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Diplomová práce Vysokoteplotní charakeristiky žárovzdorných materiálů je rozdělena do dvou

částí. Teoretická část práce má 51 stran, úvodem do tématu je rozdělení žáromateriálů dle různých

kritérií. Dále se student zabývá popisem zkušebních postupů, které jsou pro posuzování vlastností

žáromateriálů využilvány. Důraz je kladen na vlastnosti tepelné a žárové, popsány jsou také možnosti

stanovení odolnosti vůči korozi za zrnýšených teplot, Student provedl rešerši zařízení používaných pro

stanovení tepelné vodivosti za normálních i zvýšených teplot v České republice i v zahraničí. Rozsah

použité odborné literatury je dostatečný, je správně citována a je vidět, že jejímu studiu věnoval

patřičnou pozornost. Student zvládl rnýše popsanou problematiku přehledně zpracovat a znalosti

využil v experimentální části práce.

Experimentální část práce se věnuje tepelné vodivosti materiálu za normálních a zvýšených teplot,

je popsaná na 20ti stranách. Jako zkušební materiál byl vybrán dinas s objemovou hmotnostíod 600

kg.m-'do 1960 kg.m-'.

Bakalář provedl makroskopický i mikroskopický popis zkušebních těles, který dává jasnou

představu o charakteru posuzovaného materiálu, Při své práci využíval optického mikroskopu,

vysokotlaký rtuťorný porozimetr, zaYízení na stanovení tepelné vodivosti za normálních i zvýšených

teplot. Schopnost systematicky a samostatně pracovat v laboratoři byla zpočátku rozpačitá.

Naměřená data však student zpracovával velmi pečlivě a se závěry lze souhlasit. V rámci svých

měřeníodpověděl na řadu zajímavých otázek, jako např.:

1. Jak je to se stanovením otevřené pórovitosti u tepelně izolačních materiálŮ, jsou hodnoty

naměřené různými metodami porovnatelné? Jsou některé metody vhodnější než jiné?

2. Je tepelná vodivost za normálníteploty naměřená na řezu a na líci tvarovky stejná?

3. Jsou hodnoty uváděné rr,ýrobcem objektivní?

Výsledky provedených měřeníjsou přínosné a zcela jistě budou využity dalšími studenty při studiu

souvislostí tepelné vodivosti materiálů a jejich mikrostruktury. Práce je graficky velmi dobře

zpracována, student se při psanítextu vyvaroval hrubých chyb.

Bakalářská práce naplnila zadání a doporučuji,k obhajobě.
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