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Popis práce: 

Hodnocená práce se zabývá problematikou využívání drobného kameniva frakce 0/4mm 

vzniklého při recyklaci starých betonů. Obecně se tato část betonového recyklátu v praxi 

zpětně do betonu nevyužívá. Tato práce posuzuje možnosti dalšího domílání na jemné částice 

menší než cca 0,063 mm. Takto vzniklý materiál, který má charakter příměsi do betonu pak 

využít jako částečnou náhradu cementu. V teoretické části práce jsou popsány teorie  mletí, 

technologie mletí, principy mechanické aktivace např. využitím vysokoenergetického mletí. 

Dále pak dopady na vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů při užití jemných příměsí. 

V experimentální části diplomové práce bylo navrženo a testováno 11 odlišných receptur 

cementových malt s částečnou náhradou portlandského cementu jemně mletým betonovým 

recyklátem, který byl získán jednak z bourání dálnice D1, odpadů vzniklých z výroby 

předpjatých panelů Spiroll a demolice betonového skeletu. Z výsledků cementových malt byly 

vybrány vhodné kombinace pro ověření dopadu na 3 recepturách betonů opět s částečnou 

náhradou cementu a následným srovnáním s referenční recepturou pouze s cementem CEM 

I42,5. V závěru je provedeno zhodnocení přínosu použití jemně mletého recyklátu jako možné 

částečné náhrady portlandského cementu a dopady na mechanické vlastnosti betonů. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Práce je poměrně obsáhlá, má celkem 122 stran včetně příloh. Grafická a jazyková úroveň 

splňuje požadavky na diplomovou práci, i když se v práci vyskytují překlepy. Zbytečně obsáhlá 
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je teoretická část, např. popis výroby cementu. Solidně jsou popsány teorie mletí, ze kterých je 

možno dále čerpat poznatky pro praxi. V experimentální části jsou pak uvedeny 

charakteristiky namletých jemnozrnných recyklátů, zejména měrné povrchy, které byly mletím 

dosaženy. Dosažené výsledky na recepturách cementových malt jak v čerstvém, tak i 

zatvrdlém stavu jsou vždy ihned komentovány, včetně dopadu na reologii v čase do 100 

minut. V odborné terminologii se občas vyskytují výrazy, které se běžně neužívají. Dosažené 

výsledky potvrdily některé již známé poznatky, jako je např. vyšší spotřeba vody na dosažení 

stejné konzistence jako betonů pouze s cementem.  

Dotaz: Proč autor usuzuje na to, že mletí na vysokorychlostním mlýnu je účinnější z hlediska 

indexu aktivity než mletí na vibračním mlýnu? 
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