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PředloŽená diplomová práce se zabývá zkoumáním působení a možnostmi ověřování

rizných druhů inhibitoru koroze výztuže v betonu.

Teoretická část obsahuje popis principu železobetonu a materiálů používaných na beton a

výztuž. Další kapitoly teoretické části se zabývají podrobně korozí ýzfiže podle typů

napadení. Shmují příčiny a zdroje koroze, popisují chemické děje koroze. Dále jsou popsríny

jednotlivé typy koroze včetně vysvětlujících grafir a obrázků. Následující kapitola se zabývá

popisem rozdělení koroze podle charakteru korozního děje. V další části autor vysvětluje, co
je inhibitor, popisuje pasivační účinky na ocel a vysvětluje negativa použití inhibitoru.

Inhibitory se dělí na tři skupiny, první oxidační látky - katodický děj, druhá látky brzdici
anodický děj a třetí látky umoŽňující snadnější redukci složek prostředí. V poslední kapitole

teoretické části jsou popsány měřící metody. Teoretická část je přes některé nedostatky dobře

zpracována a tvoří ucelený podklad pro následující praktickou část.

Praktická část je uvedena kapitolou cíl práce, což je vývoření přehledu komerčně

vyráběných inhibitoru. Dále je graficky znénorněnametodika práce. V dalších kapitolách jsou

uvedeny charakteristiky jednotlivých qýrobků. Pro práci pouŽil diplomant výrobky
BETOSAN INH2, (6,8, 12,16), 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. Pro experimenty byly vyrobeny vzorky, které

byly cyklovány v prostředí NaCl. Yždy po jednom měsíci bylo provedeno měření

elektrického odporu výztuže azměŤen potenciál poločlánku. Na závěr práce bylo provedeno

lyhodnocení.

Připomínky k práci: Na str. 44 je uvedena diplomová práce Ing. Drůil4 která není

V Seznamu PouŽité literatury, nejsou dostatečně popsiíny obr. 13, 14, 15. Dále nejsou

vysvětleny pojmy ,,ma|á koncentrace", ,,velmi tenká vrstva". Je nutno všechny zkratky

vypsat, např. str. 38 PUR, PES, SI. Finanční kalkulace mohla bý provedena ve větším

rozsahu a přehledněji.

Práce je přehledně graťrcky zpraoovaná s drobnými gramatickými nedostatky. Autor
prokénal dobrou práci s literatrrrou a její praktické r.yužití. Práce přináší řadu poznatků, které

budou jistě využity při dalším'qýzkumu v této oblasti.
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