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ŘeŠení uvedené diplomové práce je užitečné pro praxi, protože se zabývá testováním
ProvzduŠněných betonŮ, které jsou velmi využívány v dopravním stavitelství.

DiPlomová práce se zabývá provzdušněnými betony a pro porovnání byly použity
Přísady a provzduŠňovaČe dvou výrobcŮ. A to firmy MAPE| a firmy Sika, Diplomantka sleduje
vlastnosti Čerstvého i ztvrdlého betonu jednotlivých navžených receptur a provádíjejich
srovnání,

Práce je dobře rozČleněna na část teoretickou a experimentální. V teoretické části
diplomantka popisuje provzdušněné betony, provzdušňující přísady a důvody samotného
ProvzduŠňování pro beton, v konstrukci a jeho charakteristiku a vlastnosti. Dále zde popisuje
dŮvody degradace povrchu betonů působením kombinace vody, mrazu a chemických
rozmrazovacích látek a výsledky výzkumŮ škodlivých účinkůrůzných chemických
rozmlazovacích látek na betonové povrchy.

Následuje část experimentální. Zde diplomantka popisuje navžené receptury pro
testování provzdušněných betonů a jednotlivé zkoušky čerstvého i ztvrdlého betonu. Zároveň
zde jsou popsány jednotlivé složky navrženého betonu(složení cementu, křivky zrnitosti
kameniv, popis přísad)Cílem experimentální práce je vyhodnocení vlivu míry provzdušnění
na rŮzné vlastnosti provzduŠněného betonu, ale hlavně trvanlivost betonů. A dále také vlivy
rŮzných koncentrací NaCl a vlivy uloženívzorků pro zkoušku CHRL Porovnánívýsledků
jednotlivých receptur a jejich zkoušek velmi přehledně diplomantka popsala v kap. 6 Shrnutí
a diskuze výsledkŮ. Zde např. uvádí,zkouškami potvrzené známé skutečnosti, že se
zvyŠováním provzdušnění klesá pevnost v tlaku, a dále že s vyšší provzdušněním se
zlepŠuje i odolnost betonu proti CHRL. Zqimavéjsou i výsledky, kde diplomantka prokázala,
že nejhorší koncentrace pro beton je 3%NaCl.

Výsledky zkoušek jsou přehledně uspořádány do mnoha tabulek a barevných grafů,
kde je moŽné zjistit a porovnat výsledky zkoušek a parametry receptur. Ale nedá mi to a
musím upozornit na jednu věc a to je, že u grafů nejsou uvedeny číselné hodnoty a když byla
tabulka s výsledky na předchozím listě tak mito ztěžovalo orientaci.

PředloŽená práce je velmi pěkně vypracována. Diplomantka téma práce zvládl velmi
dobře a proto hodnotím práci A/í.
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