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Bakalářská práce se zabývá tématem optimalizace složení betonŮ mikropříměsemi.

Dosažení hutnosti a optimální mezerovitosti ve vztahu cementu a pňměsí přináší pozitiva

z pohledu navýšení pevnosti a trvanlivosti betonu.

Teoretická část práce sumarizuje poznatky nejvíce využívaných typů příměsí

tj. elektrarenský popílek, vysokopecní struska, vápenec, metakaolin a mikrosilika. Konkrétně

se jedná o specifikaci vlastností, jejich výrobu a funkci v betonu, Dále jsou doplněny

požadavky příslušných norem pro použití do betonu. Cílem optimalizace poměru pouŽití

jednotliqých příměsí je snížení vodního součinitele a dosažení ,,plastifikačního" účinku
jednotlivých zrn příměsi. Každá část kapitol o typu příměsi je doplněna o souěasné poznatky

optimalizace směsí ze světového pole technologie betonu.

Praktická část práce si klade za cil návrh receptur maltových směsí s minimální

mezerovitostí a tudíž dosažením maximálních možných pevností. Navrženo bylo celkem Šest

receptur ztohojedna referenční směs normové cementové malty. U dalŠÍch receptur se vŽdy

jednalo o 25Yo náhradu cementu příměsí. V jednom případě byl jako náhrada použit

lrysokoteplotní popílek a v dalších recepturách se vždy jednalo o kombinaci nahrady

popílkem a další příměsi. Před samotnou výrobu malt byly provedeny zékJadní zkoušky

granulometrie, měrný povrch a hmotnost, velikost středního zma a mezerovitost. Následně

bylo pomocí výpočetního algoritmu stanoveno optimální mísení kombinace příměsí s cílem

dosažení shodné konzistence všech směsí. Ze směsí byly vyrobeny zkušební tělesa

pro stanovení objemové hmotnosti, pevnosti vtahu za ohybu a vtlaku ve stáří I,3,7,28
a 60 dní. U několika recepfur bylo dosaženo poměrně záporných výsledkŮ, kdy pevnosti

vtlaku i tahu za ohybu, ve sttíří 60 dní vykazuji nižší hodnoty oproti staří 28 dn1. Z hlediska

optimalizace se jako nejpříznivější projevila kombinace popílku a mikrosiliky, samotná

náůtraďa popílku vykazova|a nejvyšší pokles sledovaných pevností, ale i tak lze podotknout,

že ani jedna optimalizovaná směs nedosáhla pevností referenční směsi.

Bakalářská práce je přehledně zpracována na 67 stranách, obsahuje minimum

gramatických chyb, které nikterak nesnižují studovanou problematiku, ze sez;narílu pouŽité

literatury je patná práce se zahraniční literatrrrou.

Připomínlcy:

V práci by bylo vhodné uvést princip qfpočtu optimalízace příměsí pomocí výpoČetního

algoritmu. Stejně, tak bych ocenila metodiku zlišťovárlrí mezerovitosti jednotlivých příměsÍ.

Na str. 20,kap.3.5 je uvedena již neplatná norína ČsN pN 450-1 + '{1 a ČsN pN 206-|, 23.

Obrazek 2 0 : schéma l aserového analy zátoruj e nečite lný.



Doplňující dotazy:

1) Zpráce jasně á, jaká byla příčina poklesu pevností mezi 28 a 60 dny.

Ie zde uvedeno, že půjde jspíše o nevhodné podmíŇy ošetřování či vyšší pórovitost.

Můžete toto tvrzení více

předloženou bakalá práci doporučuji k obhajobě a i přes uvedené připomínky
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