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Předložená bakďářská práce se zabývá zkoumáním působení a moŽnostmi ověřování
ruzných druhů inhibitoru koroze ýzfiže v betonu. Práce bezprostředně navaz$e na
dlouhodobě probíhající vyzkurn na Ústavu stavebďch hmot a dílců, ktery se touto
problematikou dl ouho době zabyv á.

Teoretická ěást obsahuje popis principu železobetonu a materiálů používaných na beton a
\rýz\1ž. Dďší kapitoly teoretické črásti se zabývqí podrobně korozí ýúlže podle typů
napadení. Shrnují příčiny a zd;oje koroze, popizují chemické děje koroze. Dále jsou popsríny
jednotlivé typy koroze včefirě vysvětlujících grafu a obrázků. Následující kapitola se zabývá
popisem rozděleď koroze podle charakteru korozního děje. V další črásti autor vysvětluje, co
je inhibitor, popisuje pasivační účinky na ocel a vysvětluje negativa použitt inhibitorů,
zejména snížení účinnosti v závislosti na čase. Inhibitory se dělí na tři skupiny, pnmí
oxidační látky - katodický děj, druhá látky brzdící anodický děj a třetí lrítky umožňující
snadnější redukci sloŽek prostředí. V poslední kapitole teoretické části jsou popsríny měřící
metody. Teoretická část je přes některé nedostatky dobře zpracovžna a tvoří ucelený podklad
pro následující praktickou část.

Praktická část je uvedena kapitolou cíI práce, což je vytvoření přehledu komerčně
vyráběných inhibitorů. Dále graťrcky znénorněna metodika práce. se čtyřmi typy inhibitoru
koroze. Metodika práce je uvedena na přehledném grafu. V dalších kapitolách jsou uvedeny
charakteristiky jednotlivých výrobku. Pro práci pouŽil diplomant výrobky Sika@ FerroGard@-
901, Cortec MCI@2006 NS, Armoguard P a RHEOCRETE@222+, které popsal v další části
práce včetně uvedení technických údajů' vlastností, předností a technologických postupů.

Autor provedl na zákJadé údajů z technických podkladů qÍrobců optimalizační qýpočet.

Jako nejvhodnější vyšel Cortec MCI@2006 NS z důvodu nejnižšího dávkovríní a šetmosti
k životrrímu prostředí. Následný \^ýzkum bude zaměřen na praktické ověření vysledků práce.

Práce je přehledně grďrcky zptacovaná s drobnými nedostatky. Autor prokánal dobrou
práci s literaturou a její praktické wnŽití. Práce přináší řadu poznatků, které budou jistě
vytlžity při dalším výzkumu v této oblasti.
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