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Řešení uvedené diplomoVé práce ]e uz teČne pro praxl, protoŽe se zabyVá Využ]tím
příměsído betonU' ZajímaVé je VyuŽití odpadních surovin jako popílku a iemně mleté
granUlované strusky jakoŽto náhrady cementu V betonu'

Práce je dobře rozčleněna na teoretickou a experimentální část'
V teoretické části d p]omant popisuje technologii Výstavby tunelů' druhy pouŽitých

technolog í betonu při stavbě tunelů včetně složek betonu' Dále pak poŽadavky k adené na
beton Vodonepropustného tunelového ostění a parametry pouŽ tého betonu Vóetně zkoušek
poŽadoVaných V]astností'

V experjmentá ní částije popsáno složení betonu, metod]ka práce a Vlastnosti
Vstupních surovin' Potom zde d plomant pop suje jednotliVé receptury' a srovnáVa je
s recepturami referenčnírni'
Nás]eduje d]skuze Výsledků' Zde diplor.ant popsalzkoušené parameiry' Hlavně se zarněřil
na pevnostj V tlaku, tahu za ohybu, Vodonepropustnost, objemoVé změny betonu'
odolnost proti cHRL a VlastnostiVzduchových pórŮ Ve ztvrdlých betonech'

Diplomant zde provedl srovnání Výs edků zkoušek betonú referenóních s betony
s použtím příměsíjako náhrad cementu.

V souhrnném shrnUtí dip omant popisuje dosaŽené Výsledky pomocí tabulek a
jednotlivých grafú' Jsou zde uVedeny Výsledky zkoušek čerstvého betonu konzistence,
obsah vzduchu objemoVá hmotnost a VýVoj tep oty V rané fázi hydratace jednotIivých
betonů' Ve V astnostech ztvrdlého betonu je popsána ob]emoVá hn]otnost' pevnost V tlaku'
V tahu za ohybu, Vodonepropustnost' objemoVé změny betonu' odolnost Vúěi cHRL a
Vlastnostj VzduchoVých pórŮ'

V záVěru diplomani popisuje choVání betonů s jednot|ivými přírlrěsemi tak jak se
projev ]y př zkouškách Většina betonů Vyhovova a požadovaným parameirům' krorr]ě
receptury Z'1 s příměsí zeoliiu' Tato receptura byla nevyhovujícíz hlediska Vodního
součinitele,ale l da ších parametrú' ZajímaVé jsou Výs edky receptur s popílkem 

' 
stTuskou a

Vápencem' které dobře Vyhověly zkoušce odo nost Vůč Vodě a cHRL.

Výsledky zkoušek jsou přehledně uspořádány do barevných graÍů kdejemoŽné
okarnŽitě zjistit a porovnat V iV jednotlivých příměsí a pararnetry zkoušek'

K|adně hodnotím ceikový přístup k iématu a provedení Vyhodnocenízjištěných
VýsledkŮ pláce'

Před]ožená práce je Ve]n]i pěkně Vypracována. Dlplomant téma práce zV]ádl Velmi
dobře a proto hodnotírn prác Výborně'
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