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FSI VUT v Brně 

Paní Eva Vrbková – studijní oddělení 

Technická 2896/2 

616 69 Brno 

 

 

V Brně dne 14.4.2017 

Věc: Oponentský posudek k disertační práci Ing. Kláry Burianové 

Č. J.: 44/13903/17/Vrb 

Téma práce: Optimalizace technologických vlastností cementových formovacích směsí 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie 

Školitel: Prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. 

     Přiložená disertační práce obsahuje 136 stran textu, 56 obr., 25 tabulek, 8 příloh, 37 

literárních odkazů a autor práce uvádí 12 autorských publikací.  

  Téma disertační práce je velmi aktuální, navazuje na výzkum předcházejících autorů. Použití 

cementových samotvrdnoucích směsí a jiných anorganických pojivových systémů představuje 

budoucnost výroby odlitků všech odlévaných materiálů do netrvalých forem. Tyto systémy se 

ale musí svými technologickými vlastnostmi minimálně vyrovnat používaným organickým 

pojivovým systémům tak , aby bylo dosaženo požadované povrchové a vnitřní jakosti odlitků 

za vysoké produktivity výroby forem při současně nízkých výrobních nákladech.   Současným 

limitujícím omezením použití samotvrdnoucích cementových formovacích směsí je bezesporu 

reaktivita systému vyjádřená dobou zpracovatelnosti směsi a časem rozebírání forem, tedy 

faktoru, který ovlivňuje nejvíce produktivitu výroby odlitků. S tímto problémem úzce souvisí 

také nízké deformační schopnosti směsi v období plasticity při rozebírání modelového 

zařízení, směs je velmi křehká, což způsobuje poškození forem při rozebírání (ulamují se 

hrany i celé části kontury formy – forma je často znehodnocena), směs je velmi citlivá na 

překročení času rozebírání forem (období plasticity). Cementové směsi se ve slévárenství 

prakticky používají od počátku minulého století, avšak tématu zvýšení reaktivity a 

deformačních schopností směsi se v minulosti věnovalo jen pár autorů. 

Rozbor a hodnocení práce 

  Literární rešerše je zpracována vyčerpávajícím způsobem, předkládá ucelený přehled 

současného stavu poznání řešeného problému.  

  Cíle práce jsou srozumitelné, jejich zaměření vyplývá ze základních nedostatků 

technologických vlastností samotvrdnoucích cementových směsí: reaktivita směsi 



2 
 

(produktivita výroby forem) a ovlivnění křehkosti (deformační schopnost) vytvrzené směsi 

v období plasticity při uvolňování modelového zařízení. 

  Experiment I, část 1 je zaměřený na hledání vhodné metody pro rychlé měření reaktivity 

směsi.  Reaktivitu směsi měří autorka kombinovaným měřením s využitím kalorimetrie – 

měření vývinu hydratačního tepla na isoperibolickém kalorimetru a měření pevnosti v tlaku 

na zkušebním válečku. Z experimentu vyplývá, že je nejvhodnější charakterizovat křivku 

vývinu hydratačního tepla teplotou po 1 hod. vytvrzování (T1). Současně se na stejné směsi 

provádí standartní destruktivní měření pevnosti v tlaku ( po 1 a 24 hod.) na zkušebním 

válečku. Experiment je postavený na předpokladu: čím vyšší bude uvolněná hydratační 

teplota po 1 hod. vytvrzování, tím bude směs reaktivnější, a tím vyšší budou současně měřené 

počáteční pevnosti zkušebních válečků v tlaku. Výsledkem experimentu by měla být definice 

minimální teploty z isoperibolického kalorimetru po 1 hod. vytvrzování, která bude splňovat 

podmínku dosažení min. pevnosti v tlaku zkušebního válečku 250 kPa.  

  Cíle experimentu I, část 1 byly splněny. Experiment byl sestaven promyšleně, byly 

stanoveny okrajové podmínky a způsob vyhodnocení experimentu. Navrhovaná kombinovaná 

měřící soustava byla ověřena 272 recepturách cementových směsí, každé měření bylo 3x 

opakováno, celkový soubor měření 272*3=816 měření. 

