Témata bakalářských prací ONHOP 2011/2012
Téma
Nátěry indikující změny teploty.
Speciální aditiva pro zvýšení adheze organických
povlaků.
Smart coatings.
Pojiva pro ekologicky nezávadné nátěrové hmoty.
Povrchová ochrana kovových materiálů v prostředí
vysoké agresivity ovzduší.
Pojiva z obnovitelných zdrojů surovin pro nátěrové
hmoty, jejich vlastnosti a použití.
Možnosti aplikace makromolekulárních látek
přírodního původu pro ochranné povlaky.
Šelak, kopál a další pryskyřice přírodního původu.
Složení, charakterizace a průmyslové využití.
Kaučuk, historie získávání přírodního kaučuku,
výroba a využití v hybridních pojivech pro nátěrové
hmoty.
Odolnost organických povlaků vůči nitkové korozi
Minium –je možné ho nahradit? Chemické
vlastnosti, použití v technických oborech a ochranných
vrstvách.
Formulace organických povlaků s obsahem
netoxických korozně-inhibičních pigmentů.
Vývoj a přehled antikorozních pigmentů.
Směsné oxidy kovů se strukturou perovskitu
jako antikorozní pigmenty.
Ferity, ferospinely pro aplikaci do
antikorozních nátěrových hmot.
Organické inhibitory koroze a pigmenty pro
aplikace do nátěrových hmot a organických povlaků.
Rostlinné a ovocné extrakty jako speciální
inhibitory koroze.
Barviva a barevné pigmenty přírodního původu,
typy a vlastnosti.
Fosilní schránky živočichů a jejich a jejich využití
v organických povlacích.
Uhlíkové nanotrubky jako nový speciální pigment
pro organické povlaky a nátěrové hmoty.
Bílé saze, struktura a vlastnosti a využití v při
formulaci organických povlaků.
Jíl jako historicky nejdéle používané nanočástice
pro nátěrové hmoty.
Povrchová úprava čokolády –netradiční využití
pryskyřice benzoe.
Čokoláda: způsoby dispergace nejen při přípravě
nátěrových mot.
Barevné pigmenty pro umělecké potřeby.
Ochrana materiálů vůči napadení mikroorganismy fungicidní a antivegetativní aditiva pro ochranné povlaky.
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zadáno

Nátěry odolné působení zvýšených a vysokých
teplot
Povrchová ochrana přírodních materiálů.
Dekorativní a ochranné nátěry na dřevo
Nanočástice pro formulaci organických povlaků
Povlaky a nátěry s fotokatalyticky aktivním oxidem
titaničitým
Oxid titaničitý – materiál mnoha použití
Fyzikální vlastnosti nátěrových filmů v závislosti
na velikosti částic hematitu.
Fyzikální vlastnosti nátěrových filmů v závislosti
na velikosti částic goethitu.
Kovové povlaky, druhy, příprava, aplikace.
Polymerní povlaky v s vysokým obsahem
kovových částic jako ochrana proti korozi.
Vliv morfologie částic pigmentů na fyzikální
vlastnosti polymerních povlaků.
Sledování koroze organických povlaků pomocí
SEM.
Využití geopolymerů v povrchové ochraně
kovových a minerálních materiálů
Netoxická sikativa pro oxypolymeračně
zasychající nátěrové filmy
Antioxidanty rostlinného původu a jejich možné
využití jako katalyzátorů při tvorbě nátěrových filmů.
Přírodní vitamíny jako antioxidanty pro zajištění
stability a kvality nátěrových hmot
Vliv atmosférických faktorů na degradaci
organických povlaků.
Studium vlastností pojiv na bázi silikonových
pryskyřic.
Zinek a jeho použití v ochranných povlacích
Ochrana kovových materiálů pomocí tenkých
vrstev a nanovrstev anorganického charakteru.
Použití expandovatelných plniv přírodního původu
v oblasti nátěrových hmot a ve stavebních materiálech.
Tmely a vysokoviskózní systémy
Techniky nanášení nátěrových hmot, vývoj a typy
Příprava polymerních materialů technikou emulzní
polymerace
Využití techniky suspenzní polymerace pro
přípravu materiálů vhodných k mediciálním aplikacím
Techniky polymerací využívané při syntéze
makromolekulárních látek
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*Pouze rešerše R
Rešerši je možné spojit s experimentální prací R/RE
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Ing. David Veselý, Ph.D.

Témata bakalářských prací ONHOP 2011/2012 pro obor Povrchová ochrana stavebních a
konstrukčních materiálů
1. Vývoj v oblasti povrchové úpravy fasád z hlediska polymerního chemika i historika.(R)
2. Historické úpravy fasád. (R)
3. Barevné pigmenty pro fasádní nátěrové hmoty. (R/RE)
4. Plniva pro formulaci a výrobu fasádních nátěrových hmot. (R/RE)
5. Nátěry dřevěných fasád.(R)
6. Fasádní nátěry se sníženými nároky na údržbu, tzv. samočisticí a hygienické nátěry.
7. Fasádní nátěrové hmoty na bázi křemičitanů alkalických kovů, tzv. vodního skla.
8. Hydrofobizační přípravky pro fasádní nátěrové hmoty.
9. Pojivové matrice na bázi cementu pro aplikace v moderních stavebních hmotách.
10. Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních přírodních materiálů.
11. Vodouředitelné nátěrové hmoty, vlastnosti, druhy, použití.
12. Protipožární nátěrové hmoty. (R)
13. Formulace ochranných povlaků pro korozně a atmosféricky náročnou povrchovou ochranu kovových a
konstrukčních materiálů. (R/RE)
14. Nátěrové hmoty na bázi pojiv s vyšší sušinou, vlastnosti, výhody při používání. (R)
15. Ethylsilikáty a kovové částice zinku jako součást materiálů ochranných povlaků a nátěrových hmot.
(R/RE)
16. Přírodní stavební materiály. (R)
17. Využití pryskyřic přírodního původu v oblasti ekologické ochrany materiálů ze dřeva.(R)
18. Tvorba tenkých vrstev pomocí pulzní laserové depozice a jejich využití v ochranných povlacích. (R/RE)
19. Fyzikální vlastnosti nátěrových filmů v závislosti na velikosti částic a struktuře železitých pigmentů
hematitu. (R/RE)
20. Fasádní nátěrové hmoty a pojiva pro ochranu fasád. (R)
21. Způsoby povrchové ochrany dřevěných materiálů. (R)
22. Nátěry střešních krytin. (R)
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