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STUDIUM VLASTNoSTÍ MALT s PUCoLÁNovĚ AKTIVNÍMI MATERIÁLY

Diplomová práce Bc. Štěpá.'a Vaníčka je zaměŤena na sledování změn vlastností

cementových a polyrrrer cementových past a ma|t, u kterých byly použity pucolánově aktivní

příměsi. U všech pouŽitých pucolánových příměsí se jednalo o materiály nabázi amorfního

oxidu křemičitého. Předložená diplomová práce má celkem 101 stran a je rozdělena na

teoretickou a praktickou část'

V krátkém úvodu jsou zmíněny nejrozšířenější druhy malt a také stručný popis polymery

modifikovaných malt (PMM). V úvodu teoretické části jsou podrobněji popsány vybrané

druhy malt, které se běŽně ve stavební praxi použivaji. Následuje popis sloŽení a vlastností

polymery modifikovaných mat. Diplomant zde vhodným způsobem čerpal informace zejména

ze za\lraniční literatury. Poslední kapitola teoretické části je věnována pucolánově aktivním

materiálům, zejména těm, jeŽ obsahuj í amorfní Sioz.

Metodika prováděných prací je přehledně popsána a graficky znázoměna v úvodu

praktické části, kde je uveden také přehledný popis prováděných zkoušek. Experimentální

práce byly rozděleny do pěti etap, kde je I. etapa rozdělena na dvě podetapy (IA a IB).

Etapa IA je věnována rozboru vstupních surovin' jejich případné úpravě a ověření jejich

vlastností. V rámci etapy IB byly navrženy a testovány referenční receptury, kde byl také jako

aditir,um pouŽit kopol1mer etylenu a vinylacetátu (EVA). Následuje II. etapa, kde byla pro

vyrobu cementových a polymercementových past použitajako příměs křemeliny, a to jak

standardní vy'robek, tak křemelina odpadní. Jako další pucolánová příměs byl pouŽit jemně

mletý křemenný písek, což bylo předmětem etapy III. Další, IV. etapa byla věnována použití

posledního typu pucolánově aktivní příměsi - jemně mletého skelného recyklátu. Poslední

etapa byla zarlěŤena na studium mikrostruktury pomocí snímkování na REM, vysokotlaké

rtut'ové porozimetrie, analýz DTA a RDA. Výsledky provedených experimentálních prací
jsou zpracovány přehledně do tabulek a grafrr. Diskuse výsledků je obsáhlá a tvoří

samostatnou kapitolu. V závěru jsou jasně a stručně popsány dosaŽené cíle práce.

Diplomant ve své práci presentuje celou Ťadu zajímavých výsledků, které přinesly nové

praktické poznatky zejména z oblasti využiti pucolánově aktivních příměsí nabázi amorťního

Sio2 pro polynercementové kompozity. Výsledkem, který lze označit za pozitivní také

z pohledu ochrany životního prostředí je potvrzení použitelnosti také pucolánových příměsí

ziskaných vhodnou úpravou odpadních látek, coŽ přispívá kúspoře přírodních surovinových

zdrojů a zároveň k eťektivnímu vyuŽití vznikajicich odpadů; které tímto přestávají bý odpady

a stávaji se altemativními surovinovými z&oji.



Práce je celkově zptacovánavýborně a diplomantzcela splnil zaďání diplomové práce.
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