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Oponentní posudek 

na doktorskou disertační práci Ing. Miroslavy Mončekové s názvem  

„Úloha síranu železnatého jako regulátoru tuhnutí a redukčního činidla 

portlandského cementu“ 

zpracované v rámci doktorského studia na Fakultě chemické VUT v Brně v doktorském 

studijním programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (P2820). Vypracováním 

posudku na disertační práci jsem byla pověřena předsedou OR ÚCHM Fakulty chemické 

VUT v  Brně prof. Dr. Ing. Martinem Palou dopisem ze dne 28. 7. 2016.  

Aktuálnost tématu a cíle práce  

Přestože se redukce Cr(VI) provádí v cementárnách již řadu let z  důvodu jeho redukce 

na Cr(III) pro snížení jeho nebezpečnosti, není řada reakcí, související s použitím síranu 

železnatého jako redukčního činidla a jeho vliv na hydrataci cementu, doposud podrobně 

prostudována. Z tohoto pohledu je téma disertační práce vysoce aktuální, protože se týká 

právě tohoto vlivu na vlastnosti hydratovaného cementu.  

Cílem disertační práce bylo prověřit vliv síranu železnatého na množství uvolněného 

Cr(VI) při hydrataci portlandského slínku, prozkoumat mechanizmus zabudování chromu a 

železa do hydratačních produktů cementu a objasnit procesy, probíhající při hydrataci 

portlandského slínku v přítomnosti síranu železnatého. Přídavek síranu železnatého je důležitý 

z pohledu redukce Cr(VI) na Cr(III) v portlandském cementu, to je známá skutečnost 

používaná v praxi. Podrobné zkoumání vlivu přídavku síranu železnatého na hydratační 

procesy portlandského cementu nebylo dosud v celé šíři publikováno.  

 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce   

Disertační práce je sepsána na 121 stranách, je rozdělena na část teoretickou (36 stran), 

a část experimentální (85 stran). V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé složky 

portlandského cementu a jejich hydratace. Značná pozornost je věnována aluminátovým 

fázím a jejich modifikacím, a také výskytu šestimocnému chromu a jeho redukci. Teoretická 

část vychází z provedené literární rešerše, seznam literatury obsahuje 84 odkazů. 

Na začátku experimentální práce je popsána metodika práce, která řeší způsob studia 

hydratace portlandského slínku v přítomnosti heptahydrátu síranu železnatého a studia 

mechanizmu zabudování chromu do hydratačních produktů trikalciumaluminátové fáze. Po 

stránce metodiky experimentů je práce zpracována správně, vhodné by bylo doplnění 

metodiky blokovými schématy, umístěnými na začátku experimentální práce, které zpřehlední 

řešenou problematiku a usnadní orientaci čitateli. Přehled metodiky je umístěn na konci práce 

jako souhrn. Dále jsou popsány principy fyzikálně chemických metod, použité pro dosažení 

cílů disertační práce.  

V kapitole výsledky a diskuse je uvedena charakteristika použitých surovin a vlastní 

studium procesů a vzniklých látek při hydrataci portlandského slínku v přítomnosti síranu 
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železnatého a dichromanu draselného. Jednotlivé výsledky jsou podrobně popisovány, 

v závěru práce je vedena široká diskuse o dosažených výsledcích. Jak je patrné z rozsahu 

práce, byl vykonán velký objem experimentů, které jsou v disertační práci prezentovány a 

podrobně diskutovány.  

 

Význam výsledků pro rozvoj vědního oboru a pro praxi 

Disertační práce je významná zejména z hlediska rozvoje vědní disciplíny stavebně 

materiálového inženýrství. V práci jsou nové výsledky šetření vlivu heptahydrátu síranu 

železnatého na hydrataci portlandského cementu, této problematice nebyla v minulosti 

věnována patřičná pozornost. 

Pro praxi lze pak využít tyto výsledky při používání heptahydrátu síranu železnatého pro 

redukci Cr(VI) ve stavební praxi; redukce Cr(VI) je nutným splněním podmínky pro 

distribuci a užívání cementu podle předpisů EU.  

