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Bakalářská práce Evy Skriňákové je zpracována na v současné době ve1mi aktuální

téma vyuŽití kamcniva z recyklovaných betonů. objem přírodnich zdrojů kameniv je
postupr-rč vyčerpáván, přičemŽ spotřeba betonů má stálý charakter. V budoucnu nastane

problém s těŽbou kr'alitních přírodních kameniv lrlavně z ekologických důvodů. Na druhé

straně je k dispozici Značné mnoŽství relativně čistých a kvalitních betonů z bourání starých

staveb. V ČR se jedná např' o demolici staých cementobetonových krýů na dálnici D1' které

byly v1robeny z velrni kvalitních betonů o pevnostech kolem 55 MPa. Při jejich bourání se
neuvaŽuje o jejich dalšírn v1uŽití v betonech. Značná čáSt těchto betonů končí bez dalšího
vyuŽití r-ra skládkách' či se vyuŽívají pouze jako zás1py. Jejich recyklace na předrcené

kamenivo se v ČR prakticky nevy'uŽívá.

Práce je velmi rozsáhlá, je zpracována na 80 stranáclr' teoretická část je na 49

stranách. Jsou zde velmr podrobně popsálry noŽné teclrnologie recyklace zatvrd1ých betonů
r cetnc modemích tnetod. které se '/a1in) V ČR průrllyslor ě nepouŽi\ ají. 1ajimar e jsou

databáze produkcc bctonů a jejich recyklace ve vyspělých zemích a porovnání se situací
v ČR. Velmi podrobně' s bohat}'m vyuŽitín zahraničlrích odbomých zdrojů, jsou

vydefinovány 14i1,y pouŽití recyklátů betonů na vlastnosti či škodlil'ost v nových betonech,
jak čerstvých tak i zatvrdlých, Včetně velmi diskutované alkallcko-křenričrté reakce. Velmi
zajímavé, pro piípadné vy.uŽití v ČR,.1sou zalrraniční zkušenosti v ruzných oblastech dalšího

VyuŽití, Zejména v korrstrukčních vrstvách vozovek. Tato část práce potvrzuje hluboké
studium zejména zahraničních zdrojů odborné literatury' o čerrrŽ svědčí i seznarn 62 pÍeváŽně

zahraničních 1iterárních odkazů.

Pro experinrentální část byl pouŽit relativně velmi kvalitní betonový recyklát z vjrroby
předpínaných panelů SPIRoLL, kde výchozí pe\'nost betonu činí ó0_65 MPa. Toto kamenivo
frakcí 4/8 a 8/16mm laboratonrě bakalďka otestovala pro výobu shnelet-rých vrstev \'ozovek
tzr'' KSC i a II a dále pro betony C16l20 a C30/37 pro prostředí XF3. Pro testy byly zvoleny
odpovídající zkušební postupy dle piísluŠných ČsN. v úvodu otestovala základní
technologické vlastnosti betonového recyklátu. Zde mán dotaz k nasákavosti ftakce zll8 (tab.

č.14) a rozdílnost s frakcí 8/16mm. V tabulce č. l8 jsou hodnoty pevností v tlaku v různétn,

stáÍí. Zde je nesoulad ve vývoji betonů Cl6/20 a C30l37 s recyklátern. V tabulce č. 19 jsou

uvedeny hodnoty po l00 znrazovacich cyklech, zde není zÍejmé, z čeho jsou počítány
koeficienty mrazuvzdomosti. Má bakalářka náZor, proč jsou propady tahových pevností
výazně vyšší neŽ tlakových pevností u všeclr betonů? U výtoby vzorků KSC bylo dosaŽeno

výrazně niŽších objemových hmotností, neŽ při testech Proctor _ Standard pro optimální
vlhkost. Jaké je možné vysvětlení?



Práce je po grafické stránce na velmi dobré úrovnt, cíle byly splněny a hodnotím ji
známkou A/i .
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