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Téma bakalářské práce ,,Optímalizace sloŽení betonů mikropříměsemi" je dalším

vyvojov1ýnn krokem k novým přístupům v navrhováni opttmalizovaných receptur betonů' Týo
přístupy založené na precizně vymodelovaných křivkách zrnitosti kameniv, ale zejména

křivek zmitosti všech jemnozrnných podílů tj. pojivových sloŽek (cementy, příměsi) a podílů

pod 0'25mm2 zp|niva. Těmito kroky lzevyrazně pozitivně ovlivnit hutnost jak směsí plniv,

tak i cementového kamene. Z tohoto vyplývá velký potenciál pro zlepšení kvality v tranzítní

zóně mezi zrny plniva, sniženi obsahu nutné technologické vody a dosaŽení hutné struktury i
v oblasti mikropórozity. Toto je zásadní krok k dosaŽení extrémně vysokých či trvanlivých

betonů, či i návrhu reaktivních práškových kompozitů.

Bakalářka v teoretické části popsala podrobně rizné typy aktivních příměsí do betonu,

jejich mechanismy a potenciály fungováni. Již méně prostoru je pak věnováno právě

zásadnímutématu, tj. modelům a návrhovým postupům pro optimalizaci křivek zmitosti do

0,25mm azejménamatematickým modelům pro výpočet maximální hutnosti vycházejících

z objemu a podílů ultrajemných materiáli ů ďo oblasti nanomateriálů.

V praktické části navrhla 6 rtznýchreceptur malt, základní referenční pouze

s pouŽitím portlandského cementu a další varianty jIž modifikované jednou či kombinací vice
typů aktivních příměsí. Metodika experimentu j zvo|ené testy odpovídají cílům práce. Pro

míchání jednotlivých pojivových sloŽek využíIa již známého algoritmu pro minima|izaci

mezerovitosti, čímž se jí podařilo dosahovatnižši mezerovitostinež u referenční záměsi. V
práci ovšem chybí přesný popis tohoto postupu. Nelogické jsou výsledky pevností po 60

dnech, které jsou nIžší než po 28 dnech, vysvětlení se nejeví jako reálné. Toto by měla

b aka|ářka p odrobně vysvětlit při obhaj ob ě.

Celkově lze konstatovat, že ci|e práce byly splněny apráct hodnotím známkou BlI,5.
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