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Vliv přípravy a úpravy zkušebních těles pro zkoušení trvanlivosti betonu s betonových
výrobků v prostředí XF

Podmínky příprar,y zkušebních vzorků i vlastního zkoušení materiálů obecně ve svém

důsledku ovlivňují reprodukovatelnost výsledků zkoušek' zjlšťováni trvanlivostních parametrů betonu

není ýimkou.

Cílem bakalářské práce bylo jednak shrnutí o vlivech na ýsledky zkoušení mrazuvzdornosti a

odolnosti povrchu betonu proti působeti rozmrazovacích chemických látek, jednak na základě

experimentálních prací ověřit vliv ruzné úprar.y a uloŽení zkušebních vzorků před zkouškou na

odo lno st povrchu betonu protí p ů sobení chemický ch r ozmr azovac ích látek.

Bakalářská práce je v rozsahu 6l stran textu, grafů a obrázki; je členěna do logicky na sebe

navazýících kapitol. Kapitola 2 tvoÍi teoretickou část práce a je rozdělena do 9 podkapitol.

Podkapitoly 2.I až 2.3. se zabyvaji problematikou pórového systému betonu, mechanismem degradace

betonu působením mÍazu a chemických rozmrazovacích látek, včetně funkce provzdušňovacích

přísad v betonu. V podkapito\e 2.4 až 2.6. jsou uvedeny jednak normové postupy zkoušení související

s řešenou problematikou, dále jsou analyzovány postupy pro zkoušení betonů dopravních staveb a

vibrolisovaných výrobků. Podkapitola2.] aŽ2.9 se zabývá vlivy, které ovlivňují ýsledky zkoušení

truanlivostních parametrů betonů. Experimentální část Kapitola 3 : zde jsou uvedeny výsledky a

vyhodnocení experimentálních prací zabývajících sledováním vlir.u obsahu vzduchu' úprar,y povrchu

zkušebních vzorků a jejich uloŽením před zkouškou na ýsledky zkoušení odolnosti povrchu betonu

proti mrazu , vodě a chemickýchrozmrazovacích látek.

V závěru jsou shrnuty jednak poznatky uvedené v teoretické části práce, jedna jsou

zhodnoceny poznaÍky o sledovaných vlivech na ýsledky zkoušení odolnosti povrchu betonu proti

mrazu, vodě a chemických rozmÍazoyacích látek

PřipomínlE:

str.54, graf 7 a 8 pojem ,,KLASIKA" nevhodný a netechnický

termín" testování,, - vhodnější by bylo potlžiti jiného běžně v technické praxi užívaného

termínu, např. zkoušení.

I přes uvedené připomínky předloŽenápráce ner,ykazuje zásadni nedostatky, je zpracována

na velmi dobré úrormi a splnila stanovené cíle.
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