličitého a dále v,ýrobou a vlastnostmi
belitického cementu. Z písemného zpracoviíní teoretické části ;e patma podrobná znalost
řešené problematiky, vyplývajíci ze studia naší i zahraniční htěratury, p.á.. se vyznačuje
logickým uspořádráním, přehledností, srozumitelností a bohatým ilustra8ním materiálem.

V části experimentálni pracoval diplomant samost atně a spolehlivě. V první etapě
uskutečnil návrh skladby, výpal zvolenými režimy, vyhodnoceni fér:ového sloŽení a sledování
hydratace belitických slínků modifikovaných v surovinové bázi síranem draseln]ým. Ve druhé
etapě sledoval j1Ž na reálné surovinové směsi pro výpal belitického slínku vliv iejí modifikace
jednak uhličitanem a jednak síranem draselným. Nďzákladě vyhodnocení fézovéLto složení a
hydratačního procesu pak dospěl k věcně správným závěrttm. Samotný pisemný referát je
přehledný, srozumitelný, doplněný tabulkami a bohatou obrazovou částí.

Vzhledem k odborné niíročnosti zadaného tematu a vzhledem k věcně správnému
řešení i přehlednému Zpracování písemného referátu doporučuji hodnotit diplomovou práci
Bc. Martina Waltera klasiťrkačním stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: A/l

V.Brně, dne 14.1.2013

Klas. stupeň
ECTS A B C D EIF

:^v^-
Prof. Ing. Marcela Fridrichová, CSc.

podpis

Klasifikačn


