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betonů pro vodonepropustná betonová ostění tunelů
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Cílen bakalářské práce bylo.jednak Shrnutí poZnatků o poŽadavcíclr na VodoncpfouStná ostěnl

tunelů. jednak v lámci experintentálních prací ověřit vliv přírněsí na vodonepropustnost betollu

určeného pro budování ostění tunelťr.

Bakalářská práce.je v rozsahu 66 Stran textu. gÍafů a obráZků; je členčna logicky do na sebe

navazujících kapitol úvod. cíle pr'áce, teoretická část (metod1'' provádění tunelů. ostění ze stříkaného

betonLl. ostění zmonolitického betonu a nožnost vyuŽití SSC pro vodonepropustné ostění tuncILi).

ex pcrintentáln i e á\t vcelnc r ; hodnocení a zár er'

Teoretickou čáSt práce tvoří kapitoly 3 aŽ 6. V kapito]e 3 jsou strllČně. ale v dostatcčném

rozsahrr popsán'v rnetody budování tunelů. Kapitola 4 uvádí poznatk1'' z litctatrtry' o plovádění ostění

Ze stříkaného betonrr. technologie provádění. sloŽky a poŽadavky na stříkaný beton. V kapitole 5 jsou

uvedeny podrobné údaje ostění tune]ů z nronolitického betonu. které se týkají teclrnologie pÍovádění.

vyztuŽování. poŽadovaných vIastnosti jak na čerstvý beton. tak i na be1on již zabudovanj

v konstrukci. V kapitole ó jsou uvedeny poznatky o rnoŽnosti v1'uŽi1í sanozhutnitelných betonů pro

\'odonepropuStné ostění tunelů.

Experimentální část _ Kapito]a 7 a 8 :vrámci experinrentáln íc h práce b1'l sledován r4iv

v)'bran)'ch příměsí na vlastno51i betonů. zejnléna na jejicb vodoproptlStnost' ZkoLtšky prťrsakrr

tlakovou vodou byly realizoványjednak postLlpťl]l dle ČSN EN l2]90-8 aiednak dle ONoRN B 3]03

(zkouší sc při \ryŠších tlacích vody 0'7 a l.2MPa). Ve vyhodnocení jsou lclevantnínl zpťtsobcttl

shnruty poznatky z experimentálních prací'

V závěrrrjsou shrnuty poZnatky o provádění betonových ostění tune]ů.

Připomíntcv'"

Kap. 6.1. ař ó' 7. _ Podrobný popis zkoušek konzistence SCC není v tonlto piípadě r'elevantní'
_ l(ap. 8. _ co znanrcná obsah vzduclru se polryboval ve stan ?
_ Metodick(i připomínka _ výsledky zkoušek b1'' b'"-lo možné uvést r jedné soulrrnné tabuIce-byl.v by

přehlednější

Ipřes uvedené připomínk1,předloŽená práce nev"v_kazuje zásarlní nedostarkv..je zpracorána na

velni dobré Ítrovni a splnila stanovené cíle.
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