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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Progresivní bednící systém s protikorozní ochrannou funkcí 

Autor práce:  Bc. Martin Marek 

Oponent práce: Ing. Luboš Taranza Ph.D, 

Popis práce: 

Práce řeší neustále aktuální téma protikorozní ochrany železobetonových konstrukcí a je 

zaměřena na vývoj bednících dílů ze zvýšenou protikorozní ochranou. Ta je zajištěna obsahem 

migrujících inhibitorů koroze (MCI) přímo v bednícím dílci. Postupným uvolňováním těchto 

aktivních látek do betonové matrice dojde k prodloužení životnosti železobetonové 

konstrukce. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Jedná se o zajímavou kombinaci primární a sekundární ochrany žb. konstrukcí, protože 

inhibitory koroze pronikají z bednění přímo do čerstvé betonové směsi. Nicméně, 

vzhledem k orientaci na praxi, postrádám alespoň orientační finanční kalkulaci. Z práce 

není patrné pro jaké konstrukce je bednění určeno (občanská výstavba, dopravní 

stavby) a kde se předpokládá vhodnost jeho použití. Očekávaným výstupem byl návrh 

receptury bednícího dílce s inhibitory koroze. Odbornou stránku hodnotím jako 

dobrou. 

2. Zvolené metody a postupy jsou v souladu s náplní práce a odpovídají jejímu záměru. 

Velmi pozitivně hodnotím podobu vzorků pro etapu 3., které simulují pozdější uložení 

v praxi. 

3. Práci s literaturou hodnotím velmi dobře. Počet uvedených zdrojů je adekvátní. Z této 

oblasti je k dispozici opravdu velké množství matriálů. 
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4. Po formální a grafické stránce je práce zpracována dobře. Některé z obrázků bych 

osobně uvítal větší. U první etapy bych zvážil možnost spojnicového grafu. I přes 

několik chybiček je jazyková úroveň práce na dobré úrovni. 

5. Splněním požadavků zadání práce si nejsem zcela jist. Dosažené výsledky napříč 

etapami nejsou příliš přesvědčivé. Vlastnosti komerčních inhibitorů koroze 

ověřovaných v prvních dvou etapách bylo možné předpokládat. Jejich vliv na zvýšení 

protikorozní ochrany byl v případě použitých bednících prvků (v porovnání 

s referenčními vzorky) minimální. Práci bych zaměřil na vývoj receptury zcela nového 

typu bednícího dílce s obsahem MCI. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Vliv dansylchloridu na strukturu betonového vzorku. 

2. Proč bylo zvoleno použité dávkování dansylchloridu (2% z hmotnosti cementu)? 

3. Proč bylo pro ověření inhibičních vlastností zvolena metoda měření polarizačního 

odporu? 

4. Proč byla ve druhé etapě použita ocel 11 370? 

5. Jak bude pokračovat etapa 4.? 

Závěr: 

Myšlenka zvýšení protikorozní ochrany zabudované ocelové výztuže v důsledku migrace 

korozně inhibičních látek je zajímavá. Vzhledem k dosaženým výsledkům, které nejsou zcela 

přesvědčivé hodnotím práci známkou C. 
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