  Diskuse výsledků obsahuje spoustu zajímavých informací, data ale nejsou vhodně tříděna, 

postrádám zde jejich přehlednou a jasnou interpretaci,  čtenář má problém s orientací 

v analýze experimentu. Postrádám také hlubší rozbor a diskusi vlivu časového průběhu 

vývinu hydratačního tepla a nárůstu počátečních pevností měřený pevností v tlaku. Autorka 

také zaměňuje některé důležité pojmy jako např. reaktivitu a dobu plasticity směsi. Pouhé 

konstatování v závěru, že kalorimetrickou metodou měření hydratačního tepla lze měřit 

reaktivitu cementových směsí považuji za minimalistické. Očekával bych např. jasnou 

definici minimální teploty z isoperibolického kalorimetru po 1 hodině vytvrzování, v tomto 

případě z experimentů vyplývá, že pokud bude mít cementová směs po 1 hodině vytvrzování 

kalorimetrickou teplotu   27,6 °C, bude zaručena požadovaná minimální pevnost v tlaku 250 

kPa (za definovaných laboratorních podmínek). Všechny tyto informace jsou v práci 

obsaženy, ale musí být uvedeny na správném místě a ve správné posloupnosti, aby byla 

vyzdvižena jejich důležitost a nesnižovaly hodnotu této práce. 

  Stanovenou podmínku, že kalorimetrická teplota je  27,6 °C splňuje z celkového počtu 272 

receptur 54 směsí. Tyto směsi mají tedy po 1 hod. vytvrzování pevnost v tlaku min. 250 kPa  

a mohou reaktivitou konkurovat organickým pojivovým systémům. Velmi zajímavé by bylo 

ověření technologických vlastností těchto směsí ve slévárenském provozu.  

  Závěrem mohu konstatovat, že isoperibolický 16-ti místný kalorimetr lze použít pro rychlé 

posouzení reaktivity navrhovaných receptur cementových směsí. Za předpokladu splnění 

podmínky minimální teploty  27,6 °C mohou být směsi dále optimalizovány pro provozní 

zkoušky ve slévárenském provozu. Celkem bylo úspěšně experimentem pro tento účel 

navrženo 54 cementových směsí. 
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  Autorka práce se zde dále snažila vyhodnotit vzájemný vztah komponent pojivového 

systému na nárůst počátečních pevností v tlaku do 1 hodiny vytvrzení. Při souboru 

experimentálních dat čítajících 272 měření 3x opakovaných teda celkovém souboru 816 

měření není prakticky možné bez metodického přístupu posoudit tyto závislosti. Což si 

autorka uvědomila a experiment prakticky zopakovala s použitím metody plánování 

experimentu DOE. Tímto způsobem uspořila velké množství času a získala data vzájemných 

interakcí, které přehledně vyhodnotila v experimentu I, část 2. 

Experiment I, část 2 je zaměřený na posouzení vlivu jednotlivých složek pojivového systému 

na reaktivitu cementových směsí využitím isoperibolického kalorimetru a plánování 

experimentu DOE 

  V této části experimentu byly vzájemně posuzovány vlivy složek pojivového systému 

plastifikační přísady (dextrin), urychlujících přísad (CaCl2, NaOH a Li2CO3) a množství 

vody na rychlost nárůstu počáteční pevnosti po 1 hod. vytvrzování při současném měření 

hydratačního tepla. Jako nástroje pro posouzení významnosti vzájemných vlivů jednotlivých 

faktorů bylo vhodně využito nástroje plánování experimentu DOE s vyhodnocením 

v programu Minitab 17 (statistické vyhodnocení a analýza dat). Experiment byl naplánován 

pro 3 proměnné faktory ve 2 úrovních. Celkem byly provedeny 3 samostatné experimenty 

odpovídající vlivu urychlujících přísad na reaktivitu směsi. Pro každý experiment byl sestaven 

experimentální plán kombinace 24 měření. Experiment posuzoval vliv kombinace 

jednotlivých přísad směsi na změnu 2 veličin: pevnost v tlaku a kalorimetrická teplota po 1 

hod. vytvrzování. 

  Zpracování a vyhodnocení výsledků měření je velmi přehledné, ukazující sílu vlivu 

jednotlivých faktorů a jejich kombinací na pevnosti a výši kalorimetrické teploty po 1 hod. 

vytvrzování. Jedná se v podstatě o přehlednou a kvalitní interpretaci výsledků experimentu I, 

část 1 doplněnou o grafickou úpravu. Z experimentu I část 1 jasně vyplynul pro dosažení 

minimální pevnosti v tlaku 250 kPa požadavek kalorimetrické teploty  27,6 °C, proto bych 

při interpretaci a diskuzi výsledků této části práce předpokládal diskusi a analýzu ve vztahu 

k těmto kritériím. 

 Otázky k experimentu  I: 

1. Jak jste dospěla k celkovému počtu měření 272 receptur směsí?  

2. Na jaké úvaze byly navrženy cementy, urychlovače tvrdnutí a platifikátory pro 

experiment?  