Disertační práce má tedy význam jak z pohledu rozvoje vědní disciplíny stavebně 

materiálového inženýrství, tak i z pohledu stavební praxe. 

 

Formální úprava disertační práce a jazyková úroveň 

Osnova práce je v souladu se zvyklostmi zpracování disertační práce, výsledky jsou 

uvedeny v přehledných tabulkách a grafech, uvedeny jsou záznamy fyzikálně chemických 

měření, mikrostruktura je doložena snímky z elektronového mikroskopu. Práce je sepsána 

vcelku dobrým slohem bez závažných gramatických chyb, s malým počtem překlepů. Chemik 

by v odborném textu neměl používat triviální názvy, často se vyskytuje název zelená skalice, 

místo chemického názvu. Některé skutečnosti nejsou přesně vyjádřeny, např. na str. 33 se 

používá výraz „chrom“, místo příslušného označení oxidačního stavu, v záznamu z 

kalorimetru se jedná o Tepelný tok, nikoli Tepelní tok. 

 

Vybrané připomínky a dotazy k disertační práci  

 Str. 34, 8. ř. zdola – vysvětlit větu – Kyselý síran reaguje s alkalickým cementem… 

 Str. 49 – chybí vysvětlení symbolu W0 ve vztahu (37), pojem ohybové napětí 

neexistuje, byla zvolena nevhodná literatura (69) k popisu stanovení pevnosti v tahu 

ohybem. 

 U použitých přístrojů nejsou uvedeny typy. 

 Str. 57, tab. 5 – není prvkové složení, ale oxidické. 

 Str. 58, obr. 21 – proč nejsou označeny další píky; co představují? 

 Lze vysvětlit, proč hodnoty v tab. 8 a 9 nejsou vzestupné v závislosti na stoupajícím 

množství SO3? 

 Str. 60 – jak lze vysvětlit, že hodnoty s přídavkem 2 % jsou nižší než s přídavkem 1 a 

3 %? 

 Str. 65 – výsledky v tab. 12 nejsou popsány dle skutečnosti. 

 Str. 66 – hodnoty Rf  - velký rozptyl – na kolika vzorcích byly pevnosti stanoveny?  

 Str. 74, obr. 36 – záznam XRD je zcela neuspokojivý a není relevantně vyhodnocen. 
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 Str. 75 – píše se o nárůstu pH. Bylo v souvislosti se studiem vlivu síranu železnatého 

měřeno pH? 

 Str. 75 – co znamená výraz „hlinité sírany“? 

 Str. 75 – 8. ř. zdola – „Množství ettringitu se naopak zvyšuje. „ z obr. 37 to není 

zřejmé, bylo množství nějakým způsobem kvantifikováno, pokud ano, proč nejsou 

uvedeny výsledky? 

 Str. 76 – obr. 37 – proč nejsou popsány píky v rozmezí 2 = cca 28 ž 35° ? 

 Str. 77 – v Ramanových spektrech byly nalezeny vlnočty odpovídající kalcitu. Jak 

vysvětlíte, že nebyl identifikován kalcit v XRD záznamu? 

 Str. 78 – tvrzení, že „Z obr. 39 lze vyčíst, že ke vzniku portlanditu dochází až po 20 

hodinách hydratace…..“, není pravdivé. Potvrzuje to křivka TG, DTG i DTA. 

 Str. 81 – po 5 h hydratace je v produktech také ettringit, jak ukazuje tab. 15, nikoliv 

pouze sádrovec, jak je uváděno.    

Závěr  

Závěrem konstatuji, že doktorandka ve své disertační práci prokázala systematický 

přístup k řešené problematice, výsledky a závěry disertační práce přispěla k rozvoji studované 

vědní disciplíny, práce je významná i z hlediska stavební praxe. Připomínky k disertační práci 

nejsou zásadního charakteru.  

Na základě uvedených skutečností doporučuji, aby Ing. Miroslava Mončeková byla 

připuštěna k obhajobě disertační práce a po jejím úspěšném obhájení jí byl podle zákona 

č. 111/1998 Sb. a ve znění dalších předpisů přiznán titul Ph.D. 

 

V Brně 5. 9. 2016                                                           


