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Studium hexahydrátu chloridu horecnatého vzhledem k jeho využití pro akumulaci

tepelné energie

Vpredloženédiplomovéprácisediplomantzabývávyužitímfázovézmenyv

MgCh.6HzO využitelné pro akumulaci tepla. Práce je na 82 stranách rozclenena do peti
kapitol.

Teoretickou cást tvorí literární rešerše a popis použitých experimentální metod.
Obsáhlá teoretická cást (29 stran) je psána spíše populárnevedeckým jazykem. Príkladem

mužebýtdefinicetepelnékapacitynastrane31.Rovnežtvrzení,žeDulong-PeÚtovopravÍdlomelosvéhocasuznacnývýznam.....proprÍbJjžnéurcováníatomovéváhypusobízvláštne.V

nekterých prípadech autor používá takové zjednodušení problému, že se dopouští znacných

nepresností.VkombinacispoužitímMaxwellovýchrovnic(str.36)pusobítextrozpacite.Zeskladbyvetakostrbatéhovyjadrováníjepatrné,žeautorpoužilanglickou

predlohu, napr. na strane 22 je HDPE preloženo jako vysokohustotnÍ polyetylén - ceština
používávysokomolekulámÍpolyetylén.Odstrany29dálepoužíváautorprovýrazsalthydratehydratovanásulmístohydrát.VprípadeuvedenéGlauberovysolisetedyjednéodekahydrátsíranusodného,neohydratovanousulsíranusodného.Vanglictinepoužívaný

výraz JjguÍdus autor na nekterých místech prekládá jako kapaJjna, jindy zase jako tavenÍna,
což neprispívá ke srozumitelnosti textu.

Nastrane15jechybnádefinicetepelnékapacityOetomnožstvítepla,kteréjepotreba

na ohrátí 1 g nebo 1 molu látky o jeden stupen).
Nastrane15adále,arovneživnázvupráceautorpoužíváspojenítepelnáenergÍe.Vzhledemktomu,žesejednáospojenístavovéanestavovéveliciny,nepovažujitotospojení

za štastné.

Pri popisu principu merení diferenciální skenovací kalorimetrie autor na strane 37 a
dále a (obr. 13.) popisuje teplotne vodivostní (heat flux) kalorimetr. Kalorimetr Pyris 1

(Perkin Elmer), který byl použit pro merení, je však kompenzacní (power compensated) a
pracujenajinémprincipu,schémanaobrázku13tedynesouvisíspoužitouexperimentální

technikou.

Vexperimentálnícástijsoupopsánypoužitépostupyametody.VBraggoverovnici

(31) na strane 45 jen celé císlo, tedy pravá strana rovnice predstavuj e celocíselné násobky
vlnovédélky,nereflexÍneboreflexe,jakuvádíautor.Nastrane46jechybneuvedeno,že

plocha píku pri merení DTAje charakteristická pro urcitou látku.
Nastrane48uvedenéspojení...vyhodnocenítepelnékapacitybylourcenoz

arÍtmeÚcké metody z šesÚ mereni.. je ponekud nejasné.

VkapitoleVýsledkyadiskuzeautorpodrobnepopisujemerenínaDSCavýpocty

entalpie tání a krystalizace MgCh.6HzO v prubehu padesáti teplotních cyklu. Pozornost byla
rovnež venována stabilite studované látky. Pro odstranení nežádoucího podchlazení byla

použita tri nukleacní cinidla: SrCO3, Mg(OH)z a Sr(OH)z. Sledován byl vliv nukleacních
cinidel na hodnotu entalpie tání a krystalizace a také byla porovnávána hmotnost vzorku pred

apomerení.Bylozjišteno,žepripoužitíSrCO3bylonejlepšíchvýsledkudosaženoprídavkem1%,kdybehempadesáticykluzustalyentalpiesledovanýchfázovýchzmenkonstantní.V

prípade použití Mg(OH)zbylovelmidobrýchvýsledkudosaženoprokonc.0.5,1,2a3%.1



Posledním nukleacním cinidlem bylo Sr(OH)2' Po padesáti cyklech bylo dosaženo nejlepších

výsledkuprokoncentraci0.5%Sr(OH)2'VZáveruprácejsoushrnutyvýsledkystudia.Autorzjistil,žehydrátyanorganických

solí se v porovnání s ostatními látkami jeví jako vhodné materiály pro akumulaci tepla. Jejich

nevýhodou však je, že u nich dochází k výraznému podchlazení. Velikost podchlazení lze
podstatne snížit použitím vhodných nukleacních cinidel, což posuzovaná práce potvrdila.

Diplomant prokázal zvládnutí jak literární prípravy tak potrebných experimentálních
technik.Získalvelkémnožstvíexperimentálníchdat,kterádokázalnazákladesvýchznalostí

akceptovatelným zpusobem zpracovat a interpretovat. Posuzovaná diplomová práce obsahuje

radu puvodních výsledku o perspektivních materiálech, u kterých lze predpokládat, že mohou
být použity v praxi pri pokusu o dílcí náhradu fosilních paliva tím prispet ke snižování
skleníkového efektu.

Predloženou práci doporucuji k obhajobe a hodnotím ji známkou

velmi dobre.
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