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Bakalářská práce se zabýyá tématem možnosti vytlžití lehkého kameniva z pěnového skla

pojeného cementem. Využití odpadního skla pro následnou recyklaci a výrobu pěnového skla

v sobě skýá potenciál nového stavebního materiálu. Jedná se tak o alternativu pro výrobu

leh§ých betonů.

V teoretické části jsou v základní míře popsány dva způsoby pojení lehkého kameniva

z pěnového skla a to anorganlickými či organickými pojivy. Podstatná část je věnována popisu

vlastností, rozboru vlastností ovlivňující qýrobu finálního produktu a v neposlední řadě dva

zékladnítypy výrobků, které se objewjí na českém trhu. Další část práce je věnovrina lehkým

betonům, jejich specifikaci, funkci a použití. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební

materiál vyrobený ze skeln{ho odpadu, tudíž obsahuje vysoký podíl SiO2, ktery při reakci

s cementem může vyvolat alkalicko-křemičitou reakci, bylo i tomuto tématu věnoviina

podstatná pozornost.

Praktická část práce byla rozdělena do tŤí zékladruch etap. První etapa se vyznaČuje

ověřením základních vlastnpstí lehkého kameniva z pěnového skla. Jako zástupce tohoto

kameniva byly zvoleny tři frpkce kameniva od výrobce Refaglass s.r.o. Další etapa se věnuje

návrhu receptur betonů. Vyrfběny byly čtyři směsi mezerovitého a pět směsí lehkého betonu.

Na zhotovených zkušebníc$ tělesech byly stanoveny základru vlastnosti, jako objemová

hmotnost, pevnost a tepe{rá vodivost. Všechny vzorky vykazovaly tepelnou vodivost

pod hranici 1 W.m-l.K-l. Vjednom případě lehkého betonu bylo dosaženo poměrně

příznivých hodnot všech ,n{rein, což bylo cílem této části práce a vykazuje, tak dobré

předpoklady pro použití tohtto typu kameniva do betonu. Zptovedených zkoušek byla také

zjištěna dobrá míra odolnqsti vůči reaktivnosti kameniva z pěnového skla s alkáliemi

v cementu.

Připomínky:

Práce se vyznačuje gramatických, stylistických a grafických nedostatků.

V textu se objevuje na nofinu ČSN EN 206-t, kterou již nahrazaje norína

ČsN ptt 206. Navíc se v použitých literatur tato norma 2x opakuje. Práce se také

vyznačqe několika ne ými odbornými a technickými údaji jako např-: objemová

ybně uvedené mikrometry, velikost póru v betonu apod.hmotnost spolu s hustotou,

Doplňující dotazy:

1) Zprácejasně nevy á, zdaje nutné vždy sledovat reaktivnost kameniva s alkáliemi.

V i akých případech, použítí iva z pěnového skla, je nutné sledovat tuto vlastnost?
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