3. Můžete stručně popsat, které faktory, a při jakém optimálním dávkování (samostatně i 

v kombinaci) mají největší vliv na pevnost a výši kalorimetrické teploty po 1 hodině 

vytvrzování?  

 

Experiment II si klade za cíl nalezení vhodné metody pro posuzování deformačních vlastností 

cementové směsi v oblasti plasticity tj. při vyjímání modelu z formy. Jak již bylo vysvětleno 

výše, cementová směs je velmi křehká, což způsobuje poškození forem při rozebírání 

(ulamují se hrany i celé části kontury formy – forma je často znehodnocena), směs je velmi 
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citlivá na překročení času rozebírání forem (období plasticity). Kromě zajištění dostatečné 

reaktivity pojivového systému je nutné mít k dispozici metodu pro posuzování vlivu 

vhodných plastifikačních přísad na deformační chování (křehkost) směsí v období plasticity. 

  Autorka uvádí, že ve spolupráci s Ústavem fyziky byla navržena měřící jednotka, která 

umožňuje z hodnot pevností v tlaku zkušebních válečků po definované době vytvrzení, 

v tomto případě 1 hod. vypočítat hodnotu tzv. skutečné deformace směsi vyjádřenou v % 

v závislosti na čase měření. Pozn. vzorec pro tento přepočet uvedený na str. 76 má špatně 

ustavené závorky.  Z naměřené charakteristiky se postupnou aproximací naměřené závislosti 

získá směrnice, jejíž sklon s osou x charakterizuje deformační schopnost. Čím je sklon s osou 

x větší, tím má směs horší deformační schopnost, je křehčí. Ověření navrženého přístroje bylo 

provedeno na souboru 54 cementových směsí z experimentu I, část 1, které splňovaly 

podmínku minimální pevnosti v tlaku normalizovaných válečků 250 kPa a minimální teplotu 

z kalorimetrického měření  27,6 °C, v obou případech za 1 hodinu vytvrzování.  

Z naměřených hodnot vyplývá, že deformační schopnost cementových směsí ovlivňuje druh 

cementu, množství vody a především výše dávkování plastifikační přísady dextrinu.  

  Uvedená metoda je plně funkční, naměřené a vypočtené charakteristiky mají vypovídající 

schopnost, jedná se o metodu srovnávací, tzn. srovnává jednotlivé směsi mezi sebou, není zde 

definována hodnota nebo mez, která určí kdy má směs dostatečnou deformační schopnost.  

  Cíl experimentu II byl splněn, byla ověřena schopnost navrženého přístroje měřit a srovnávat 

deformační schopnosti cementových směsí v závislosti na jejich složení.  

Otázky k experimentu II: 

1. Můžete prosím z celkového počtu 54 směsí navrhnout 5, které mají požadované 

pevnostní vlastnosti a vhodné deformační schopnosti při splnění podmínky min. 

kalorimetrické teploty  27,6 °C a které by jste doporučila pro provozní zkoušku ve 

slévárně?   

 

  Autorka práce se v experimentu III pokouší srovnat samotvrdnoucí cementové směsi 

s jinými pojivovými systémy jak po stránce reaktivity – nárůst počátečních pevností, vývinem 

reakčního tepla, deformačními schopnostmi v období plasticity, tak po stránce ekonomické. 

  Dle mého názoru lze samotvrdnoucí cementové směsi srovnávat pouze s ostatními 

používanými samotvrdnoucími systémy tedy: metodou kyselý furan No-Bake, No-Bake 

Alfaset, PU No-Bake PEPSET a vodní sklo + Esterol. Pojivový systém rezol + CO2 patří do 

jiné kategorie pojivových systémů vytvrzovaných plynem za studena, srovnání s výše 

uvedenými systémy není možné. 

  Některé pasáže experimentu III jsou zpracovány na nižší formální a jazykové úrovni. 

Obsahují spoustu chyb, překlepů a hovorových výrazů např. str. 83, 86. Chybí zde také 

technické parametry použitých pojiv, tvrdidel a přísad str. 85. Pravděpodobně se jedná o 

komerční výrobky, ale mohly zde být uvedeny základní technické specifikace. Není jasné, jak 



5 
 

reaktivní je např. tvrdidlo u kyselé furan No-Bake směsi nebo u Alsasetu. Z výsledků v tab.15 

je zřejmé, že tvrdidlo pro No-Bake Alfaset a vodní sklo Esterol bylo velmi reaktivní se 

srovnání se systémem kyselý furan No-Bake a cementovou směsí. Proč je u furanového 

systému voleno dávkování pryskyřice 1,2%, když se běžně dávkuje ve slévárnách 1 a méně %. 

