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Diplomantka zpracovala svou diplomovou práci na téma zaměřené na vyuŽití

recyklovaných betonů jako náhrady přírodních plniv v betonech. Toto téma je v současné

době v ČR velmi zajímavé hlavně v oblasti silničního stavitelství, jelikoŽ při rekonstrukci

cemento_betonových dálnic vzniká velký objem vybouraných betonů, které se dále vyuŽívají
jen v malé míře.

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Celkově obsahuje

8l stran VČetnČ přílohové Části'

Teoretická část je zpracována na 28 stranách. V této části jsou pro rozvoj oboru

za1imavé informace o využívání betonových recyklátů v zahraniči do růmých konstrukcí

hlavně vozovek a dále teoretické poznatky o vlir'rr recyklovaného betonu na kvalitu
tranzitních zón mezi starým cementovým kamenem z recyklátu a novým pří dalším použití.

Toto jsou limitující faktory pro další moŽné vyrržití v ruzných typech betonů a pro ruzné třídy

pevností. Pozitivní můŽe být vliv na utlumovací funkci vibrací v betonu. V další části se
věnovala moŽnostem zlepšení vlastností recyklovaných betonů využitím např. termické či

mechanicko-l ermické metody.

K této čáSti práce nemám Žádné připomínty, diplomantka rozsáhle pracovala se

zaYlraniční literaturou. kterou náleŽitě citovala.

V experimentální části je na úvod výyčen cíl práce a metodika experimentálních

prací. Jako recyklovaný beton byl pouŽit beton Z cementobetonového krytrr lybouraného při

rekonstrukci D1 a dále vzniklý ze zbytků při výrobě Spiroll panelů v PreÍě Kuřim. Pro

praktické ověření navrhla 14 receptur betonů v pevnostních třídách C25l30 a C30l31, ve

kterých nahradila 30%o a 60% přírodního hrubého kameniva betonovým recyklátem. Pro

stanovení mísení ťrakcí přírodního hrubého kameniva a recyklovaného betonu úspěšně

i'1.uŽila metody Fullerova trojúhelníku, která následně slouŽila pro návrh receptur. Výsledky
potvrdily reálné vJ.užívání kvalitních betonoqÍch recyklátů do betonů i relativně vysokých
pevnostních třid. Zajímavé je i ekonomické porovnání, které ukazuje ve prospěch recyklátu.

Práce potvrdila, Že betonový recyklát není pouhým odpadem' ale cerrnou surovinou i pro

betony Vystavené působení cyklického zmrazov ání.



K práci nemrím z hlediska odbomého žádnó připomínky, graficky je zpracována výbomě.
Práci hodnotím známkou A/1 .
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