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Bakalářská práce zaměŤená na ,,Vývoj polymerního reprofilačního materiálu" se zabývá

v této době velmi aktuálním tématem' tedy vývojem správkových hmot do energetického

prumyslu a jiných těžkých prumyslových provozů. Jedná se o Vysoce kvalitní materiály, které

musí splňovat ty nejvyšší požadavky, jako jsou velmi rychlé nárusty pevností, dobrá

chemická a tepelná odolnost a výbomá přídržnost.

V teoretické části práce autor shmuje poznatky z odbomé literatury, popisuje reprofilaci
jako správkovou metodu a dále uvádí druhy pojivových polymemích materiálů a plniv
používané pro výobu těchto hmot. Y závěru je navržena metodika praktické části, která je

rozdělena do tří etap.

V praktické části, Etapě I autor zpracoval přehled v současnosti používaných

reprofilačních materiálů a dále se věnoval popisu pro týo hmoty použitelných plniv,

především z odpadních materiálů.

V Etapě II je provedena definice požadavků na vlastnosti reprofilačních hmot, která

vycházi z podmínek rŮzných prumyslů a zároveňjsou uvedeny norÍny' dle kterých jsou týo
hmoty testovány. Zde Se autor věnoval široké škále legislativy pro testování nejen

správkových, resp. reprofilačních systémů, ale také jednotlivých vstupních komponent, tedy

pojiv a plniv. Dále navrhlmetodiku testování vyvíjeného materiálů.

Etapa III je jíž věnována samotnému návrhu receptur reprofilačního polymerního

materiálu, pŤičemž je navržen jeden pol5'rrnerní materiál jako pojivo a dále bylo na základě
provedené optimaltzace vybráno pět plniv z odpadtích materiálů a jedno plnivo primární.

Receptury se odvíjí od poměru mísení pojiva : plniva v rozmezi 90 %o: I0 oÁ až 40 % : 60 %

v odstupu po 10 %' v závěru etapy je proveden návrh předúpravy vstupních surovin a

zpracování a aplikace vyvinuté hmoty.

Mezi nedostatky bakalářské práce patrí především občasné gramatické chyby a chyby

formátování. Dalším nedostatkem je nepřesné uvedení odkazi na literaturu, stejně jako občas
její špatné uvedení.

B akal ářskou práci tedy ho dno tím známkou B/ 1, 5 .
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