Složení některých směsí je dopočítáváno do 100% složek systému, u jiných nad 100%, tento 

způsob je nepřehledný, mělo by být vše jednotné str. 85.  

  Jestliže chci srovnávat pevnostní vlastnosti ST směsí v oblasti nárůstu počátečních pevností, 

musí být použita taková tvrdidla, aby směsi měly podobnou reaktivitu vyjádřenou dobou 

zpracovatelnosti a časem rozebírání.  

  Jak již bylo uvedeno výše, v experimentu I byla navržena metoda a metodika pro měření 

reaktivity cementových samotvrdnoucích směsí s využitím kalorimetrie – měření vývinu 

hydratačního tepla na isoperibolickém kalorimetru. Byla stanovena minimální teplota po 1 

hodině vytvrzování  27,6 °C, kdy je zaručena požadovaná minimální pevnost v tlaku 250 

kPa (za definovaných laboratorních podmínek). Tuto metodiku nelze dle mého názoru bez 

omezujících podmínek universálně použít pro jiné pojivové systémy. Lze ji použít pro 

pojivové systémy, kde dochází k chemické reakci doprovázené uvolňováním reakčního tepla 

jako např. pojivového systému kyselý furan No-Bake, s tím že bude metodika upravena dle 

charakteristiky vývinu reakčního tepla daného systému. U pojivového systému vodní sklo + 

Esterol nelze pravděpodobně vůbec aplikovat.  

  Srovnáním deformačních schopností v oblasti plasticity směsí po 1 hodině vytvrzování 

vyjádřené úhlem sklonu směrnice naměřené křivky u jednotlivých typů samotvrdnoucích 

směsí viz obr. 56 (chybí zde popis os), mně chybí uvedení cementové směsi s prokazatelně 

nízkou deformační schopností, aby bylo možné získané charakteristiky s něčím srovnat. Lze 

pouze jednotlivé směsi mezi sebou porovnat a konstatovat, že cementová směs daného složení 

je poddajnější než směs furanová směs a křehčí než směs vodní sklo + Esterol.  

  Technický přínos předložené práce je především v návrhu 54 receptur cementových směsí, 

které splňují nároky na produktivitu výroby forem a jejich technologické vlastnosti jsou 

srovnatelné s organickými systémy na bázi furanové a fenolové pryskyřice. 

  Vědecký přínos práce vidím v návrhu metody a metodiky pro rychlé posouzení reaktivity 

cementových samotvrdnoucích směsí měřením jejich hydratačního tepla, splněním 

jednoduché podmínky: aby teplota po 1 hodině vytvrzování byla  27,6 °C, kdy je zaručena 

požadovaná minimální pevnost v tlaku 250 kPa. Dále je vědecký přínos v návrhu metody pro 

vzájemné porovnávání deformačních schopností směsí v období plasticity. Touto metodou lze 

srovnávat i jiné pojivové systémy, mohla by najít uplatnění pro srovnání a optimalizaci 

deformačních schopností anorganických pojivových systémů určených pro výrobu pískových 

jader pro vysokohodnotné odlitky např. hlav válců pro osobní automobily. Tato tenkostěnná 

jádra se v důsledku nízké deformační schopnosti při výrobě často lámou a snižují citelně 

produktivitu výroby.  
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  Je nutno se také bohužel zmínit o tom, že práce obsahuje poměrně dost formálních chyb, 

nepřesností, překlepů ze kterých by se měla autorka poučit, určitým způsobem zbytečně 

snižují kvalitu předložené práce. 

  Předložená práce je bohatá na experimenty, což dokládá, že autorce práce nechybí chuť, 

snaha a úsilí do měření a bádání, jednotlivé experimenty mohly být ale pečlivěji a lépe 

naplánovány, více systematicky zpravovány a vyhodnoceny. Přínosy práce mohly být více 

vyzdviženy.  

  Předložená práce splňuje stanovené cíle, práce obsahuje bohatý experimentální materiál, 

přináší nové poznatky v oblasti aplikace kalorimetrických metod a měření deformačních 

vlastností formovacích směsí v období nárůstu počátečních pevností. Práce splňuje parametry 

disertační práce.  

  Paní Ing. Klára Burianová prokázala, že dovede řešit technické problémy na odborné a 

vědecké úrovni, proto doporučuji práci k obhajobě a po její úspěšném obhájení udělení 

akademického titulu Ph.D.  

Ing. Michal Tegel, Ph.D. 


